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COMPREHENDENDO: 

A III STORIA CIRCUMSTANCIAD.\ nos MINISTEIUOS, PELA OROEM CIIHONOLOGJCA DOS GABINETES MINISTF.

RIAES, SE US Pl\OGI\AMMAS, REVOLUÇÕES POLITICAS QUI!: SE OERÃO, E CORES COM QUE AI'I'AllECEI\ÃO, 

DESOE O DIA i 0 DE Mi\1\ÇO DE ·(808 ATÉ 1871 i A DA CONQUISTA DE CA YENNA, DA INDF.PENDEl'iCL\ 

DO BRASIL, E OAS CONSTITUIÇÕES POLITICAS, DESDE 1789 ATÉ 183!~; E ACOi\IPANfiADA: DA LISTA 

NOMINAL, E POR SUCCESS.\0, llOS SENADORES, DESDE A CltEAÇÃO DO SENADO, EM 22 DE JANEIRO 

DE 1826, ATÉ O PRESENTEj DA DOS DEPOTADOS, DESBE '1823 ATÉ Á ULTiiliA LEGISLATURA DE 1869; 
E D.\ DO CO:>ISELIIO DE E'TAil0 1 (: 1\EAlhi P0R DECI\ETO DE:!:.! DE ABRIL DE 1811, PARA A 11EGE:>ICL\ 

()0 !li\.\ SIL, ATÉ 1871. 

PEL ~) 

(Nat~,;ral ela cidade das Alagôas) 

llcpula•lo á Asscmhléa Gml t.rgislllliva pela pt·o,·iueia <las Alagoas, c au to r de muitas obm littcral'ios c scientilicas 

Eu desta gloria sú fico contonte 
Qur: it minha terra amei c á minha gonlu. 

FEili\ElllA ( P. Lusitano ) 

TO~lO I 

TYP,. DE PTNHE1RO de C. RUA SETE DE 'Íi}<fljlMBRO N. 1 5 9 

1871 I, 
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AO GRANDE CIDADÃO E NOSSO PRlMI!lTRO Dll'LOMATA. O EKM • . ~R. CONSELHEIRO ANTO~(O DE MENEZES VAS -
CONGELtOS DE DR~MOND DO CONSELHO DE S. ~. O IMPER.>\DOR, SEU ENVIAD• • EXTRAORDlNARL I E MINISTRO 
PLENIPUTENGIARIO, VEADOR DE S. M. A IMPERATRIZ, CAVALDEIRO D·\ ORDEM IMPERIAL DO GRUZEIIW, COM
MENO\ DOR DA DE GHRlSTO_, GRÃ-CRUZ DAS ORDENS DE NOSSA SE:'< I !ORA DA CO:'It:Et ÇÀO DE PORTUGAL, DA D~ 
s. MAURICIO E DE S. LAZARO DA SARDENHA, COMMENDADOR DA OR. uEM DO MERITO, SOB O TiTULO DE S. JOSE 

DA TOSCANA:, ETC. 

Exu. SR. CONSELHEIRO.-Apezar do desteri'O em que V. Ex. vive, longe da palria, permanece V. Ex. sempre 
presente em minba.men:oria, porque, altlm d_a i?t•ma amizaile que nos liga, urna grande copia de acontecime.ntos 
notaveio; na nos~a IHstona contemporanea E'Stao hg;ados ao nom<' lllnstre de V. Ex, 

J.lio nosso paiz, onde se não galanloão serviços_; onde se não distingue o mento~ onde 1udo caminha confun
diilo nos vendavaes .das facções(*} e dos interes,es inrlividuaes, mui poucos se dãn ao trabalho rle, revendo o pas
sado cUscrimina·r os homens, para 11prPgoar~Iues os servtços e rlistingni-los ~os aventureiros da naç'io. 

E' u111 a desgraça, meu venerando ámigo, o que se passa em um paiz, como o nosso, que vai ap.oclrecen.do 
antes de amadurecer. Os homens experimentados, como V. Ex., não são chamados ao poder, porque tudo vtve 
mystificado pt>la escola de direito, que Iem absorvido tudo e aba~tardado as in•litu•c;ões no Brasil; e admim que o 
povo não conheça o papt>l ridículo que repre~enta entre nós. E' chamado em tempo prefixo pelo g•>verno para pe
gar na escada que tem de fazer subir aqtl{'lle& a quem chamão tleil08 da nação; e logo que o governo os empo
leira (po•·qu., é quem rpanda fa.zer as eleiçõPS il d~s~gna os. que devem ser !,(.,it•>S, conlra ~ que determina a cou~
tiluiçl-.o do Jmperio), os escolhidos e o governo allrao co111 a e,cada no povo-, e, por agt•adectmento, o sobr~carregao 
com enormes tnbutos Levado por promessas, que ltsongêão a vaidade, ·o povo briga, esfa'lueia-se, e mmtos .mor-

_ rem; e, em reco111pensa de tudo, é l'l'Crulado e esmagado pelos bcmavcnrnr·ados que elegeu. 
E perguntem os 1wm~ns S<'nsatos. ~que ~ uma camara de d~pu.tadns entre nós. que o governo m~n~a ele

ger por seus agente~. e tt dtssolve sPmpre que quer, e pnr mcltvos tnsrgmficantes, sem se lembrar da optmao pu
blica, e sem se impoftar com os incommouos que causa ao povo! E' isto po1•que o paiz é ·uma gmnde faze~1da do 
poder exec;utivo, que não respeita o pacto social da nação, e o povo o escravo da gleba. 

Os Pleitos, assim constituictos, fórmão, dfl certo tempo para cá, a ctrl•ncellaria do governo, ou a confr~tri~t dos 
pedintes, na phrase do Sr. Zacarias ele Goes e Vç.sconcellos, com .a denomioação de maioria da camam tempora
l'ia, para chaucellar o esbanjamento da [OI ·li~na put>lica, pr~ttrr:ado pelo podut: executivo, qne só quer na sua chan
cellaria aqueJles que necessitão de empregos de magititratura, de diplómacia, de presidencias e lugares lucra-
tivos. _ 

• Nas primeiras legislaturas não acontecia assiíil, porque Prão chamados qs Ltomens independentes, e por isso 
arrosta vão a má vontade do poder executivo, e fazião responsabilisar os ministt·ns, porque não havin n parlamen
tarimw(") ; nem a escola de d•reito, que tantos males tem acarretado ás insliiuiçõ~s do paiz e onerado o Llwsouro 
pnblrco, funl'ciunava ainda. Nesses tempos, que l.à vão, em que havião vfrtudes cívicas, um ministro de Estado 
não se atreveria a dizer aos rept·esent~ntes da nação, em plenQ parlamento: " Eu não aceito e nem eumpro ou
tras verbas, que não forem as indkadas pela comm•ssão qu~ mandei eleger no vosso seio! >) NPsses tempns de 
verdaderro civismo o deputado rerres_entuva o pensamenlo 1nacional, e hoje, com 'poucas el[cepçõet~. representa a.' 
convenieneia prorda, e por i-~o tudo aami_!)ha.. mn.l, e q!Jasi Lodos os negocins publicas ac~tbão por absurdo. 

A constituição, discriminando os limites dos podel'êS"lJcrlitiees~~- aos ministros unicamente a faetildade de 
fazeJ' Ilollleaçues, e di1"gi.P os-nêgocios internacionaes, fazer lmtado,, declarar a g"ITerra e faze•· 1l paz, conc .. de~ . 
títulos e honras. expedir decretos, faz ér CUIIIprir as leis decretadas pelo polltJr legislativo, prover a.<> nece~sidades · 
publicas, e a segurança inLerna é externa da nação; uo E>ntanto o po1ler executivo tem invadido- tudo, a cuns~i
tuir-se hoje no parz o unico pttder real pela absorção dos outt·os poderes. 

O temptl mais feliz que Leve o Brasil foi o lemp') d~t regenr.ia, porque hav1ão virtudes civica~ e o p~tiz SJ! go
\'ernava pelo ~r~prio paiz,_ e hoje se govema pela conupção e pela falsa politica, ou antes pelá mentira. 

Se os mtmstros dessem <{Ontas severas aos que lhe sucr.edes~em, e f• ts~em ellas apresPnta las fielmente á na
ção, rept·~seotada por seus legítimos deputados, e estes fo.;stffil, como m~tn · la a cnnstitu,içãll, os que mar·c.•sseip as 
\'erbas para as despezas do Estado, e uão as chaocellassem s&mente, o paiz estarra em .out1·as condiçõ •s: não 
estariamos pagando cerca de 50.000:000$ de juros (mais de ruetaJe das rend;ts pubhCils}, sem utilidade real da 
nação. , • · 

O que vêmos é o systema de esbanjamento, de dissipações, para manter a conupção e creart>m os p'roprios 
ministros difficuldades em todos os ramos do serviço pu!Jlico, vivendo ct'o suor do povo; porque o pen~amento dos 
que govemão é dividir para enfraquecer, empobrecer para uominar, e deixar· tlldo COI't'ef sem previdencia ' para ma
tar o espírito publico e os sentimentos de nacionalidade. Em que p ~ iz do mundo o elemento nacional é menos 
preponderante que na ' capital do Imperio, aos olhos elo govemn e de to•lo o mundo I No corret·.-desta nbr·a non
frontarei os tempos, mostrando o que fomos, e a que estado nos tem reduzido o governo da mentil·a ou da falsa 
politica. · , 

Se percoJ'rermos a lista das necessidades publicas, das imprevidencias, dos absurdos govern(lmentaes, vere
mos que, se existe como nação o lmperio do Bn,sil, é antes por ser o 1Jrêtegido de Oeos, do que por obra dos 
homens. 

V. Ex., que mui bem conhece a nossa histo•·ia e os home.1s políticos do nosso paiz; v. Ex., que salvou o 
nosso Brasil de uma bancarrott~("'), e concorreu para o acabamento do trafico de carne humana, L'lndo em re_.,om
pensa a ,pe~seg~1ição e. o ostracismo. não se admirará do que acabo' (!e dizer. Mais tarde, e em tempo, a pusLP,ridá'de 
]he fará a JUsttça devtda aos seus talentos, ás suas virtudes cívicas e ao seu patriotismo. Emquanto Jsto não acon
tece, aceite minhas benevolas palavras· de coosolaçõtJs, porque sou 

Rio de Janeiro, 29 de Novembro de 1.869. De v. Ex. 

admirador e amigo dedicado 
MELLO MORAES. 

Cl No ~orr~r desta minha gbra, e l?r.incipalmente depois que tratar dos acontecimantos d<> dia 7 de Abril del831, darei 
ao lellor a htstona dos dons part1dos puhttcos, que entre nós são denominados liberal e conservador, o como se formárão e 
se pervertê• ão, dando origem ás 1\cções de diversos nomes, que lào -

(") No lugar competente farei a bis oria dos mioisterios parlarnJntares. 
('") Em Buenos-Ayres dá-se 70 OOOU fortes ao governo para <l:i l>a;sadures j 

de moeda falsa ; e no Brasil encontrão-~e e conbec~m-se os e festejados! · 

.. 
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DEDIOATORIAS 

A S. EX. O SR. DR. PEDRO DE ARAUJO Lll\1!, MARQUEZ DE OLINDA, EX-REGENTE DO IMPERTO DO BRASIL, CONSE
LUEIRO DE ESTADO, SENADOR E GRANDE lJO IMPERlO, OFFIOIAL DO CRUZEIRO, E GRÃ-CRUZ DAS SEGUINTES 
ORDENS: CHRISTO, DO BRASIL; SANTO ESTEVÃO, DA HUNGRIA; LEGIÀO DE llONRA, DA FRANÇA; S. MAURICIO 
E S. LAZAR0 1 DA ITALTA ; DE 1\lEDJIDIE', DA TURQUIA 1 E DA 11\li\IACULADA CONCEIÇÃO DO ~IEXlCO. 

EX.li. S.R . .\IA.IlQUEZ DE OLINDA(').-V. Ex. que é o maior vulto que pres!'nlemente tem o Brasil, c que, 
mesmo antes da fundaçào do lmper10, figurou uas cõt·tes porlllguczas, e que depois tem acompanb.auo todos os 
movimentos políticos do Brasil, como deputado, como senador, como ministro de E~tado, e como rr.gente e 
grande do tmperio; V. Ex. que rm toda a sua vida publica e particular nito tem commetlido acios que marêem o 
brilho de seu illustre nome; V. Ex. tJUe é o mesmo homem, tanto na grandeza de sua posição socid, a que o ele· 
vou o seu proprio merecimento, como na vida particular, me consinta que esLe livro, que é a historia das cons· 
tiluicões, elos ministerios, da rcgencia, do senado, da camara e do conselho de Estado, onde v. Ex., por seus ta
lentos, tão brilhantemente tem figut·ado, eu o oll'ereça a V. Ex. como publico signal da sincera dedicação que em 
todo o tempo lhe lenho mostrado, porque sou 

S. C., 6 de Novembro de 1869("). De V. Ex. 
parente e amigo dedicado 

MELLO l\101\AES. 

A S. EX. O SI\. CONSELHEIRO JOAQID~l biARCELLINO DE BRITO, PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTlÇ,\. 
GRÃ-GRUZ DA ORDEM DE CHRISTO, ETC. 

Ex~1. Sn. CONSELJiEino.-V. Ex. que é um dos mais eminentes cidadãos do Imperio, que é um dos orna
mentos da honratla magistratura brasileira, e que, em todas as posições sociaes, tem, por suas virtudes publicas e 
privadas, conservado um nome immaculado ; V. Ex. que, por seus serviços feitos á nossa patria, é sem contes• 
tação uma das glorias do Brasil("'), aceite neste livrL', Gnue V. Ex. ligar~ como deputado e como ministro da CO· 
rOa, mais um testemun~o p!.!blico do- apreço em que o tenho, e da estima que lhe ,()Onsagro. · 

Ligados .wr- pa;licular alfeição e por laço de parentesco, nossa sincera amizade cada vez mais se estreitou , e 
~O!ID}1;erá ~ltií para sempre, receba V. Ex. a continuação dos protestos com que me honro ser 

Rio ele Janeiro, 9 de Novembro de '1.869. 

De V. Ex. 
amigo sincer·o e parente dedicado 

MELLO MORAES. 

A MI\. FEI\DINAND DINI7. 

\ 

lLLUSTRADO AlUGO E COLLEGA.-A desgraça que a mão do inforlunio tem feito pezar sobre vossa palria, 
nós a temos sentido, porque a França elos tempos modernos era a patria commum dos homens de letras. Nova 
Athenas, donde em jorro parlião as luzes da intelligencia sobre a face da terra. Por mais que a mente investigue 
a causa de tantos inforlunios derramados sobre um povo generoso, como o povo francez, não as póde achar. Se
gredos de Deos ! 

Emquanto que o vo~so nobre coração geme dentro da patria e com a patria, eu me 1·ecordo do que vos deve
mos. Recordo-me do lnstoriador consciencioso de nossas glorias lillerarias e políticas, do generoso escriptor 
Mr. Ferdinand Diniz, que, proficiente em nossa historia, de ha muitos annos tomou a si fazer-nos conhecidos 
dentro e fóra da França. Agora, pois, que publico mais um trabalho sobre a bistoria moderna do llrasil, sendo-vos 
devedor de tantas fineza~ impagaveis, não posso deixar de vos dar em nome do meu paiz, e do meu em particu
lar, um testemunho pubhco de nossa gratidão, e com ella a mais pura e sincera consolação. 

Rio dt1 .Taneiio, 25 de Dezembro de 1870. 

Vosso dedicado amigo e collega 
MELLO MORAES . 

(') Vide oua biographia escripta por mim. 
(") Quando esc~evi esta carta dcdicat.oria ainda vivia o Sr. marquez de Otinda, que a leu com muito agrado em minha 

presença, no seu gab1nete, e por isso me dtlSCl.it pará o leitor de a conservar tal qual foi por elle lida. 
('.') Vide a sua biographia escripta por mim. 

I. 



HISTORIA 

DAS CONSTITUiÇÕES POLITICAS DO BRASIL DE 1789 A 1825 

CONIU.RAÇAO MINEIRA DE 1.789.-PRll\lEIRAS SOCIEDADES 

SECRETAS 

Já se havião passado 12 annos que o Bnisii em to
dos os seus pontos pet·manecia em paz, porque a 
morte de el-rei D. José, acontecida em 24 de Feve
reiro de 1777 no palacio da Ajuda de Lisboa, ele
vando ao th·rono de Portugal sua filha a Sra. D. Ma
ria I, esta não quiz continuar com as dissenções 
com a Hespanha Robre os negocias da America do 
Sül, .e empenhou-se com sua mãi a rainha viuva 
D. Marianna Victoria para ir tratar com seu irmão 
D. Carlos III a respeito da paz entt•e Portugal e Hes
panha, o tple teve lugar, precedendo-se a mudança 
dos ministerios, que sem duvida embaraçarião a 
negociação(*). . 

.As questões no sul da America erão quasi inter
minaveis; e por isso os portuguezes, de .posse da 
colonia do Sacramento, sustentavão a guerra : a 
Hespanba, para reforçar suas tropas, havia man
dado uma esquadra ; composta de 120 velas, que 
sahio do porto de Cadiz a 1::1 de Novembro de 1776, 
commandada pelo almirante marquez de Casa Felly 
e sob as ordens do general hespanhol Pedro Ceva
lho Cortez Calderon, e chegando ás proximidades 
de Santa-Catharina, depois de varias conselhos e 
algumas circumstancias, desembarcárão os hespa
nhoes na enseada das Oannas-Vieiras, proxinJ.a á 
ponta do norte, na noite de 23 para 24 de Feve

--reiro do anno seguinte, sem a menor opposição do 
marechal de campo Antonio Carlos Furtado de 
Mendonça, transferido do governo de Goyaz para o 
de Santa-Catharina desde o começo do anno de !775. 

Foi em taes circums.tancias que a rainha viuva 
conseguia de seu irmão o tratado de S. rldefonso 
de 10 de Outubro de 1777, qu,e foi ratificado em H 
de Março de 1778, .fixando os limites do norte e do 
sul, com a entrega da colonia do Sacramento e res
tituição da ilha de Santa-Catharina, sendo desig
nado para reeebe-la elas mãos do m11recbal de campo 
Q. Gu.ilherme Vaugbon o coronel do regimento da 
Bahia Antonio Franci:;co da Veiga Cabral e· Camara 
(que nesse tempo estava no Rio de Janeiro). por 
portaria. de 25 de Abril de 1778, com instrncções 
do vice-rei marquez de Lavradio, cuja ilh;t. recebeu 
com o acto e posse de 3 de Agosto, tendo antes 
( 30 de Julho) evacuado a ilha as tropas bespanho· 
las, terminando tudo por uma ..solemnidade a Deos 
em acção de graças. 

O coronel Veiga Cabral governou a capitania de 
Sãnfa-CaLbarina até 5 de Julho de 1779, em que 
foi substituído pelo brigadeiro Francisco de Moraes 
AI'aujo Teixeira Homem. 

Neste estado, pois, de paz permanecia o Bl'asil, 
quando os movimentos políticos dos Estados-Uni
dos, que não passavão desapercebidos no animo de 

. mmtos brasileÜ'os, despertar:do idéas que já germi
navão, fizerão que um facto singular se revelasse em 

(*) Ext. do Brasillfistorico n. 50, 1.' serie, anno de 1854. 

Minas-Geraes em i 786, mostrando desejos da in de- , 
pendencia. . . . . . 

Governava então a capltama de Mmas Lmz da 
Cunha Menezes, quando soube que se tramava uma 
revolução alli, sob os mesmos princípios da que ti
nha tido lugar na America do No1·te, e o governa
dor julgou a denuncia tão pouco fundamentada , 
que lhe não deu a m,enor importancia, por julgar 
imposssivel um tal acontecimento no estado em 
que permanecia a colonia portugueza. 

No entanto o que se passava não era uma visão 
aérea; porém sim a idéa suprema de uma mu
dança formal na existencia poli tica do Brasil. Des
prezada a denuncia pelo governado!' Cunha Mene
zes, os conspiradores mandárão com toda a cautela 
os seus emissario~ para a Bahia e Riq de Janeiro, 
em procura de novos socios,.para em tempo conve
niente e com toda a segurança levarem a effeito a 
independencia, não só de Minas-Geraes, como de 
todo o Brasil. 

Nenhum governador favorecia melhor os desejos 
dos conjurados do que o inr.redulo Luiz da..Cunha 
Menezes ; porém, sendo substituído em H de Ju
lho de 1788 por Luiz Antonio Ful't~tdo de Mendonça, 
visconde de Barbar.ena, que, mais activo que seu 
antecessor, entendeu empl'egar maior severidade 
nas ordens régias relativamente á cobrança, do 
quinto de oul'o, que estava muito atrazada (imposto 
oneroso que se havia derramado sobre os mineiros), 
o povo ficou por isso mui.to desgostoso, e os conju
rados achárão apropTiadas as circumstancias para 
levarem a effeito a execução do seu plano, de ha. 
muito em incubada fermentação. 

Mas, n;, n obstante o bem combinado dos planos 
e quasi segurança dos meios, os mais experimenta
dos temião r.m razão da situação topographica de 
Minas; porque, sendo ella central, não efferecia 
vantagens para mn rompimento tão pe1·igoso como 
o que ia ter lugar. Pal'íl aplainar as difficulclades , ~ 
mandárão ao Rio de Janeiro o alferes Joaquim José 
da Silva Xavier, mais conheciqo pelo alcunha de 
Tira-Dentes, com o desígnio de dispôr a capital do 
Rio de Janeiro para. a revolução, e, eúcontrando 
elle um seu com provinciano (José Alves Mac~el ),. 
que acabava fle chegar da Europa, se entend~u caril. 
elle, e mais animado ficou pot• lhe dizer Mame! que
a causa de ~finas seria bem recebida pelas poten
cias que tinbão reconhecido a emancipação elos es
tados coloniaes da Inglaterra. 

Isto, porém, nãn bastava; convinha que o emis-r 
sario mineiro cumprisse com o que se lhe havia 
incumbido, que era persuadir aos fluminenses da 
necessidade de adberir á revolução para emancipar 
o Brasil da oppressão que soft'J·io. Mas, sem que isto 
fizesse, volta para Ouro-Preto ou Villa-Rica o inex
periente· Tira-Dentes, e communica a seus coneli
gionarios o que se havia passado com Maciel, e 
elles, sem attenderem ao mais que faltava da mis
são do seu commissario, entrão em conselho, e re_ 
solvem tambem levar a etfeito os seus planos n0 
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6 HISTORIA 

momen to em que o visconde de Barbacena orde- Botelho. de Lacerda á capitania de Minas conduzir 
nasse a coht'ança do imposto do ouro (derrama). os presos da conjuração mineira, não tanto pelobem 

Um dos conspiradores, chamado Joaquim Silve- do serviço real, como para achar motivos a exercer 
rio d(ls Reis, foi ao governador e denunciou o a sua vingança. Botelho, sem hesitar, partio com 
facto, delatando os correligionarios e nomeando-os os seus soldados para Ouro-Preto, recebeu os presos 
com todas a:; circumstancias. Bar~acena, de posse e com elles se encaminhou para o Rio de Janeiro. 
do segredo que lhe fôra revelado por um miseravel Contava José Botelho que esses homens (os pro
traidor, itumediatamente o transmittio ao conde de sos) durante a via~em nunca se queixárão nem fal
Rezende, vice-rei do Rio de .Janeiro, o qual man- lárão sobre os mot1vos da sua prisão : sempre cala
dou sem perda de tempo pr·ender os denunciados, dos se conserva vão, e pGr isso merecêrão do honrado 
o qne teve lugar sem a menor resistencia, sehdo commandante José Botelho, os maiores respeitos e 
todos processados e dalli conduzidos para o Rio de sincera consideração . 
.Janeiro, á excepção do famoso poeta e grande ma- Contou-me, por vezes, em nossas familiares pra
gistrado Dr. Claudio Manoel da Costa (que, se- tica::;, a Ex.ma. St•a. marqueza de Jacarepaguá, il
gundo me disse o Dr-. Americo de Urzedo, fôra lustre e nobilíssima fidalga·, a quem tributei 
assassinado, ou conforme outros se suicid_ára) e Joa- sempre respeitosa e dedicada amizade, que seu tio, 
quim da Silva Pinto do !lego Fortes, que morrêrão ou antes seu pai de adopção, o major José Botelho 
na cadêa de Villa-Rica. . de Lacerda, de quem foi herdeira universal, dizia 

Os mais vierão para o Rio de Janeiro, sendo in- nwitas vezes, no lar domestico, que lhe cortava o 
cumbido de os conduzir o major José Botelho de coração vêr tantos homens de talento algemados 
Lacerda, do esquadrão de cavallaria, de que era sobre cavallos, que erão puchados por tropeiro'S, 
commandante o tenente-coronel Camillo Maria To- sujos e mal vestidos por não terem trazido roupa. 
nelet,· creador desse corpo. No primeiro dia dormirão algemados; porérq na 

O major José Botelho et•a um homem distincto outra noite o desembargador Thomaz Antonio Gon
poi' seu nascimento e suas virtudes. Seu pai, o co- zaga pedio ao major José Botelho que lhe tirasse as 
ronel Manoel Botrlbo de Lacerda, tendo sido go- a1gemas, para poder escrever uns versos, que a des
vernndor da coloni<~ do S:1cramento, moueu no Rio graça lhe havia inspirado; e sendo satisfeito o seu 
de Janeiro. O conde de Rezende detestava o major desejo, Alvarenga Jez o mesmo pedido e Botelho ti
Botelho, porque este não se cUl'vava aos desconcer- rou então as algemas de todos, expondo-se assim a 
tos do conde e nem tão pouco aos desregramentos que elles fugissem ou houvesse alguma sublevação; 
de um de seus alhos, que perlencja ao esquadrão porém o comportamento desses illustres prisionei
de cavallaria do sen commando. ros de estado foi tal, que Botelho, já cheio do mais 

Este moç() era mui extravagante e estava acos- profundo respeito, lhes dava milha11es de satisfa
tumado _a l'azer tuqo quanto gueria impunemente, ções, quando era obrigado a lhes pôr as algemas, no 
e, bem qu P. fosse de boa inclole, como não tinha acto de continuarem a viagem. 
educação, praticava toda a casta de desatinos. O desembargador Thomaz Antonio Gonzaga as-

Confiado no pai, era insubordinado, e por isso creveu, ua ca~êa de Villa-Rica, á sua Marília as ly
faltava ás suas obrigações mlitares; e o IDiJjor Bo- ras 3, 26 e 35, da 2• parte das suas poesias. 
telbo, para manter a disciplina do seu corpo, pren- Quando, em viagem, pedio a Botelho para lqe 
dia-o, "'llbora fosse Olho do vice~ rei, sem lhe faltar tirar as algemas, escreveu a lyra 17, que, do carol
a con~ lderação. O conde de Rezenlle, quando sabia nho e por intermedio de Botelho, mandou á D. Ma..
da pri,ão do filho, ficava furioso, mas não se atre- ria Dorothéa, que assim se exprimia : 
via a desrespeitar o major José Botelho, por co- \ . 
nhecer-lhe o c_al'acter e genio; porém vingava<-se 1' Se lá te chegarem •J.; 
em nlorm en ta-lo em tndo 0 qne podia. Aos ternos ouv-idos \ 

Botelho dormia vestido, bem como os officiaes do Uns tristes gemidos, 
esquadrão c soldados, conservando sempre os ca- Repara, Marilia, 
vallos at'l'eiados, mas sem freio, para podeteJU co- Verás que silo meus. 
met•; porque o conde de Rezende, para atormen- Ah ! dá-lhes abrigo, 
ta-lo, costumava a mandar ás 2 ou 3 hóras da Marilia, nos peitos; 
madl'ugada huter com toda a força na porta do com- Abi os conserva 
mandante, na rua do Ouvidor, para que ás 4 ou 5 Em laços estreitos, 
hdràs se achasse com o esquadrão p1ira fazer exer-j Unidos aos t~us. 
cicio no campo de S. ChrisLovão, ou rio Cajú, mui- <t o vento ligeiro, 
tas vezes no Andarnhy e .outras no Botafogo, ou _De ouvi-los movido, 
para onde lhe dava na cabeça. Os pede a Cupido, 

A's vez.es, para cobonestar os seus desconcertos, Que a to.dos apanha 
apparecia quando el'a menos esperado a estas re- E lá t'os vai pôr. 
vistas, a vêr se achava um motivo para perder a Bo- Ah, d 
telho. Muitas vezes llJandava ás 2 horas da manhã · não os esprezes, Porque se conspira 
bater na porta do commandante, dizendo que lhe o céo em meu damno, 
queria fallar :mmediatamente. Botelho, por obe- E a gloria me tira 
diencia, levantava-se da cama, vestia-se, montava De honrado pastor. 
a ca vnllo e par Lia para pala cio, onde o conde o f a-, 
zia esperar em uma sala até . que o dia àmanbe- « Tem estes suspil'os 
cesse, que Cl'1 quando Jhe apparccia para lhe dar Motivo dobrado : ' 
uma ordem ou fazer-lhe alguma pergunta; e foi no I Perdi o meu gado ; 
meio deste viver de continuados tormentos que o Perdi, gue mai::J vale, 
vico-rei conde de Rezende mandou ao major José O bem de te vl:r. 
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Se os não receberes 
Amante por ora, . 
Por serem de um tnstc; 
Os deves, pastora, 
Por honra acolher. 

1, Virá, minha bella, 
Virá uma idade, 
Que, vis(a a ''erdade, 
Gostosa me entt·egues 
O teu coração. 

Os crimes desbonrão 
Se são existentes : 
Os ferros, quo opprhnem 
A's mãos innocentee, 
Infames não são. 

<,· Chegando el.le dJa , 
Os braços daremos; 
Então mandaremos 
De gosto e ternura 
Suspiros aos céos. 

Pt'r-me-hilo no sepulchro 
A honrosa i nscripção : 
« Se teve delicto, 
« Só foi a paixão, 
<I Que a todos faz Téos. , 

O major José Botelho-de Lacerda, extremamente 
commovido por tantas desventuras em bome?s de 
illustração c de elevadas posições sociaes, chews.de 
nobreza e d'C sentimentos, OS . tratou durante a VlU

gem mais como amigos, que como prisioneiros, tra
zendo-os sem algemas ; c, só com receio do conde 
de 'Rezende, quando se apppoximava a algu,m pouso 
aberto, em que elles tinhão de S!'J a1:ranchar, é que 
lh'as botava, c então só lhes erão bradas na occa
sião da comida. Porém se o pouso ern. em Ju g~r 
onde ninguem o podia denunciar, Botelho pedm 
casa commoda em que pudesse ficar com os seus 
presos, e determinava que a sua propria comida 
fosse mandadá para o quarto onde elles ficavão, e 
então fechava as portas, tirava-lhes as algemas, e 
comia e dormia juntamente com elles. 

Referio-me por muitas vezes minha nobilíssima e 
illustr.ada amiga, a Exma. Sra. marqueza de Ja-. 
carepaguá, que seu tio sempre contava, que as con
versações dos presos mineiros erão sobre cousas 
geraes, e nunca sobre os motivos dos seus infortu
nios. O desembargador Gonzaga e Alvarenga leva
vão parte da noite a fazer e recitar versos relati
vos aos seus amores e ás suas familias. 

por inimigo o louco conde do Rezende, durílnte os 
i2 annos que este esteve como vice-rei do Rio de 
Janeiro, não achou nelle a menor falta, por onde 
se pudesse vingar do il!ustre Botelho. 

Pouco tempo depois da ida do conde de Rezende 
para Lisboa, declarou-se em Botelho uma hydr:op~
sia de peito, que lhe durou 2 annos, e com hornve1s 

1 soffrimentos. Dizia elle muitas vezes á sua familia 
c a seus amigos : <I Quem me mata é o conde de 
« Rezende, porque durante o seu governo eu não 
« dormi uma noite socegado; estremecia sempre 
<I que se me batia no porta, esperando uma tt·ai
<< ção promovida por elle. ,, 

O major Botelho, não podendo resistir á gravís
sima enfermidade, deixou de viver, sendo sepul
tado na igreja de S. Francisco de Paula, onde era 
irmão terceiro. 

O seu retrato exist.ia, muito estimado, collocado 
na sala de visitas da Exma. Sra. marquoza de Jaca
repaguâ, c é provavel que seu? herdeiros o con
servem na mesrúa estimação, em que o tinha aquella 
nobilíssima senhot·a, á cuja memoria tributo ami
zade, profundo respeito e sincera veneração(*). 

Vivendo em minha companhia o meu illustrado 
parente c amigo, o coronel Ignacio Accioli de Cor
queira e Silva("'*), chronista do imperio, apezat· 
das suas enfermidades, em um dia o convidei para 
escrevermos um compendio de cborograpbia, que 
servisse para a instrucção da mocidade, tomando 
cada um de nós as partes que combinámos, e em 
pouco tempo, terminado o nosso trabalho, o entre
gámos aos prelos do .11restimoso Franc~soo de Paula 
.Brito. 

Divulgado o li rro, concebi a idéa do escrever 
uma obra ampla sobre o Brasil, e dei principio a 
haver documentos para o meu empenho; e cncon
tl'ando-m e, proximo á casa da relação, com o 
Sr. João Ximenes de Araujo Pitada, depois de al
gumas palavras sobre o livro que havíamos publi
cado, ' fallei-lhe na conjuração do Tira-Dentes, e 
elle me disse ter visto, em tempos passados, o pro
cesso original feito aos compromettidos na conjura
ção mineira, na secretaria do imperio, e dentr·o de 
um saco verde. . · 

Com offeltO, no dia seguinte, cllrigindo·me ao 
ministro do imperio, o Sr. conselheiro Pedreira . 
me facultou o exame do processo, caso existisse na 
secretaria; e pelo meu grande empenho, se o 
achando, o mandei copiar, e se acha integral
mente impresso no meu Brasil Historico, á excep
ção de algumas peças de pouca importancia, e do 
sequestro dos beus dos presos, mandado fazer pela 
justiça. 

Appenso ao .Pr?cesso original encont_rei um exem
plar das conslltmções dos Eslados-Umdos da Ame
rica do Norte, traduzidas em francez(***), o que 
me deixou claramente conhecer quo a revolução de 

O major José Botelho se tornou tão amigo desses 
illustres prisionéiros, que não se esqueceu jamais 
delles, e lamentava não lhes poder prestar serviço 
algum. Quando farão sentenciados, dizia elle â sua 
mul,btr que não podia dormir, por se lembrar, que 
tinha de ir assistir, com o seu esquadrão, á execu-
ção de um homem a quem elle desejava salvar. E (*) o Jeilor tah·ez não çonbeça quem foi o conde de R~
quando chegou á casa, no dia da morte do alferes zende. Para lhe dar uma idéa dessa peste da fidalguta 
Joaquim da Silva Xavier (o Tüa-Dentes ), foi tão porlugueza, veja-se no lNasil Historico u que pu!Jlicámos. 
cruelmente compungido, 'que disse á sua família (") Mora vamos na rua de S. Pedro, casa n. 316. onde 
que em tempo algum tinha aborrecido á vida mili- escrevi a Physiologia das Paixões e o Ensaio Clwrogra-
t ll ·- de · a d · phico do lmpe:rio do Brasil. ar, como naque a occasiao, e que seJav. eiXar (***) Quando tive noticia que a capital de Santa-Calha-
a farda. rina diligenciava livros para formar a sua bibl.iol~u:ca, 

O major José Botelho de Lecerda, até hoje esque- lhe mandei de presente 0 exemplar das conslltuJçoes, 
cido, foi um official que fez honra ao Brasil : nas- appenso ao processo original de Tira-Dentes, pondo-lhe 
cido na colouia do Sacramento e :;;eguindo a vida uma declaração, na qual me assignci. Este livro deve os
militar, foi tal o seu comportamento, que, tendo 1 lar na bibliothcca de Santa-Catharina . 

. ) 
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Minas era umn renlidade, e que ou já tinhão es-j' V. S. se vio, como refere na sua carta anterior de 
cripta constituição, par·a a nova repubfica, ou estava H de Julho do anno proximo passado. 
planejada, visto existir nas constituições america- ' III 
nas a base para elln. 

Mart.inho de Mello e Castro, accusando a recep
ção das certas e cópia da devassa remettidas pelo 
-visconde de Barbrwena em data de 29 de Setembro 
de 1790, est:reve-lh~ uma longa carta, na qualtrans
luz a idéa que tinhão os conj uradossobre este as
sumpto: 

I 

A' Sua Magestade foi presente o_officio de V. S. 
com data de 10 de Fevereiro dcJ presente anno, que 
acompanhou á devassa mandada tirur nessa capita
nia por ordem de V. S., em consequencia das de
nuncias que lhe fizerão, e mais noticias que teve da 
conspiração qoe ab1 se tratava e dispunha, com as 
Gdiosas circumstancias que constão da mesma de
vassa(*). 

li 

O vice-rei Luiz de Vasconcellos e Souza tambem 
remetteu á real presença a outra devassa que man
dou tirar no Hio de Juneiro, e achando-se alli, as
sim as duas devassas originaes, como a maior parte 
dos réos, e entre elles os principaes chefes da con
juração, entendeu Sua Magestade que na relação da 
mesma . capital devião ser proce!>sados e sentencia
dos os ditos réos. e com este fim nomeou os minis
tros, e expedia as ot·dens que manda communicar a 
V. S., com a carta régia que lhe vai dirigida, não 
sendo preciso, á vista della, dizer eu a V. S. que o 
seu compertaroento não desmereceu a Sua Mages
tade a sua real approvação, attendidas ás circums
tancias . deste inaudito acontecimento e ás em que 

(•) « Sebastião Xavier de Vasconcellos Coutinho, do 
meu conselho, do da minha real fazenda e cbanceller 
nomeado da relação do Hio de Janeiro. - Eu a rainha 
vos envio muito saudar. 

" Sendo-me presente o horrível attentado contra a 
reinua real ~o Lerania e ~uprema autoridade, com que 
uns malevolos, iudignos do nome portuguez, habitantes 
da rapitania de Minas-Geraes, possuídos do espírito de 
infidelidade, conspinírão perfidamente para se sublrabi
rem da sujeição clevidaao meu alto c bupremo por! e r, 
que Deos me tem conflado, pretendendo corromper a 
lealdade de alguns dos fieis vassallos mais distinctos da 
clila capitania, e conduzir o povo innocente a uma in
fame rebellião ; fui servida nomear-vos, e aos Drs An
tonio Gomes Ribeiro e Antonio Diniz da Cruz c Silva, 
para passardes á cidade do Rio de Janeiro, e nella seu
tencianles summariamente em relação os réos que se 
acharem culpados nas devassas, JIUe deste detestavel 
delicto se timrem, 1anto por ordem do vice-rei e capi
tão-general de mar e terra do estado do Brasil Luiz de 
Vasconcellos c Souza, como por ordem do governador e 
capitão-general de Minas-Geraes, o visconde de Barba
cena, havendo (}Or supprida qualquer falta de formali
dade, e por sanadas quasquer nullidades jurídicas, po
sitivas, pessoaes ou territoriaes, que possão haver nas 
ditas devassas, resultantes da disposição de decreto po
sitivo, attendcndo sómenle ás provas, segundo o mere
cimeuto dellas, conforme o direito natnral, sendo vós o 
re lator, e adjuntos certos os ~>obreditos Drs. Antonio 
Gomes RibeirG e Antonio Diniz tia Cruz e Silva, com os 
mais ministros que o vice-rei nomear e vós Jile propu
zerdes, ou sejam dos desemLargadores que servem na 
1·e!ação do Rio de Janeiro, ou quaesquer outros ministr·os 
t.Je qualquer graduação da mesma capitania, ou das ou-

Considerando a mesma Senhora, em consequen
cia do referido, que o regimento de cavallaria dessa 
guarnição nem é a tropa que baste, nem alguns 
dos seus officiaes derão provas de se poder contar 
com elles; mas, antes pelo contrario, como acon
teceu com o tenente-coronel do mesmo regimento, 
ordenou Sua Mages~ade que o regimento de Extre-
moz, que guarnece á capital do Rio de Janeiro, 
fosse guarnecer á capital de Minas, nomeando para 
chefe do mesmo regimento ao brigadeiro Pedro Al
vares de Andrade, que se acha proximo a embarcar 
com os ministros acima indicados, e leva na sua 
companhia alguns officiaes para servirem na caval
laria de Minas e no dito regimento de Extremoz. 

IV 

O eeferido beigadeiro poderá Ler alguma pequena 
demora no Rio de Janeiro, e neste meio tempo V. S. 
ajustará com o vice-rei o modo mais commodo á 
tropa e menos dispendioso ao erario, com que se 
faça a sua passagem á essa capital, e que possa fi
car servindo de regra para as marchas futuras da 
guamição de Minas-Geraes, principalmente do re
gimento de infantaria, que poderá ser mudado de 
3 em 3 annos ou como a Sua Magestade melhor 
parecer. 

v 

Com esta providencia se entende aqui que fica 
sufficientemente acautelado qualquer acontecimento 
futuro, porque ainda que, olhando para as astas 
medidas de clue os fautores da conjuração se em-

tras do estado do Brasil, os quaes, sendo por vós reque
ridos ao vice .. rei, elle os fará convocar, em conformidade 
das ordens que lhe mando expedi r; havendo, porém, 
nas devassas alguns dos mesn:ios r11os que sejão eccle- ·~ 
siasticos, sepa rareis de li as a parte que IIJes locar, para, ·~ 
em 11cto separado, com a cópia das suas culpas, serem 
por vós, com os adjunlos, sentenciados, cumo.fôr jus
tiça, por lhes não pertencer privilegio algum de "senção 
rto.s crimes exce~los, dos quaes o de lesa-:-\fiagestade é o 
pnme1ro e o rna1s I.Jorroroso, com declaração, porém, de 
que a senletll;)a condemnatoria, que contra elles fôr pro
ferida, deverá ficar em segredo, e fazer-se-me presente 
para eu resolver o que fôr servida, conservando-se en
tretanto os i'éos em rigorosa e segura custodia; havendo 
igualmente, entre os mesmos réos, outros, que, nem 
fôrão dos chefes e cabeças da dita coujuraçlio, nem en
lrárão ou consent-irão nclla, nem a fomentárão, nem se 
achárão nas assembléas e conventiculos em que .os con
jurados tinhão as suas criminosas sessões e faiião os seus 
perfidos ajustes, mas que, tendo tão sómenle noticia ou 
conhecimento da mesma conjuração, não a declaráráo 
nem denunciarão ern tempo competent\l, ordeno que 
as sentenças proferidas contra esta u'tima qualirtade de 
réos se remettão a minha real presença, suspendendo 
entretanto a execuçãa dellas, e ficando os-réos em se
gura ctistodia. 

« Para escrivão ou escr~vâes dos autos das devassas o 
vice-rei nomeani 05 que por vós lhe forem propostos, ou 
sejam desembargadores ou magistrados inferiores. E 
para vos auxiliar na proposição de tão volumoso pro
cesso podereis valer-vus de qualquer dos tlesemLarga
dores da casa da supplicação, vossos adjuntos. Para os 
casos de empate ou para qualquer outro incidente, que 
necessite de nomcaçüo tle jui~es ou de commissão, 

\ 
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brárão, e para tudo o que se tratou nas suas assem- tas assembléas e conventiculos, sem grandes cau
bléas, pa1·eça que a contaminação sediciosa abran- telas, uessa capital rle Villa-Rica por tempo de 4 ou 
gia grande parte da capitania de Minas ou quasi 5 mezes, sem que V. S. tivesse dellas) nem do que 
toda ella, e que já se estendia a outras, taes como se tramava, o menor conhecimento nem u mais 
a do Rio de Janeiro e S. Paulo. leve suspeita, ultimamente o veio a saber por de-

E neste r.asu serião precisas precauções mais po- puzição do coronel JoaqUim Silverio dos Reis, que, 
derosas pura conter esses povos; o certo é que, sendo ao prlnci pio um dos mais acel'l'imos instiga
examinados attentamente os precisos termos das dores, da conjuração, tomou o nJais seguro pat·tido, 
duas devassas, combinados com a devida reflexão ainda que tarde, de a vir denunciat·. 
os dilos dos que depuzerão nellas, com separação do · E participando V. S. esta noLicja ao vicc-re Luiz 
que é verdadeiro ao que é. fanlastico, e comparados de Vasconcellos e Souza, e mandando passat• ao Rio 
os mesmos uitos com os factos realmente existentes de Janeiro o coronel denuntJiante para informar de 
ao tempo em que V. S. foi informado da ct·iminosa viva voz ao dito vice-rei, resultou daqui a prisão, 
maldade que se tramava, tudo o que se descobre por cautela, do mesmo coronel e a de outro do::; 
com evidP,ncia é que alguns habitantes uessu capi- conjurados, que se achava no Rio; e, logo que a 
tania, da classe daquelles que, pelo seu estauo, em- notiCia destas prisões chegou a Minas-Geraes, jul
pregos e cabedaes, se considera vãô e erão reputa- gando por ella os outros conjurados que se acha vão 
dos dos mais distinctos della, intentárão faz.er um descober-tos todas as fantasticas medidas e seJicioso 
levante, e com este fim formárão diffel'entes assem- plano traçado, e disposto por clles nas suas assem
bléas e conventiculos, e1h que largamente tratárão bléas e conventiculos, e forjado nas suas agitadas 
dos meios e modos de o praticar. imaginações, de tet·em promptos para entrar no le-

Que estes primeiros fautores do dito levante com- vante; uns 50, outros 100 e outros 200 e mais ho
municárão o seu intento a outt·os seus :;emelhantes, mens, de se acharem igualmente promptos todos, 
que j ulgárão mais aptos e dispostos ao mesmo fim, ou a J?UÍOr parte dos i:Jabitantes do Tejuco c distl'icto 

- e destes alguns assentárão e convierão no referido dos .d1a~antes, de se dever contat· com a gente que 
levante, declarando-se ·consocios, os quaes, juntos haVJa v1r do Rio do Janeiro em soccorro dos con
ao~ primeiros, não excederão o numero de dez ou jurados de Minas, de se ter avisado a S. Paulo para 
doze. · que alli tambem se levantassem, de se fabricar pol-

Que fallando e cónvidando outros. alguns destes, vora com os mixtos do proprio paiz ou de se mau
ainda que não desapprovárão o referido levante, dar vir de f0ra, de se mandarem emboscar· GOO hg
não quizerão comtudo ter parte nelle; outros ficá- mens at'mados ue espingardas e facões junto á essa 
rão indifferentes, e outros o j ulgárao cbirnerico e cap1tal, para entrarem nella improvisa mente ao pri
impraticaveL meiro signal que para isso lhes desse, e de se ex-

Que durando esta fermentação e tendo-se as di- tinguir, emfim, nessa capi~ania o domiruo de Por
tuga-l, formando-se de toda ella urna republica á 
imitapão do que praticárão as a.olonias inglezas ; to
das estas vãs e sediciosa:s disposições com que os 
ditos conjurados reciprocamente se lisonjeavão, e 
ao mesmo tempo eugunavão uns aos outros, repre
sentando como certas, segurq.s e promptas a se exe
cutarem emquanto não farão descobertas; logo que 
o · farão, repentinamente desapparecórão, reduzidas 
elfectivamente á nada, sem dellas existir o menor 
vestígio, e o que só mente appal'eceu farão os mes
mos conjurados sós e desamparados, abatidos e con
fusos, preoccupados ue um terror· pudico, destitui
dos de todo o aY.xilio ou esperanças delle, e só 
acompanhados e opprimidos de confusão e do oppro
brio da sua ahominavel perfidia. 

VI 

ainda especial e immediatamente emanada da minha 
real pessoa; e tambem nos casos de impedimento ou 
falta do escrivão ou escrivães, o vice-rei, com o vosso 
parecer, nomeará os que forem mais idoneos, ou dare
laç~o rio rio de Janeiro, ou ·de entre os magistr~dos de 
mawr ou de menor grad~aÇão que elles servirão ou 
actualmenle servem em toda a extensão das capitanias 
do Brasil, e para os casos de empale, em que a decislto 
compele aos governadores da relação, o voto do vice-rei, 
como rcgedor, deverá ler lugar c será igualmoule deci
sivo; acl•ando-se, porém, impedido o dito vice-rei, vós 
o subst~tuireis, e o vosso voto terá a mesma força e qua
lidade, e pOrquanto a conjuraç.üo rle que sa LrRia foi 
m11quinada na -capitania dr. Minas, c do resultado das 
sohreditits devassas poderá ser necessario expedirem-se 
ordens aos rruoistros daquella cupitania, ou ainda aos 
das mais capitanias, ou mandarem-se a ellas outros mi
uietros, incumiJidos de con1missões particulares, ou 
para conhecerem, inquerirem c devassarem sobre objec- O tenente-coronel de cavallaria uc Minas Fran
tos relativos u esta com missão de que vos tenho encar- cjsco de Paula F1·eire de Andrade, que nas assem
regado, ou, emlim, para outras quncsquer diligencias de bléas e conventiculos mostrava ter certo e seguro 
diversa IialUreza, concernentes ao meu real serviço, or- todo 0 seu regimento, para auxiliar e fortificar a 
deno que em Lodos, e cada um dos referidos casos, ou bl - 1 · d b 
outros semelhantes, procedendo vós sempre de accordo su evaçao, ogo que se VlO esco erto não recol'-
e intelligencia com 0 vice-rei, expedireis toda~ as or- reu ao mesmo regimento, de cujo commando até 
dens que vos parecerem convenientes uos referirlos mi- por inerte se fazia indigno; mas tendo-se t•etirado 
nistros, para o que vos concedo toda a uecessaria juris- á sua fazenda dos Caldeirões, dnlli procm·ou dar 
dicção, encarregando-se o mesmo Yice-rei de as auxiliar uma falsa côr á sua conhecida lJerlldia por meio de 
e sustentar, na fótma que lhe determino em carta que a uma intempestiva, affectada e diminuta dcpozição, 
este fim lhe vai dirigida. que veio fazer .a V. S., e excepto elle e alguns offi -

" Nu caso de vosso impedimento, qualquer que elle ciaes, que a v. s. se fizerão suspeitos, e que nom êa 
seja, o mesmo vice-rei lambem proverá, como lhe tenho d d J Ih d · 
ordenado, e isto sem emb11rgo dA~ quaesquer leis, dispo- na sua car~a e H ~ 1~ o, to O O ma1s corpo do 
sições de direito, privilegios ou ordens em contrario, mesmo regm1ento, prmc1pal~entc soldados, eom o 
que todas hei por dero<>adas para os ditos cffeitos por seu honrado saq~ento-mór a testa, Pcd~o Alfonso 
esta vez sómente, ficando aliás sempre em vigor. Es-1 Galvã.o de S. Martwho, se mostrirão tão JSentos de 
cripta em Li~IJoa, em ·17 de Julho de '1700.-1\AINJIA. )) toda a suspeita, que ao dito sargento-mór incum-
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bío V. S. da prisão que fez do seu perverso tenente- 1 povo tão ignorante e alheio da verdadeira causa das 
coronel, e aos outros officiaes e soldados das mais ditas prisões, que no principio as attribuio a extra
diligencias que constão da mesma carta, e quedes- vio de ouro, suppondo por consequencia que os di
empenbárão com toda a promptidão e indisputavel tos réos até erão capazes de ter commetLido seme-
íldelidade. lhante crime. 

VII 

O vi gari o de S. José, Carlos Corrêa de •roledo, Dos fac Los acima indicados claramente se vê que, 
que entre os seus consocios se considerava o mais não passando de 10 ou 12 õs princípaes factores da 
poderoso em ter grande· numero de habitantes do I cliLa conjuração, e trabalhando 10 livremente, sem -
Rio das Mortes á sua devoção, e do qual se asse- o menot· obstaculo nem receio, por tempo de 4 ou 
verava nas assembléas e conventiculos que assim 5 mezes para attrahir gente ao seu partido, e dei
elle, como seu irmão o sargento-mór Luiz Vaz de xando correr com o mesmo fim, e com a mais des
Tol~do, havia fallado á muita gente da freguezia de enfreada soltura, o alferes de cavallaria de Minas 
S. José da Borda do Campo e do districto do Ta- Joaquim José da Silva Xa-vier a clamar pelas casas 
manduá, e que toda estava prompta a entrar no le- de Villa-Rica, pelas ruas, estradas e estalagens do 
vantP. Este mesmo vigario, achando-se hospede caminho do Rio de Janeiro e por aquella capital, 
em casa do 11estre de campo Ignacio Corrêa Pam- proferindo em toda a parte as mais sediciosas im
plana em 20 de Maio, e rec-ebendo alli, pela meia- posturas, dirigidas a sublevar os povos, sem haver 
noite, um bilhete de aviso, em que os conjurados quem os contivesse, nada mais puderão os ditos 
communicavão uns aos outros de se acharem des- conseguir que o que acima fica referido. 
cobertos, concebido o dito bilhete nos termos se
ouintes: 
0 

cc Que na cidade do Rio de Janeiro se acbavão 
presos o alferes de cavallaria de .Minas Joaquim 
José da Silva, por alcunha o Tira-Dentes, e o coro
nel dos auxiliares Joaquim Silverio dos Reis; que 
em taes circumstancias se acautelassem, mas que 
em todo o caso cumpria antes morrer com honra, e 
quem não era capaz de emprezas ·se não devia met
Ler nellas. >> 

O dito vigario, Jogo que recebeu o dito aviso, em 
lugar de se ir unir ao grande numero de gente que 
antes asseverava ter prompta, .ao contrario, o foi 
achar o referido Pamplona no seu quarto, afflicto c 
como fóra de si, fazendo-lhe vêr no bilbete acima 
indicado, que lhe deu a ler, o motivo da sua cons
ternação ; c tomando o mesmo vigario o partido da 
fuga, se foi encontrar com o outro conjurado o co
ronel Franci co Antonio de Oliveira Lopes, a quem 
M attribue c mencionado bilhete, no sitio ao pé da 
serra. 

E dizer.(. o-lhe o dito co!'onel : cc que já agora 
sempre se havia de fazer a conjuração,>> lhe per
guntáru o vigario : cc com que gente? » e não lhe 
dando o coronel resposta, continuou o vigario a di
zer cl' que se houvesse alguns brancos poderia cada 
um destes levar um negro; ,, porém ainda tornou 
a perguntar ao coronel cc quem havia de ir c~m esta 
gente, » ao que elle respondeu cc que podia ir com 
ella o irmão do dito vigario o sargento-mór Luiz 
Vaz de Toledo, ,, ao que respondeu o mesmo viga
rio << que seu irmão, não, mas que fosse elle dito 
coronel,,, ao que este disse: cc pois irei; >> mas 
com uma frieza tal-que elle vioario ficou enten
dendo que não ia dar principio ã conjuração nem 
podia ir, porque não havia gente alguma, pois ainda 
que elle vigario ficou de apromptar a da villa de 
S. José, a ninguem fallou em termos claros, e só a 
alguns tinha f'allado com disfarce, dizendo o que 
podia ter para sondar os seus animas. 

vm 

Proseguio o vigario sobredito a sua fuga, com tal 
desalento c perturbação, que, assim elle, como os 
outros co-t·éos, em differentes partes forão presos 
sem a menor resistencia, e sem que alma viva se 
presentasse ou apparecesse em seu soccorro, e o 

X 

Vê-se igualmente que, não podendo os mesmos 
conjurados engrossar o seu parti.do, e vendo frus
tradaG todas as suas diligencias recorrêrão ao arbí
trio de esperar pelo lançamento da derrama, que . 
montava em 58 arrobas de ouro ou ainda mais, en
tendendo que esta era a occasião mais fayoravel 
de induzir os povos a se levantarem. 

XI 

São, porém, bem notaveis a este respeito, o 
dignas de toda a attenção, as duas circumstancias 
seguintes : a primeira, o abandono e desamparo a 
que a administração da fazenda real se acha redu
zida em Minas-Geraes, vendo-se o mais importante 
rendimento desta corôa; qual é o quinto do ouro, 
que deve ser de 100 arrobas por a_nno ou de 
614:400$, diminuindo gradualmente de anno em 
anno até o reduzirem, como tem reduzido a 42 ar
robas ou 258:048$, ou talvez ainda menos, em que 
presentemente se acha ; a segunda, que faltando \ 
para o complemento do quinto 58 ar~:obas ou 
35,):3528) é esta somma verdadei!'arpente excessiva 
para se lançar de uma vez sobre esses habitantes, 
bastando essa consideração para V. S. mandar sus
pender ü~teriuamente a dita derrama, emquanto 
dava conta a Sua Magestade. 

XII 

Vê-se da mesma sorte que, além da razão acim<l 
indicada, que V. S. teve para a dita suspensão, t 

accr,esce mais set· V. S. impro~isamente sorprehen
dido com a denuncia que lhe fez o coronel Joaq~im 
Siherio dos Reis, concebida nos termos que V. S. 
refere na sua carta, e são os seguintes: cc Que se 
achava tratada e ajustada uma ampla conjuração, e 
sublevação contra o legitimo dominio de Sua Ma
gestade e da sua real corôa, pela maior parte das 
pessoas consideraveis desta capitianiu, as quaes ti
nhão u seu favor a tropa regular, e contavão com o 
auxilio e alliança do Rio de Janeiro, para onde ti
nha pat·tido já o alferes do regimento Joaquim José 
da Sih•a Xavier a tratar deste negocio, e convocar 
maior numero de sequazes para se concluir depois 
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· da sua vinda, e na..occasião do lançamento da der
rama, que ,esperavão tivesse lugar neste anno. ,, 

XIII 

Vê-se, porém, nesta denuncia a duplicidade e 
malicia, com · que o denunciante, ainda que subs
tancialmente disse a verdade, a disfigurou e alterou 
com exagerações e circumstancias, que certamente 
não havia. Disse o denunciante que se achava tra
tada e ajustada uma conjuração e sublevação, e 
nisto disse a verdade ; accrescentou, porém, que 
enkaya nella. a maior parte das pessoas oonsidera

. lveis da capitania, e o que consta das qevassas é que 
os ' que entra vão na conjuração m·ão tão só mente :10 
ou 12, um dos quaes tinha sido o mesmo denun-
ciante. . 

Disse mais que os conjurados tinhão a seu favor 
a tropa regular, e o que tão sómente tinhão era o 
tenente-coronel da mesma tt·opa, e alguns officiaes 
que sómente se fizerão suspeitos ; todo o mais corpo 
do regimento, com o seu sargenlo-mór, se achavão 
inteiramente alheios das perniciosas intenções do 
seu commandante e de nenhuma sorte dispostos a 
segui-los. 

Disse, emfim, o denunciante que tambem cont.a
vão com o auxilio e alliança do Rio de Janeiro; das 
devassas, porém, não consta, muito particuLar
mente da que se tirou naquella capital, que alli 
houvesse alguem que entrasse na dita conjuração, 
ou se declarasse parcial delia, nem que desse ouvi
dos ás sediciosas declamações do alferes Joaquim 
José da Siiva; antes 

1
regularmente o evitavão, re

putando-o por louco e furioso. 

XIV 

Não sabendo V. S., nem pode.ndo sab~r, alguma 
destas circnmstancias no repente com que se lbe 
fez a sobredita denuncia, não podia elia deixar de o 
pôr no maior desasocego e inquietação, pórque, a 
ser certo quanto nella se dizia, não restava a V. S. 
para sustentat· a autoridade do seu governo mais 
que o fraco soccorro dos seus· ajudantes de ordens, 
representando-se-lhe revoltada toda a mais capita
nia, e nesta consternação, segurando-se-lhe na 
mesma denuncia que os fautores da conjuração, 
para pôr em pratica, sómente esperavão o lança. 
menta da derrama,. se determinou V. S. não só n 
manda-la suspender, mas a declarar por carta, com 
data de 23 de Março de :1789, assignada por V. S., 
assim á camara de Villa-Rica, como as mais cama
ras da capitaniã, que a dita derrama ficava sus
pensa emquanto dava conta a Sua Magestade. 

XV 

E' certo que com esta providencia tirou V. S. aos 
conjurados a occasião, que elles entendião a mais 
favoravel para induzir o povo a se sublevar; mas 
tambem é c~rLo que a mesma providencia não foi 
bastante para os desanimar e deixarem de conti
nuar nos seus sediciosos intentos ; antes, pelo con
trario, logo que virão a carta de V. S., escripta ás 
camuas, em que lhes dedurava e segurava a sus
pensão da derrama, sem que elles tivessem feito a 
V. S. algum requerimento ou representação preli
minar a este respeito, sobre que houvesse de reca
hir a dita declaração e segU:ra"nça, que entendêrão 

os ditos conjurados, como não podião deixar de fi
cat· entendendo, foi que V. S. não daria este passo 
sem ser obrigado por alguma noticia, que lhe hou
vesem dado do levantamento de que se tratava, e 
para se tirarem desta duvida encarregárão ao audaz 
desembargador Thomaz Antonio Gonzaga, ou elle 
mesmo 'se encarregou de o saber da propria pes
soa de V. S., e este, e não outro, foi o fim da con
versação, ao que V. S. chama ao parecer atrevida, 
sel)do na realidade cavilosa, insolente e sediciosa 
pratica ou conferencia, que.o dito Gonzaga procu
rou. ter com V. S. em sua casa, logo depois da sus
pensão da derrama, e que V. S. refere na sua carta 
de H de Julho . 

~VI . 

Começa o referido Gonzaga cc exagerando a V. S .. 
a obrigação em que lhe estava o povo de Villa-Rica 
pela suspenSão da mesma derrama, accrescentando 
que queria levantar-lhe uma estatua. » E', porém, 
de advertir que se a suspensão da derrama causou 
!10 povo o qlvoroço e contentamento que Gonzaga 
mculcou, não era elle, ·mas a camara de Villa-Rica 
a que devia mostrar-se agradeci'da em nome do 
mesmo povo, por ser ella quem o representa, e a 
quem V. S. escreveu, fazendo-lhe saber a suspen
são da dita derrama; não constando, porém, que 
ella fizesse alguma demonstração, e guardando ao 
cóntrario um . profundo silencio, é evidente que <il 
contentamento e alvoroço não foi do povo, mas dos 
co-réos de Gonzaga e seu.s adherentes, que, sendo 
dos mais abastados da capitania, sobre elles cahia 
o maior peso da contl:'ibuição. 

E, ou por este motivo, ou por ter V. S. já bas- ' 
tante conhecimento do perverso animo do dito 
Gonzaga, não lhe dando resposta concernente a 
proseguir elle no mesmo discurso ; mas, desvian
do-o para outras materias, passou logo o mesmo 
Gonzaga insolentemente a fazer-lhe o hem claro 
ameaço, dando-lhe a entender que cc com a suspen
são da derrama tinha V. S. evitado uma subleva
ção a que o povo se achava disposto, e que para 
ella se effectuar só lhe faltavão duas cabeças. ,> 

Tornou V. S. a desviar, com inimitavel prud en
cia esta sediciosa pratica, fallando em diverso as
sumpto, e mostrando-lhe assim qur. a não queria 
ouvir; elle, pot•ém, com inaudito atrevimento, in
sistindo na mesma pratica, a proseguio, cc encare
cendo a V. S. a sup~rior vantagem dessa capitania 
para a sua independencia, defesa e subsistencia, 
pela sua riqueza e situação natural, e que merecia 
estar sempt·e nas meninas dos olhos do ministe
rio ; ,> e não conseguindo com estes sediciosos ro
deios tirar de V. S. o que procurava saber, e sendo 
já muito tarde foi obriga_do a retirar-se, com pro
messa de V'oltar brevemente, como V. S. refer·e na 
mesma carta. 

xvn 
Depois deste encontro, proseguirão os conjura

dos nos seus perniciosos intentos, até que, che
gando a Minas-Geraes em 20 de Maio a noLicia de 
se acharem presos no Rio de Janeiro o coronel Joa
quim Silvel:'io dos Reis e Joaquim José da Silva )\a
vier, e que tamhem vinha tropa, mandada pelo 
vice-rei á ordem de V. S., todos or; conjurados se 
consternárão e abatêrão, e todos farão successiva
mente presos, sem a menor resistencia, na fórma 
acima indicada. 

.. 
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XVIII 

Delles remetteu V. S. logo para o Rio de Janeiro 
o sobredito desembargador Thomaz Antonio Gon
zaga o coronel de auxiliares lgnacio José Alva
reng~, que antes tinha sido ouvidor, e ao vigario 
da villa de S. José Carlos Corrêa de Toledo, repu
tado todos tres em differentes passagens das devas
sas pelos principaes autores e primeiros chefes en
tre todos os da conjuração, procedendo-se á devassa 
no Rio de Janeiro; e vindo a perguntas os tres re
feridos conjurados, os dous ultimos confessárão de 
plano, e o primeiro se poz em uma tenaz negativa. 
E', porém, digno de muito particular reflexão o 
systema que adoptou este astuto réo, as declarações 
que fez e os meios de que se servio para se figurar 
innocente 

' IX 

quantia de 9 milhões, com que não póde toda 
a capitania de Minas; segundo, que os devedores 
pelos annos passados não existião, porque uns esta
vão mortos, outros se Linhão retirado para Portu
gal e que a maior parte do resto estava fallida, e 
que podia servir de bom pretexto á execução do 
dito lançamento a liquidação da mesma divida. · 

xxm 
<< Que em outra occnsião disputou muito com o 

dito Dr. intendente sobre a quantia do mesmo de
bito, porque, obrigando-se o povo de Minas á.quota 
das 100 arrqbas, ficando senhor de todas as minas 
de ouro, lhe parecia que Sua Magestade havia man
dar que se abato::sse na dita quota o valor das minas 
sitas no districto diamantino, que lhe tinha tirado. 
Que tendo o Exm. general suspendido o mesmo 
lançamento, lhe di:;se o dito Dr. intendente que 

Nas primeiras perguntas, querendo mostrar ore- queria despacho publ·ico da junta, ao que o réo lhe 
ferido réo que não só não contribuíra parn a conju- tornou que elle o não pediria, porque a dita sus
ração, mas que, ao contrario, sempre indicára e pensão era muito util ao socego; e um vassallo (re-

. mostrára os meios de a evitar, se explica nos ter- tlecte o mesmo réo) que inspira estas idéas a um 
mos seguintes; n Que, tendo chegado urdem de l ~inistro zeloso, e que tem gran.de parte na a~mi
Sua Magestade para se lançar a derrama, elle res- mstração da real fazenda, não mteressa senao na 
pendente disse ao intendente de Villa-Rica, procu- fidelirlnde e zelo a que se dirigião semelhantes pra
rador da corôa, que o tributo era grande e que te- ticas. » 
mia alguma revolução no povo, e respondendo-lhe 
elle que não o requereria, lhe tornou o réo que, 
como procurador da corôa, o devia requerer, mas 
que não sabia se a junta obraria_bem em o execu
ta!' sem dar parte a Sua Magestade, ·o que mostra, 
continua o mesmo réo, que quem inspira seme
lhantes idéas de quietação não· interessa no motim 

XXIV 

do povo. 11 

XX 

Immediatamente depois continua o mesmo réo, 
dizendo : (( Que, eempre que fallára com o seu 
Exm. general lhe dissera que não se podião cobrar 
as dividas da corôa por serem muitas e estar o povo 
muito pobre, e que se devia representar a Sua Ma
gestade o estado da capitnnia para as perdoa"r o que 
não faz ( diz o mesmo réo) quem quer ser rebelde, 
que procura. a vexação do povo. 11 

XXI 

Em outra parte diz o seguinte : << Que, estando o 
01'. intendente de Villa.-Rica Francisco Gregorio Pi
res Bandeira para requerer a imposiÇão da derrama, 
ellc lhe tornou a repetir que esta derrama podia 
causar algum desasocego no pQvo, e respondendo
lhe o dito Dr. intendente que então a não requeria, 
elle lhe tornou a dizer que, como procurador da co
rôa, a devia requerer, mas que não sabia se a junta 
da fazenda obraria bem na sua execução sem pri
meiro dar parte a Sua Magestade. 

xxn 

<< Que, dizendo-lhe em outra occasião o dito 
Dr. intendente que requeria unicamente o lança
mento da derrama de um anuo, lhe respondeu o 
réo que elle, se fosse procurador da corôa, a reque
reria por todo o tempo, porque o lançamento de 
um anno não tinha razão para suspender-se, e bas~ 
Lava para vexar o povo, e que o lançamento inteiro 
tinha para se suspender, primeiro, o achar-se a 

Em outra parte diz, emfim : << Que elle réo res
pondente em todo o tempo, antes e depois do 
Exm. general suspender a dita derrama, sempre 
lhe disse que o povo não podia com ella pela sua 
pobreza, e que nem se podia cobrar o outro resto 
da divida fiscal sem destruição total do paiz, e que 
por isso seria muito util que o mesmo Exm. gene
ral representasse a Sua Magestade a necessídade e 
utilidade de perdão de toda a divida, o que nãO fa-:
ria ( continúa o mesmo réo) se se interessasse na 
dita rebellião, porque não mostraria sentimentos 
contraríos á vexação do povo em que se poderia 
afiança1·. 

(( Que de t udo o referido já tinha pedido docu
mentos e attestações por este juizo, c que quando 
não tenhão chegado novamente, regue/ que outrQ, 
vez se peção e se appensem a esta resposta, e que\ 
protesta que a falta lhe não sirva de prejuízo, an- • 
tes se julgue provada esta defe§a, por não ser de 
acreditar que um réo peça documentos falsos a um 
Exm. general e a um ministro, que, vindo contra
rios, lhe servirião de maior damno á sua defesa. 11 

XXV 

Estas são as phrascs e o systema com que o díto 
Gonzaga se explicou e que seguio constantement'e, 
e as declarações que fez nas suas deposições, pre· 
tendendo com ellas mostrar a sua innocencia, e 
deixando o valor que ellas merecem, pelo que res
peita á sua culpa, ao juizo dos 'ministros que o hão 
de julgat'; pelo que pertence, porém, ao governo 
dessa capitania, que Sua Magestade confiou ao cui
dado de V. S., se fazem dignas das seguintes ob
servaçóes. 

XXVI 

Primeira, a duplicidade com que o dito Gonzaga 
representa a capitania de Minas, não segundo o seu 
verdadeiro estado, m'as conforme lhe parece que as 
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circumstancias pedem que a represente ; na confe
rencia que teve com V. S., logo depois da suspen
são da derrama de que acima se faz menÇão, sup
pondo o referido Gonzaga que V. S. se achava 
mquieto e assustado com a noticia, que entendia 
qua já tinha, da sublevação que se meditava, tratou 
at·tifioiosamente de lhe au~mentar o receio, repre
sentando-lhe esses povos dispostos e em estarlo de 
se poderem sublevar logo que tivessem duas ca
beças. 

E que, para defenderem e sustentarem a sua in
dependencia, tinbão não só a superior vantagem da 
sua situação, mas da sua riqueza, e esta é tambem 
a linguagem e maxima adaptada por esses habit.an
tes ou p_elos magnatas que os dirigem, quando con
vem aos seus fins incutir terror aos que governão, 
para que elles, .informando á côrte, esta tambem se 
intimide, e que o receio e o temor a obrigue a con
vir em quanto de lá lhe requererem ou propuze
rem, seja ou não em prejuízo do real patrimonio. 

xxvu 
Logo, porém, que o mesmo Gonzaga se vio preso 

e desenganado, sem que as suas astucias e ameaças 
anteriormente praticadas com V. S. produzissem o 
e,lfeito que elle se propoz, e sendo-lhe preciso para 
se defender do crime por que estava preso tratar do 
que se deve á real fazenda, e do que se lhe tem ex
torquido e continúa a extorquir do rendimento do 
quinto, o mesmo Gonzaga, que antes representava 
a, capitania de Minas como um paiz opulento, em 
estado de sacudir o dominio de Po1·tugal, e de sus· 
tentar a sua independencia pela sua vantajosa si
tuação e a sua riqueza, o r·epresenta agora como o 
mais miseravel, e os seus povos e habitantes redu
zidos á maior indigencia, e na maior parte l'allidos, 
dig.nos por consequencia da real commiseração para 
lhes perdoar todas as dividas. 

E estas tambem são as phrases e o systema desses 
habitantes ou dos seus magnatas, quando t.mtenderp 
que a a!Hvez, a arrogaucia e os ameaços de levan
tamento não são de sezão, de sorte que ou incu
tindo terror, ou· com movendo á compaixão, sempre 
venhão a conseguir o seu fim, que é de não pagar o 
que devem nem satisfazer o rrointo, na fórma que 
elles mesmos o pedirão e se obrigárão de sua pro
pria vontade ao seu inteiro complemento. 

XXVIII 

A segunda observação é que o dito Gonzaga 
funde toda a força da sua defesa em asseverar que 
elle tanto não contribuio nem teve parte na suble
vação de que se tratava, que antes, pelo contrario, 
aconselhando e persuadindo sempre ao intendente 
de Villa-Rica e a V. S. que não se lançasse a der
rama, que se não exigisse a divida fiscal, e que os 
inconvenientes de uma e outra cousa se puzessem 
na real presença para Sua Magestade perdoar tudo, 
precisamente aconselhava, e persuadia o meio mais 
efficaz e proprio de se evitar a di ta sublevação. 

Tão certo e tão segut·o o dito Gonzaga de ser· este 
o unico modo com que ella se podia evitar, e de o 
ter assim aconselhado a V. S e ao intendente de 
Villa-Rica sempre que as occasiões se apresenta vão, 
que de tudo requereu certidões authenticas, passa
das pelo mesmo intendente e por V. S. para se 
appensarem ao auto da sua culpa. 

XXIX 

A consequencia demonstrátiva, porém, que se 
deduz das sobreditas declarações, é que se a sus
pensão do lançamento da derrama, e depois della o 
perdão da mesma derrama e de toda a divida fiscal, 
era o meio proprio e efficaz de se evitar a subleva
ção, como o mesmo Gonzaga assevera, 6 evidente 
que o fim que o mesmo Gonzaga e os outros conju
rados seus adherentes tiverão para tramar a referi
da conjuração, foi para conseguirem por este sedi
cioso meio o dito perdão da derrama e dividas 
quando por outro modo o não obtivessem. 

E debaixo deste mesmo artificio forão traçados os 
sinistros conselhos e capciosas persuasões, que o 
mesmo Gonzaga diz que fizera ao intendente e n 
V. S., de sorte que terido o rendimento do quinto 
diminuído tanto, que apenas chegava a 42 arrobas 
de ouro, devendo ser de 100, e que faltando 58 at·
robas, estas se havião reintegt·ar por meio da der
rama, o que os ditos conjurados querião por bocca 
de Gonzaga era que se não lanç:~sse a dita derrama, 
e que V. S. desse parte a Sua Magestade para a 
perdoar, por ser este o meio de evitar algum le
vante em Minas, e que quando se não perdoasse 
sempre a f~zenda real a perderia por occasião do 
mesmo levante. 

XXX 

Que montando a parte da dividil fiscal, que per
tence ás fallencias do quinto em mais de nove mi
lhões, e a outra parte, que pertence aos rendimen
tos dos contr·atos, em mais de seis milhões, como 
V. S. poderá vêr mais exactamente da liquidação 
das ditas dividas; tamberu querião os ditos conju
rados, por bocca do referido Gonzaga, que se não 
exigisse co usa alguma destas dividas, dando V. S. 
igualmente parte dellas a Sua Magestade para da 
mesma sorte as perdoar, por ser Lambem este o 
meio de evitar um levante, e que quando Sua Ma
gostado não as perdoasse a fazenda real sempre as 
perderia por occasião do mesmo levante. 

Estas forão effectivamente as vistas dos r.onjura
dos, e este o unico fim a que se dirigião todos os 
estrondosos discursos e ajustes feitos nas ~uas se
diciosas assembléas; nem é novo em Minas-Geraes 
que, pelo criminoso meio de sedições, procuras
sem os magnatas dessa capitania illudir as leis c 
ordens régias, principalmente sobre objectos da 
real fazenda, e muito particulaamente a respeito da 
contribuição do quinto. Nem este perniciosissimo 
abuso deixou de lembrar aqui e de se advertir a 
V. S. para se prevenir cem tempo, no caso de 
lhe acontecer, como V. S. verá 01 cópia junta, ex
trahidas das instrucçóes que levou, desde o § 26 
até o§ 38. 

XXXII 

A chão-se, cmfim, presos, nos termos de serem 
processados e punidos, segundo as disposições das 
léis, os réos principaes, autores e chefes da pr·eme
ditada conjuração que se dispunha em Villa-Rica, 
e alé:n desta providencia e das mais que consWo 
das cartas régias, de que á V. S. se remettem có
pias, manda Sua Magestade guarnecer essa capital 
com o regimento de infantaria de Extremoz, tudo 
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na fórma declarada no principio desta carta, e or
dena, quanto ao regimento de cavallaria de Minas. 
que V. S. mande dar baixa ou excusar do serviço 
áquelles ofOciaes, que direcla ou indirectamente se 
Li verem feito suspeitos, fazendo-oo sahir de Minas 
se assim fôr preciso, ou remettendo ao Rio, de Ja
neiro pura serem processados os que estiverem neste 
caso. 

Nos lugares vagos proverá V. S. áquelles officiaes 
Je mais conhecido merecimento e fidelidade, esco
lhendo entre Lodos o mais digno, que ha de occu
par o posto de sargento-mó r em lugar do que o era, 
que Sua Magestade nomeou tenente-coronel com
mandnnle do dito regimento, e por esta fôrma fica 
V. S. com os meios necessarios, como nunca houve 
em Minas, para sustentar dignamente a autoridade 
do lnga1· que Sua Magestade lhe confiou. 

XXXIII 

Será, porém, muito conveniente que V. S. mude 
a sua residencia da casa de campo da Cachoeira em 
que se acha para Villa-Rica, servindo-lhe a Ca
choeira pura os dias de recreio, que é o uso que tão 
sómepte se costuma dar e para que servem seme
lhantes retiros, e isto mesmo devem igualmente 
ficar praticando os successores de V. S. : a presença 
e res1dencia dos governadores na dita villa é de in
dispensavel necessidade, não só em razão do grave 
mcommodo que resulta ás partes, de irem requerer 
a maiores distancias, e por conta da mais prompta 
expedição dos negocios. mas porque as desordens e 
todos os mais nccidentes, que perturbão ou podem 
perturbar a tranquillidade e seg_urança. publica, 
mais facilmente se conhecem, mais brevemente se 
descobrem e mais promptamenle se evitão, antes de 
tomar~m maior corpo, com a residencia dos me:,
mos governadores na dita villa, e não fóra della. 

E o caso de que presentemente se trata é a mais 
demonstrativa prova, bastando a curta distancia de 
3 para 4 leguas, que se contão de Vi1la-Rica á Ca
choeira para se formar alli um corpo de conjw·ados 
com assembléas e conventiculos, qye se tinhào nas ca
sas de uns e out1·os sem reserva nem · cautela, de 
qne já se sentia um rumor vago por toda a parte, a 
que dava toda a força e calor a desenfreada soltura 
do alfertts Joaquim José da Sílva, e só na Cacho.eira 
inteiramente se ignorava o que se passava em VI!la
Rica, o que certamente não aconteceria se V. S. 
alli Livesse a sua residencia. 

XXXIV 

XXXV 

Emquanto os parochos e o clero procederem 
nessa capitania na fórma que os representão diffe
renles queixas desses povos, que têm chegado á 
real presença, e que se declarão a V. S. nas referi.:. 
das instrucções desde o § 7 até o § 22, não é de ad
mirar que dos mesmos parochos e clero sahissem 
monstros laes, como o vigario da villa de S. José 
Carlos Corrêa de Toledo, o conego Luiz Vieira e o 
padre José da Silva de Oliveira Rolim, emquanto os 
ministros de justi~,a a quem Sua Magestade confia 
a que devem administrar aos povos, e os interesses 
da sua real fazenda, procederem na fórma indicada 
no § 25 das mesmas tnstrucções, e nos mais a que 
elle se refere, sem haver quem os cohiba e vigie 
sobre elles, não é de admirar que da -corporação 
dos mesmos ministros sahissem criminosos taes, 
como Thomaz Antonio Gonzaga, que, acabando de 
ser ouvidor de Villa-H.ica, se achava nomeado des
embargador da Bahia, Ignacio José Alvarenga, que, 
tendo sido ouvidor do Rio das Mortes, passou a co
ronel de um regimento de auxiliares, e outros mi
nistros que se achão indiciados nas devassas, como 
tamhem os bachareis Claudio Manoel da Costa, que 
por suas proprias mãos expiou o seu crime, e José 
Al-,.ares Maciel, ambos sP.ctarios (las doutrinas dos 
referidos ministros, e ·o ultimo socio e ao mesmo 
tempo perfido espia dos conjurados, com assisten
cia na mesma casa de V. S. 

Emquanto para os postos militares da tropa paga 
se não propuzercm e destinarem os·sujeitos mais 
dignos, sem respeito algum a motivos e razões par
ticulares, e emquanto se não corrigirem os absur
dos praticados com a tropa auxiliar, na fórma ex
posta nas referidas instrucções desde o § 43 até o 
§ 5:1, não é de admirar que os mesmos corpos abor
tassem monstros taes, como o tenente-coronel de 
cavallal'ia de Minas Francisco de Paula Freire de 
Andrade, o alferes da mesma cavallaria Joaquim 
José da Silva Xavier, os coroneis de auxiliares 
Francisco Antonio de Oliveira Lopes, Ignacio José 
Alvarenga e Joaquim Silverio dos Reis, o tenente
coronel Domingos de Abreu Vieira e o sargento-
mór Luiz Vaz de Toledo. '' 

Emquanto, emfim, a administração e arrecadação 
da real fazenda fôr regida com os descuidos -e ne
gligencias, e com os enormíssimos abusos, que lar
gamente se apontão nas mesmas instrucções desde 
o § 52 até o § 123 e ultimo, tamhem não é de ad
mirar que nesta repartição appareção enormidades 
taes, como a de se estar devendo á real fazenda 
mais de 15 milhões, e ter-se visto com o maior so
cego e indifferença não só accumular-se esta grande 

Depois destas providencias, que são presente- divida, mas augmentar-se annualmente cada ve~ a 
mente as que se julgão mais indispensavelmente mais, e vêr-se igualmente e no mesmo tempo cóm 
necessarias, não só para sustentar dignamente a au- igual :;ocego e indifferença, diminuir da mesma 
toridade desse governo, mas para pôr a V. S. em sorte o direito senhorial do quinto, até se reduzir a 
estado de executar, sem obstaculos que o inquie- 42 arrobas de ouro ou ainda a menos, em que pre
tem, as rcaes ordens. será pt·eciso que V. S., em sentemente se a.cha, devendo ser de 100 o seu an
observancia das que lhe forão expedidas nas ins- nua! t·endimento, sem haver quem olhasse para 
trucções, que se lhe derão com data de 29 de Ja- esta ruína; e pondo esse governo em situação que 
neiro de 1788, quando partio para Minas, observe dentro de breve tcmp? a .sua renda annnal.tal~ez 
que, emquanto subsistirem os abusos e relaxações ne.m .chegue para a ordinar1a despeza d.a capitarua, 
declaradas nos differentes pontos que fórmão todo J prmCipalmente accrescendo a do regimento com 
o corpo das ditas instrucções, sempre o socego que Sua MagesLade manda fortiikar a guarnição 
desses habitantes será precario, e sujeito a altera-, dessa capital. 
ções e disturbios, que poderáõ ter por fim perni- Por isso se faz indispe_nsav~lment~ necessario 
ciosas e funestas consequencias. que, tomando V. S. na ma1s sél'la consideração as-

I 
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sim todos, e cada um dos pontos acima indicados, V. S. advertir que quanto a maior é a somma em 
o os mais que constão das referidas instrucções, e que monta o lançamento da d1ta derrama, tanto 
igualmente as providencias que nellas se apontão, maior é o desencaminho e extravio que se f'ez ao di
execute e faça executar as que, segundo o estado e nheiro senhorial do quinto. 
circumstancias presentes dessa capitania, não tive- E lo~o que esses habitantes conhecerem, como 
rem implicancia ou ainda inconvenientes graves, a não de1xaráõ de ter conhecido quo a grande som ma 
que se deva attender antes de se pôrem em pratica, em que montava a dita derrama foi a causa de V. S. 
e dê conta individual e circumstanciada a Sua Ma- 1 a suspendet·; elles teráõ grande cuidado em levar 
gestade das que os tiverem ou que preciRarem de ás casas da fundição a menor quantidade de ouro 
outras disposições, para a mesma Senhora determi- que lhes fôr possivel, na certeza que quanto menos 
nar o que fôr servida. levarem ás ditas casas, menos !:laverá de que se tire 

XXXVI 

Entre as providencias que se apontão nas sobre
ditas instrucções, é uma dellas que, sendo o alvará 
de 3 de Dezembro de f750 uma lei, que se acha em 
toda a sua força e vigor, sem que Sua Magestade a 
tenha derogado em alguma das partes de que ella 
se compõe, e estabelecendo-se na dita lei o methodo 
da contribuição do quinto e o da derrama_, como 
parte essencial da mesma lei, a fizesse V. S. execu
tar, sem ommittir o lançamento da dita derrama, 
no caso de haver fallencia na contribuição do quinto, 
como clara, precisa e expressamente se dispõe na 
mesma lei, e continuando V. S. em a fazer obser
var emquanto Sua Magestade não a desse por ex
tincta e abolida, ou ordenasse ao dito respeito o 
que lhe parecesse mais conveniente. 

Tambem se disse a V. S. que, ouvindo as cama
ras, não rejeitasse os methodos· ou planos que pro
puzessem sobre a contribuição dó quinto, remetten
do-os V. S. a esta côrte, com as obs~rvações que 
lhe parecerem precisas, para maior clareza e mais 
exacto conhecimento do 'que elles continbão. 

XXXVII 

Avisa V. S., porém, na sua carta de H de Julho 
de f789 que, sendo informado de uma ampla con
juração, que se achava tratada e njustada, com as 
mais circumstancias com que lh'a expoz o denun
ciante Joaquim Silverio dos Reis, e que para ella 
ter effeito se esperava pelo lançamento da derrama; 
V. S. immediatamente depois desta noticia e sem a 
perda de um só dia participára á camara de Villa
Rica em carta de 23 de Março, de que remette có-
pia, e ás mais camaras dessa capitania a determi
nação em que estava de suspender o lançamento da 
dita derrama emquanto dava conta a SuaMages
tade, e a este respeito nada mais ha que dizer a 
V. S. que o que acima fica referido, desde o§ f2 
até o § 17 inolusivamente. 

XXXYIII 

Accrescenta V. S. na mesma carta que, ainda 
que a referida noticia fosse falsa ou affectada, sem
pre teria lugar a dita suspensão pelas circumstan
cias da capitania; e como V. S. não declara quaes 
sejão estas circumstancias, o que aqui se póde en
tender é o que tambem acima fica referido no§ H, 
isto é, que faltando para completar o quinto 5R ar
robas de ouro ou 356:352$, e devendo montar nesta 
quantia o lançamento da derrama e11a era nareali
dade excessiva para se lançar de uma vez sobre 
esses habitantes, e nesta consideração não desap
prova Sua Magestade que V. S. a mandasse interi
namente suspender; ao mesmo tempo, porém, deve 

o quinto, e sondo por consequencia maior a impor
tancia em que ha de montar a derrama, havet•á 
sempre o mesmo motivo para que ella se não lance, 
e ficará servindo a dita suspensão e a continuação 
della de um novo meio ou incentivo, para que na 
solução do quinto não só se commettão as mesmas 
fraudes até agora praticadas, mas se augmentem 
cada vez a mais. 

XXXTX 

Deve V. S. igualmente advertir que a providen
cia da derrama, estnbelecida no alvará de f750, não 
teve sómente por objecto reintregar a real fazenda 
das faltas que bouve:-;se na contribuição do quinto, 
mas foi igualmente est!lbelecida para evitar que 
houvesse as ditas faltas, ou exlravios e descami
nhos, que são a causa dellas, porque os habitantes 
de Minas, obrigados a pagar por derrama o que fal 
tasse no quin Lo, não deixariào de se abster dos ex. 
travios do ouro, que depois virião sempre n pagar 
por meio da derrama, e não vigiarião sobre os ex
traviadores de fóra, não só pelo mesmo motivo de 
evitar a derrama, mas para se utilisarem de me
tade de todo o ouro desencaminhado que apprehen
dessem ou denunciassem, que no referido alvará se 
lhes accorda. 

E se V. S. passar pelos olhos o que a este res
peito se lhes disse nas instrucçõos que daqui levou, 
desde § 55 até o § Si, muito particularmente desde 
o § 62 até o§ 68 inclusivamente, achará bastante
mente demonstrado por uma successiva serie de 
factos ; que, emquanto os habitantes de Minas tive
rão a certeza , ou se persuadirão que as faltas que 
houvesse no quinto as bavião infallivelmente pagar 
por derrama, nunca nas casas da fundição faltou 
out·o, de que se extrahisse não só o mesmo quinto, 
mas ainda muito mais das fOO arrobas em que elle 
monta·, e só quando virão que a referida derrama 
insensivelmente esquecia, e visivelmente se nban
donava por quem a devia promover, desde então é 
que nas mesmas casas da fundição se começárão a. 
sentir as faltas de ouro, que .successivamentc forão 
cada vez a mais, até chegarem ao ponto em que 
V. S. as está pt·esenciando. 

XL. 

Nesta inte11igencia, aíndu que foi muito prudente 
que V. S. mandasse suspender o lançamento da 
derrama, em allenção ao grave incommodo que a 
quantia em que ella montava causaria a esses habi
tantes, não era menos prudente, mas antes muito 
necessario, que no mesmo tempo se procurasse ou 
tro expediente para que a real fazenda fosso indem
nisnda, ou ficasse segura da mesma quantia em que 
montava a derrama que se lhe ficava devendo, pro
cedida da fallencia do quinto, e que acautelasse 
igualmente os extravios e descaminhos do ouro, 
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que são e sempre fõrão a causa da dita fallencia, 
porque de outra sorte o resultado da suspensão da 
derrama será que a fazenda real não só perderá a 
mesma quantia em que ella montava, e que se lhe 
deve pela fallencia do quinto, mas ficará exposta' aos 
mesmos, e aiuda maiores extravios e descaminhos 
que os que a tem dihcerado, e reduzido ao abati
mento a que tem chegado, sem alguma eEperança 
de melhoramento. 

negociante José Joaquim da Cunha, da villa de 
Santos (*). 

Os demais membros-da loja erão o capitão-mór 
José Joaquim da Rocha, o coronel Luiz Pereira da 
Nohrega e seu irmão o tenente-coronel José Joa
quim da Gama Lobo, o capitão Ornellas, que de· 
pois foi reformado em brigadeiro, e o vigario de 
Pitanguy, em Minas, Belchior Pinheiro de Oliveira, 
parente dos Andradas, e outros. 

Como V. S.,· porém, na sobredita carta de H de 
Julho sómente avisa da suspensão elfectiva da men
cionada derrama pelas circumstancias da capitania, 
sem declarar quaes sejão as ditas circumstancias, 
nem se se deu alguma providencia ou tomou al
guma cautela para segurança da fazenda real. O que 
só resta em tal caso a dizer a V. S. é insinuar-lhe 
as reflexões acima indicadas, e esporar o exito das 
diligencias que V. S. terá feito, e medidas que terá 
tomado sobre este importante negocio. 

Deos guarde a V. S. Palacio de Queluz, em 29 
de Setembro de i 790.-Martinho de Mello e Castro. 

SOCIEDADES SECRETAS -

Com a trasladação da côl'le portugueza para o Rio 
de Janeiro, os brasileirol) reconhecêr·ão (*) ter che
gado o tempo da sua regeneração política, porquA_a 
Divina Providencia, em seus altíssimos juizos, fa
vorecendo a intenção pacHica do Regente do reino 
portuguez, o enr.aminhou para o Brasil, afim de 
que elle, com os seus pl'oprios olhos, admirasse as 
grandezas naturaes deste ahençoado paiz. ' 

A trasladação da cõrte porhugueza, que havia 
sido forçada pela invasão franceza em f807, tinha 
de ser temporaria, se mais tarde o Princi[>e regente 
não tomasse uma resolução definitiva. O constran
gimento em que vivião alguns aulicos pela perma
nencia da côrte no Rio de Janeiro, e a duvida 
em que estavão os brasileiros de mais cedo ou 
mais tarde verem partir para a Europa a Rainha 
Fi.,delissima e o Regente do reino, com a sua côrle, 
i}ando cuidado a muitos, fez que, no anno de i812, 
na freguezia àe S. Gonçalo, da Praia-Grande ou 
~ictheroy, se or~anisasse uma loja maçonica, de
nominada Distinctiva, com signaes, toques e pala
vras symbolicas, diversos dos toques, signaes e pa
lavras das outras instituições deste genero, tendo 
por emblema no sello grande nm índio vendado e 
manietado com grilhões, e um genio em acção de o 
desvendar e desagrilhoa-lo. 

Esta loja, verd:tdeiramentc republicana e revolu
cionaria, era dominada pela influencia de dous 
membros mui proeminentes, que erão José Ma
riano Cavalcanti de Albuquerque, que tinha vindo 
de Per·narn.buco para este fim (o qual depois foi um 
dos principaes collaboradores da revolução de 6 de 
Março de 181.7, c que assassinou o brigadeiro 
Manoel Joaquim Barbos~, commandante do regi
mento de artilharia (**), do quaJ era secretario, 
para auxiliar ao capitão José de Barros Li,ma, Leão 
Coroado, e de quem era genro), e Antonio Carlos 
Ribeiro de ~mirada Machado e Silva, então occulto 
por causa da imputação da morte feita '!la pessoa do 

(*) Vide o 1.• tomo da 2• parte da Chorograph1:a. 
(**J Vide Muniz Tavn1·es, Revolugao de Perna-mbueo, e 

as peças do processo no Brasil Historico, e nos inedltos 
documentos que possuo. 
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Em Pernambuco se havia creado em 1.809 uma 
loja maçonica, puramente política, como nucleo 
para outras, que se installassem, como aconteceu na 
Bahia, e em i8f2 e nos annos seguintes no Rio de 
Janeiro. 

Por eventualidades domesticas, uma pessoa da 
intimidade do vigario Belchior, que era o secreta
rio da loja- Dis::.:::::.:.vu-conscia do que se passava, 
para tirar vingança, de posse dos papeis importan
tes, foi entrega-los a0 intendente-geral de policia o 
desembargador Paulo Fernandes Vianna, o qual, 
conhecendo as bazes e os fins daquella instituição, 
deu parte ao Principe regente, pondo-o ao alcanee 
de tudo. 

Conforme as instrucções recebidas de Sua Al
teza, mandou vir á sua presença o capitão-mór 
José Joaquim da Rocha, e lhe disse: «-O que es· 
« tão vossas mercês fazendo! e de que loucura es
« tão tratando ! Os segredos estão completamente 
<c sabidos pelo governo : o Príncipe regente: por 
<< sua alta piedade, não querendo perder a nin
<< guem, os manda advertir, para que dissolvão esse 
« conve~ticulo. » 

Esta noticia e advertencia foi applauÇ!ida pela 
maior parte dos membros da loja, que a abando~ 
nárão immediatamente, lançando ao mar, na altura 
da ilha dos Ratos, os sellos e utensis da loj~ maço
nica-Distinctiva-em modo a não ficar della ves
tígio algum. 

Em homenagem á verdade histm·ica, consultando 
eu a um antigo .membro dessa loja maçoniea, que 
ainda existe, me affirmou, como testemunha pre· 
senoial desses factos, que a maioria dos individuas· 
de que se compunha a loja-Distinctiva-não pro~ 
f essa va opiniões revolucionarias e aníl!rchicas, e 
muito menos odios sanguinarios; e que quanto a \ 
outros, nada diria. 

1\EVOLUÇ:tO DE PORTUGAL DE 24 DE AGOSTO DE :1.820 

Os movimentos políticos, que ti verão lugar em 
Portugal no dia 24 de Agosto de f820, farão filhos 
de uma. sociedade, que se organisou na cidade do 
Porto, com a denominação de Syned1·io, cuja histo
ria publiquei em um dus periodicos do Rio de Ja-, \ 
neiro (**). 

O manifesto da junta provisional do governo su- \ 
premo do reino daquelle mesmo dia, o estado em 
que se achavão a,s cousas em Portugal, e o desejo 
natural, ' que têm todos os homens de melhorar a 
sua sorte, despertárão os animas da nação, oppri-

(*) Um homem de lauta illustracão, como era Anto
nio Carlo~ era incapaz de commetter crimes desla ordem. 

(**) o Sr. Feneira Borges, na sessão :1.61.• de 18 d~ 
Agosto, disse que, em consequencia da ordem das côrle's 
apresentára a seguinte relação das pessoas que projeclá~ 
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midos pelo arbítrio, e conduzirão um grande nu
mero de portuguezes, principalmente os militares, _ 
a unirem-se ao partido da cidade do Porto. 

Por um lado os emissarios da junta provisoda, 
exigindo das autoridades o juramento da constitui
ção, e apresentando até a fórma desse juramento; 
por outro lado os generaes das tropas do Minha, 
usando de uma linguagem assustadora nas -procla
mações, datadas de Coimbra em 4 de Setembro e 
de Braga em 5 do mesmo mez, deixavão vêr á luz 
claríssima do sol, que a disco r dia entre ajunta pro
visaria do governo supremo do reino, e os lcgiLi
mos governadores delle, era inevitavel e infallivel. 

Estes, como delegados do rei, tinhão deveres a 
cumprir, que erão incompati v eis com os principias 
e fins da junta provi:soria; e nesta confusão de cau
sas, foi que o povo de L1sboa, capitaneado por Fer
nandes Thomaz~ Ferreira Borges e outros, na tarde 
do dia 5 de Setembro, por uma providencia quasi 
miraculosa, depoz os Legítimos governadores do 
reino, sem q menor insulto de suas pessoas, e no
meou um governo interino, composto de homens 
qualificados, ficando por esta maneira desfeita a es
pantosa tormenta da guerra civil, que estava pro
xima a desfeixar. 

Todas as deliberações do governo interino, desde 
o dia de sua installação, até se unir com ajunta 
provisoria do governo supremo do reino, farão de 
uma consumada prudencia. A sua proelamação do 
dia 1.7 de Setembro é bem notavel por sua doutrina, 
e como não era possível no mesmo Estado, dons go
vernos eleitos pela mesma maneira, e para o mesmo 
fim, facilmente concordárão nos princípios adapta
dos e no dia 27 de Setembro ficár.ão reunidos em 
um' só, com a denominação de governo provisional. 

Desde a fundação da monarchia até esse tempo, 
nunca houve em Portugal governo olygm·chico; po
rém o fim a que se destina v a o governo, assim cons
tituído, não era e da usurpação, mas o de depositar 
o poder nas mãos da nação, para deliberar o modo 
de ser dirigida por meio de uma assembléa, que as
sentasse a respeito da fórmn. de sua existencia social 
e política. 

De facto u' nação se reunio por meio de seus re· 
presentantes, e formou uma rcgenci~ para sanc
cionar os seus aclos, em nome de el-re1 D. João VI. 

rão e promovêr~o os successos do dia 2lt de Agosto de 
i 820: 

Associação que pteparou e produzia em 1·esultado o dia 
2lt de Agosto de 1820 

Manoel Fernandes Thomaz, José Ferreira Borges, José 
da !'ilva Carvalho, João Ferreira Vianna, e com estes qua
tro principia a associação em 22 de Janeiro de 18!8. 
José Maria Lopes Carneiro e José Gonçalves dos Santos 
Silva, em 3 de Maio de 1818 ; José Pereira de Menezes, 
em 6 de Julho de 1818; Francisco Gomes da Silva e João 
da Cunha Souto-Maior, em 26 de Maio de 1.820 : José de 
:Mello e castro de Abreu, em 5 de Junho de 1820 ; José 
Maria Xavier de Araujo, em 22 de Junho de 1820; Ber
nardo Correa de Castro e Sepulveda, em 19 de Agosto de 
1820 ( Assignados). - ;\fanoel Fernandes Thomaz.-José 
Ferreira Borges.-José de Mello e castro de Abreu.-José 
'raria Xavier de Araujo.- Bernardo Corrêa de Castro e 
Sepulveda. 

AS CÔRTES GERAES DE LISBOA DEPOIS DE I NSTALLADAS 

NO:UEAO mrA REGENCIA 

No dia 30 de Janeiro de ·l82i as côrtes ge1•aes e 
extraordinarias dn. nação portugueza decretão o se
guinte: 

'' i 0 Haverâ uma regencia, que, em nome de 
el-rei o Sr. D. João VI, exerça em seu real nome o 
poder executivo. 

'' 2° A regencia constará de 5 membros, entre 
os quaes será president~ o que para isso fôr desig
nado pela lei ou costumes do reino, e de 5 secreta
rios encarregados dos di versos negocias-do reino, 
fazenda, gue1'1'a, estrangei1:os e marinha- com voto 
nas mate rias de suas respectivas repartições. 

'' As autoridades, a quem compet1r, a tenhão as
sim entendido, e executem pela parte que lhes 
toca. 

'' Paço das côrtes, em 30 de Ja.neiro de 1821.
Al·cebispo da Bahia, presidente. - João Baptista 
Filgueiras.-Luiz Antonio Rebello da Silva. 11 

Os membros da regencia fôrão : 
I o Marquez de Castello-Melhor. 
2° Conde de Sampaio. 
3° Fr. Francisco de S. Luiz. 
4" José da Silva Carvalho. 
5° Jo3:o da Cunha Souto-Maior. 

REVOLUÇÃO DO P AR 

A noticia da l'evolução de Portugal chegando ao 
Pará tomou rapidas proporções, e produziu o effeito 
desejado, por um movimento tumultua rio no 1 o de 
Janeiro de 1821, installou-se uma junta gover
namental, lendo por presidente o conego vigario ca
pitular do bispado Romualdo Antonio de Seixas, 
vice-presidente o juiz de f61·a da cidade Joaquim 
Pereira de Macedo, e vogaes os coconeis João Pe
reira Villaça, Francisco José Rodrigues Barata, Ge
raldo José de Allreu, o tenente-coronel Francisco 
José de Farias, o negociante Francisco Gonçalves 
Lima ; e os agricultores João da Fonceca Freitas e 
José Rodrigues de Castt·o Góes, sendo proclamada e 
jurada a constituição de Por tugal, com estrepitosos 
vivas pelo povo e pelo tropa. 

Em seguida é nomeado juiz do povo José Manoel 
do Nascimento, . e o coronel Joaquim Mariano de 
Oliveira Bello, de quem havia algum receio. para 
vir ao Rio de Janeiro com a participação de haver 
o Pará no 1 o de Janei ro proclamado e jurado a cons
tituição portugueza. 

No dia 5 de Abril nomeou-se uma commissão, X 
composta do bacharel Filippe Alberto Patroni e Do
mingos Simões da Cunha, para seguir no dia 9 
com officios da junta do Pará, para o governo revo
lucionaria de Lisboa, communicando-lhe os acon
tecimentos do Pará no dia 1 o de Janeiro. 

Quando os membros dn. com missão cbegárão á Li s
boa, já se achava installada no palacio das Necessi
dades a assembléa constituinte, e na sessão do dia 
27 de Março, apreséntando-se o officio da junta do 
Pará, foi muito applaudido, e pelo que, depois ae 
ouvido o discurso do relator Patroni, Manoel Fer
nandes Thomaz propoz, para que a capitania do 
Pará ficasse sendo província de Portugal, e não 
mais capitania do Brasil, em signal de reconheci - ~ 
menta á sua fidelidade ás côrtes portuguezas. 



,, 

18 HISTORIA 

REVOLUÇÃO DA BAHIA DO DIA ·10 DE FEVEREIRO DE i821. 

I 
Pela ccrrrespondencia directa e mui to frequente, 

que nHmtinha a cidade do Porto com a Bahia, em No
vembro de i820, teve esta cidade noticia daJevolu
ção ela cidade do Porto, e das outras partes do reino 
de Portugal, e em presença das communicações e 
impressos, que abundavão pelas mãos de todos, e 
dos emissarios que chegárão, brasileiros e euro
peus, sem perda de tempo, planejárào, em di
versos clubs, os meios de trazer a revolução para 
as praças, e de facto na noite do dia O de Feve
reiro de 1821, tudo rlisposto, o tenente-coronel 
Manoel Pedro de Freitas Guimarães, seguido do 
desembargador Luiz Manoel de Moura Cabral e ci
rurgião Cypriano José Barata de Almeida, á fl'ente 
do corpo de aJ·tilharia, entrou pela praça de Palacio, 
antes das 6 horas da manhã, com 8 peças carrega
das e mais praças de üutros corpos. 

O conde de Palma, capitão-general, logo que 
soulJe que a praça estava tomada ' pela for,ça ar· 
mada, sahio de Palacio, e chegando á guarda pt·in
cipal mandou gritar ás armas, deu vivas a el-rei, e 
se foi abrigar no quartel do 1° regimento de linha, 
denominado regimento Velho; entretanto o te
llCnte-coronel Manoel Pedro, com mandante da 
força, mandou postar· nas emboccaduras das ruas 
uma sentinella. ficando na porta da camara 3 pra
ças, e elle na frente dellas commandando a tropa. 

Havendo guarnecido na vespera a fortaleza de 
S. Pedro e o Trem, poz em liberdade os soldados, 
que se aeha vão presos, afim ele tomarem at'mas, e 
foi proclamada na praça de Paláeio, a ConStituição 
de Lisboa, com vivas enthusiasticos. 

Jl 

O conde de Palmn, que se achava no quartel da 
Legião, marchou com este regimento e o Velho, e 
foi postar-se nà praça da Piedade, onde poucas ho
J'as depois ; foi reunir-se o batalhão n. 12, com
mandado por Jgnacio Luiz Madeira ele Mello, e to
dos se puzertlo em consulta, sem delibern.rem no 
que devião fazer; apparccendo no mesmo instante 
o marechal Felisberto Caldeira B. Pontes, que to
mou uma força de 200 homens, c marchou sobre a 
fortaleza de S. Pedro, e ahi forào recebidos com 3 
tiros de peça., eom metralha e fuzilaria, morrendo 
vndos soldados e o major Hermogen es, do corpo 
da J~egião, escapando o mar__echal Felisbet·to Cal
rloira, que perdeu o cavallo em que montava, e o 
pagem; o qual, expondo depois as occurrencias ao 
eo nde de Palma, este, animado pelo filho do conde 
da Ponte, deu vivas a el-rei e á-constituição, e mar
chou com toda n tropa para a praça de Palar.io, en
?aminhando-se t~dos p~ra a casa da ·camara, que 
:1á se achava che1a de c1dadãos, que, depois de al
!.{Uns debates, _jurárão todos a ConstituiçãQ política 
(h Pot·tugal (*). O auto ·desses acontecimentos é o 
.;eguinte: 

u Aos :lO dias do mez de Fevereiro de 1821 ao
nos, nesta cidade da Bahia é casas do conselho 
~~lla, onde se acha a vet·eaçào abaixo-assignada, 
loL presente o auto de resolução dos commandan
tes e ofOciaes da força armada desta cidade, em o 

(*) Vide Jgnacio Accioli, llfcmorias Htisto1·icas da Ba
hia, tomo 2•, e visconde de Cayrú, Historia dos p!'imei1·os 
sttccessos. 

qual se poz o-cumpra-se. Em consequencia delle, 
estando presente o Exm. Sr. conde de Palma para 
prestar o juramento, na fórma do 1" e 2° artigos da 
ret'erida resolução, antes de _o fazer declarou que 
elle se achava constituído em circv.mstancias uni- ' 
cas, e mui distinctas das dos outros habitantes 
desta capitania, pois que havia feito preito e home
nagem nas reaes mãos .de el-rei nosso senhôr de 
entregar esta capitania, no mesmo estado em que a 
recebeu, áquella pessoa a quem o mesmo senhor o 
ot·denar; mas ·que, confiado nos paternaes senti
mentos de Sua Magestacle, que, na alternativa de 
derramamento de sangue de seus fieis vassallos, e 
dos esforços para manter a mesma capitania no es
tado anterior á pr·oclamação da constituição, seria 
obrigado a ceder ás circumstancias, que, segundo a 
expressão geral da vontade. do povo, são irresisti
vms; não só tem cedido pelo mo ti v o da dita coac
ção a assignar a dita resolução, mas a prestar o 
juramento na fórma dos sobreditos artigos da 
mesma resolução. 

<< E logo no mesmo acto passou q propôr á ca
mara, com appro"9"ação do povo e tropa, a:s pessoas 
que devem formar a junta provisional, que haja de 
governar esta província até que Sua Magestade te
nha solemnemente jurado a constituição, e forão 
propostas as pessoas Eeguintes : pelo clero, o Rev. 
deão J0sé -Fernandes da Silva Freire; pela milicia 
os lenentes-coroneis Francisco de Paula e Oliveir~ 
e Francisco José Pereira; pelo commercio, Fran
cisco Antonio Filgueirás e José Antonio Rodrigues 
Vianna; pela agricultura Paulo José de Mello · 
pela cidade, o desembargador Luiz Manoel d~ 
Moura Cabral ; secretarias do governo, o desembar
gador José Caetano de Paiva Pereir·a e o bacharel 
José Lino Coutinho. ' 1 

<< Sendo nomeados em altas vozes das janellas 
da casa da camara para a praça, onde se acha pos
tada toda a tropa .e povo, forão approvados cofn os 
conhecidos signaes de levantarem as mãos para o 
ar, e com vozes. E de tudo, par·a constar. mandá
rão fazer o presente termo em que assignárão. 
E eu Joaquim Antonio de Athayde Seixas, csctli
v.ão do senad.o da c amara, que. o escrevi .-0 pr'e.
Sldente Antomo Augusto da S1lva. -O vereador 
mais velho, por impedimento do actual, l?aulo José 
fie Mello Azevedo e Brito.- Como procurador que 
tambem sirvo de juiz do povo, Joaquim José da 
Silva Maia. 

<< E no mesmo diá e acto supra, tendo-se a~a
bado de nomear os membros do governo acima re
feridos, subio o pov~ á casa da camara, gritando 
em altas vozes, no mew de acclamações e de vivas 
que querião tambem por membro do governa a~ 
tenente··coronel Manoel Pedro de Freitas Guima
rães ; em consequencia do que a camara annuio, e 
ficou no~ea~o membro do goyerno provi~or·io 
desta capltama. E para constar mandárão fazer o 
termo .em que· as~ignárão. E eu dito escrivão que o \ 
escrev1.~0 pres1dente, Antonio Augusto ua Silva. 
--: Manoel Thomaz Peixoto.-Bernardino Marques 
de Almeida Torres.-Paulo José i! e Mello Azevedo 
Bt·ito.--Joaquim José da Silva Maia, 

<< E sendo no mesmo dia, mez e anuo, compare
cêr~o em ~cto de vereação os membros do governo 
abmxo-ass1gnados, e no!ll~ados pela camara, tropa 
e povo, a quem o presrdente deferio o juramento 
dos Santos-Evangelhos, sob- cargo do qual lhes en
carregou que bem e verdadeiramente j orassem 
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guar.dar obediencia ao muito alto e poderoso rei o 
Sr. D. João VI, e adhesão á sua real dynastia, conser
var a santa religião que professamos, e assim tam-
1Jem á constituição que fizessem as côrtes em Portu
gal, e interinamente a de Hr.spnnha, da mesma ma
neira que foi adaptada em Portugal ; c recebido por 
elles o dito encargo, assim o promettêrão guardar. 
E para constar fiz o presente termo em que assig
nárão, e eu escl'ivão da camara Joaquim Antonio 
de Athayde Seixas o escrevi.-Silva.-Peixoto.
Brito Torres.-Maia.-Francisco José Pereira, te
nente-coronel do regimento de infantaria n. 1.2.
Francisco de Paula e Oliveira, tenente cm·onel.
Manoel Pedro de Freitas Guimarães, tenente-coro
nel e commandante da força IH'ma.da.-Paulo José 
de Mello Azevedo e Brito, pela lavoura.-Franc-isco 
Antonio Filgueiras, pelo commercio.-Luiz Manoel 
de Moura Cabral, pela cidade.-José Caetano de 
Paiva Pereira, secretario. -José Lino Coutinho, 
secretario. n 

I 

<< A requisição dos militares foi a seguinte : 
<< Os commandantes e officiaes da tropa de linha 

da guarnição da cidade da Bahia, reunidos na 
praça de Palacio, em presença do governador e ca
pitão-general conde ~e Palma, desej~ndo todos de 
commum accordo evitar uma effusão de sangue, 
que infelizmente podia resultar de motins, origi
nados do receio do povo de que sejão frustrados os 
desejos que tem manifestado, de adherir aos votos 
de seus irmãos de Portugal, a quem desejão estar 
perpetuamente unidos, e participar com elles dos 
beneficios da constituição liberal que ora se faz em 
Lisboa, resolvêrão o seguinte : 

<< i" Jurar obediencia ao mtüto alto e poderoso 
rei o Sr,. D. João VI e adhesão á sua real dynastia; 
conservar a santa religião que professamos. 

u 2" Jurar a constituição que fizerem as côrtes 
em Partugal, e interinamente a de Hespanha, da 
mesma maneira que foi adaptada em Lisboa. 

<< 3" Que a camara proponha á approvaçao da 
tropa e povo ás pessoas que devem formar uma 
junta provisional, que haja de governar 'esta pro
víncia até que Sua Magestade tenha solemne;ncnte 
jurado a mesma constituição. 

<< 4° Que o governo provisional, logo depois ~e 
sua installação·, forme um acto ;por 'Si, em nome 
desta província, de adbesão ao governo ele Portu
gal e á nova ordem alli estabelecida, o qual será 
rcmetiiclo ao mesmo governo e a el-rei nosso 
senhor. 
- << 5" Que o governo pl'ovisional mandará logo 

pr!Jceder á nomeação de deputados da província 
para se reunirem ás cflrtes de Portugal. 

<< 6" Que todos os actos de admini5tração pu
blica continuaráõ, como dantes, em nome do Sr. rei 
D. João VI. 

<< 7" Que o dia de hoJe seja de reconciliação ge
ral entre os habitantes desta província, que por 
qualquer differença de opinião política estejão dis
cordes até agora. 

<< Bahia, em camara, 10 de Fevereiro de 1821. 
-Conde. de Palma.-Felisberto Caldeira Brant Pon
tes, marechal.-Luiz Paulino de Oliveira Pinto da 
França, marechal.-José Thomaz Bocaciari, briga
deiro.-Thomaz Franco, brigadeiro e inspector do 
trem. -José Antonio do Passo, brigaueiro.-Joa
quim José de Souza Portugal, coronel.-Tgnacio 
Luiz Madeira de Mello, coronel.-Manoel Fernan-

des da Silveira, coronel commandante.- Salvador 
Pereil'a da Costa, coronel ajudante de ordens.
Bento da França Pinto de Oliveira, coronel.-José 
Antonio de Mattos, coronel. - Francisco de Paula e 
Olil'eira, tenente-coronel commandantc.- Manoel 
Gonçalves da Cunha, tenente-r,oronel.-Fellsberto 
Gomes Caldeira, tenente-coronel.-D. Luiz Baltha
zar da Silveira, tenentC'-cdronel. - João de Souza 
Moura Girão, coronel. - F1•ancisco José Pereira, 
tenente-coronel de infantaria 1.2 .-João Joaquim 
de Freitas Henriques, coroneL-Antonio Joaquim 
Corrê~ de Moraes, major. - José Antonio da Costa 
Carne1ro, major g1·aduado. - João Wager R.ussell, 
major graduado.-Rodrigo de Argollo Vm·gas Cirne 
de Menezes, májor.-Julio Cesar Augusto, major. 
-Antonio Manoel de Mello e Castro, coronel. 
Pedro José dos Santos, major.-Joaqtlüm Antonio 
da Silva, major. -José Gabriel da Silva Dalt!'O, 
major.-Francisco .da Costa Branco, major.-Ft•an
cisco Elesbão Pires de Carvalho e Albuquerque. 
José Martins dos Santos, major.-Mathias Antonio 
de Azevedo Coutinho de Moutaury, sargento-mÓI'. 
-Christovão Pessoa da Silva, cirurgião-mór de ar
tilharia . - Constantino José Teixeira, tenente. 
Joaquim Manoel de Freitas, tenente.-Francisco 
José da Silva Machado, alf'eres.-Manoel Pedro de 
Freitas Guimarães, tenente coronel. - José Vaz Lo
peõ, alferes.-João Pessoa da Silva, capitão. -An
tonio Joaquim da Silva Freitas, alferes.-Luiz An
tonio Feio, capitão grnduado. - Paulo Maria Nabuco, 
ajudante.- Pedro Luiz de Menezes, capitão com
mandante da artilharia montada.-José Maria Bar
reto, tenente. )) 

Recusou o conde de Palma aceitar a prr.siden
cia do novo governo, que lhe foi oJferecida, e, 
retirando-se para a ~asa de Antonio Vaz de Carva
lho, no largo de Nazareth, pilrtio dalli depois para 
o Rio de Janeiro, a bordo de uma fl'agata ingleza , 
a 16 do mesmo mez de Fevereiro. 

No mesmo dia 1.0 o tenente-coronel Manoel Pe
dw foi elevado pelo povo reuniria ao posto de bri
gadeiro, ficando desde logo encar:·egado do governo 
das armas, e a junta provisoria, tomando imme
diatamente posse dH. administração da provincia, 
deu começo aos seus t1·ahalhos, protestando a sua 
adhesão á nova fó1·ma de governo, pl'Oclamado pe
rante Deos e todos os santos da córte celestia.t, 
pelo seguinte auto: 

'' Anno do nascimento de Nosso Senhor Jesus
Christo de 1.821, aos 1.0 dias do me7. de Fevet·eiro 
do dito anno, na cidade do Salvador, Bahia de To
dos os Santos, c paços do com;elho clclla, aonde, 
constituídos por nomeação geral da tropa e povo 
da mesma cidade em ju:nta provisional do ·governo 
desta província, se achavão comigo em sessão os 
membros todos abaixo-assignados; mandúrão que 
em cont'ormidade do 4" artigo da resolução do con
selho militar do referido dia 10 lavr·assc eu este 
auto, pelo qual a mesma junta provisional, po1· si 
e em nome dos habitantes desta dita província 
protestava ante. Deos todo o poderoso o todos os 
santos da cô1te celestial, sua. adhesão á iUustrissima 
e excellentissima junta provisional do gover·no su
premo do reino de Portugal, e á nova ordem alli 
estabelecida-e de como assim o protestou dou mi
nha fé; e deste, que h a ele ser envia do ao Hrchi v o 
da camarr. desta cidade, mandou a junta provisio-

I 
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gresso de Lisboa ; e abolio em 4 de Agosto o juizo 
da conservatoria dos matos, creado pela ordem ré
gia de 1797 

Os deputados eleitos em 13 de Julho de 182f 
forão: 

O advogado Manoel Marques Grangeiro. 
O vigario Francisco de Assis Barbosa. 
O coronel Francisco Manoel Mal'á Ramos. 

li 

nal do governo desta província exJrahir p_rlmei.ro 
tres traslados, um para se remett~r. aquella llustns
sima e excellentissima junta provistonal, outro para 
ser enviado a el-rei nosso senhor, e outro para ser 
guardado na secretaria dos negocios do interior e 
fazenda, do que tudo fiz este auto que eu Jos~ Cae
tano de Paiva, membro do governo e se_crelar~o d~s 
negocias do interior e fazend~, escrevi e. a.ss1gnm, 
com os referidos membros da JUnta provisloual do 
governo desta.provinci~ da Bahia.- José Caetano 
ue Paiva Pere~ra.- Lmz Manoel de Moura Cabral. 
-Paulo José de Mello Azevedo e Brito.-José ~er- . Em consequencia da resolução que tomára o Prin
nandes da Silva Freire. -Manoel Pedro de Fre1tas e~pe reg~nte .o Sr. D. Pedro ~e ~!cantar~ d~ ficar 
Guimarães. -Francisco de Pau!a de Oliveira. :- no Bras1l, ~01 a.s Alago~s a pnmmra provmcta que 
Francisco José Pereira. -Francisco Antonio F1l-. negou ob~diencta. ás cortes geraes de Portugal! e 
gueiras.-José Antonio Rodrigues Vianna.-José depondo as autondad~s portuguez~s, sem a~ viO
Lino Coutinho. n lentar e. nem desrespeitar, as reenvi?U para L1sb~a 

em naviO fretado por conta da provmCia; e no dia 
13 de Julho enviou ao Rio de Janeiró, como repre
sentante do governo e municipalidades, a José de 
Souza Mello render preito e homenagem a S. A. R. 
o Príncipe regente e á casa de Bragança. 

O condil de Palma, que não quiz aceitar a presi
dencia da junta, retirou-se para o Bompm, onde 
esteve em casa em com~anhm de Antomo Vaz de 

_ Carvalho até o dia segmnte, em que se embarcou 
em um navio inglez, acompan?ado do ~arechal 
Felisberto e seus filhos, para o RIO de Janeiro. 

AS VILLAS DAS ALAGOAS E i\IACEIO' SÃO A PRIMEIRA LOCA

LIDADE QUE NEGA ODEDIENCIA ÁS CORTÊS DE PORTUGAL, 

E SE DECLARAO EM FAVOR DA INDEPENDENClA. 

I 

Dias depois dos acontecimentos da Bahia de 10 
de Fevet·eiro as villas das Alagoas e de Ma
ceió adberentes ás mesmas idéas constitucionaes, 
se p~zerão em movimento para ju~arem as bases da 
constituição portugueza, e para e~tur gran~es des
ordens o capitão-gen?ral Sebast~ao Franmsco de 
Mello e Povoas(*) no dm 2 de Abril de 1821 procla
mou aos povos invocando a lealdade nunca desmen
tida dos alag~anos, e os ~cus serviços tantas ve
zes demonstrados na prattca; c para obter. delles 
o cumprimento de seus votos, no mesmo d1a 2 de 
Abril ouvindo os sentimentos das camaras de Ma
ceió ~ Alaaoas escreveu o mencionado Povoas ao 
ministro Thom;;z Antonio, em data do dia 5, garan
tindo-lhe a adbesão dos povos ao supremo governo 
de Sua Magestade, e ao mesmo tempo_ pe~indo a 
mesma graça dos melhoramentos constJtucwnaes, 
que houvesse por bem conceder a Portugal e Algar
yes, não se tolerando entretanto que houvesse. na 
província a mais leve alteração na ordem publtca. 

No dia 11 de Julho de 1821 foi eleita a junta 
provisoria de 9 membros, além ~o-secretario, sendo 
o presidente della o mesmo capltao-general Sebas
tião Francisco de Mello e Povoas, que acabava de 
ser govemador, e vogaes o ouvidor de comarca 
José Antonio Ferreira Braklamy, vigario Foranco 
Antonio Gomes Coelho, coronel Manoel Duarte Coe
lho aBvogado José de Souza Mello, coronel Fran
cisdo de Cerqueira e Silva, tenente-coronel Antonio 
José dos Santos, o negociante Luiz José Lopes do 
Couto, o capit;1o João Moreira de C~r.valho, e secre
tario o coronel Ignacio José Apngw da Fonceca 
Galvão. 

Esta junta enviou logo os seus deputados ao con-

(*) Vide D·rasil Historico, i • serie de 1.864. 

S. M. EL-RE! D, JOÃO VI li'AO SE DESCUIDOU EM TOMAR PRO

VIDENCIAS PARA PREVINIR OS EFFEITOS DA REVOLUÇÃO 

DE PORTUGAL, 

I 

Sua Magestarle, recebendo as participações offi
ciaes de Lisboa, nas quaes se expunhão as causas e 
razões de ser da revolução, ao mesmo tempo di
zendo-se não ter ella pot· fim mais que melhorar o 
estado politico do paiz, como homem illustrado e 
prudente que era, vendo que o povo se desasoce
ga v a pelas noticias que diariamente chega vão dos 
diiTerentes pontos de Portugal, receioso da tropa 
portugueza, denominada- Voluntarios Rea~s de 
El-Rei-pela intelligencia, que sem duvida teria 
com o exercito de Portugal, buscou prevenir os ma
les pnblicos pelo decreto do 1. o de Dezembro de 
1820, o que não produzio o effeito desejado. Não 
obstante no dia 2 procurou melhorar as circumstan-\ 
cias das pt·ovincias do norte, como se vê pelos de
cretos de 2 de Janeiro e 6 de Fevereiro de 1821. 

No dia 10 de Fevereiro mandou o cond~ de Pal
mella o seguinte aviso para Vicente Antonio de 
Oliveira: 

<tillm.eExm.Sr.-Tendo el-rei nosso senhor dado 
já as providencias, que convinhão a respeito dos 
militares, que se demorão na côrte depois de despa .. 
chados para as differentes provincias,e dos que aqui 
se acbão sem licença régia, como participei a V. Ex . 
por aviso de 3i de Janeiro proximo passado, f.'l apre
sentando-se ainda diariamente novos e repetidos 
requerimentos para soldos, comedorias e transpor
tes, feitos com a maior ínegularidade e confusão, o 
que cumpre fazer cessar de uma vez, estabelecen
do-se a marcha uniforme, regular e expedita, que 
se deve seguir em semelhante expediente, determj ~ 
nou Sua Magestade que aos militares despachados 
para as diiTerentes partes se ajustem as coi)t~s dos 
seus vencimentos na thesouraria geral desta côrte, e 
se lhes pagasse o que se lhes devesse, adiantando-se
lhes 3 mezes dos seus respectivos soldos., e passan
do-se de tudo logo a competente guia, e que pela 
repartição do commissariado se lhes. abonasse as 
comedorias do estylo, segundo a tarifa que se acha 
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estabelecida porque o qunrtel-mestre-general de
verá remett'er a .!lSta secretaria de Estado relações 
especificadas · dos que nes~ conformida~e tenhão 
ainda de receber comedor1as, soldos ou aJustes de 
contas de vencimentos e atrazados, para em conse
quencia se expedirem lo~o as orde~s ás competen
tes estações, sem que seJa necessar10 que cada um 
dos referidos militares a solicite separada e direc
tamente nesta secretaria de Eslad.o, dando ao 
mesmo quartel-mestre-general igualmente corita dos 
que se nao tiverem apresentado, na conformidade 
das ordens que se mandárão expedir e publicar 
para este fim, e para que est~~; real q~terminação 
seja constante a todos os subdltos m11itares, para 
cumprirem cada um na parte que lhe respeita, or
dena Sua Magestade que V. Ex. o mande publicar 
na ordem do dia e dê as ulteriores providencias que 
forem precisas parajl sua devida execução. 

cc Deos guarde a V. Ex. Paço, em iO de Feve
reiro de i82i.-Conde de Palmella. n 

Por decreto de lO de Fevereiro ampliou el-rei 
os seus beneficios ao Pará, e pelo do dia 1.8 do 
mesmo mez determinou a ida de seu filho o prín
cipe real D. Pedro de Alcantara para Portugal, mu
nido de instrucções necessarias afim de restabelecer 
a tranquillidade geral do reino, e ouvir as repre
sentações e queixas dos povos, estabelecer as re
formas e melhoramentos que possão consolidar a 
constituição portugueza que a nação deseja. 

li 

Pelo decreto do dia 23 de Fevereiro communica 
que, tendo. mandado. convocar o~ procurado~es das 
cidades e VJllas do remo do Brasil, e das llhas Por
tuguezas, para em junta de côrtes se tratar das leis 
constitucionaes que se discutirem nas côrtes de Lis
boa, e dos melhoramentos que forem uteis ao Bra
sil, creando uma comrnissão de pessoas do seu con
selho para preparar essas averiguações e evitar a 
demora da convocação das províncias mui distantes, 
e determinou que a commissão fosse composta das 
seguintes pessoas : 

Presidente.-Marquez de Alegrete. 
De~utados.-Barão de Santo Amaro, monsenhor 

Alme1da, Luiz José de Carvalho e Mello, Antonio 
Luiz Pereira da Cunha, Antonio Rodrigues Velloso 
de Oliveira, João Severiano Maciel da Costa, Ca
millo Maria Tonellet, João de Souza de Almeida 
Côrte-Real, José da Silva Lisboa, Mariano José Pe
rei'ra da Fonceca, João Rodrigues Pereira de Al
meida, Antonio José da Costa Ferreira, Francisco 
Xavier Pires, José Caetano Gomes. 

Procurador da corôa. -José de Oliveira Botefho 
Pinto Mosqueira. 

Secretarios. -Manoel Jacint h o Nogueira da Gama, 
Manooel Moreira de Figueiredo. 

secretarios supra-num~rarios para servirem no 
impedimento dos referidos. - Coronel Francisco 
Saratva da Costa Refoios, desembargador João José 
de Mendonça. 

Palacio do Rio de Janeü·o, 23 de Fevereiro de 
i821.. -Thomaz Antonio de Villa-Nova Portugal. 

III 

para ligar a constituição, que se estava fazendo em 
Lisboa, com os interesses do Brasil, e que o melhor 
bem que cl-rei podia fazer et·a approvar a mesma 
constituição, o fazia desde logo para descanço e fe
licidade dos povos, concluindo o mesmo decreto 
com estas palavras : cc Hei por bem desde já appro
var a constituição que alli se está fazendo, e rece
bê-la no meu reino do Brasil e mais domínios de 
minha corôa. >> 

JURA~IENTO DA CONSTITUIÇÃO NO DIA 26 DE FEVERÉIRO DE 

1821 POR UM MOVniENTO REVOLUCIONARIO NO RIO DE JA• 

NEIRO {') . 

I 

Preparadas as tropas e o povo para o juramento 
solemne da constituição, tendo o movimento revo
lucionario á sua frente o Príncipe Real, teve elle 
lugar na manhã do dia 26 de Fevereiro na praça do 
Rocio, hoje da Constituição; com algum custo 
foi-se reunindo a camara, cujos membros não es
tando previnidos, bem como o bispo D. José Cae
tano, que, a instancias e intimação dos revoltosos, 
compareceu nos paços da camara, onde já se acha
vão os influentes da revolução. 

Comparecendo na varanda do theatro o Príncipe 
D. Pedro, dalli proclamou em altas vozes o sys
tema constitucional, e asseverou que seu pai annuia 
aos desejos da nação. Derão vivas ao rei, á consti
tuição e ao Príncipe, sendo desde logo substituído 
o ministerio pelos indivíduos que indicou a tropa 
armada. 

111 inisterio 

Vice-almirante Ignacio da Costa Quintella, minis
tro do reino. 

Vice-almirante Joaquim José Monteiro Torres, 
ministro da marinha e domínios ultramarinos. 

Silvestre Pinheiro Ferreira, ministro de estran
geiros. 

Conde de Louzan, D. Diogo de Monetes, presi
dente do erario. 

Bispo capellão-mór, presidente da mesa da cons
ciencia e ordem. 

Intendente geral da policia Antonio Luiz Pereira 
da Cunha. 

Thesoureiro-mór do real erario José Caetano 
Gomes. 

Ajudante do thesoureiro-rnór João Ferreira da 
Costa Sampaio. 

Fiscal do real erario o desembargador Sebastião 
Luiz Tinoco. 

Inspector-geral dos estabelecimentos litterarios 
José da Silva Lisboa. 

Director do banco do Brasil pela fazenda real João 
Rodl'igues Pereira de Almeida. 

Chefe commandante do corpo da policia José de 
Oliveira Barbosa. 

Presidente da junta do commercio o visconde 
d'Asseca. 

General das armas o brigadeiro Carlos Frederico 
de Caula. 

Palacio do Rio de Janeiro, 26 de Fevereiro de 
i82i.-Com a rubrica de Sua Magestade. 

(') Vide a hisloria circumslanciada de todas as occur
No dia 21: applt'eceu um decreto dizendo que, rencias desse dia nos ns. 17, 18, 16 e 20 da t • serie do 

tendo Sua Magestade dado todas as providencias Brasil flistorico, biographia do conselheiro Drummond 
4 
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Auto do juramento 

u Anna do nascimento de Nosso Senhor Jesus
Cbl'islo de 1821, nesta cidade do Rio de Janeiro, 
em casa rlo thealro, sala, onde appareceu o Sere
nissimo Sr. Príncipe Real do reino unido de Por
tugal, Bmsil e Alg<m'es, D. Pedt·o de Alcantara, 
onde se achava reunida a camara desta mesma ci
dade r. côrte do Rio de Janeiro, actualmente, o 
mesmo Serenissimo Sr. Príncipe Real, depois de ter 
lido na varanda da mesma casa, perante o povo e 
tropa que se achava presente, o real decreto de 
R. M. 1:!.1-rei nosso senhor de 24 de Fevereiro do 
presente anno, no qual Sua Magestade certifica ao 
seu povo que jurará immediatamenle e sanccio
na rá a constitu i~ão que se está fazendo no reino de 
Pot'lugal. E para que não entre em duvida este ju
ramento e esta sancção, mandou o mesmo Serenis
simo Sr. Príncipe Real para que, em nome delle, 
ju rasse já, no dia de hoje e nesta mesma hora, a 
constituição, tal qual se fizer em Portugal. E para 
constar fez este auto que assigna o mesmo senado, 
e en Antonio Martins Pinto de Brito, escriv3:o do 
m esmo senado, o escrevi e assignei. - Antonio 
Lopes de Calheiros e Menezes.-Francisco de Souza 
de Oli.veira.-Luiz José Vianna Gurgel do Amaral e 
Rochu.-1\fanoel Caetano Pinto.-Antonio Alves de 
Araujo. - Antonio Martins Pinto de Brito. >> 

li 

Juramento 

No mesmo dia, mez e anno, e mesma hora, de
clarou o mesmo Serenissimo Sr. Príncipe Real, em 
nome de el-rei nosso senhor, seu augusto pai. e se
nhor, que jurava na fórma seguinte: 

<< Juro em nome de cl-rei, meu pai e senhor, 
veneração e respeito á nossa santa religião, obser
var, guardar e manter perpetuamente a constitui
ção, tal qual se fizer em Portugal pelas côrtes. 
E logo sendo apresentado pelo bispo capellão-mór 
o livro dos Santos-Evangelhos, nelle poz a sua mão 
direita, e assim o jurou, e prornetteu e assignou. 
Como procurador de el-rei, meu pai e senhor.
() Príncipe D. Pedro de Alcantara. >> 

E logo o Príncipe Real em seu proprio nome ju
rou na fórma seguinte: 

u Juro em meu nome veneração e respeito á 
nossa santa religião, ohediencia ao rei, observar, 
guardar e manter perpetuamente a constituição, 
tal qual se fizer em Portugal pelas côrtes.-Prin
eipe Real D. Pedro de Alcantara . - Infante 
n. Miguel. >> 

E pela mesma fórma preslárão juramento as pes
r.oas seguintes: 

Ignacio da Costa Quintella, ministro e secretario 
de estado dos negocias do reino unido. 

Jonquim José Monteiro Torres, ministro e secre
tnrio de estado dos negocias da marinha e domínios 
ultrn.marinos. 

Silvestre Pinheiro Ferreira, ministro e secretario 
de estado dos negocios estrangeiros e guerra. 

D. José, bispo capellão-mór, presidente da mesa 
ela consciencia. , 

Antonio Luiz Pereira da Cunha, intendente-geral 
rl a policia. 

Visconde d'Asseca, presidente da real junta do 
eommercio. 

Sebastião Luiz Tinoco. 
José de Oliveira Barbosa, commandante da po

licia. 
José Caetano Gomes, thesoureiro-mór do rea 

era rio. 
Antonio Lopes de Calheiros e Menezes. 
Francisco de Souza de Oliveira. 
Luiz José Vianna Gurgel do Amaral Rocha. 
Manoel Caetano Pinto. 
Antonio Alves de Araujo. 
Antonio Martins Pinto de Brito. 
Paulo José da Silva Gama, almirante. 
O brigadeiro Paulo José da Silva Gama. 
Alexandre Manoel Moreira Freire, brigadeil'O. 
João Rodrigues Pereira de Almeida. 
(Seguem-se para mais de 4.000 assignatura~ que 

encontro no original desse auto. ) 

CONSTITUIÇÃO HESPA~HOLA DE 1.9 DE iii<~RÇO DE t81.2, QUE 

SERVIO DE BASE A' REVOLUÇÃO DE PORTUGAL DE 24 DL 

AGOSTO DE 1.820. 

Transcrevemos aqui a constituição bespanhola de 
19 de Março de 1812, porque foi ella a base não só 
da constituição portugueza de 23 de Setembro de 
·1822, como as duas nossas de 30 de Agosto de 
1.823 e de 1.l de Dezembro de 1823, que nos rege. 

Constituição de llespanha 

<< Em nome de Deos Todo-Poderoso, Pai, Filho 
e Espírito-Santo, autor e supremo legislador da so
tüedade. 

<< As côrtes geraes e extraordinaJ'ias da nação 
bespanbola, bem convencidas, depois do mais re
flectido exame e madura deliberação, de que as an
tigas leis fundamentaes desta monarchia, acompa
nhadas das opportunas providencias e precauções, 
que assegurem de um modo estavel c permanente 
seu inteiro cumprimento, poderáõ preencher devi
damente o grande objecto de promover a gloria, a 
prosperidade e o bem de toda a nação, decretão a 
seguinte constituição política para o bom governo e 
recta administração do Estado. 

TITULO I 

DA r\AÇ:\0 HESPANTIOLA E DOS HESPANHOES 

CAPITULO I 

Da nação lzespanhola 

<( Art. 1.•-A nação hespanhola é a união de to
dos os hespanhoes de ambos os hemispherios . 

<< 2.•-A nação hespanhola é livre e indepen
dente, e não é patrimonio de alguma família ou 
pessoa. 

<t 3.•-A soberania reside essencialmente em lt 

nação, e por isso mesmo pel'tence a esta exclusiva
mente o direito de estabelecer suas leis funda
mentaes. 

<< 4. •-A nação está obrigada a conservar e pro
teger, por leis sabias e justas a liberdade civil, a 
propr.iedade e mais direitos legitimas de todos os 
indivíduos que a cornpoem. 
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CAPITULO Il 

Dos hespanhoes 

<t Art. 5.•-São he~panboes: t• Todos os ho
mens livres nascidos e residentes nos domínios das 
Hespanhas, e os filhos destes ; 2" Os eslrm~gei:os 
que tenhilo obtido nas cÔI'tes carta de natura}.isnç~o; 
3• Os que "Sem esta tenhão 10 annos de res1den~1a, 
segundo a lei, . em qualquer ~o _:r o da. monarchta ; 
4• Os libertos, desde que adqmr-ao a liberdade nas 
Bespanhas. . . 

<< 6.•-0 amor da patt·ia é uma das prme1paes 
obrigações de todos os hcspanhoes, bem como o 
ser justos e beneficos. 

((·7.•-Todo o hespanbol está obl'igado a s4r fiel 
á constituição, obedecer ás leis e respeitar as auto
ridades estabelecidas..-

(( 8.•-Todo o hespanhol está tambem ob_rig~do~ 
sem distincção alguma de pessoa, a contr1buu, a 
proporção dos seus teres, para os gastos do Es
tado. 

(( 9."-Da mesma sorte está obrigado todo o hes
panhol a defender a palria com armas quando fôr 
chamado pela lei . 

TITULO li 

]10 TERRITORIO DAS HESPANU•AS, SUA RELlGlÃO E GOVERNO 

E DOS CIDADÃOS HESPANUOES 

'cAPITULO I 

Do territon·o das Hespanhas 

(( Art. 10. -ó territorio hespanhol comprehend·e 
na península, com suas possessões e ilhas adjacen
tes, Aragão, Asturlas, Castella a Velha, Custella a 
Nova, Catalunha, Cordova, Ex:tremadura, Galisa, 
Granada, · Jaen, Leão, Molina, Murcia, Navarra; 
províncias de Bíscaya, Sevilha e Valença; as ilhas 
Baleaees e as Canar~us, com as mais possessões da, 
Africa. Na America Septentrioual, Nova-Hespanba 
com a Noternas do oriente, províncias internas do 
occidente, ilha de Cuba com as Floridas, a parte 
hespanhola da ilha de S. Domingos, e a ilha de 
Porto-Rico com as mais adjacentes a estas, e ao 
continente em um e outro mar. Na America Meri
dional, a Nova-Granada, Venezuela, o Perú., Chile, 
províncias do Rio da Prata, e todas as ilhas adja
centes no mar Pacillco e no Atlanlico. Na Asia, as 
ilhas Filippinas e as que dependem de seu go
verno. 

<t 11 .-Fa·r-se-ha uma di\'isão mais conveniente 
do territorio bespanhol por uma lei consti'tacional 
logo que as circumstancias polüicas da nação o per
mittão. 

CAPITULO li 

lJa ?'eligião 

u Art. 12.-A religião da nação hespanholQ. é e 
será. perpetuamente a catholica apost.olica romana, 
unica ve1·dadeira. A nação a protege por leis SQ.bias, 
justas, e prohibe o exercício de qualquer outra,. 

CAPITULO lll 

Do governo 

u Art. 13.-0 objecto do go"Verno é a felicidade 
da nação, porque o flm de toda a sociedade polilica 
não é outt·o mais que a felicidade dos indivíduos 
que a compoem. 

<< 14.-0 governo da ·nação hespanhola é uma 
rnonarchia moderada hereditaria. 

(( 15.-0 poder de fazer as leis reside nas côt·tes 
com o rei. 

<t 16.-0 poder de fazer executar as leis reside 
no rei. 

11 17 .-0 poder de applica'r as leis nas causas ci- • 
veis e criminaes reside nos tribunaes estabelecidos 
pela lei. 

Ct..PJTULO IV 

Dos cidadãos ltespanhoes 

(( Arl. 18.-São cidadãos aqucllcs hespanhoes 
que por ambas a,s linhas Lt·azem sua odgem dos 
dof!!inios bespanhoes de ambos os bemispberios, e 
residem em qualquer povo dos mesmos domínios. 

(( 19.-.E' tamb~m. cidadão o eslenngeiro que, 
gozando Já dos direitos de hespnnhol, obtivee das 
côrles carta especial de cidadão. 

<c 20.-Para que o estrangeiro possa obter das 
côrtes esta carta deverá estar casado com uma bes
panhola, e ter trazido ou fixado nas Hespanbas al
g.uma invenção, _ou industria apreciavel, ou·adqui
ndo bens de rmz, pelos quaes pague uma contri
buição directa, ou ter-se estabelecido no commercio 
com um capital pt·oprio e considet•avel, a jnizo das 
mesmas côrtes, ou feito serviços assignalados a 
bem c defensa da nação, 

<t 21.-Da mesma sorte são cidadãos os filhos le
gitimas dos estrangeit·os .domiciliados. Il:as Hespa
nhas, qu~, have~do_ ?as~1do ~os domtmos hespa
nhoes, nao lenhao Jamais sah1do fóra sem licença 
d_o .governo, e tendo 21 annos complet9s tenhão re
Sldido em um povo dos mesmos domínios, exel'
cendo nelle alguma profissão, ofíloio ou industl'ia 
util. , 

<c 22.-:-Aos hespanhoes, que por qualquer linha 
são hav1dos e reputados por oriundos da Afl'ica 
lhes fica aberta a porta dít vit·Lndc e do met·eci~ 
meu lo para ser cidadãos; consequentcmente as 
côrLes concederáõ carta de cidadão aos que fizerem 
se~viços qualificados á patri~, ou aos que se distin
gmrom pol' seu talento, applicação e conducta com 
a condição de que sejão aihos de legitimo ~at~i
monio do pais livres, e q·ue estcjão casados com mu
lher livre, e domiciJindos nos domintos das Hespa
nhas, e que exerção alguma profissão, of!Jcio ou 
industria u til, com um capital pwpl'io. 

<< 23.-Sómente os que forem cidadãos poderáõ 
obter empregos municipaes e eleger para elles nos 
casos assignulados pela lei. 

<t 24.-A qualidade de cidadão hespanhol per
de-se: i • por se naturaliEar em paiz esteangeit·o · 
2• por admillir empr~go de outro gover.no; 3" po;. 
?entença em que se ~mponhão penas afllicti\'ns ou 
mf~~es, se não se obLt ver r~babil.itação ; 4• por te e 
res1d1do 5 annos con.secut1 vos lóru. do tP.l'J'i to rio 
hespanhol sem commissão ou licença do govot·no 

c< !15.-0 exercício dos n~csmos direitos suspon-

) 
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·de-se : i • em virtude de inteJdicto judicial por in
capacidade physica ou moral i 2• pelo estado d_e de
vedor fallido ou devedor aos cabedaes pubhcos i 
a• pelo estado de servente domestico i 4" por não 
ter emprego, officio ou modo de viver conhecido ; 
5• por se achar processado criminalmente i 6• desde 
ó anno de 1830 deveráõ saber lêr e escrever os qoe 
de novo entrarem no exercício dos direitos de ci
dadão. 

t< 26.-Sómente pelas causas assignaladas nos 
dous artigos precedentes se podem perder ou sus
pender os direitos de cidadão, e não por outros. 

TITULO III 

DAS CORTES 

CAPITULO I 

Do modo de forma?' as CÔI'tes. 

« Art. 27 .-As côrtes são a união de todos os 
deputados que representão a nação, nomeados pelos 
~idadãos na fórma que se dirá. 

<< 28.-A base para a representação nacional é a 
mesma em ambos os hemispherios. 

u 29.-Esta base é a povoação, composta dos na
t uraes que por ambas as linhas sej ão originarias 
dos domínios hespanhoes, e daquelles que tenhão 
ob tido das cõrtes carta de cidadão, como tambem 
dos comprehendidos no art. 2i. · 

(( 30.-Para o computo da povoação dos domí
nios europeus servirá o ultimo censo do anno de 
i 797 até que se possa fazer outro novo ; e se for
mará o correspondente para o computo da povoa
ção dos do Ultramar, servindo entretanto os censos 
mais authenticos entre os ultimamente formados. 

« 3i.-De cada 60.000 almas de povoação com
posta, como ficn. dito no art. 29, haverá um depu
tado de cõrtes. 

« 32.-Distribuida a povoação pelas difl'erentes 
províncias, se resultar em alguma o excesso de 
mais de 35.000 almas, se elegerá mais um depu
tado, como se o numero chegasse a 70.000 i e se o 
que sobra não exeeder a 35.000, não se contará 
com elle. 

« 33.-SA houver alguma província, cuja povoa
ção não chegue a 70.000 almas, mas que não seja 
menor de 60.000, elegerá um deputac.o , e se bai
xar deste numero se unirá á immediata para com
ple.tar o numero de 70.000 requerido. Exceptua-se 
desta regra a ilha de S. Domingos, que nomeará 
deputado qualquer que seja a sua povoação. 

CAPITULO li 

Da nomeação dos deputados de ctJI'tes 

11 Art. 34.-Para n. eleição dos deputados de 
côrtes celebrar-se-hão juntas eleitoraes de paro
chia, de partido e de província. 

CAPITULO III 

Das juntas eleito1·aes de parochia 

(( Art. 35.-As juntas cleitoraes de parochia se 
comporáõ de todos os cidadãos domiciliados e resi
pentes no terrilorio da parochia respectiva, entre 

os quaes se comprehendem os ecclesiasticos secu
lares. 

<< 36.-Estas juntas seráõ celebradas sempre na 
peninsula e possessões adjacentes, no primeiro do
mingo do mez de Outubro do anno anterior ao da 
celebração das côrtes. 

<< 37 .-Nas províncias do Ultramar celebrar-se
hão no primeiro domingo do mez de Dezembro, :15 
mezes antes da celebração das côrtes, com aviso que 
para umas e outms darão antecipadamente as jus
tiças. 

<< 38.-Nas juntas de parochia nomear-se-ha de 
cada 200 moradores um eleitor p:l.rocbial. 

<< 39.-Se o numero dos habitantes da parochia 
exceder a 300, ainda que não chegue a 400, no- . 
mear-se-hão 2 eleitores i se exced& a 500, ainda 
que não chegue a 600, se nomearáõ' 3, e assim pro
gressivamente. 

<< 40.-Nas parochias, cujo numero de habitan
tes não chegue a 200, com tanto que tenhão 150, 
se nomeará i eleitor, e naquella em que não houver 
este numero se uniráõ es habitantes ou vizinhos 
aos da outra immediata, para nomear o eleitor ou 
eleitores que lhes correspondão. 

<< 4L-A junta parochial elegerá á pluralidade 
de votos i 1 arbitros para que estes nomêem o elei
tor parochial. 

<< 42.-Se na junta parochial houver de no
mear-se 2 eleitores parochiaes, eleger-se-hão 21 
arbilros, e se 3, 3:1., sem que em nenhum caso se 
possa exceder deste numero de arbitros, afim de 
evitat· confusão. 

<I 43.-Para consultar a maior commodidade das 
povoações pequenas se observará que aquella paro
chia, que chegar a ter 20 vizinhos, elegerá um ar
bitro ; a que chegar a ter de 30 a 40, elegerá 2 ; a 
que tiver de 50 a 60, 3, e assim progressivamente. 
As parochias que tiverem menos de 20 habita'ntes 
se uniráõ com as mais immediatas para eleger ar
bitro. 

(( 44.-0s arbitros das parocbias das povoações 
pequenas assim eleitos se juntaráõ no povo mais a. 
proposito, e logo que componhão o numero de :t 1 ou 
ao menos de 9 nomearáõ i eleitor parocbial; se ~ 
compuzerem o numero de 2:1 ou ao menos de i7, 
nomearáõ 2 eleitores parochiaes; e se forem 3i, e 
se reunirem ao menos 25, nomearáõ 3 eleitores ou 
os -1ue lhe competirem, ou corresponderem. 

<I 45.-Para ser nomeado eleitor parochial re
quer-se que seja cidadão, maior de 25 annos, mo
rador. e residente na parochia. 

<< 46.-As juntas de parochia serão presididas 
pelo chefe político ou alcaide da cidade, vllla ou al
dêa em que se congregarem, com assistencia do 
cura-parocho para maior solemnidade do ácto; e 
se n'um mesmo povo, em razão do numero das suas 
parochias, se celebrarem duas ou mais juntas, pre
sidirá a uma o chefe político ou o alcaide, á outra o 
outro alcaide, e os regedores por sorte presidiráõ 
ás outras. 

11 47 .-Chegada a hora da reunião, que se fará 
nas casas consistorlaes, ou no lugar onde fôr do 
costume, achando-se juntos os cidadãos quo tive
rem concorrido, passaráõ á parocbia com seu pre
sidente, e nella se celebrará uma solemne missa do 
Espírito-Santo pelo cura-parocho, o qual fará um 
discurso correspondente ás circumstancias. 

cc 48.-Concluida a missa voltaráõ ao lugar donde 
sahirão, e nelle se dará principio á junta, nomeando · 
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dous- escrutadores e um secretario entre os cida
dãos presentes, tudo á porta aberta. 

<< 49.-Depois perguntará o presidente se algum 
cidadão tem que expôr alguma queixa relativa a 
peitas ou suborno para que a eleição recaia em de
terminada pessoa; e se a houver deverá fazer-se 
justificação publica e verbal no mesmo acto. Sendo 
certa a accusação, serão privados de voz activa e 
passiva os que tiverem commettido o delicto. Os 
calumniadores solfreráõ, e deste juizo não se admit
tirá recurso algum. 

« 50.-Se acaso se suscitarem duvidas sobre se 
em algum dos presentes concorrem as qualidades 
requeridas. para poder votar, a mesma junta deci
dirá no acto o' que lhe parecer, e o que se decidir 
se executará sem recurso algum por esta vez e para 
este unico elfeito. _ 

« 5:1.- Proceder-se-ha immediatamente á no
meação dos arbitros, o que se fará designando cada 
cidadão um numero de pessoas igual aos dos arbi
tras, para o que se approximará á mesa onde se 
acharem o presidente, os escrutadores e o secreta
rio, e este as escreverá n'uma lista em sua pre
sença ; e neste e nos mais actos de eleição nin
gucm poderá votar em si mesmo, debaixo da pena 
de perder o direito de votar. 

<< 52.-Concluido este acto, o presidente, escru
tadores e secretario, reconheceráõ as listas, e 
aquelle publicará em voz alta os ne>mes dos cida
dãos que tiverem sido eleitos arbitros, por terem 
reunido maior numero de votos. 

« 53.-0s arbitros nomeados se retiraráõ para 
um lugar separado antes de dissolver-se a junta, e 
conterenciando entre si procederáõ a nomear o elei
tor ou eleitores daquella parochia e ficaráõ eleitas 
a pessoa ou pessoas que reunão mais da metade dos 
votos. Depois publicar-se-ha na junta a nomeaçãD. 

<< 54.-0 secretario lavrará a acta, que será fir
mada por elle, pelo presidente e pelos arbitros, e se 
entregará cópia della, firmada pelos mesmos, á pes
soa ou pessoas eleitas para fazer constar sua no
meação. 

« 55.-Nenhum cidadão poderá escusar-se de.,stes 
encapgos por qualquer motivo ou pretexto que seja. 

<< 56.-Na junta parochial nenhum cidadão se 
poderá apresentar com armas. _ 

c< 57.-Verificada a nomeação de eleitores se dis
solverá immediatamente a junta, e qualquer outro 
acto em que intente intrometter-se será nullo. 

cc 58.-0s r.idadãos que compu3erão a junta pas
saráõ á parochia, onde se cantará um solenine Te
Deum, levando o eleitor ou eleitores entre o presi
dente, os escrutadores e o secretario. 

CAPI'fULO IV 

Das juntas eleitoraes de dist?·icto (partido) 

<c Art. 59.-As juntas eleitoraes de districto se 
comporáõ dos eleitores parochiaes, que se congre
garão na cabeça de cada districto ou partido, afim 
de nomear o eleitor ou eleitores,. que hão de con
correr á capital da província para eleger os deputa
dos das côrtes. 

<< 60.-Estas juntas celebrar-se-hão sempre na 
península, e ilhas e possessões adjacentes, no pri
meiro domingo do mez de Novembro do anno ante
rior ao em que se hão de celebrar as côrtes. 

<< 61.-Nas províncias do Ultramar celebrar-se-

hão no primeiro domingo do moz de Janeiro pro
rimo seguinte ao de Dezembro, em que se tiverem 
celebrado as juntas .de parochias. 

<< 62.-Para vir no conhecimento do numero de 
eleitores que cada partido ou districto ha de nomear, 
observar-se-hão as seguintes regras : 

<< 63.-0 numero de eleitores de. partido será 
triplo do numero de deputados que se hão de 
eleger. 

<< 64.-Se o numero de partidos da província fôr 
maior que o dos eleitores, que se requererem pelo 
artigo precedente para a nomeação dos que lhe cor
respondem, nomear-se-ha, não obstante isso, um 
eleitor de cada p'arlido. 

« 65.-Se o numero de partidos fôr menor que 
o dos eleitores que se devem nomear, cada partido 
elegerá :1, 2 ou mais, até completar o numero que 
se requer; porém, no caso de (altar ainda :1 eleitor, 
nomea-lo-ha o partido de maior população ; se to
davia faltar outro, nomea-lo-ha o partido que se
guir em maior população, e asssm successiva
mente. 

<< 66.-Pelo que fica estabelecido nos arts. 3:1 , 
32, 33 e nos tres artigos precedentes, o censo de
termina quantos deputados correspondem a cada 
província e quantos eleitores a cada um dos seus 
partidos. 

« 67.-As juntas eleitoraes do partido serão pre
sididas pelo chefe político, ou pelo alcaide primeiro 
do povo cabeça de partido ou districto, a quem se 
apresentaráõ os eleitores parochiaes com o docu
mento que acredite sua eleição, para que sejão ao
notados seus nomes no livro em que se hão de 
lavrar as netas da junta. -

« 68.-No dia assignalado se ajuntaráõ os elei
tores de parochia com o presidente nas salas con
sistoriaes, á porta aberta, e começaráõ por nomear 
um secretario e dons escrutadores d'entre os mes
mos eleitores. 

« 69.-Depois apresentaráõ os eleitores os certi
ficados de sua nomeação para serem examinados 
pelo secretario e escrutadores, que no dia seguinte 
deveráõ informar se estão ou não regulares. Os cer
tificados do secretario e escrutadores serão exami
nados por uma commissão de tres indivíduos da 
junta, que se nomeará para esse elfeito para que 
infvrme lambem no seguinte dia sobre ellas. 

« 70.-Congregados neste dia os eleitores paro
chiaes se leráõ os informes -sobre os certificados, e 
achando-se algum reparo que pôr a algum delles 
ou aos eleitores por falta de alguma das qualidades 
requeridas, a junta resolverá definitivamente, e acto 
contínuo, o que lhe parecer, e o que resolver se 
executará sem recurso. 

<< 7:1.-Concluiçlo este acto passaráõ os eleitores 
parochias com seu presidente á igreja maiot·, onde 
se cantará uma solemne missa do Espírito-Santo 
pelo ecclesiastico de maior dignidade, o qual fará 
um discurso analogo ás circumstancias. 

« 72.-De~ois deste acto religioso se restituirão 
ás casas conststoriaes, e occupando os eleitores seus 
assentos, sem preferencia alguma, lerá o secretario 
este capitulo da constituição, e depois fará o presi
dente a mesma pergunta que se contém no art. 49," 
e se observará tudo quanto nelle se prescreve. 

<< 73.-Immediatamente depois se procederá á. 
nomeação do eleitor ou eleitores de partido, elegen
do-os de um em um e por escrutínio secreto, me-; 
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diante bilhetes em que esteja e~cripto o nome da 
pessoa que cada um elege. 

<< 74.-Concluidos os votos, o presidente, secre
tario e escru Ladorcs, farão a regulação delles, e fi
cará eleito aquelle em quem I'ecahit· ao meno.s a 
metade dos ' 'otos e um mais, publicando o presi
dente rada eleição. Se nenhum tiver tido a plurali
dade absolutJ. de votos, os dous que tivJ;lrem tido o 
maior numero entl'aráõ em segundo cscrutiuio, e 
ficará eleito o que reunir maior numero de votos 
No caso de ewpate decidil'á a sorte. 

u 75.-Para set· eleit-or de partido requer-se: ser 
cidadão, que se ache no exercicio de seus d_ireitos, 
maior de 25 annos, morador o residente no partido, 
ou seja leigo ou ccclesiastico secular, podendo re
cabit· a eleição nos cidadãos que compoem a junta 
ou nos de fóra della. 

<c 76.-0 secretario lavrará a neta, que com elle 
firmaráõ o presidente e escrutttdores, c se entregará 
cópia della, fir·mada pelos mesmos, á pessoa ou pes
soas eleitas para fazer constai' sua nomeação. 
O presidente desta junta reruellerá outra cópia, fir
mada por elle e pelo secretario, ao presidente da 
junta da proviucia, onde se fará notoria a eleição 
nos papeis publjcos. 

<< 77.-Nas juntas eleiloraes de partido se obser
vará tudo o que se determina pam as juntas elei
tOI·acs de parocbia nos arts. 55, 56, 57 e 58. 

CAPITULO V 

Das funtas eleitoraes de província 

u Art. 78.-As juntas eleitoraes de província se 
comporáõ dos eleitores de todos os partidos della, 
t[UC se congregal'áõ na capital afim de nomear os 
deputados que lhe conespondem para assistir ás 
côrtes, como representantes da nação. 

« 79.-Estas juntas celebrar-se-hão sempre na 
península e ilhas adjacentes no primeiro domingo 
do mez de Dezembro do anno anterior ás côrtes. 

<1 80.-Nas províncias ultramarinas celebrar-se
hão no segundo domingo de Março do mesmo anuo 
em que se celebrarem ns juntas de partido. 

<I 8f .-Estas juntas serão presididas pelo chefe 
político da capital da pl'ovincia, a quem se aprcsen
taráõ os eleitores de partido com o documento de 
-sua eleição, paea que seus nomes se annotem no 
1ivt'O em que se hão de esr.rever as actas da junta. 

u 82.-No dia assignalado se juntaráõ os eleito
res de partido com o presidente nas casas consisto
l'iaes, ou nD edificio que se julgar mais proprio para 
um aoto tão solemne, á porta abet·ta, e começaráõ 
JlOl' nomear á pluralidade de votos um secretario e 
.dous escrutadores d'eotre os mesmos eleitores. 

11 83.-Se a uma província não couber mais do 
que um deputado, concCJrt·eráõ ao menos 5 eleito
res para •:ma nomeação, distribuindo este numero 
entre os partidos em que estiver dividida ou for
mando partidos para este unico effeito. 

<c 84. - Lêr-se-hão os quatro capítulos desta 
constituição que tt·atão das eleições. Depois lêr-se
hão as certidões das nelas das eleições feitas nas 
cq.be9as de partido, remettidas pelos respectivos 
p1'es1dentes, e da mesma sorte apt·esentaráü os elei
tores os certificados de sua nomeação para serem 
examinados. pelo ~ecre~ario e escrutadores, que de
veráo no cha segumte mfm·mar se estão ou não re
gulares. Os certificados do secretario e escrutado-

I'es serão examinados por uma commissão de tres 
individuas da. junta, que se nomearáõ para esse 
effcito, para que informem sobre elles no dia se
guinte. 

u 85.-Juntos nesse dia os eleitores de partido, 
se leráõ os informes sobre as certidões, e, achan
do-se algum reparo que oppôr a alguma dellas ou 
aos eleilore~ por falta de alguma das qualidades re
queridas, a junta resolverá definitivamente, e acto 
contínuo, o que lhe parecer, e o que resolver se 
executará sem recurso. _ 

<c 86.-Depois os eleitores de partido se dirigi
ráõ, com o seu presidente, á catbedral ou igreja 
maior, onde se cantará umr. solemne missa do Es
pírito-Santo, e o bispo, ou em sua falta o ecclesias
tico de maior dignidade, fará um discurso p roprio 
das circu rnstancias. 

u 87 .-Concluído este acto religioso, voltaráõ ao 
lugar donrle ~abirão, e, á porta aberta, occupando 
os eleitores seus assentos sem prrferencia alguma, 
fará o presidente a mesma pergunta que se contém 
no art. 49, e se observal'á tudo quanto nelle se 
prescreve. ... · 

u 88.-Proceder-se-l!a depois pelos eleitor·es que 
se_ acharem p:·esentes á eleição do deputado ou de
putados, e se elegeráõ de nm em um, approximan
do-se á mesa, onde estiver o presidente, os escru
tadores e secretario, e este escreverá n'uma lista 
em sua pL'esença o nome da pessoa que cada um 
elege. O secretario e os escruLadores serão os pri
meiros que votem. 

" 89.-Concluido este acto de votar, o presidente, 
secretario e escrutadores, farão a regulação dos vo
tos, e ficará eleito o que reunir a pluralidade. No 
caso de empate decidirá a sorte, e feita a eleição de 
cada um o presidente a publicará. 

<c 90.-Depois da eleição de deputados se proce
derá á dos substitutos ( supplentes) pelo mesmo 
metbodo e fórma, e seu numero será em cada pro
víncia a terça parte dos deputados que lhe corres
pondero. Se a alguma província não tocar eleger 
mais (lo que um deputado ou dous, elegerá serr\ 
embargo um deputado substituto. Estes concone
ráõ as côrtes logo que se verifique a morte do pro
prielal'io ou sua impossibilidade, a juizo das mes
mas, em qualquer tempo que um ou o litro acci
dente se verifique depois da eleição.\ 

<c 91.-Para se1· deputado de côrtes requer-se: 
ser cidadão, que esteja no exel'cicio de seus direitos, 
maior de 25 annos, e que tenha nascido na provín
cia e que seja morador nella com residencia ao me
nos de 7 annos, ou seja leigo ou ecclesiastico secu
lar, podendu L'Ocabir a eleição nos cidadãos que 
compoem a junta ou nos de fóra della. 

<c 92.-Requer-se demais para ser eleito depu~ 
tado de côrtes que tenha uma renda annual propor
cionada, procedente de bens pi'oprios. 

c< 93.-Suspende-se a disposição do artigo pre
cedente até que as côl'tes, que para o diante se hão 
de celebrar', declarem tel' já chegado o tempo de 
poder ter effeito, assignalando a quota da renda e a 
qualidade dos bens de que ella deve provir, e o que 
entãô resolverem se terá por constitucional, como 
se aqui se achasse expresso. 

<c ü4.-Se acaso succeder que uma mesma pes
soa seja eleita pela provincia donde é natural e por 
aquella em que estã residente, subsistirá a eleição 
desta, e pela província donde é natural \'irá ás 
côrtes o substituto correspondente. 
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'' 95.-0s secretarias do despacho, os conselhei
ros de estado e os que servem empregos na casn 
r eal, não poderáõ ser eleitos deputados de côrtes. 

,, 96.-Tambem não poderá ser eleito deputado 
de côrtes algum estrangeiro, ainda que tenha obtido 
das côt·tes carta de cidadão. 

« 97. -Nenhum empregado publico nomeado 
pelo governo poderá ser eleito deputado de cõrtes 
pela província em que exerce seu cargo. 

« 98.-0 secretario lançará a acta das eleições, 
que será firmada por elle, pelo presidente e por to
dos os eleitores· 

,, 99.-Depois todos os eleitores outorgaráõ, sem 
escusa alguma a todos, e a cada um dos deputados, 
amplos poder~s, segundo a fórmula seguinte, en
t regando-se a cada deputado seu correspondente 
poder para o apresentar nas côrtes .. 

u 100.-0s poderes .serão conceh1dos ~estes ter
mos: u Na cidade ou vllla de ..... a ..... d1a do mez 
,, de..... do anno de ..... nas salas de ..... achan
« do-se congregados os Srs. (_aqui se pôrà~ os no
« mes do presidente .e dos eleltore~ d.e part1do. que 
« fórmão a junta ele1tor~ da prov~nCia ).,. ... disse
'' rão perante mim escrivão .abatxo-ass1gnado, e 
,, testemunhas para este effmto convo~ad!1s, que, 
« tendo-se procedid?, conforme a consttlmç~o po
'' litica da monarcbm hespanhola, á nomeaçao dos 
« eleitores parochiaes. e de partido, com tod~s ~s 
,, solemnidades prescnptas p~la mes'?~ constltm
'' ção, como constava das c~rt1dões ongwa~s, reu
'' nidos os expressados elmtores dos partidos da 
,, provincia de ..... no dia de ..... do mez de ..... do 
" presente anno, tinbão feito a nomeação_ dos de
" pulados que, em nome e representaçao desta 
u pt·ovincia, têm de concorrer ás côrtes, e que fo
" rão eleitos por deputados para ellas por esta pro
« vincia os Srs. N. N. N., como ~onsta da acta es
« cripta e firmada por N. N. N., em consequencia 
« do que lhes outorgão amplos poderes a todos 
« juntos, e a cada um de per si, para cumprir e 
" desempenhar as augustas funcções de seu cat·go, 
" e para qu e, com os mais deputados de côrtes, 
" como representantes da nação bespanbola, pos
'' são nccordar e resolver quanto julgarem condu
« cente ao bem geral della no uso das faculdades 
« que a constituição determina, e dentro dos limi
« tes que a mesma prescreve, sem poder derogar, 
" alterar ou variar de maneira alguma nenhum de 
" seus artigos debaixo de algum pretexto, e que os 
" outorgantes se obrigão pot· si mesmos, e em nome 
,, de todos os habitantes desta província, em vir
" tude das faculdades que lhes são concedidas, 
" como eleit01·es nomeados para este acto, a ter por 
" valido, e obedecer e cumprir quanto, como taes 
" d~putados de cõrtes, fizerem e fôt· por esta re
" solvido conforme a constituição política da mo
" narchia hespanhola. Assim o disserão e outorgá
« rão, achando-se presentes, como testemunhas, 
« N. N., que com os Srs. outorgantes o fit·márüo, 
" do que dou fé. ,, 

« iOl.-0 presidente, escrutadores e secretario 
remetteráõ immediatamente cópia firmada pelos 
mesmos da acta das eleições á deputação perma
nente das cõrtes, e farão que se publiquem· as elei
ções por meio da imprensa, remettendo um exem
plar a cada povo da província. 

" l02.-Para a idemnisação rlos deputados se 
lhes assistirá pelas ·~mas respectivas pl'Ovincias com 
a diaria quantia que as côrtes, no segundo anno de 

cada deputação geral, assignarem para a deputação 
que lhe ha de succeder, e aos deputados do Ultra
mat· se abonará além disso o que paaecer necessa
rio, a juizo de suas respectivas provincias, para os 
gastos de viagem de ida c volta. 

cc 103. - Obscrvar-se-ha nas juntas eleiloraes de 
província tudo o que se prescreve nos m'Ls. 55, 56, 
57 c 58, á excep\àO do que previne o art. 328. 

CAPITULO VI 

Da celebração das cô1·tes 

« Art. 104.-Juntar-se-hão as côrtcs todos os 
unnos na capital do reino em ediücio destinado pura 
este unico objeclo. 

« 105.- Quando julgarem conveniente trasla
dar-se para outro lugar poderáõ faze-lo, com tanto 
gue a povoação não diste da capital mais de f2 le
guas, e que dous terços dos deputados convenhão 
na traslada çilo. 

" 1.06.- As sessões das côrtes em cada anno du
raráõ 3 mezes consecutivos, dando principio no pri
meiro dia de Mat•ço. 

" f07 .- As côl'te poderáõ prorogar suas sessões 
quando muito por outro mez em dous casos 1micos: 
i o á peti\àO do rei; 2° se as cortes o julgarem ne
cessario por uma resolução das duas terças partes 
dos deputados. 

« f08.-0s deputados se renovaráõ em sua tota
lidade cada 2 annos. 

« 109.-Se a guerra ou a occupação de alguma 
parte do territorio da monarchia pelo inimigo im
pedirem que se apt·esentem a tempo todos ou al
guns dos deputados de uma ou mais províncias, se
rão supprimidos os que faltarem pelos anteriores 
deputados das respectivas províncias, sorteando 
entre si até completar o numero que lhe corres
panda. 

« HO.-Os deputados não puderão tornar a ser 
eleitos senão mediando outra deputução. 

" H L-Logo que os deputados cheguem á capi
tal se apresentaráõ á deputação permanente de cõr
tes, a qual fa1·á lançar seus nomes e u da província 
que os elegeu em um registro na secretaria das 
mesmas côl'tes. 

" i i2.-No anno da renovação dos deputados ce
lehrar-se-ha no dia i5 de Feve•·eiro, á porta aberta,.f 
a p1•imeira junta preparatoria, fazendo de presidente 
o que fi'lr da deputação permanente, e de secreta
rios e escl'Utadores os que a mesma deputação no
mear d'entr.e os rcst(m!es indivíduos que a com
poem. 

'' H3.-Nesta primeira junta npresentárão todos 
os deputados seus poderes, e se nomearáõ á plurali
dade de votos duas commissões, uma de 5 indiví
duos para que examine os poderes de todos os de
pulados, e outra de 3 para que examine os destes 
5 indivíduos da commissão. 

<c H4.-No dia 20 do mesmo Fevereiro se cele
brará, tambem á porta aberta, a segunda junta pre
paratoria, na qual as duas commissões informaráõ 
sobre a legitimidade dos poderes, havendo tido 
presentes as cópias das actas das eleições provin
ciaes. 

" f i5.-Nesta junta c nas mais que forem neces
sarias até o dia 25 se l'esolveráõ definiliramente, e 
á pluralidade de votos, as duvidas que se suscita-



t 

28 HISTORI.\ 

rem sobre a legitimidade dos poderes e qualidades 
dos deputados. 

<< H6.-No anno seguinte ao da renov.açãu dos 
deputados celebrar-se-ha a primeira junta prepara
toria no dia 20 de Fevereiro, e até 25 as que se jul
garem necessarias para rcsol ver no modo e fórma 
que se tem dito nos tres artigos precedentes sobre a 
legitimidade dos poderes dos deputados que de 
novo se apresentarem. 

<< H 7 .-Em todos os annos se celebrará no dia 
25 de Fevereiro a ultima junta preparatoria, na 
qual todos os deputados, pondo a mão sobre os San
tos-Evangelhos, darão o seguinte juramento: « Ju
u rais defender e conservar a religião catholica, 
<< apostolica, romana, sem admittir outra alguma 
<< no reino?- R. Sim, juro.-Jurais guardar e fa
<< zer guardar religiosamente a constituição política 
<< da monarchia hespanhola, sanccionada pelas côr

<< tes geraes e extraordinarias da nação no anno de 
u :18i2?- R. Sim, juro. -Jurais comportar-vos 
<< bem e fielmente no encargo que o nação vos tem 
« commettido, olhando em tudo pelo bem e pros
<< peridade da mesma nação?- Sim, juro.-Se as-
1< sim o fizerdes Deos vos premeie ; se não, elle vos 
« tomará contas. ,, 

<< :1:18.-Proceder-se-ha depois o eleger d'entre 
os mesmos deputados, por escrutínio secreto e á 
pluralidade absoluta de votos, um presidente, um 
vice-presidente c quatro secretarios, com o que se 
terão por constituídas e formadas as côrtes, e a de
putação permanente cessará em todas as suas 
l'uncções. 

<< H9.-Nomear-se-ha no mesmo dia uma depu
tação de 22 indivíduos e 2 dos secretarios, para 
que passe a dnr parte ao rei de achar-se constituída 
as côrtes e do presidente que tem eleito, afim de 
que manifeste se assistirá á abertura dás côrtes, que 
se ha de celebrai' no dia 1 o de Março. 

<< :120.- Se o rei se ahar fóra da capital se lhe 
fará esta participação por escripto, e o rei respon
derá do mesmo modo. 

I< :124 .-0 rei assistirá por si mesmo á abertura 
das côrtes, e se tiver impedimento a fará o presi
dente no dia assignalado, sem que por motivo al
gum possa diferir-se para outro. As mesmas forma
lidades se observarM para o acto de se fechar as 
côrtes. 

<< :122.-Na sala das côrtes entrará o rei sem 
guarda, e unicamente acompanhado das pessoas 
quo determinar o ceremonial para o recebimento e 
despedida do rei, que se ha de prescrever ao regu
lamento do governo interino das côrtes. 

<< :123.-0 rei fará um discurso em que proporá 
ás côrtes o que julgar conveniente, e ao qual o pre
sidente a·esponderá em termos geraes. Se o rei não 
assistir, remetterá seu discurso ao presidente para 
que o lêa nas cortes. 

« i24.-As côrtes não poderáõ deliberar na pre
sença do rei. 

<< 125.- No caso em que os secretarios do des
pacho fação ás côrtes algumas propostas em nome 
do rei, assistiráõ ás discussües quando e do modo 
que as côrtes determinarem, e fallaráõ nellas ; mas 
não poderáõ estar presentes quando se votar. 

<< i26.-As sessões das côrtes serão publicas, e 
só nos casos que exijão reserva se poderá celebrar 
sessão secreta. 

« 127 .-Nas 1,iscussões das côrtes, e em tudo 
mais que pe1~eneei' ao governo o ordem interior, se 

observará o regulamento que se ha de formar por
estas côrtes geraes e extraord~nari~s, sem prej uizo 
das reformas que as succes.:nvas Julgarem conve
niente fazer no mesmo regulamento. 

<< i28.-Ps deputados serão inviolaveis por suas 
opiniões, e em nenhum tempo e em nenhum caso, 
nem por algumas autoridades _po~eráõ ser accusa
dos por ellafJI' Nas causas cr1mmaes, que contra 
e1les se intentarem, não poderáõ ser julgados senão 
pelo tribunal de côrtes nó modo e fórma que se 
prescrever no regulamento il:aterior das mesmas. 
Durante as sessões das côrtes e um mez depois os 
deputados não poderáõ ser demandados civilmente 
nem executados por dividas. 

<I :129.-Durante o tempo de sua deputação, con
tado para este effeito, desde que a nomeação conste 
na deputação permanente de côrtes, não poderáõ os 
deputados admittir para si, nem solicitar para outrot 
emprego algum de provisão de el-rei nem ainda 
promoção que não seja de escala em sua respectiva 
carreira. 

<< :130.-Do mesmo modo não poderáõ dur·ante o 
tempo de sua deputação, nem ainda um anno de
pois do ultimo acto de suas funcçães, obter para 
si, nem solicitar para outro pensão nem condeco
ração alguma que seja de provisão ou data do rei. 

CAPITULO VII 

Das faculdades das cô1·tes 

<< Art. i3L-As faculdades das côrtes são: 
<< L • Propô r e decretar as leis, interpreta-las e 

deroga-las em caso necessario. 
<< 2.a Receber o juramento ao rei, ao príncipe 

das Asturias e á regencia, como se prescreve em 
seus lugares. 
. << 3.• Resolver qualquer duvida de facto ou de 
direito que occorrer em ordem á successão da 
corôa. 

<< 4. • Eleger regencia ou regente do reino quando 
a constituição o prescreve, e assignar as limit~ções 
com que a regencia ou regente hão de exercer a au
toridade real. 

<< 5:• Fazer o reconhecimento nublico do prín-
cipe das Asturias. . \ 

u 6. • Nomear tutor ao re1 menor quando a cons
tituição o prescreve. 

<< 7 .• Approvar antes da sua ratificação os trata
dos de alliança offensiva, os de subsidias e os 
especiaes de commercio. 

<< 8. • Conceder ou negar a admissão de tropas 
estrangeiras no reino. 

<< 9. • Decretar a creação e suppressão de lugares 
nos tribunaes que a constituição estabelece, e 
ig~mlmente a creação e suppressão dos officios pu
bhcos. 

u 1.0. Fixar todos os annos, á proposta do rei, as 
forças de terra e de mar, deternunando as que deve 
haver em tempo de paz e seu augmento em tempo 
de guerra. 

<< :1:1. Dar ordenanças ao exercito, armada e mi
lícia nacional em todos os ramos que os consti
tuem. 

<< :12. Fixar os gastos da administração P.ublica. 
« i3. Estabelecer annualmente as contribuições 

e impostos. 
« i4. Contrahir emprestimo em caso de necessi

dade sobre o credito da nação. 



DAS CONSTITUIÇÕES . 29 

u 15. Approvar a distribuição das contribuiçõ'3s 
entre as províncias. . _ 

<I 16. Examinai' e approvar as co~tas da mver:;ao 
dos cabedaes publicas. 

u 17. Estabelecer as alfandegas e regulamentos 
de direitos. 

<I ·18. Tomar as disposições convenhmtes para a 
administração, conservação e inalienação dos bens 
naci'onaes. • 
· u i9. Determinar o V1J.lor, peso, lei, typo e _de

nominação das moedas. · 
<I 20. Adaptar o systema que se julgar mais 

commodo e justo de pesos e medidas. 
« 21. Promover e fomentar toda a especie de in

dustria, e remover os obstaculos que a entorpeção. 
u 22. Estabelecer o plano geral de ensino plll

lllico em toda a monarchia, e approvar o que se .fi
zer para a. educação cla príncipe das Asturías. 
. « 23. Approvar os regulamentos geraes para a 

policia e saude do reino. 
u 24,. Proteger a liberdade política da imprensa·. 
<I 25. Fazer effectiva :-t responsabilidade dos se

cretat·ios do despacho e dos mais empregados pu
blicas. 

« 26. Pertence ultimamente ás côrtes dar ou ne
gi!.r seu consentimento em todos aquelles casos e 
actos em que, segundo a constituição, é necessario. 

CAPITULO VIII 

Da formação iias leis e da sancção reál 

sidente e dous secretarias, serão apresentados im _ 
mediatamente ao rei por uma deputação. 

<< !42.-0 rei tem a sancção das lnis. 
<< :143.-Dá el rei a sancção peJa fónna seo-uinte 

firmada com a sua mão : 11 Publlqne-se comg lei. 1; 

11 144.-El-rei nega a sancção pela seguinte for
mula, firmada igualmente pela sua mão : cc Volte 
ás côl'tcs ll - remettendo ao mesmo tempo uma ex:~ 
posição das razões que teve para a negar. 

u ~45.-Terá o rel 30 d~as para usar destn pre
rogatlva; se dentl'O delles nao tiver dado ou negado 
a sancção por esse mesmo facto se e!.ltcnderá que a 
tem dado e a dará efiectivarnente. 

u 1.46.-Dada ou negada a sancção pelo rei vol
tará ás côrtes um dos dous originaes com ~ for
mula respeGtliva, para se dar conta p~rn.nte ellas. 
Este original se conservará no arcbivo das côrtes e 
duplicado ficará em poder do J'ei. ' 

u 147 .-Se o rei negar a sancçào não se tornará 
a tratar do mesmo assumpto has cortes daquellc 
anno ; mas poderá fazer-se nas do seguinte. . 

u 148.-Se nas côrtes do seguinte anuo fôr nova
mente proposto, admittido e ap.provado o mesmo 
projecto, apresentado que seja ao rei, poderá dar 
ou negar a sancção segunda vez nos Lermos "Cios 
arts. 143 e 1.44, e no ultimo caso não se tratat·á 
do mesmo assumpto naquelle anuo. . 

<I ·149.-Se pela terceim vez fór proposto, admit
tido e upprovado o mesmo projecto nus côrLes do 
se~~nte ann~, pelo mesmo facto se entende que 0 
re1 da a sancçao, e apresentando-se-lhe a dará effec
tivamente por meio da. formula expressa no art. 143 

• <1 150.-Se_ antes que espire o Lermo de 30 dias: 
<I Ârt. f32.-Todo o deputado tem a faculdade em . que o re1 deve ~ar ou negar a sancção, chegai' 

de propôr ás côrtes, projecto de lei, fazendo-o por o d1a em . que as cortes hão de terminar ~uas ses
escrlpto e expondo as razões em ql!-e se funda. sões! o re1 a d~rá ou ~egará nos 8 primeiros das 

« f33.-Dous dias ao menos depois de apresen- sessoes das segumtes cortes; e se acabar este 
tado e lido o projecto de lei se lerá segunda vez, e prazo sem a t~r dad~, por isto m~smo se entenderá 
as côrLes deliberaráõ se deve ou não admittir-se á dada e a dar~ e!fecttvamente na fórma prescripta; 
discussão. porém se el-r!Jl negar a sn.ncção, poderáõ estas côr-

<1 134.-Admittido á discussão; se a gravidade do tes tratar do mesmo projecto. 
assumpto requer a ju~zo das ilôrtes que pas~e pre- <1 Hi~.-Ainda ~ue depois. de el-rei ter negado 
viamente a uma comm1ssão, se executará ass1m. a sancao a um proJecto t.le le1 ·se passem algum ou 

' cc 135.-Quatro dias ao ménos depois de admit- ~lguns armos sem que se proponha 0 mesmo peo~ 
tido 'á discussão o projecto se lerá terceira ·vez, e se jecto, uma vez ~ue torne a suscitar-se no tempo da 
poderá assignar dia para _abrir_ a discussão. . mesma depútaçao que o adaptou pela primeira vez 

H 136.-Chegado o dm a:ss1gnado para a d1scas ~ ou no das duas deputações que immedlatamente s~ 
são, abraç.ará esta o pr:ojecto na sua totalidade e seguirem, s~ entenderá sempre o mesmo projecto 
em cada um dos seus an1gos. para o~ effeitos da sancão do rei, de que tratão os 

<I 137. -As cortes dicidiráõ quando a ma teria tres art1gos ~recedentes; se, porém, na duração das 
está sufficientemente discutida, e decidido que o t~es deputaçoes_ &xpr~ssadas não tornar a propôr-se, 
está se r e sol verá se ha "lugar ou não para votar. amda ~ue depms. se reproduza nos proprios termos, 

n 138.-Decidido que ha lugar para votar pro- se tera por proJecto novo para os efieitos indi
oeder-se-ha a isso immediatamente, admittindo ou cados. 
rejeitando em todo ou em parte o projecto, ou va- u f52. - Se _o , projeclo que se propõe pela se
riandu,o e modHicaudo-o, segundo as observaç,ões gunda ou tercen'~. vez dentro do termo, que o artigo 
que se tiverem feito na discussão. precedente fixa, ior regcitado pelas côrtes, om qual-

u 139.-A votação se fará á pluralidade absoluta quer tempo que se reproduza depois será conside
de vritos, e para proceder a ella ser~ necessario que rado como novo projecto. 
se achem presentes ao menos metade e um mais <I 153. - As leis derogão-se com as mesmas ror
da totalidade dos deputados que devem compôr as malidades e pelos 'mesmos processos que se esta-
côrtes. belecem. · 

u 140.-Se as côrtes regeitarem um projecto de. CAPITULO IX · 
lei em qualquer estado do seu exame, ou .resolve
rem que não deve proceder-se a votar, não poderá 
tornar a propô-se no mesmo anuo. 

« 14L-Se tiver sido adaptado se escreverá por 
duplicado, em l'órma de lei, e se lerá nas côrtes ; 
reito o que, e firmados ambos os origin~es p.elo pre-

/Ja p1·omulgaçào dps leis 

<I Art. 154.-Publicada a le.i · J.'Les .se dará 
tlisso aviso a el-rei para ~~~i~Jia
tamente á sua pr·omnlgaçllo sól~iiito . '' ' 1'LI.'1h' 

5 
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11 15J.-El-rei, para promulgar as leis, usará da 
formula f;fl"uinte: u ~- (o nome de el-rr,i ), pela 
!;"raqa ele De~s e pela constituição da mona1'cbia hes
panhola, rei das Respanhas, a L~dos os que as pre
sentes vi rem e ou vn·cm, sah01 qur. as côrLes tem 
dPcretado e nós sanccionamos o seguinte (aqui o 
teüo litteeal da lei); portanto mandamos a todos 
o-; tribunaes .. j usliças_, Clhefes, g~v.ernadores e ll!ais 
nutot·idades, tanto civts, corno mtl!Lares e ecclestas
ticos, ele qualquer classe .c digl1iclatle, que gunrderr~ 
e f1ção gunrrlar, cumprn· e execntne a presente let 
"m Loclas as suas partes. 'l'e-lo-heis entendido para 
,_eu cump!'imento, e l?a?~a~eis rrne seim~eima. pu
blique e circule (V a dmgrda ao secretarw do des
pacho respectivo). 

cc 156.-rrodas as leis se l'arão circulat• ele ordem 
rle el-rei pelos respectivos sec1·etarios do despaclio 
clirectnmenle a toúos, e a cada um dos Lríbunaes 
.supremos e tlas províncias, e mais chefes e autori
dades supeeiores que a5 farão chegar ás subal
ternas.· 

CAPTTULO X 

Da deputação permanente das côrtes 

cc 157 .-Antes que as côrtes se separem nomea· 
ráõ uma depntaç.ão, r1ue se chamará deputação per
manente de côrLes, composta de 7 indivíduos do 
seu seio 3 das provincias ela Enr·opa e 3 das do Ul
tramnl', 'e o setimo sabit·á por sorte entre um depu
tado da Europa e outro do UILramar. 

c< 158.-Ao mesmo tempo nomearáõ as côrtes 
dous substitutos ( supplentes) para esta deputação, 
um da Europa e outro do Ultramar. 

cc ·159. --A deputação pe!'manente durará de 
umas côrLes ordinarias até ás outras. 

<c 160.-As faculdades desta deputação consis
tem nas serruintes: 

c< i,• Velar sobre a ohscrvancia da constituição 
e das leis para dar conta ás proximas cõrtcs das in-
frncções que tem notado. · 

c< 2. • Convocai' as côrles rxtraot'dinarins nos ca
sos p1·escriptos pela constitnição. 

« 3. • De~empcnbat• as funcções prescriptas nos 
arts. 111 e 112. 

« 4.• Passar aviso aos deputados substitutos para 
que concorrão em lugar dos p1·oprietarios, e se 
acontecer o fallecimento ou impossibilidade abso
luta dos proprietarios P substitutos de uma provin· 
cia, communicar as correspondentes ordens á mesma 
para que proceda á nova eleiçrio. 

CAPITULO XI 

Das có1·tes extraordinarias 

<c 161. -As côrtes extraordi na rias se comporão 
rlos mesmos deputados que fórmão as ordinarias 
durante os dous annos de sua d~putação. 

<c 162.-A deputação permanrnte de côrtes as 
convocaeá corn ussignação de dia nos tres casos se
guintes: 1• Quabdo vagar a corôa; 2• Quando el-rei 
se i mpossibilitar de qualquer modo para o governo 
ou quízer abdicar a .corôa no successor, estando au
torisar1a no primeiro caso à deputação para tomar 
t das as medidas que julgar convenientes, afim de 

• t:c•tific:t r-se da inhabilidade do rei; 3• Quando em 
ir\~ ' tm; tanci as criticas, e por negocias arduos, o rei 

tiver por conveniente que se congreguem. e assim 
o pnrlicipar á deputação pet·manente ·das côrtes. 

<c f63.-As côrtes exleaordinarias sómente tra
taráõ do ohjeclo pnra que forã.o convocadas. 

q 164. -As sessõr-s i!fls côrtes ex1t'aol'dinnrias co
meçaráõ e se. Lermioaráõ com as mesmas formnli
daçles que as ol'd inarin.s. 

c, 1.65.-A celebração das rôrtes extraordinarias 
não estorvará a Gleição de novos deputados no 
tempo prescripto. . 

cc f66. -Sl" as côt·tes extraordlnarias não Livet·em 
concluiclo snas sessões no dia flssignalndo pn rn a 
reunião das orrlinarias, cessaráõ as primeiras em 
suas funcções, e as ordinarins continuaráõ o nego
cio p:tra que nquellas forão convocadas. 
. <c 167.-A depntação permanente da~; côrtes con

tmuará nas fu ncções que estão clotel'lninadas nos 
arts. 1 f 1 e 112, no caso comprnhendido no nrtigo 
preccdentr. 

T [T ULO I\' 

DO REI 

CAPITULO I 

cc Art. 168.-A pessoa do rei é sagrada e lnvlo
laveJ, e não está, sujeita á responsabilidade. 

<c 1.69.-0 rei terá o tratamento de-Magestade 
Catholica. 

cc 170.-0 poder de fazer executar as leis reside 
exclusi1·aincnte no rei, e sua autoridade se estende 
a tudo quanto conduz á conservação da ordetn pu· 
blica no interior e á segurança do Estado no exte
rior, conforme a constituiç .. o e as leis. 

cc 171.-Além .da pret·ogativa que compete ao rei 
de sanccionnr as leis e de promulga-las, competem
lhe, como principaes, as faculdades seguintes : 

cc L • Expedir os decretos, regulamentos e ins~ 
trucções que julgar conducentes para a execuç~o 
das leis. · 

cc 2.• Cuidar ele que em todo o reino se admi• 
nistre prompta e completamente a justiça. 1 

cc 3. • Oeclarar a guerra, fazer e ratificat· a paz. 
danclo depois conta documentada ás côrtes\ 

cc 4." Nomear os magist1·ados de todos o:; trihu
nnes ci1•is e criminaes, segundo a proposta do con
selho de ll:stado. 

cc 5. • Prover todos os empregos civis e militares. 
cc 6.• Apresentar pa1·a todos os bispados e para 

todas as dignidades, e beneficios de padroado real , 
segundo a proposta do conselho de Estado. 

cc 7. • Conceder honras e distincçõos de toda a 
classe, segundo as leis. 

cc S.a i\landat' os exercitas e armadas, e nomear 
os generaes. 

cc g,• Dispôr ela força armada, distribuindo-a 
como fôr mais conveniente. 

cc 10. Dirigir as relações diplomaticas e coromer
ciaes com as mais potencias, e nomear os embaixa
dores, ministros e consules. 

« 11. Cuidar da fabricação da moeda, na qual se 
pot'á seu busto e seu nome. 

cc 12. Decretar a inversão dos fundos destinado · 
a cada um dos ramos da ndministração publica. 

<c 1.:l. Pe!'doar aos delinqucntes, segundo as leis. 
cc 14. Fazer ás côrtes as propostas de leis ou de 

reformas, que julgar conducentes ao bem da nação, 
para que deliberem na fórma prescrlpta. 
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11 i5 .. Com:eder· o passe ou reter os decretos con-, parte ás côrtns para obter seu consentimento, e e 
ciliares e bulias pontiflcias, com o consentimento o não fizer se entenderá que abdicou a corôa. 
das côrtes, se contiverem disposições geraes, ou-, u :173.-0 rei n<l SüLid<t ao tbronc, c, ~e fô:o me
vindo o conselho de Estado se versarem sobre ue- nor, quando enU:nr a govPrnar o t' ino, prestará 
gocios particulares ?u governati vos, e. passando .seu j ur:amento perante as côrtes debaixo da fórma se
conhecimento c dec1sào ao supremo tnbunal da JUS- gumte: 
tiça,. se contiverem pontos contenciosos, para que 11 N. (seu nome), pr,Ja graça de Deos e pela con"'
Re resolva conforme as leis. . Lituiçào da monat·cbta bespanbolu, rei das Ilcspa-

u i6. Nomear e demitti1·1ivremente os secreta- nbas, jUI·o por Oeos e pelos Santos-Evangelhos que 
t·ios de Estado e do despacho. defenderei e conserYa1·ei a religião <'illbolica, apo·-

<1 i72.-As restricções da autoridade do rei sãn tol.ica romana !'em J:lfH'n•ltfil· onlrR alrrntn~ no 
as seguintes: reino; quo guanlarei e fa1·ei gunnlm· a constituição 

11 i.• O rei.. não póde, debaixo de qualquer pre- politiea e lei · da monarchia !:!espanhola, não tendo 
texto, impedir a celebração das côrtes nas épocae em vista em tudo quanto fize1' senão o bem c utili
e casos assignalados pela constituição, nem suspen- da de della; que não alienarei, cederei ou desmem
de-las, nem rlissol ve-las, ne1~1 emb~raçar de maneira I bt·ar•ei. pal'te alguma do reino ; q~e n~nca exigirei, 
nlguma suas sessões e dellberaç.oes. Os que que o quantrdade alguma de fi'Utos, d1nlletro ou outra " 
aconselharem ou auxiliarem em qualquer· tentativa cousa, senão o que as côrtes tivet'em decretado; 
para estes actos sãu decl1Hauos traidores e serão que nunca tomarei á pessoa alguma u sua proprte
perseguidos como taes. dade, e que t·espeitarei sphre tudo a liberdade po-

<1 2." Não póde o r·ei ausentar-se do. t'eino sem lilica da nação e a pessoal de cada individuo; e se 
consentimento das côr·tes, c se o fizer se entenderá no que hei j nrado, em tudo ou em parte, o con
que tem abdicado a corôa. trario fizer, não devo ser obedecido; antes aqníllo 

<< 3. • O rei não póde aliennr, ceder, renunciar em que contra vier seja nullo e de nenhum ~alor. 
ou de qualquer· maneira traspassat· a outro a auto- Assim IJeos me ajude c ~:;eja em minha defeza; e se 
t•idade real nem alguma de suas prerogati v as. não, me peça contas. ,, 

11 Se por qualquer causa quizer abdicar o throno 
no immediato successor, não o poderá fazer sem o 
consentimento das.côrtês. 

<I 4. • O rei não póde alienar, ceder ou permutar 
provincin, cida.de, vílla ou lugar, nem parte al
guma, por pequena que seja, do -territol'io hes
panhol. 

« 5. • Não pócle o rei fazer alliança offensiva nem 
tratado especial de commercio com alguma poten
cia estrangeira sem o consentimento das côrtes, 

11 6. • Da mesma sorte não póde obrigar·-se por 
algum tratado a dar subsídios a potencia alguma 
estranjl:eira sem o consentimento das cô1'les. 

11 7 .• O rei não póde ceder nem alienar os bens 
nacionaes sem consentimento das côrtes. 

u 8." O rei não póde impôr· por si só, directa ou 
indirectamente, contl'ibuições, nem pedir contri
buições voluntarias debaixo rle qualquer nome ou 
para qunlquer objecto que seja sem decreto das 
côrtes. 

u 9.• O rei não póde conceder privilegio exclu
sivo á pessoa ou corporação alguma. 

11 f0.-0 rei não póde toma!' a propriedade de 
algum particular ou corporacão, nem perturba-lo 
na posse, uso e proveito della; e se n'algum caso 
fôr· necessario para um objecto de conhecida ulili
uade commum tomar a propriedade de um particu
lar, não o poderá fazer sem que ao mesmo tempo 
seja indernnisailo, e se lhe dê em bom cambio o 
que homens ho1~s arbitl'arem. · 

<I H. Não póde o rei privar individuo algum de 
sua liberdade nem impôr-lhe por si alguma pena. 
O secretario do despacho que firma!' a ordem e o 
juiz que il executar serão responsaveis á nação e 
castigados, como réos de altentado contra a liber
dade mdividual. Só no caso de que o bem e segu
rança do Estado exijão a prisão de alguma pessoa 
poderá o rei expedir ot·dens 1mra esse effeito, com a 
condição, . porém, de que dentro em 48 horas a de
verá entregar á disposição do tribunal ou juiz com· 
patente. 

11 i2. O rei antes de contrabit· matrimonio dará 

CAPJTULO 11 

Va successão á co1•(Ja 

u Al't. 1.74.-0 reino das Hespanbas é indivisi
vel, e só succederáõ no tb~ono perpetuamente desde 
a promulgação dn constituição, pela ordem regulai' 
ele primogenitum e repi'esentação entre os descen
dentes legítimos, vnrões e ferneas das linhas que se 
hão de expressar. · 

I< i 75 .-Não podem ser reis das Hespanhas sl'.
não os que forem filhos legítimos havidos em cons
tante e legitimo matrirnonio. 

<< 176.-No mesmo gráo e linha os varões prefe
rem ás femeas c sempre o maior ao menor; porém 
as femeas de melhor linha ou de melhor gráo na 
mesma linha preferem aos varões de linha ou de 
gráo posterior. 

u.1.77.:---0 filho ou filha do primogenito do rei, 
no ca::;o de morrer seu pai sem ter entrado na sue
cessão do reino, prefere aos tios e succede imme
dintamentc ao avô por direito de representação. 

11 178.-l!:mquanto se não extinguir a linha em 
que está radicada a sue cessão não entra · a im
mediata. 

u i79.-0 rei das Hespanbas é o Sr. D. Fér
nando VII de Boul'hon, que actualmente reina. 

<I i80.-Na fnltn do Sr. D. Fernando VIJ de 
Bom·hon succedcrâõ seus. descendentes legi timos e 
os ümãos de seu pai, assim varões, como femeas, e 
os dcsccpdentes legilimos destes pela ordem que 
ficn prevenida, guurdando em todos o diJ•eilo de 
represen1ação e n preferencia das linhas a11Leriores 
ás posteriores(*). 

(*) As côrles declarMão posleriot·mente que, nüo sendo 
compatível com a tranquillidade de IJespanlla o chama
mento do infante D. Vrancisco de Paula, irmão do 
Sr. D. Fernando Vfl, o dito infante fira excluido da sue
cessão á corôa. Veja-se o vol. lfl do Im;ntigad01·, 
pag. 497. 

) 

. 
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<< i8i.-As côrtes deveráõ excluir da successão 
aquella pessoa ou pessoas que ·forem incapazes para 
governar, ·OU tiverem feito cousa por que mereção 
perder a corôa. . 

cc iôí!.-Se chegarem a extinguir todits as linhas 
que ficão assignaladas-, as côt'tes faráõ novos cha
mamentos, segundo virem que mais importa á na
çâD, seguindo sempre a ordem e regras de succeder 
aq ui estabelecidas. . 

ct 183.-Quando a corôa haja de recahir imme
diatamente ou haja recahido em femea não :Qoderá 
esta eleger marido sem consentimento das liôrtes, 
e se o contr·ario fizer entender·se-ha que abdica o 
throno. 

<• :1.84. -No caso de que chegue a reinar uma 
femea , seu marido não terá autoridade alguma re
lativamente ao reino, nem parte. alguma no go
verno. 

CAPITULO HI 

.Da meno1•idade do ?'ei e da 1'egencia 

<t Art. 185.-0 rei é de menoridade até aos 18 
annos completos. 

« i86.-Duranle a menoridade .do rei será go-

accrescentando a clausula de que serão fieis ao rei~ 
e a regencia permanente accresceÍ'á de mais que 
observará as condições que as côrtes lhe tiverem 
imposto para o exercício de. sua autoridade; e 
quando o rei chegue a ser maior, ou cesse a impos
sibilidade, lhe entre~ará o governo do reino, de
baixo da pena, se o d1latar um momento, de serem 
seus indivíduos havidos e castigados como trai
dores. 

<t :1.97 .-Todos os actos da regencia se publicaráõ 
em nome do rei. 

<t 198.-Será. tutor do rei menor a pessoa que o 
rei defunto tiver nomeado em seu testamento. Se o 
não tiver nomeado será tutora a rainha mãi em
quanto permanecer viuva. Em sua falta será no
meado o tutor pelas côrtes. No primeiro e terceiro 
caso o tutor deverá. ser natural do reino. 

« :1.99.-A regencia cuidará. em que a educação 
do rei seja a mais conveniente ao bhje.cto de sna 
alta qualidade, e que se desempenhe conforme o 
plano que as côrtes approvarem . 

<t 200.-Estas determinaráõ o soldo que hão de 
ter os indivíduos da regencia. 

CAPITULO IV 

vernado o reino por uma regencia. Da familia 1·eal e do reconhecimento do príncipe das 
<c 187 .-Se-lo-ha igualmen(e quando o rei se Astu1·ias 

ache impossibilitado de exercer sua autoridade por 
qualquer causa pbysica ou moral. « Art. 201..-0 filho primogenito do rei terá o 

<c :1.88.-Se o impedimento do rei passar de 2 titulo de príncipe das Aslurias. 
annos e o successot' immediato fôr maior de :1.8 an- ; <c 202.-0s mais filhos e filhas do rei serão e se 
nos, as côrttJS pod.erá.õ nomea-Jo r~gente do reino chamaráõ Infantes das Hespanhas. 
em lugar da regene1a. · « 203 . .:_Da mesma sorte se chamaráõ Infantes 

<c 189.-Nos casos em que vag-ar a corôa, sendo das Hespanhas os filhos e filhas do principe das As-
o príncipe das .Asturias mel!-or ~e idade,_ até que se turias. 
juntem as côrtes extraordmanas. se nao se l!cha- <c 204.- A estas pessoas estará precisamente li- . 
rem reunidas as ordinarias, a regencia provisional mitada a qualidade de infante das Hesp'anhas sem 
se comporá da rainha mãi, se a houver, de dous que possa estender-se a outras. . 
deputados da deputação permanente das côrtes, os <t 205.-0s infantes das Hespanhas gozaráõ das 
mais antigos por ordem de sua eleição na deputa- distincçóes e honras que têm até aqui: tido, e pode
ção, e dos conselheiros do conselho de Estado os ráõ ser nomeados para toda a classe de destinos ,\ 
mais antigos, a saber : o decano e o immediato ; se exceptuando os de judicatura e deputação de côrtes. ~ 
não houver rainha mãi entrará na regencia o con- <c 206.-0 príncipe das Asturias não p derá sa-
selheiro de Estado terceiro em antiguidade. hir do reino sem consentimento ~as côrtes, e se 

cc 190.- A re~encia provisional será presidida acaso sahir sem elle ficará por isso excluído do cha
pela rainha mã1, se a houver, e ein sua -falta "pelo mamento á corôa. 
individuo da deputação permanente das cõrtes, que « 207.-0 mesmo se entenderá permanecendo 
sej a o primeiro nomeado nella. fóra do reino por mais tempo que o prefixo na per-

te 19-1.-A regencia provisional não despachará missão, se, requerido para que volva para o reino, 
uutros .negocios que os que não admittão dilação, e o não verificar dentt•o do termo que as cõrtes assig
não removerá nem nomeará empregados senão in- nalarem. 
1erinamente. · <c 208.-0 príncipe das Asturias, os infantes, in-

<c 192.-Reunidas as côrtes extraordinarias no- fantas, e seus filhos e descend.entes, que sejã<;> sub
mearáõ uma reg(lncia composta de 3 ou 5 pes- ditos do rei, não poderáõ contrahir matrimonio sem 
soas. seu consentimento e o das côrtes, sob pena de se- ' 

« 193.-Pára poder ser individuo da regencia se rem excluídos do chamamento á. corôa. 
t equer ser cidadão no exercício de seus direitos, <c 209.-Dos autos de nascimento, matrimonio 
ficando excluídos ·os estrangeiros ainda que tenhão e morte de todas as pessoas da família real se re
carta de cidndãos. metterá uma cópia authentica ás côrtes, e em sua 

<c 1!l4.-A regenda será presidida por aquelle falta á deputação permanente, para que se guarde 
tlos seus indi>iduos que as cõrtes designarem, to- em sen archivo. 
cando a estas estabelecer em caso necessario se ha <c 210.-0 principe das Asturias será. reconhe · 
de haver ou não turno na presidencia, e em que · cido pelas cortes com as formalidades que o ragu-
termos. lamento interior dellas determinar. 

<c 195.- A rcgencia exercerá a antoridaâe de rei <c 2:1.1..-Este reconhecimento se fará nas primei-
nos termos que !S côrtes julgarem. · ras côrtes que se celebrarem depois do seu nasci-

'' 196.-Uma e outra regencia prestaráõ jura- mento. 
mento, segundo a formula prescripta no art. 173, <c 212.-0 príncipe das Asturias, chegando á 
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idade de 14 annos, prestará juramento perante as 
côrtes debaixo da formula seguinte: « N. (o nome), 

<< princi pe das Asturias, juro por Deos e pelos San
<< tos-Evangelhos que defenderei e conservarei a ~e
« ligião catholica, apostolic::, romana, sem perm1tL 
te tir· outra alguma no reino ; que guardarei a 
« constituição politica da monarchia hespanhola, e 
cr que serei fiel e obediente ao rei. Assim Deos me 
(( ajude. ,, 

CAPITULO V 

Da dotação de (amilia real 

« Al't. 2·13.-As côrtes determinaráõ ao rei a 
dotação annual de sua CíJ.sa, que seja correspon
dente á sublime dignidade de sua pessoa. 

« 21.4.-Pertencem ao rei todos os palacios reaes 
que seus predecessores têm desfrutado, e as côrtes 
fixaráõ os terrenos que julgarem conveniente reser
var para o recreio de sua pessoa. 

« 215.-Ao príncipe das Asturias, desde o dia de 
seu nascimento, e aos infantes, desde que comple
tarem 7 annos de idade, assiguaráõ as côrtes para 
seus alimentos a quantidade annual correspondente 
á sHa respectiva dignidade. 

<< 216.-A's infantas, para quando casar~m, as
signaráõ as côrtes à quantia que lhes parecer, em 
qualidada de dote, e, entregue esta, cessaráõ os ali
mentos annuaes. 
. cr 217 .-Aos infantes, se casarem em quanto re
sidirem nas Hespanhas, se lhes continuaráõ os ali
mentos que lhe estiverem assignados ; e se casarem 
e residirem fóra cessaráõ os alimentos, . e se lhes 
entregará por uma vez a quantia que as côrtes de-· 
terminarem. 

cc 218.-As côrtes fixaráõ os alimentos annuaes 
·que se hão de dar á rainha viuva. 

<< 219.-0s soldos dos individuas da regencia ~e 
tiraráõ do dote assignado á casa do rei. 

<< ~20.-A dotação da casa do rei e os alimentos 
de sua família, de que fallão os artigos precedentes, 
serão determinados pelas côrtes no principio de 
cada reinado, e não se poderáõ alterar durante 
elle. 

<< 221.-Todas estas consignações são por conta 
da thesoô.raria nacional, pela qual serão satisfeitas 
ao administrador que o rei nomear, com o qual se 
trataráõ as acções activas e passivas que em razão 
de interesses .POSsão promover-se. 

CAPITULO VI 

Dos sec7•eta1:ios de Estado e do despacho 

- « Art. 222.-0s secretarias do despacho serão 
sete, a saber: • · 

« O secretario do despacho de Estado. 
« O secretari0 do despacho do governo do reino 

para a península e ilhas adjacentes, · 
<< O secretario do despacho do governo do reino 

par a o Ultramar. 
« O secretario do despacho de graça e justiça. 
« O secretario do despacho de fazenda. 
« O secretario do despacho de guerra. 
« O secretario do despacho de mal'inha. 
« As côrtes successivas farão neste systema de 

secretarias do despacho a variação que a experien
cia ou as circumstancias exigirem. 

\ 

<< 223.-Para ser secretario do despacho se re
quer ser cidadão no exercício de seus direitos, fi
cando excluídos os estrangeiros, ainda que tenhão 
carta de cidadãos. 

« 224.-Por um reguJamento particular appro
vado pelas cõrtes se assignaráõ a cada secretaria 
os negocias que lhe devem pertencer. 

c1 225.-Todas as ordens do rei deveráõ ir firma
das pelo secretario do despacho do ramo a que o 
assumplo corresponder. 

<< Nenhum tribun~l nem pessoa publica dará 
cumprimento á ordem destituída deste requisito. 

« 226.-0s secretarias do despacho serão res
ponsa veis ás côrtes pelas ordens que auto ri sarem 
contra a constituição ou leis, sem que lhes sirva de 
escusa te-lo mandado o rei. 

<< 227. -Os secretarias do despacho formaráõ os 
orçamentos annuaes dos gastos da administração 
publica que se julgarem necessarios no seu respec
tivo ramo, e darão contas dos que tiverem feito, da 
maneira que se expl'eSSl!J'á.. 

« ~28.-Para fazer effectiva a responsabilidade 
dos sect·etarios do despacho as côrtes decretarãõ, 
antes de tudo, que ha lugar a formação de causa. 

« 229.-Dado este decreto ficará suspenso o se
cretario do despacho, e as côrtes remetleráõ ao tri
bunal supremo de justiça todos os documentos 
concernentes á causa que se houver de formar pelo 
mesmo tribunal, que a substancia?·á e decidirá con
forme as leis. 

« 230.-As côrtes determinaráõ o soldo que de
veráõ gozar os secretarias do despacho durante seu 
cargO'. 

CAPITULO VII 

Do conselho de Estado 

« Art. 23i.-Haverá. um conselho de Estado 
composto .de 40 indivíduos, que sejão cidadãos no 
exercício de seus direitos, ficando excluídos os es
trangeiros inda que tenhão carta çle cidadãos. 

« 232.-Estes serão precisamente na fórma se
guinte, a saber : quatro ecclesia!>ticos, e não mais, 
de conhecida e provada illustração, e merecimento, 
dos quaes dous serão bispo'!;; quatro gmndes de 
Hespanha, e não mais, adornados das virtudes, ta· 
lento e conhecimentos necessaries, e os mais serão 
eleitos entre os sujeitos que mais se tenhão distin
guido por seu lustre e conhecimentos, ou por seus' 
assignalados serviços em alguns dos principaes ra
mos da administração e governo do Estado. As côr
te's não poderáõ propô r para estes lugares algum in
dividuo que seja deputado de côrtes no tempo de 
fazer-se a eleição. Dos indivíduos do conselho de 
Estado doze pelo menos serão nascidos nas provín-
cias do Ultramar. . 

« 233.-Todos os conselheiros de Estado serão 
nomeados pelo rei, segundo a proposta das côrtes. 

« 234.-Para a formação deste conselho se for
mará nas côrtes uma lista tr.iplice de toda'il as classes 
referidas na indicada proporção, da qual o rei ele
gerã os quarenta indivíduos que hão de cempôr o 
conselho de Estado, tomando os eccl~siasticos da 
lista de sua classe, os grilndes da sua e assim os 
mais. 

<< 235.-Quando occorrer alguma vacancia no 
conselho de Estado as côrtes primeiras que se cele
brarem apresentaráõ ao rei tres pessoas da classe 
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em que se tiver verificado para que eleja o que lhe 
parecer. 

u 236.-0 wnselho de Estado é o eonselbo umco 
do rei, que ouvirá seu dictame nos assumptos gra
ves do governo, e princ~palm ente para dar ou ne
gar a sancção ás leis, declarar a guerra e fazer os 
tratados. 

<1 237. -Pertencerá a este c.onselho fazer ao rei a 
proposta por termos para a apres~nlação de todos 
os beneficios ecclesiasticos, e para. a provi são da& 
praças de judicat ura. 

<c 238.-0 rei formará um regulamento para o 
governo do conselho de Estado, ou vindo prévia
mente o mesmo conselho, e será apresentado ás 
côrtes para sua approvação. 

(( 239.-0s conselheiros dil Estado não poderáõ 
ser removidos sem causa justificada perante o tri
bunal de justiça. 

<c 240.-As côrtes determinaráõ o soldo que de
vem ter os conselheiros de Estado. 

(( 24L- Os conselheiros de Estado ao tomar 
posse de seus lugares prestaráõ nas mãos do rei 
j uramen to de guardar a constituição, set· fieis ao 
rei e aconselhar-lhe o que entenderem ser condu
cente no lJem da nação, sem vista particular nem 
interesse pt·íva do. 

'l'ITULO V 

.DOS T.RIBUNAES E DA ADMINISTRAÇÃO DE JUSTIÇA NO 
CIVIL E ORIMTN AT. 

CAPITULO I 

Dos t1·ibunaes 

« Art. 242.-0 poder de applícar as leis nas cau
sas civis e criminaes pertence exclusivamente aos 
Lribnnaes. 

<< 243.-Nem as côrtes, nem ore\, poderáõ ~xer
cer em algum caso as funcções jpdiciaes, avocar as 
c:ausas pendentes nem mandar abrir os juizos 
findos. 

<c 244.-As leis assignaráõ a ordem e as fot·mali
uades de processo, ~ue serão uniformes em todos 
os tribunues, e nem as côrtes, nem o rei, poderáõ 
dispensa-las. 

<c 245.-0s tribunaes não poderáõ exercer outras 
funcções mais q ne as de j ulgat• e fazer que se exe
cute ó julgado. 

<< 246.-Tào pouco poderáõ suspender a execu
ção das leis nem fazer algum regulamento para a 
administração de .i ustiça. · 

c< 247 . ..--Nenbum hespanhol poder·á ser julgado 
em causas civis nem criminaes por alguma com
missão, mas sómente pelo tribunal competente, de
term inado com autoridade pela lei. 

(( 248.-Em os negocias communs, civis e cri
minaes uào haverá mais do que um só fôro paea 
toda a classe de pessoas. 

<c 249.-rls ecclesiasticos continuaeáo gozando do 
f'ôro de seu estt~do, nos termos que as leis prescre
vem ou que para o futuro prescreverem. 

<c 250.-0s militares gozaráõ Lambem do fôro 
particular, nos termos que a Ordenança prescreve 
ou para o futuro dlrterminar·. 

« 21H.-Para ser nomeado magistrado ou juiz 
requer-se ter nascido no territorio hespanhol e ser 
maior de 25 annos. As outras qualidades que res-

pectivamente deveráõ ter serão determinadas pelas 
leis . 

rt 252.-0s magistr·ados e juizes não poderáõ ser 
depostos de s~us empregos, sejão Lemporarios ou 
pe!J'Nnos, senão por causa legalmente provada e 
sentenciada, nem suspendidos senão por accusaçãó 
legalmente intentada. 

cc 253.-Se ao rei chegarem queixas contra al
gu m magi~L r·ado, e, formado expediente, parecerem 
fundadas, poderá, ouvindo o conselho de Estado, 
SUSjJentle-lu, r,cz6DdO pa33ar Ímmediatamente OS 
documentos ao supremo tribunal de justiça para 
que j u]gue con foTme as leis. 

(( 254:-Toda a falta de observancia das leis, que 
regulão o processo no civil e no criminal, faz res
ponsaveis pessoalmente. os juizes que a commet
terem. 

cc 255.-0 suborno, as peitas, e a prevaricação 
dos magistrados e juizes, produzem acção populat' 
contra às que as commetterem. 

(( 256.-As côrtes determinaráõ aos magistrados 
e juizes de letras uma competente dotação. 

<c 257 .-Administrar-se-ha a justiça em nome 
do rei, e as executarias e provisões dos tribunaes 
superiores serão tambem feitas em seu nome. 

<c 258.-0 codigo civil e criminai,· e o do com
mercio serão os mesmos pa.ra toda a monarchia, 
sem prejuízo das variações que p.or particulares cir
cumstancias as côrtes poderáõ fazer. 

1< 259.-Haverá na côrte um tribunal, que se 
chamará Supremo Tribunal de Justiça. . 

<c 260.-As côrtes detenninaráõ o numero de 
magistrados que hão de compô-lo e as salas em que 
ha de distribuir-se. 

<c 26:1.-Toca a este tribunal: 
H L" Dirimir todas as ·competencias das audien

cias entre si em todo o terriLorio bespanhol, e as 
das audiencias com os tribunaes especiaes que exis
tirem na península e ilhas adjacentes. No Ultramair 
se diminuiráõ estas ultimas, segundo o determina-
rem as leis. · 

<c 2.• Julgar os secretarias de Estado e do des- \ 
pacbo quando as côrtes decretarem haver lugar á ·~ 
formação da causa. · 

<c 3. • Co:-:hecer de todas as causa~ de ren1oção e 
suspensão clns conselhei'ros de Estad l<l, e dos magis-
trados das audiencius. · 

« 4. • Conhecer elas causas criminaes dos secre
tarias de Estado e do despacho, dos conselheiros de 
Estado e dos magistrados das audiencias, perten
cendo ao chefe politico mais autorisado a instruc
ção do processo para o remetter a este tribunah \ 

<c 5." Conhecer de todas as causas criminaes que 
se promoverem contra os indivíduos deste supremo ' 
tribunal. Se acontecer o caso em que seja necessa-
riQ fazer effectiva a responsabilidade deste supremo ~· 
tribunal, as côrles, precedendo a formalidade esta
belecida no art. 228, procederáõ a nomear para este 
fim nm tribunal composto de 9 juizes, que serão 
eleitos por sorte de um dobrado numero. 

<c 6.• Conhecer da residencia de todo o empre
gado J)ublico que esteja sngeito a ella por disposi
ção das leis. 

(( 7." Con becer de todos os assumptos conten
ciosos pertencentes ao padroado real. 

<c 8.o Conhecer dos recursos de força de todos 
os tribunaes ecclesiasLicos superiores da côrte. 

<< 9.• Conhecer dos recursos de nullidade que se 
interpuzerem contra as sentenças dadas em ultima 

,, 
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instancia pa-ra o preciso effeito de repôt· o processo, 
desenvolvendo-o, e fazer effectiva u responsabili
dade de que trata o art. 254. Relativamente. ao Ul
tramar se tom <":trá conhecimento destes recursos nas 
aucliencias, na fórma que em sr.u lugHr se ha de 
dizer. 

<< 10. Ouvir as duvidas elos antros tribunn es so
bre a intelligencia de alguma lei, e consultar sobre 
ellas o rei, com os fundamentos que tiver, para 
que promova a conveniente declaração nas côrtes. 

<< H. Examinar as listas das c<; usas civis e ct·i
minaes, que as audiencias lhe devem remetter, para 
promover a prompta administração de justiça, pas
sar cópia dellas ao govr.rno para o mesmo effeito, e 
rlispôr sua publicacação por meio da imprensa. 

<< 262.-'fodas as causas civis e criminaes se 
terminaráõ do territor.io de cada auclieucia. 

<< 263.-Pertencerá ás auiliencias conhecer ele 
todas as co usas civis elos julgados inferiores de sua 
demarcação em segunda • e terceira instancia, e o 
mesmo das cr{minaes, segunrlo as leis determina
rem. e tambem das causas de suspensão e separa
ção dos juizes infel'iores de seu territorio na ma
neira determinada pelas leis, dando conta a9 rei. 

<< 264.-0s magistrados, que tiverem sentenciado 
na secrurtàa instancia, não poderáõ assistir a vista 
do me~mo pleito na terceira. 

<< 265.-Pertencerá tambem ás audiencias co
nhecer das competencias entre todos os jnir.es su
balternos de seu territorio. 

<< 266.-Pet'tencer-lhes-ba da mesma sorte o co
nhecer dos recursos de força, que se propuzerem, 
dos tribunaes e autoridades ecclesiasticas de seu 
lierritorio. ' 

<< 267 .-Pertencer-lhes-ha tambem o receber de 
todos os juizes subalternos de seu territol·io pon
tuaes avisos das causas civis e criminaes pendentes 
em seu tribunal, expondo o estado de umas e ou
tras afim de promoverem a mais prompta adminis-
trarão de justiça. , 

<< 268.-A's audien~ias do Ultramar paortencerá 
demais o conhecer dos l'ecursos de nullidade, de
vendo estes interpôr-se naquelln aucliencias que ti
verem sufficiente numero para a formação de tres 
salas, na que não tenha conhecido da causa em al
guma instancin. Nas aurliencias qne não constarem 
deste numerd' de ministros, se interporM estes re
cursos de uma a outra das compt·chendidas no di.s
tricto de ~m mesmo governo superior, e, no caso 
de que neste não baja mais do que uma, audiencia, 
iráo á mais immediata de outro districto. · 

<< 269.-Declarada a nullidade, a aurliencia que 
della tomou co,nbecimento dará conta della, com 
certificado que contenha os documentos convenien
tes, ao supremo tribunal de justiça, para fazer effec
tiva a responsabilidade de que trata o· art. 254. 

« 270.-As audiencias remetteráo cada anno ao 
supremo tribunal de justiça listas exactas das cau
sas civis, e cada seis mezes das criminaes, assim 
findas, como pendentes, com declaração elo estado 
em que estas se acharem, incluindo as que tiverem 
t'ecebido elos tribunaes inferiores. 

<< 271.-Determinar-se-ha por leis e regulamr.n
tos espeeiaes o numero dos magistrados das audien
cias, que não poderáõ ser menos de 7, a fórma 
destes tribunaes e o lugar ele sua residencia. ) 

<< 272.-Quando chegue o caso de fazer-se a con
veniente divisão do territorio bespanhol, indicada 
no art. i i, se determinará com respéito a clla o nu-

mero de audiencias que bão de estabelecer-se, e se 
lhes 1assignará tf'J'IÜtorio. 

(( 273.-Estabelecer-.se-hão clistrictos proporcio" 
nalmer.~te iguaes, e em cada cabeça de dlstrlcto ou 
partirlo h a v era um juiz de leLras com um Lribunal 
correspondente. 

(( 274.-As factJlclades destes juizes se limitaráõ 
prenisn mentc ao contencioso, c as leis il ete rminará0 
as · que hão de pertencer-lhes na capital e povos do 
seu districto, como tambem até de que quantidade 
poderáõ conhecer nos negocias civis sem appel
laçao . 

<t 275.-Em todos os povos se estabeleceráõ al
caides. e as leis detrjrminárão a extcnsaó de suas 
facnldádes, assim no contencioso, oomo no econo-
mico. · 

n 276.-'l'odos os juizes dos t ribunaes infel'iores 
deveráõ dar cont11, o mai s tardar dentro do terceiro 
dia, á sua re~pectiva andiencia das causas que sE~ 
formarem por deliclos commelt.idos em seu ter ri
torio, e depois cout.inuaráõ dando conta do seu e~
tado nas épocas que a audiencia lhe prescrever. 

H 277.-Da mesma sorte deveráõ 1•emeLter á au
cliencia respectiva listas geraes cada seis mezes da~ 
causas civis, e cada tres rnezes das criminaes, que 
estiver·em pendentes em seus tribunaes, declarando 
o seu estado. . 

• << 278.-As leis decidiráõ se ba de havet· tribu-
naes especiaes para conhecer de detenninudos ne
gocias. 

<< 279.-0s magistrados e ,iuizes quandó tomarem 
posse dos seus lugares juraráõ guardar a constitui
.Ção, ser fieis ao rei, observar as .leis e administvar 
imparcialmente a justiça. 

CAPITULO JI • 

Da administração da justiça no civil 

« Art. 280.-Nenhum hespanhol poderá set' pri
vadp do direito de terminar suas differenças por 
meio de juizes arhitt·os eleitos por ambas as partes . 

« 28L-A sentença que os arbitras derem se 
executará se as partes no acto de fazer compromisso 
não tiverem reservado o direito de appellar. 

n 2H2.-0 alcaide ele cada povo exe1·corá nelle o 
offiieio de reconciliado r, e o qu~ ti ver que deman
dar por negocias civis ou por injurias deverá apre
sentar-se il clle com este objecto. 
• << 283.-0 alcaide com dons homens bons, no

meados um de cada parte, ou virá o demandante e 
o demandado, inteir11r-se-ba das razões em queres
pectivamente apoião seu voto, e tomará, ouvido o 
dictame dos dons associados, a providencia que lhe 
parecer propria, para o fim determinar o litígio sern 
mais progresso, como com efl'eita se terminará, se 
as pat•tes se satisfizerem com esta decisão extraju
cial. 

u 284. - Sem constar que se tem intentado o 
meio da reconciliação não se começará pleito 
algum. 

« 285.-Em todo o negocio, qualquer que seja 
sua quantia, havera quando muito tres instaneias 
e tres sentenças definitivas pronunciadas nellas. 
Quando a terceira instancia se intet·puzer, havendo 
já duas sentenças conformes, o numero de juizes 
que houver ele decidi-la deverá ser maior do que 
aquelle que assistia á vista da segunda, na fórma 
que a lei despuzer. Toca a esta Lambem âeterminar, 
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attenta á entidade dos negocias e á natureza e qua
lidade dos difl'crentes juizos, qu;tl ha de ser a sen
ten.ça que ·em cada um d,everá produzir execu
tona. 

CAPITULO UI 

Da administração da justiça no c1·iminal 

<t Art. 286.-As leis regularáõ a administração 
de justiça no criminal, de maneira que o processo 
seja formado com brevidade e sem vicias afim de 
que os d~lictos sejão promptamente castigados. 

<< 287. -Nenhum hespanhol poderá: ser preso 
sem que preceda informação summaria do facto 
pelo qual mereça, segundo a lei, ser castigado com 
pena corporal, e assim mesmo uma ordem do juiz, 
por escripto, que se lhe notificará no mesmo acto 
da prisão. 

H 288.-Toda a pessoa deverá obedecer a estas 
ordens ; qualquer resistencia será reputada delicto 
grave. . 

(( 289.-Quando houver resistência ou se temer 
fuga, se poderá usar da força para se assegurar a 
pessoa. 

H 290.-0 preso antes de ser mettido em prisão 
será apresentado ao juiz, uma vez que não haja 
cousa que o estorve para que lhe receba a declara

•ção; mas se isto não puder verificar-se será condu
zido l!O carcere em qualidade de detido, e o juiz lhe 
receberá a declaração dentro das 24 horas . . 

<< 291.-A declaração do preso será sem jura
mento, que li riinguem deve tomar:-se em materias. 
crimin.aes sobre facto proprio. 

<< 292.-Em flagrante delicto todo o delinquente 
~óde ser preso, e todos o podem prender e conduzir 
a presença do juiz; apresentado ou posto em custo
dia, se procederá em tudo como fica determinado 
nos artigos precedentes. 

<< 293.-Se acaso se resolver que o preso seja 
posto no carcere. ou que nelle permaneça em qua
lidade de preso, se lavrará auto motivado, e delle 
se entregará cópia ao alcaide paro. qu.e o insira no 
livro dos presos, sem cujo rec{aisito não admittirá 
o alcaide a nenhum preso em qualidade de tal, de
baixo da mais estreita responsabilidade: 

<< 294.-Sómente se fará embargo de bens quando 
se proceda por delictos que levem comsigo respon
sabilidade pecuniaria, e em proporção á quantidade 
a que esta póde estender-se. 

<t 295.-Não será conduzido ao carcere o que der 
fiador nos casos em que a lei n.ão prol:libe expressa
mente que se admitta a fiança. 

<t 296.-Em qualquer estado da causa, que se 
conheça que não póde impôr-se ao preso pena cor
poral, será posto em liberdade, dando fiança. 

<< 2~7 ·.=-Os carceres serão dispostos de maneira 
que s1rvao para assegurar e não pura molestar os 
presos; portanto o alcaide terá estes em boa custo
dia, e separados os que o juiz mandar. que estejão 
sem commnnicação; porém nunca em calabouços 
subtenaneos uem mal sãos. 

réos de detenção arbitraria, que será comprehen
dida como delicto no codigo criminal. 

(l 300.-Dcntro das 24 horas se manifestará ao 
tratado como réo a causa de sua prisão, e o nome 
de seu accusador, se o houver. 

u 301.-Ao fazer perguntas ao réo se lhe leráõ 
inteieamenle todos os documentos, e as declarações 
das testemunhas com os nomes destas ; e se por 
estas as n:lo conhecer se lhe darão quantas noticias 
pedir, para que possa vir no conhecimento de 
de quem são. 

u 302.-0 processo dalli em diante será publico 
no modo e fórma que as leis determ inarem. 

(< 303.- Nunca se usará do tormento nem da 
tortura. 

<< 301.-Nunca se imporá a pena de confiscação 
de bens. 

(( 305.-Nenhuma pena que se impuzer por qual
quer d~licto .q.ue seja será transcendent~ p0r termo 
algum a fam1ha do que stJffre ; mas tera Lodo o seu 
effeito precisamente sobre o que a met·eceu. 

u 306.-Não poderá ser forçada a casa de aluum 
hespanhol senão em os casos que a lei determinar 
para a l?oa ordem e segurança do Estado. 

<t 307 .-Se com o andar do tempo as côrtes jul
garem conveniente que haja distincção entre os jui
zes do facto e do direito a estabeleceráõ, como jul
garem conducente. 

<< 308.-Se em circumstancias extraordinarias a 
segurança do Estado exigir em toda a monarchia ou 
em parte della a suspensão dê algumas das formali
dildes prescriptas neste capitulo para a prisão dos 
delinquentes, poderáõ as côrtes decreta-la por um 
tempo determinado. • 

TITULO VI 

DO GOVERNO INTERIOR DAS PROVINCIAS E DOS POVOS 

(( 298.-A lei determinará a frequencia com que 
'se hu. de fazer a visita dos carceres é não haverá 
pr~so al~um que, debaixo ele qualque~ pretexto que 
seJa, deiXe de ser nella apresentado. 

<< 299.-0. juiz e o alcaide, que faltarem ao. dis-1 
posto nos artigos precedentes, serão castigados.como ( "') Correspo1idem ás nossas camm·as. 
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se .reuniráp os cidadão de cada povo para eleger, á 
pluralidade de votos, com proporção ao seu num ero 
de vizinhos, determinado num ero de eleitores, que 
.resiclão no mesmo povo e estejão no exercício dos 
direi tos de cidadão. 

<< 314.-0s eleitores nomearáõ no mesmo mez, 
á pluralidade de votos, o alcaide ou alcaides, rege
dores e procmador, ou procuradores syndicos, para 
que entrem a exercer seus cargos no 1 o de Janeiro 
do anno seguinte. 

<< 315.-0s alcaides serão mudados todos os an
nos; dos regedores só a metade cada anno, e da 

- mesma sorte os procuradot·es syndicos, onde hou
ver dous; se houver só um será mudado todos os 
annos. 

« 316.-0 que tiver exercido qualquer destes 
cargos não poderá tornar a ser eleito para algum 
delles sem que passem pelo menos dous anuas, 
permittindo-o o numero de vizinhos. 

por meio da deputação provincial a approvação das 
côl'les. No caso de ser urgente a obra ou ohjecto a 
que se desLinão podet'áõ os-ajuntamentos-usat· 
interinamente delles, com o consentimento da 
mesmH deputação, ~ntretanto que se obtem a reso
lucão das côrtes. Estes arbítrios serão totalmente 
adrninistt·ados, como os cabedaes de proprios. 

'' 323 .-Os-ajuntamenLos-desempenbaráõ to
dos estes encargos debaixo da inspecção da deputa
ção provincial, a quem darão conta justificada, em 
cada anno, dos cabedaes publicas recebidos e in
vestidos. 

CAPITULO li 

Do govemo politico das f!1'0~indas e das deputações 
z?rovmczaes 

<< 317 .-~Para ser alcaide, regedor ou procurador " Art. 324.-0 governo politico das proviucias 
syndico, além de set• cidadão no exerciciu de seus residirá no chefe superior, nomeado por el-rei em 
direitos~,.- requer-se que seja maior de 25 annos, cadu uma dellas. 
com cinco pelo menos de vizintiança e residencia u 325.-Em cada província haverá uma deputa
no povo. As leis determinaráõ as mais qualidades ção, chamada provincial, para promover sua pros-
que estes empregados devem ter. peridade) presidida pelo chefe superiol'. 
· '' 318.-Não poderá ser alcaide, regedor nem u 326.-Esta deputação será composta do presi-
procurador syndico, empregado algum publico no- dente, do intendente e de 7 indivíduos eleitos na 
meado pelo rei, que esteja em exercicio, não se de- fórma g_ue se disser, sem prejuizo de que as côrtes 
vendo comprehender nesta regra os que servirem para o futuro vm·iem este numero como o julgarem 
nas milícias nacionaes. conveniente, ou o exijão as circumstancias, feita 

« 319.-Ninguem poderá escusar-se sem causa que seja a nova divisão de províncias, de que tt•ata 
legal de qualquer dos empregos acima referidos. o art. 11. 

<< 320.-Haverá um seet·etario em todo o-ajun- << 327.-A deputação provincial se renovará cada 
tamento-eleito por este á pluralidade de votos, dous annos por metade, ' sahindo a primeira vez o 
cujo ordenado será tirado dos fundos communs. maioe numero e a segunda o menor, e assim po!' 

'' 321.-Estará a cargo do ajuntamento : diante. 
<< :1.• A policia sobre a salubridade e commo- << 328. A eleição destes indivíduos se fará pelos 

didade. eleitores de pa1·tido no dia depois de tel' nomeaao 
<< 2.0 Auxiliar o alcaide em tudo o que perten- os deputados de côrtes, pela mesma ordem com 

cer á segurança das pessoas e bens dos vizinhos, e que estes se nomêão. 
á consérvação da ordem publica. << 329.-Ao mesmo tempo e na mesma fórma se 

<< 3. o A administração e inversão dos cabedaes elegeráõ tres substitutos.para cada deputação. 
de proprios, e arbítrios, conforme as leis e regula- « 330.-Para ser individuo da deputação pro
mantos, com a obrigação de nomear depositaria vinciªl é preciso ser cidadão em exercício de seus 
debaixo da responsabilidade dos que o nomearem. direitos, maior de 25 annos, natural ou vizinho da 

<< 4. o Fazer a distribuição e arrecadação das con- província, com residencia-pelo menos de 7 annos, e 
tribuições, e remette-las á thesoumria . respec- que tenha 0 sufficiente para se manter com decen-
tiva. cia; e não poderá se-lo nenhum dos empregados 

'' 5.• Cuidar de todas as escolas ~d.e-primeiras nomeados pot• el-rei, de que trata 0 art. 3f8. 
letras, e dos mais estabelecimentos de educação 
que fot·em pagos pelos fundos do cornmum. '' 331.-Para que uma mesma pessoa possa ser 

,, 6. o Cuidar dos hospitaes, hospícios, casa de eleita segunda vez deverá ter passado pelo menos 
expostos e mais estabelecimentos de benelicencia, o tempo de 4 annos depois de ter cessado em suas 
debaixo das regras que se estabelecerem. funcções. 

u 7.° Cuidar da construcção e reparação dos ca- << 332.-Quan_d~ o chefe superior. da pt·oyincia 
minhas, calçadas, pontes e carcel'es, dos montes e não puder pres1d1r á deputação, pres1d~rá o _mt~n
plantação do commum, e de todas as obras publi- dente, e em sua falta o vogal que que for pr1meno 
cas de precisão, utilidade e ornato. ·nomeado. 

<< 8.° Formar 11;s ordenanças municipaes do povo ,, 333.-A deputação nomeará um secretario, 
e apres~nta-las as c~rtes p_ara. a sua approvação, cujo ordenado sahirá dos fundos publicas da pro
por me10 da deputaçao provmmal, que as acompa- vincia. 
nhará com seu uniforme. . . . ,, 334.-A deputação terá quando muito 90 dias 

'' 9.
0 

~romover a agr1cu~tura, a. mdustrHt ~o de sessões em cada anno, distribuídas nas época8 
commermo, segundo a lo~ahd~de e mrcurnstancws que mais convier. Na península deveráõ achar-se 
dos povos, e quanto lhe seJa ut1l e proficuo. . reunidas as deputações no 1 o de Março, e no Ultra-

'' 3~~.-0Jferec~ndo-se obr~s ou outros obJectos mar no 1o de Junho. 
de utilidade publica, e por nao serem suffimentes u • 

os cabedaes de proprios, fôr necessario recorrer a u 33a.-Per~encerá a estas deputaç?e~ · . 
arbítrios, estes não poderáõ impô r-se senão obtendo u L o InterVIr e approvar a rcpart1çao felta aos 

. 6 
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povos uas contribuições que couberem á pro
vincia. 

TITULO VII 

DAS CONTRIBUIÇÕES 

CAPITULO UNICO 

<< 2. o Vigiar sobre a boa admi~istração dos fun
dos publicas dos povos e exannoar .suas contas, 
para que sobl'e o seu bom exame recdltl a approva
t\ão superior, tendo cuidado de que Cill tudo se 
Óbservem as leis e regulamentos. u Arl. 338.-As côrtcs estabelecerao ou conlir-

<< 3.o Cuidar em que se estabelcção- ajunta- murM annualmente as contriboições dircctas ou in
mentes- onde os deve haver, cont'ormc o que se clirectas, geraes, pt·ovinciues ou municipaes, sub
acha detm·minado no arl. 310. sistindo as antigas até que se publique sua deroga-

<< 4. o Se acaso se oífereccrcm obras novas de ~ão ou a imposição de outras. · 
d << 339.- As contribuições se repat'Liráõ entre 

commum utilidade da província ou r·eparaçào as todos os bespanboes com propor·ção ás suas facul
anLi!laS, pt•opôr· ao governo os ari.Jitrios que julga- dades, sem excepção nem privilegio al!!um. 
t'em ~mais convenientes pat•a a sua execução, afim u <I 340.-As contribuições set·ão proporcionadas 
1lc obter· a _çonespondente permissão das côrtes. aos gastos que f'orcm decretados pelas côrtes para o 

u No Ultl'amar, se a urgencia das obras publicas sel'viço publico em todos os ramos. 
não permit!it' que se espere a resolução das .côrtes, u 341.-Para que as côrles possão fixar os gastos 
podera u clcpntação, eom expt•esso consentimento em todos os ramos do serviço publico e as conlri
tlo chefe da peovincia, usar tlesde logo dos Hrbi- buições que devem cobri-los, o secretal'io do des
Lrios, tlando immedialamente conta ao governo para pucbo de fazenda apresentará, logo que estejão 
a approvação das côrtes . reunidas, o IH'esupposto geral dos que só julgarem 

H Pal'tl a arrecadação dos arbiLrios, a deputação, P.recisos, recolhendo de ~ada t!m dos outros secreta
debaixo da sua responsabilidade, nomeat'a um de- t'IOS do tlespacho o que c reh1L~vo ao seu ramo. 
positar io; c as contas. depuis de examina.das pela I u 31.~-2.-0 mes.mo secretario do despacho da f'a
tlcputação, serão remeLLidas ao governo para que as zcnda apresenl_ara: ~o1n o p~·esuppost? dos gas.tos o 
faça reconhecer c glosar, e as passe, finalmente, ás plano. da.s conLrtLmçocs que julgar mms convemente 
côr·tes para sua a ppt'O\'ação. subsltlmr. 

"o p. d .- d ·d· d u 34.3.-Sc alguma contribuição parecer ao rei 
. u "· tomover a. c ucaçao a 111?C,1 a ae,_con- gravosa ou prejudicial, elle o manil'estará ás côr-
Jormc ~s plan.?s ~ppr.ovados~ ~ fom.enl!t a aollc~l~ tes pelo secretario do dPspacbo da fazenda, apre
Lura, a tndusLrw e 0 comme~cJO, proteoendo os m sentancto ao mesmo tempo a que julgar conveniente 
ventorcs de novos descobnnrcntos em qualquer substituir. 
t.l.estcs mmos. u 344.-Fixada a quantia da contt'ibuição di-

<< 6. 0 Dar parte ao governo dos al)usos, que no- t·ecta, as côrtes app1·ovaráõ a repartição della entre 
larem na administração das rendas publicas. as províncias, a cada unm das quaes se assignará 

<< 7. o Fonm.1• o censo e estatística das pro- a quota parte correspondente á sua l'Íqueza, para o 
vincias. que o secretario do despacho da fazenda apl'esen

·tar·á tambcm os dados necessarios. 
« s.o Cuidar em que os estabelecimentos piedo- « 345.-Haverá tnmhem uma thesouraria-geral 

sos e de I.Jeneficeneia preencbào seu respectivo para toda a nação, e a ella per·lencet•á o dispôr ~ 
objecto, propondo ao governo as u~gras que julga- todos os pl'oductos de qualquet• renda destinada 
rem conducente para a reforma dos abusos que para 0 serviço do Estado . \ 
observarem. <1 346.-Havet•á em cada pt'ovincia uma tbosou-

u 0. 0 Dar· parte ás côt'tes das infracçõcs da cons- ral'ia, na qual cntraráõ todos os cahedaes que nclla 
tituiçAo que se notarem na província. se receberem par·a o erar·io publico. Estas Lhesoura-

« 10. As dcpnlaÇÕElS das províncias do Ultramar rias estar:lo em cOr'l'espondencia com a g'eral, a 
viginrá.õ sobre a economia, orde 11 t, pi'Ogrcssos das cuja disposição estnrão todos os seus fundos. 
missões pnm a conversão dos ind;os in!ieis, cujos H 3-i7 .-Nenbnm pagamento se levará em coRta 
empr ogados lbc darão conta de suas opct·ações neste ao Lllesour·riro-gct·al, ntlo sendo feito em virtude do 
t'amo para que se evitem os ahusos, 0 gué tudo as decr·eto de el-r•ei, referendado pelo secretario do 
Jep~.Laçõcs porão na presença do govcmo. despacho da fazenda. no qual se exprcsse'm o gasto 

a que se de.;tina seu irnpot·tc c o decreto das ~ôrtes 
I( :336.-Se algúma deputação abusar de suas com que este se aulorisa. 

faculdad~:s o rei poderá suspender os vogues que a « 348.-Pai'U que a Lhcsouraria-gcral apresente 
compoem, dando parte ás cÕt'tes desta disposição c sua conta com a pureza necessar·irl, a somma e data 
dos 1110livos della, para a dci,crminação correspon- devor·áõ ser respectivamente examinadas pelas con
dontc; durante a suspensão os substitutos enlraráõ contadorias da receita c despeza da rendu pu-
a senit·. blica. 

« 337.-Todos o indivíduos dos-ajuntameu- u 349.-Uma)o.t!'llcçãoparticularregularáeslas 
tos-c das deputações de pt·ovincia, ao entt•at• no contador·ias de maneira que sirvão para os fins do 
exercido d c suas l'u nc1;ões pt·cstarúõ j ur·a.mento, seu i n:;tiLu to. 
aq uellos nas màus do chef'e polilico, onde o h ou ver, « 350.-Para o exame de todas as contas dos ca
on em sua !'alta nas mãos do alcaide que f'ôt· pr·i- bcdacs pnlilicos haveriL uma contadoria maior de 
meir~ ~omen.do, e esles na~ d~ chefe .s~tpct·iot· da c?ntas, que sel'á ot·ganisada por uma lei esJ:le
provmcta, de guat·dat· a constlllllçào polrtica da mo- ciUl. 
narcbia brspanbol:;., obse,··~tu· as leis, set· fieis ao l « 351.-A conta da tbesouraria-gcral, que deve 
r·ei e cumpt·it· religiosamente as obrigações de seu con•prebeoder o rendimento annual de todas as con
cargo. 1 Lribuições e rendas, e sua distribuição, logo que 
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receba a final approvação das côrtcs, será impressa, 
publicada e remettida ás deputações de província e 
aos-aju ntamentos. 

<< 352.-Da mesma sorte se imprímiráõ, puhli
caráõ e circularáõ as contas que derem os secreta
r ios do despacho dos gastos feitos ém em seus res
pectivos r a mos. 

(( 353.- O manej o da fazenda publica estará 
sempre independente de qualqur1· outra autoridade 
que não seja aquella a quem está encarregado . 

<< 354.-Não haverá alfnndegns senão nos portos 
de mar e nas fronteiras, bem qnP esta disposição 
só tceá effc ito quando as CÔI'Lcs o determinarem. 

<< 355.-A divida publica rc<:onhecidn será uma 
rlas pr·imejrns nttenções das côrles, e estas t er~o o 
maior cuidado em que se vá pr·ngrcssi va mente ve
rificando sua cxtincção, pagnndo-se scmp1·e os in
teresses devidos, regulando tudo o qne é relativo 
á dirccção deste importante i'amo, tanto pelo que 
pertence aos nrbiLrios que se estahel'ccerem, os 
quacs se manejar~õ <:om aLsoluta separação de the
so ul'arín-geral, como pelo que diz respeito ás offi
cinas de receita e despeza. 

TITULO V[II 

J)à FORÇA MTLITAR NACIONAL 

CAPITULO I 

Das t1·opas pennanentes ou de continuo ser·viço 

<< Arb. 356 .. -Haverá uma força militar nacio
nal, permanente, de terra e mar, para a defensa ~x
terior do Estado e conservaçii.o drt ordem m
terior. 

<< 357.-As côrtes fi xaráõ annualmente o numero 
de tropas que forem necessarias, segundo as cir
cumstancias e 9 modo de levantar as que fôr mais 
conveniente. 

<< 358.-As côrtes fixaráõ da mesma sorte, an
nualmente, o numero de navios da marinha mili
tar que hão de armar-se ou conser-.rar-se armados. 

<< 359.-As côrtes esl.abeleceráõ por meio das 
respBcLivas ordenanças tudo o que l'ôr relati vo á 
disciplina, ordem de accessos, soldo~, administra
ção, e quanto disser resp~ito á boa constituição do 
exercito e armada. 

<< 360.-Estabelecer-se-hiio escolas militares pam 
o ensino e instrucção de todas as diffut•entes armas 
do exerci to e armada. 

<< 36L-Nenbum bespanbol poderá escusnr-se 
do serviço militar, quando e na fórma por que fôr 
chamado pela lei. 

CAPITULO H 

Das milícias nacionaes 

<< Art. 362.-Haverá em cada província corpos 
de milícias nacionaes, compostos dos habitantes de 
cada uma dellas, com proporção á sua população e 
circumstancias. 

<< 363.-Regular-se-ba por uma ordenança parti
cular o modo de sua formação, seu numero e cons
tituição especial em todos os seus ramos. 

H 364.-0 serviço destas milícias não será con
tí~mo, e só terá lugar quando as cit·cu mstancias,o 
exigirem. 

<< 365.-hm caso necessnt·iu porlct·á o rei dispôr 
~sta _força dentro da respectiva província; mas não 
podcra empregn-la f61·a dclla sem conscnLirucnto 
das côrtcs. 

DA JNS'l'BUCÇÃO PUDUCA 

C.-\PITULO U~ICO 

<< Art. 366.-Em tGclos os povos da monarchia 
se estabeleceráõ escolas de prime i r as letms, nas 
qnaes se ensinará aos meninos a lêr, escreve!' c 
contar'. e calbecismo da religião catholicn, qnc Lam
bem comp1·chcuderá uma breve exposição da::; obri
gações civis. 

<< 367.-Da mesma sorte se regulará e crear5. o 
unmm·o competente de univPrsidncles, c ele out1·os 
eslnbe:~cimcntos ele inst1:ncção CJUe se julgarem 
convemcntcs pnra o ensJtJO de todas as scicncias, 
liLleratura e hellas-artes. 

<< 368.-0 plano geral do ensino publico sct·á 
uniforme em todo o reino, devendo explicar-se a 
constituição política da monarchia em todas as uni
versidades c eslabelecimenlos littrrar·ios, onde se 
ensinarem as scicn<:ias ccclesiasticas e políticas. 

<< ·36ü.-Haverá uma rlircc:çào geral ele estnclos. 
co ~nposta de pessoas de_ conhecida inslrucção, n 
CUJO cargo estará, deb<nxo da nutor·iclucle do go
vemo, a inspecçãO do ensino publ ico. 

cr 370.-As côJ·tes, por meio de planos e estatu
tos especiaes, regularáõ quanto fô1· relaUvu ao im
portante ohjecto da instrucção publica:. 

<< 37L-Todos os hespanboes Lôm liberdade do 
escrever, imprimir e publicar suas icléas polittcas 
sem necessid~de de licença, revisão ou approvação 
alguma antenor á public11ção, debaixo das restl·ic
ções e responsabilidade que as leis estabelecerem. 

TITULO X 

DA ODSERYANCIA ' DA CONSTITUiÇÃO E MODO DE PHOCEDET\ . 

PARA FAZER NELLA VARIAÇÕES 

CAPITULO UNICO 

<< Art. 372.-As côrtes em suas primeiras ses
sões tomaráõ em consid eração as infracções dn 
constituição, que lhes tiverem sido presentes. para 
lhes dar o con veniente remedio, e fazer effecti v a a 
t·esponsabilidade elos que tive1·em contmvinclu a 
ella, 

<< 373.-Todo o hespanhol tem dil·ei to de repre
sentar ás ci'wtes ou a el-rei para reclam ar u obser· 
vancia da consütuição. 

<< 374.-Toda n pessoa que exercer cn1·go publico, 
civil, militat· ou ecclesiastico, prestarájur·nrnento, 
no acto de tomar posse, de guardar a consLi tuição, 
ser fiel a el-rei e desempenhar devidamente seu 
cargo. 

<t 375.-Anles de passarem oito annos depois de 
posta em pratica a constituição em todas as snas 
partes não se poderá propôr alteração, nem refor
mar addição em alguns dos seus artigos. 

<< 376.-Para fazm· qualquer alteração, addicção 
ou reforma na constituição, será necessa1·io que a 
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deputação que houver de decreta-la definitivamente 
venha autorisaua com poderes especiaes para este 
ohjecto. · 

u 317 .-Qualquer proposi~.ào de reforma em al
gum artigo da constituição deverá fazer-se por es
escripto, e ser apoiada e firmada ao menes por 20 
deputados. 

u 378.-A 'pTOposição de reforma será lida tres 
vezes, com o intervallo de seis dias de uma á outm 
leitura, e depois da terceira deliberará se ha lugar 
de admitti-la á discussão. 

<< 379.- AdmiLtida á discussão, se procede1;á 
nella com as mesmas formalidades e processos que 
se p1·escrevem p:tra a formação das leis, depois do 
que se pl'Oporá a votos para decidir se ba lugar 
para ser tratada de novo na seguinte deputação ge
l'al; e para que assim fique declarado deveráõ con
vü· os rlous terços dos votos. 

c1 380.-A d<?putação geral seguinte, precedendo 
as mesmas formalidades em todas as suns partes, 
pode1·á declarat• em qualquer dos dons annos de 
suas sessões, convindo nisso os dous terços de vo
tos, que ha lugar de consentimento de poderes es
pecirres pal'a fazer a reforma. . 

<t 381.-Feita esta declaração, se publica1·á e 
communicará a todas as províncias, e, segundo o 
tempo em que se tiver feito, determinaráõ as côrtes 
se ha de ser a deputação proximamente immediata, 
ou a seguinte a esta, a que ba de trazer os poderes 
espociaes. 

<I 382. --Estes serão outorgados pelas juntas elei
toraes de pl'ovincia, acc.rescentando. aos poderes or
dinarios a clausula seguinte: 11 Da mesma sorte 

<< lhes outorgão podet· especial para fazer na cons
« tituição a reforma de que trata o decreto das 
<< côrtes, cujo iheot' é o seguinte (aqui o decreto 
11 literal). Tudo conforme ao que se acha estabele
<< cido pela mesma constituição. E se o brigão a re
<1 conhecer e ter por constitucional o que em sua 
<t virtude estabelecerem. >> 

<t 383.-A reforma proposta se discutirá de novo, 
e se fôr approvada pelos dons tet·ços de deputados 
passará a ser lei constiLucional, e como tal se pu
blicará nas côrtes. 

u 384.-Uma deputação apresentará o decreto de 
reforma a el-rei para que o faça publicar, e remet
ter a todas as autoridades e povos da monaJ•cbia. 

O JURA 1fE1'\TO DA CONSTITUIÇÃO NO TIIO DE JANEIRO, NO DIA 

26 DE FEVEREIRO DE 1821, FOI EXPLENIHDO 

I 

No meu Brasil Histo1·ico descrevi largamente so
bre as publicas manifestaç@es de regosijo, de que 
foi testemunha a capital de Rio de Janeiro, não só 
no dia 26, como nos seguintes, e tanto que a Gazeta 
do Rin de Janeiro de sabhado 3 de Março no seu 
n. 18 diz~ 

u As demonstrações de publico regosijo, que 
mencionámos no numero precedente, em conso
quencia do assignalado beneficio com que S. 1\f. 
El-rei Nosso Senhor felicitou o reino unido de Por
tugal, Brasil e Algarves, continuárão 110s seguintes 
dias com o mesmo fe!'Vor. 

<t Terça-feira, pela uma hura da tarde, salvárão 
as fortalezas e h esquadr:a, que, desde o naS"cer do 
sol, estavão elegantemente embadeiradas. A' noite, 
a geral illuminaçào dos ediücios correspondeu á 
das embarcações, que o offereceu a perspeétiva 
mais agradavel. 

11 Ainda que Sua Magestade não honrou com a 
sua augusta presença o real theatro de S. João, 
rendêrào-se á sua efigie os devidos tributos de res
peito e veneração; cantou-se o hymno nacional, e 
repetidos vivas a Sua Magestade, a S. A. Real o 
Príncipe Real, seu fiel imitador, e á constituição, 
testemunhárão o jubilo elos espectadores. O theatro 
achava-se tambem illuminado com profusão e ele
gancia. 

« No seguinte dia, quarta-feira, repetio-s.e a 
salva e a illuminação de que temos fallado. No 
tbeatro, porém, notou-se um enthusiasmo mais, 
exaltado. Ao levantar o panno apparecêrão os re-· 
tratos de S. l\1. El-rei Nosso Senhor, da Rainha 
Nossa Senhora e de S. A. Real o Principe •ReaJ, 
cujas eminentes qualidades se cifravão no verso do 
nosso epico - Que de tal pai tal filho se esperavq 1 
e de S. A. R. a PJ'inceza Real. 

u Cantárão os musicas o hymno nacional, sem
pre seguido ·de altos vivas aos sagrados objectos\ 
que erão o motivo de tanto prazer, e o mesmo fize
rão as senhoras dos respectivos camarotes e o im
menso povo que havia concorl'ido. 

<t No lii11 do 1 o acto do drama ( q e era a Caçada 
de Hem·ique IV, composição do celebre Puceita) 
repelirão-se os mesmos applausos, e os espectado
res aproveitárão as felizes allusões que offerecia a 
peça. » <1 Cadiz, 18 de Mat·ço do anno de 1812.-Vicente· 

Pascoal, deputado pela cidade de Teruel, presidente 
(Seguem-se 184 assignaturas ). EL-REI MANDA AUXILIAR O BANCO DO BRASIL E REGO HECE 

<I Portanto mandamos a todos os hespanhoes 
O QUE SE DEVE A ELLE COMO DIVIDA NACJO!\"AL 

J 

nossos subditos, de qualquer classe e condição que 
sejão, q~e ba,jão e guardem a constituição inserta, 
como lm fundamental da monarcbia, e da mesma _ 
sorte mandamo.s a todos os tribunaes, justiças, che
fes, governadores e mais autoridade tanto civis 
como militares e ecclesiasticas, de qu~lquer class~ 
e _dignidade, que guardem e fação guardar, cum
pnr e executar· a mesma constituição em todas as 
suas p<wtes. Te-lo-beis entendido e dispareis o ne
ce~sario p~t'a seu . cumprimento, fazendo-a· impri
~11', puhJJCur ~ ctrculm·.-Joaquim de Mosquera 
~JgueJrOf~, prestd~~te. -João Villavicencio,-lgna
cw Rodngues de Rtvas.-0 conde de Abisbal. 

Sua Magestade, antes da sua partida, reconhe
cendo o máo estado do banco do Brasil, manda pelo 
decreto de 23 de Março que se entre para o mesmo 
banco com os diamantes e ohjectos dl'l prata, ouro e 
p~dras preeiosas que se puderem despensar do uso 
da corôa. 

<t Em Cadiz, 19 de Março de 1812.-A. D. Igna
cio de la Pezucla. » 

Dec1·eto 

u Tendo o banco do Brasil contt•ibuido em diffe
rentes épocas com ex traordinarios e a vullados avan
ços ao meu real erario, para supprir as urgencias 
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do Estado; achando-Se O mesmO banCO credor a SU1\ ~fAGESTADE RESOL\' E-SE A DEIXAR 0 RIO DE J.\i\EIIIO 

differentcs cofres publicas pelo desconto de letras E PARTIR P IRA LISBOA 

firmadas pelos seus tbesoureiros, e pelo pagamento 
de despezas de obras que dev1ã0 Sél' feitas pelos di-

Sua Magestade, cada vez mais reccioso dos acon
tecimentos políticos, julgou conveniente não man
dar o filho para Portugal, e sim ir clle propl'io, 
a vêr se com a sua presença as causas vollarião no 
seu antigo estado, e, sem que niuguem esperasse, 
appareceu o seguinte decreto em 7 de Março, no 
qual elle mesmo diz se!' (( nm dos mais custoso 
saorifici.os de que é capaz o meu palemal e rcgio 
coração, separando-nos pela segunda vez de 'assal
los, cuja memoria me será sempre saudosa. n 

Decreto 

tOS cofres, e, considerando cu que não podia ser 
assaz prompto o emholço de t ~o considera v eis quan
tias pelo produclo das co_n?Ignações que se achão 
arbitradas; querendo aux1har, protegm· e firmar 
um estabelecimento de Lão notoria utilidade e ne
cessidade, para o bem commum e pa1·Licular dos 
meus fieis vassa11os, e de tanta vantagem para se 
poderem ter disponíveis no meu real erario em 
tempos proprios as som mas necessarias ao pcomplo 
pagmento das despczas publicas; desejando remo
ver toda e qualquer desconfiança da solidez deste 
estabelecimento, em consequencia das suas trans
acções com o meu real er:uio e estações publicas : 
hei por bem declarar, como dividas nacionacs os 
desembolços do banco do Brasil por semelhantes ''Tendo-se dignado a Divina l'r·ovidencia ele con
transacções, e a ellas rcsponsaveis todas as rendas ceder, ap1s uma tão devastadora guerra, o suspi
publioas deste reino do B1·asil. e os rendimentos rado beneficio da paz geral entr·e todos os Estados 
que têm enLt·ada nos diversos cofres puhlicos, que d~ Europa. e de perruiltir que se começassem a 
têm feito transacções com o banco, ou :t quem de- lançar as bases da felicidade da monarchin. porlu
vão pertencer as despezas de obl'l'as por elle feitas . gueza, mediante o ajuntamento das côrles 5CJ'aes, 
E para aügmenlar o,; capitacs, que devem servir a extraorninariament.e congr·egadas na minha muito 
accelerar o pagamento do que a minha real fazenda nobre e leal cidade éle Lisboa, para darem a todo o 
deve ao banco do Brasil, sou servido ordenar que reino unido de Portugal, 1lrasil e Algarves, uma 
immediatamente a directoria get·al dos diamantes constituição -poliLica, conforme aos princípios Jibe
faça entrar no cofl'e do banco todos os brilhantes racs, que pelo incremento das luzes se achão ge
lapidados que se achão no meu real erario, serviu- ralmente recebidos por todas as nações; c cons
do-lbe de quitação õ recibo do tbesoureiro do cofre Laudo na minha real presença por pessoas doutas e 
do banco, praticando-se o mesmo com diamantes zelosas do serviço de Deos e meu, que os animas 
que para o futuro se forem lapidando, afim de que dos meus fieis vassallos, principalmente dos qne se 
a junta do banco possa proceder á sua venda no acha vão neste reino do Brasil, anciosos de mante
Brasil ou na Europa, onde fôr mais conveniente, rem a união e integridade da monrchia, .Ouctuavão 
levando o seu producto á conta do credito da real em um penoso estado de incerteza, emquanlo eu 
fazenda. • não houvesse por bem declarar de uma maneira 

(( Outrosim sou servido oedenar que a mesma solemne . a minha expressa, absoluta e decisiva 
directoria geral remetta logo ao cofre do .banco os approvacão daquella constituição, para ser geral
diamantes brutos, que não forem necessarios, para mente cumprida e executada, sem alteração nem 
se entl'eter o trabalho da fabrica de lapidação esta- differença, em todos os Estados da minha real co
belecida nesta côrte, e assim o pratique para n fu- rôa, fui servido de assim o declarar pelo meu de
Luro, afim de serem mandados vender pela junta ereto de 24 de Fevereiro proximo passado, pres
do banco t'óra do~ domínios da minha real corôa, e tando juntamente com toda a minha real l'amilia, 
anue mais convie1·, para ser igualmente applicado povo e tropa desta côl'te, solemne j uramenlo de 
o seu producLo ao pagamento da divida da miilha observar, manter e guardar a dita coostitl]ição 
real fazenda. neste e nos mais reinos e domínios da monarchia, 

<' Finalmente, para dar a mais decidida prova tal como ella· fôr deliberada, feita e accordada pelas 
do quanto desejo remover a mais leve suspeitacon- mencionadas côrLes geraes do reino, ordenando ou
tra a solidez de tão util estabelecimento, Lenho re- trosim aos governadores e capilães-generaes, e ao
solvido de meu moLu proprio fazer entrar no depo- Loridades civis, militares e ecclesiasticas em todas 
sito do banco todos os objectos de prata, ouro e as mais províncias, prestassem e deferissem a todos 
pedras preciosas, que se puderem dispensar do os seus subdilos e subalternos semelhante jura
uso e decoro da minha real corôa, %perando que menta, como um novo penhor e vinculo que deve 
os meus fieis vassallos, imitando este meu exemplo, assegurar a união e integridaue da monarcbia. 
dôm ao mun.do l~ma prova de que nenhum sact·ifi- c< Mas sendo a primei1·a, e so1Jre todas essencial 
cio é CIJStoso aos portuguezes 11 bem da causa pu- condição do pacto social, nesta maneira aceito e ju
blica, bem entendido que não poderá 0 banco exi- rado por toda a nação, dever o soberano assentar a 
gir a commissão dos ohjectos depositados por se- sua rcsidcncia no lugar onde se njunta1·em as côr
melhante motivo. Les, para lhe serem promplamenle apresentadas as 

leis que se forem discutindo, e delle receberem sem 
<c O conde de Louzã D. Diogo de l\Ienezes, do delongas a sua indispensavel sancção, exige a es

meu conselho, meu ministro e secretario de Es- CJ'opulosa religiosidade com que me cumpre preen
tado dos negocias da fazenda, presidente do real cher ainda os mais urduos deveres, que me impõe 0 
e:_ario, o lenha assim e_ntendido e faça _exec~t~r, prestado juramento, que eu faça uo bem geral de 
nao obst~n~e quaesquer le1s, ordens ou disposiçoes t?dos os meus povos um dos mais custosos sacrifi
em contt ~r10. . . cws de que é capaz o meu paternal e regia coração, 

cc Palac10 do R10. de Janeuo, em 23 de Março de I separando-me pela segunda vez de vassaJJos, cuja 
:1.821.-Com a rulmca de Sua Magestade. 11 memoria me será sempre saudosa, c cuja prosperi-

., 
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dado jámais _cessará ~e ser em qualquer parte um lacbão, sem soccorro do ~stado ou da ~etl'opol: de 
dos mais ass1duos cuidados do meu paterual go- Por~ug~l, que an_te~ procurou semp~ e ~baLêl o e 
verno . an l~ lg_Uila-lo, proht~I~do-l!:w toc~as as labri~as em~-

<< Cump1·1a, pois, que, cedendo .a? dever CJUC _n~e nulact uras, e permltilnclo-lhe some~t~ a- nnne_raç~o 
impôz a Providenma de tudo sacrJ ficar pela fel1c1- e os engenhos de assucar pela precisao que t1 ~h ao 
dade da nação eu resolvrsse como tenho resol- cl ellc e do ouro, e não que1·endo que negomasse 

( ( ' ' ' . ..... 
vida transferir de novo a minha cOrte para a c1- com outra naçao. 
dad~ de Lisboa, antiga séde c berço original ela 
mooarchia, afim de alli coopcmr com os deputados 
procuradores dos povos na gl01·iosa em preza de l'es
Lituit· á b1·iosa nação portugueza aquellc alto gráo 
de explcndor, com que tanto se assignalou nos ~n
tigos tempos, e deixando n_es~ c~t'le no meu mu_Jto 
amado c prezado fllho o Pnnc1pc H.~al ~o remo 
unido, encarregado do governo prov1sorw deste 
reino do Brasil, emquanto nelle se não achar esta-
belecida a constituição geral dn nação. . 

<< E para que os meus poyos de~l~ mesmo rewo 
do Brasil possão quanto antes pnrttcipar das vanta
gens da representação nacional, enviando prop?r
cionado numero de depu!n.rlos procurado res á,; cor
tes geraes do reino unido; em outro decroto, da 
data deste, tenho dado as precisas determinações 
para que desde logo se comece a proceder em to
das as proviucias á eleição dos mes~os deputados, 
na fórma das inslrucções que no rewo de Portugal 
se adoplál'ào para esse mesmo etfeito, passando sem 
demora u esta r.õrte os que successi vamente forem 
nomeando nesta província, afim de me poderem 
acompanhar os que chegarem antes da minha sa
bida deste reino, tendo eu aliás providenciado so
bre o transporte dos que depoi s dessa época, .ou 
das outras proviricias do norte, houver·em de l"nzer 
viagem para aquelle seu destino. . 

« Palacio do Rio de Janeiro, aos 7 de Março de 
1821.-Com a rubrica de Sua Magestade. n 

O povo fluminense, ao saber do decreto, admi
rado de tanta magnanimidade do bondoso soberano, 
e mesmo pelos immensos beneficios que tinha rece
bido desse grande homem, pela leitura da Gazeta 
do Rio de Janeir·o de quarta-feira 14 de Março, foi 
tão pr·ofundo o seu pezar, que tratou de levar á 
presença de Sua Magestade os seguin~es embargos : 

<1 Por via de embargos ao venerando 
decreto de 7 de Março de 1821, e em con
trariedade do manifesto feito pelos portu
guezes europeus ás côrtes estrangeiras, 
com toda a submissão dizem os portugne
zes estabelecidos no Brasil pot' esta ou por 
outra melhor fórma e via de direito. 

E. S. N. 
I 

« P. que a mudança c estabilidade da monarchia 
portugueza para o Brasil foi tão antigamente prog
nosticada, que consta dos nossos autores portugue
zes e das chronicas do Sr. rei D. João III, que di
vidindo este Senhor as terras do Brasil em capita
nias, quando as dava, di sse : << Que as dispunha 
« para estabelecimento de um grande Imperio . >> 

J[ 

<< P. que sendo desde então abandonadas as ter
ras do Brasil ao acaso e á Providencia, esta as tem 
feito subir ao gráo de prosperidade em que se 

lH 

« P. que foi sempre tão conservado este ciume 
de Portugal para com o Brasil, que até chegou ao 
ponto de se mandar m·rancat• ns plantnções das dro
gas do oriente, que para oUe tinhão passado, e as 
do algodãó, drmolindo-se todos os teares, e não se 
consentindo neUe família ou casa opulenta, nem 
homem de giUI.io ou tnlchto, que erão logo chama
dos a Portugal. 

IV 

<< P. que as mais nações da Europa, vendo a fer
tilidade elas terras do Bt·asil, e dispertnnclo-se a sua 
cobiça, intentárão apocleJ•ar-se de algumas partes 
delle, como foi Vill egaignon no Ilio de Jan eiro, 
donde foi expulso, e os bollandezes, que, estando 
já de posse e fortificados em Pernambuco, e até já 
com um tratado feito com o Sr. rei O. João IV, fa
rão tambem dalli expulsos, e tudo isto sem o soc
col'l'o de Portugal, e só. feito pelos portugnezes que 
cá estavão residindo, pelos índios e pelos pretos, o 
que em 1711 aconteceu tambem com Duguay 
Trouin no H.io ele Jane ro. 

v 

« P. que, sendo a fidelidade dos portuguez~s do 
Brasil tal, como se tem demonstrado, quando fo i 
restaurado ao throno de Portugal o Sr. D. João IV, 
duque de Bragança, estando Castella senhora do 
Brasil, nss.im como era de Portugal, não foi neces
sario para que o acclamassem mais que a simple 
partieipação, ainda apezar de alguma opposição dos 
hespanbocs que alli habitavão, sendo nesle mesmo 
tempo que expulsárão os hollandezes de IPernam
buco. 

VI 

<• P. que, quando o Sr. D. João IV temia que 
em consequencia da alliança de Castella com F_rança, 
pelo casamento de Luiz XIV com a filha çle Fi
lippe IV, viessem as duas potencias destruir Portu
gal, o padre Antonio Vieira, denominado o Cícero 
porLuguez, escreveu ao Sr. D. João IV, que se pas
sasse para o Brasil, onde elle lhe assignaria o lugar 
para um palacio que gozasse, ao mesmo tempo, as 
quatro estações do anuo, fazendo nelle o quinto 
Imperio prognosticado pelo Bandarra. 

VII 

« P. que pelo que fica exposto, não bevendo no 
Brasil outro commercio ma~s que corp a metropolc 
de Portugal, não tendo fabncas nem manufacturas, 
estado em que Sua Magestade o achou, não podia 
deixar de fazer o tratado, que hoje os portuguezes 
da Europa chamão desastroso, e abrir os portos ás 
nações que com o Brasil quizessem commerciar1 
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XII. porque nem nunca Portugal teve fabricas que pu-~ 
dessem su pprit· a .si e ao Bl'asil de todas as m~nu
fp.cturas precisas, nem esta v a em termos ele o lazer I << P. que sendo outra queixa elo manifesto a 
pela guena em que se achava empenhado contra guerra do sul, é constante que o exel'cito e a es
os francezes. quadra, que Sua Magestacle para alli mandou foi 

pacificadot· e não conquistadOJ', porque os insurgen
tes e sublevados das colonias bespanbolas devas
ta vão as posições portuguezas da Laguna, Hio
Grande de S. Pedro. do Sul e Porlo-Ale~re, que 
destes pontos até no lt1o da Ptala são campmas ge
rafls, que não lêm nem podem te1· uma barreira 
que se lhes opponba senão o mesmo Rio da Prata e 
os halütantes das mat·gens orientnes do mesmo rio 
principalmente os de Montevidéo, cansados de sol'~ 
J'rerem os vexames de taes insurgentes, e desampa
rados do governo da melropole bespanhola, é que 
de sHn livre vontade se entregárão e rogárão com 
as condições expressas no seu termo. Veja-se o 
termo que foi publico. 

Vlii 

<t p. e consta mais que quando na guerra das 
quatro nações, em que entrou par-a u throno Fi
lippe V, antes duque de Anjou, e que os pol'lu
guezes com os all1adus perdêrãu a batalha de Al
mança, dizendo-se ao St·. rei D .. João V que os 
hespunhoes virião com os francezes a destruirem 
Portugal, este Senhor lembrou-se do que o padre 
VieiNl Linha escripto da Bahia a seu augusto avô 
E o que se passou no tempo do Sr. D. José I é tão 
constante, r1 ue se acha escripto nas lllemo1·ias do 
marquez de Pombatl. 

IX xm 

<< P. que com todas estas lembranças do refugio, u P. que, sendo inconleslavel o deduzido no 
que podião ter os no:ssos augustos munarchàs no art. 12, pareceria estranbavcl que Sua Magestadc 
Brasil, se o não fize1·ào foi pel<1S obbtaculos que não lançasse mão daqnillo que .lhe ofi'erlavão, e 
acha vão em todas as mai , náções da Europa, que segurava aos habitantes purtuguezes do sul as snas 
antevião a grande opulencia e independencia que ·possessões e Le'ns; nao se duvidando mais do di
Portugal fat·ia com ellas. E ~;e o noss~ a~1?do sobe- rei Lo ~ue o Estado portugue~ tem. á. ma1·gem oriental 
-rano o SL'. D. João VI o pôde consegun· lm pelo es- do R10 da Prata, como f01 dec1d1do no t l'atado de 
tado em que estava a l~urupa em 1807, cuidando Utrecbt, § 6°, por serem osprimeü·os descobridores 
em defender-se das astucias de Napoleão Bonaparte, e povoado1·es, e que pot• uma allucinação foi cedida 
e que os inglezcs para o abate!' auxíli árão a passa- depois pelo tratado de 10 de Outubro de 1777. 
gero da monarcbia portugueza para o Brasil; mas 

-elles logo conbecêrão o seu erro e se arrepen· XIV 
dêrão. 

X 

(< P. que quando Sua MagesLade passou de Pol'
tugal para o Brasil não o deixo u em estauo de co . 
lonia, antes lhe nomeou uma l'e.genüiu, deixando 
em ser touas as ::;ect'eLarias e tribunaes, fabricas, 
manufacturas e arsenaes, que erào proprios da es
tada da monarcbin, e se o abu so das autol'idades 
tem d e~:;feito estes estabelecimentos, ou tem obstado 
a sua continuação, são efl'eitos das circumstaucius 
do tempo, que tem feito mudar outros muitos 
mais estabelecimentos. 

XI 

<t P. que, sendo uma cl,\S queixas dos portugne
zes da Europa no seu manifesto o abril'em-<>e os 
portos do Brasil aos estrangeiros, pelo que fica de
monstrado no 3° e 9" artigo, pa1 ece que que1·ião 
que os portuguezes do Brasil andassem nús aLé 
que elles pudessem para aqui mandar o que lhes 
sobrasse, não se lembrando que os seus maiores 

<t P. que, á vista elo exposto e do que allegão os 
portuguézes na carta esCJ:i pta a Sua Magestade pela 
junta do Porto, e as razões do manifesto, parece 
que os referidos portuguezes da Europa querem 
extorquir dos porluguezes brasileiros, contra o di
rei to natuml, o bem que elles gozão com a presença 
do seu solle1·ano, sem se lembrarem que todos os 
estabelecimentos humanos têm pl'incipio, aug
mento c deleriorGção. 

XV 

« P. que, ainda que os porluguczes da Eu !'Opa 
quelrão Rpplicar este mesmo axioma ao Beasil, é 
tão recente o seu principio que apenas começa a 
carreira do nugmenlo a que póde cbegae, o que não 
snccede a Portugal, que che~ou ao auge a que po
dia chegue, e que não póde esperar mais outra 
causa que a sua conservação. 

XVI 

commel'ciantes e gt·andes lJecuniarios, taes como « P. que, residinuo Sua Magestade no Brasil e 
Quintella, Bandeira, Branchamp c outros, depois toua a sua f'nmilia real, segura com a sua• real pre
da sabida dos francezes, em lugat• de p1·estarem os sença esta possessão tão invejada das outras noções, 
seus cubedaes para encorajarem e reedificarem as e segura a de Portugal, porque ás mais potencias 
fabricas demolidas, entr{Lrão a comprar propt·ieda- da Europa não lhe convem que elle se una á Hes
des de casas, quintas, etc , e devendo mandar seus punha, nem a esta que outra qualquer, que não seja 
navios canegar aos portos estrangeiros os generos a dynastia portugucza, venha alli se estalJelecer, o 
que es tes leva vão para o Brasil, ou os vendêrão, que n'ão suceederá desamparando Sua Magestadc o 
ou conllnuárão no seu commet·cio destruiuor do 

1 
Brasil, que ellas mesmas inOuiráõ a separação do 

numerario para a lnfiia e pa1·a a China. 1 Brasil, só afim de fazerem Portugal dependente. 
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xvn 

u P. que jámais nunca o Brasil se poderá sujei
tar ao estarlo de colonia, que é fechar os scu.s ~or
tos aos nstrangeiros ( sejão quac~ forem os d1r~1~os 
'lu e a estes se imponbão), ~emol1r as suas fabr~cas: 
deixar de crear novas e l1m1tar o seu commercw so 
com Portugal, porque tem já gozado dA sua libel'
dade, concedida pelo seu amado soberano, já con
solidada pelo gra~f!e l~xo que apt·esenta e tem e1~1 
~i... como se suJelta1·a de novo a outro captl
vei ro? 

xvm 

u P. que por todos estes e outros.moLh·os, qn_e 
se exporáõ quanelo haja de se conlranar estes artl
"OS, parece que Sua Magestade, c?npadecencla-se 
de seus vassallos residentes no Bras1l, a quem pela 
sun illimitada bondade e real presença os libertou 
do jugo da escravidão, deve de mandar sustar a sua 
determinação no referido decreto de 7 de ·Iarço, 
ouvindo as partes.-F. P. 

,, P. Recomp. de J. omn. mel. J. com os pro
testos necessarios.-C.-0 BRASIL.)) 

REPRESE TAÇAO DO COl\DtERCIO AO SENADO DA CAllAllA 

PARA SUSTAR O EFFEITO DO DECRETO DE 7 IJE niARÇO SO

BRE A PARTIDA DE EL-REJ, 

<< lllm. Senado.-0 corpo do commercio desta 
capital, mais que nunca consternado, vem hoje 
abraçar-se com V. S., que tão dignamente repre
senta o povo para procurar o remedio efficaz e 
prompto aos males incalculaveis de que se vê amea
çado. Permilta V. S. que elle tome a linguagem 
pura da ve1·dnde, porque em perigo tão grave toda 
a dissimulação seria um crime publico. 

dadeil·o corpo da monat·chia lusitana, e é do Brasil 
que Portugal póde esperat• solidos meios de conser
vação e de grandeza. O Bt'asi~ reconhece de boa
mente, e com ump. veneração filial, que deve a Por
tugal sua exist!lncia e vida, e que por isso mesmo é 
obl'igado a soccorrê-lo e ajuda-lo, e até a sacrificat' 
tudo para salva-lo da intluencia ou dominação es
trangeit'a. Mas Portugal, l'ico de luzes, conhecendo 
o pouco que vale e póde po_r si só, deve tambem sa
crificar um pouco do seu melindre, como antiga 
metropole, ao bem da sua conservação e gt·andeza, 
deixando-nos esta honrosa qualidade, ou repartindo 
comnosco do modo que se ajustar e decidir em 
côrtes. 

'' Po1·ém estando nestas idéas, o decreto de 7 do 
corrente Março veio abysmar-nos em magua e em 
cuidados. Por elle vemos que Sua Magestade trans
planta novamente sua côrte para Portugal, e pot 
consequencia que Oca o Brasil governado outra vez 
como coloniu, na total depeudeucia da CÔJ'te na Eu
ropa; vemos que Sua MagesLade, que baviamos re
cebido dentro dos nossos corações, se ausenta parn 
sempre de nós, e até seu augusto filho, espe1·ança e 
glol'ia desta mouarchia, se retirará logo que a cons
tiluição fôt' consolidada neste pniz ... 

'' O coração treme, lllm. senado, encarando com 
o futuro que nos espel'a se isto assim se ver ificar l 
Não estâ na ordem das causas que o Brasil, assim 
abandonado, se conserve muito tempo unido a 
Portugal, apezar da sua pt'ovadissima fidelidade a 
Sua Magestade e á sua augusta fam ília. E-quem 
sabe mesmo como tomará a Bahia, no estado de 
movimento em que se acha, uma noticia tão cons
ternante! 

11 Então as querellas intestinas de independen
cia e separação reciproca das capitanias ensoparâõ 
de sangue a America do Norte, e actualmente tem 
ensopado a America Hespanhola, e nossa sorte será 
~inda muito mais terrivel por termos entre nós um 
numero imrnenso de barharos africanos. 

<< E que será então de Portugal? Acantoado n'o 
occidente da Europa. ameaçado por Hespanha, sem 
commercio nem indusll'ia, sem ap·oio senão na po- ~ 
litica estrangeira, e por isso mesmo dependente 
della, perderá quasi totalmente sua existencia po
lítica. 

<< Quando por decreto da Divina Providencia, 
que regula a sorte dos Imperios, Sua M:ngestade 
com sua augusta família retirou-se de Portugal e 
veio fixar sua côrte nesta cidade, vio a Europa neste 
grande succes,o um rasgo de política magnanima, 
e de conseqnencias incalculaveis para a nação por
tugueza e para o munrlo civilisado; e todos osso
beranos que conhecem seus interesses seapressârão 11 E' preeiso,- pois, lllm. senado, que V. S. se 
a estreitat· suas allianças e vínculos de amizade com abrace COI!l Sua Magestade, e o faça desde já sentir 
S l\r t d os gravíssimos males que ameação a sua monar-

ua ages a e. b' h · d · · 
11 Conlwceu-se com evidencia que, fixando 0 c 1a,. erança prec1~sa e sua augusttss~ma desceo-

mesmo Senhor a sua côrte neste paiz conseguia tres den~ta, com a med1~a tomada no refe~Hlo decreto. 
grandes vantagens: 

1 

E ~<nba a Europ~, saiba a nossa posteridade q e os 
'' 1..'. Segurar á sua gloriosa dyn_astia o lmpe~~o fie ~ s e ... hom~ados vnss.allos de ?u~ ~agestade neste 

de reg1ões tão vastas, como precwsas, que ahas pmz . nao. desconhecê! ão a praVldade d~ mal que 
pela força das causas e pelo andar dos tempos se está lrnmmente; que souber~o bem apremat• o the
sepnrario. de Portugal, como a America do Not·te se souro qu~ pe~de~1. na ausenCla do mesmo Senhor c 
Heparou do locrlaterra. de sua I eal _f~m0ta ... Lembra-nos, em fi m na nossa 

0 
• 1nagoa e alfltcçao que, quando, apczar dPsta bu-

• '' 2. • Çonservar .a Portug~l, be~ço gl_o:wso da milde supplica, tenha Sua Magestade decidido itTe
monarchia, um grao de cons1deraçao .Polltt~a en,tre vogalmenle ausentar-se de nós, seja ao menos de
as nações da EuJ'oJ;m, a qual.elle por SI só_ nao pode pois de consolidada neste paiz a nova constituição 
ter, e lhe commnmcn o Brasil. para resolver muitas duvidas, que necessariamente 

'' 3." Poder dGminar o aLlantico e o commercio occorreráõ na sua applicação, ou, emfim, que Sf, 

do mundo, dando as mãos aos Estados-Unidos da I digne esperar pela decisão das côrtes, que certa
Amorlca. mente hão de occupat'-se do ponto essencial da sédü 

c1 Era, pois, lllm. senado, a política reconhecida da monarchia. 
c corrente na Europa que a cõrte portugueza se I 11 Deos guarde a V. S. Rio de Janeiro, 20 d . 
perpetuasse no Brasil, porque o Brasil é hoje o ver- Março de 1821.. l> -(Assignados.) 
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SUA MAGESTADE DEPOIS DA MANIFESTAÇÃO DO POVO 
TEVE IDÉAS DE DISSSOLVER AS CÔRTES DE LISBOA 

Sua Magestade desde o dia 7 de Mnrço que vivia 
compungirlo, c uma illlustrc e nolJre senhora(*) me 
affil'mou tê-lo visto ás vezes chorar, pelo peza1· que 
tinha de deixar o Brasil, onde se havia salvado do 
furor dos francezes, onde fôra coroado rei e onde 
era idolatrado por seus suhditos. 

Sua Magcslade, em prcsençn da manifestação do 
:povo e de não fazet· mais caberhtl de Porl ugal, teve 
pensamentos de dissolver as côrtcs portuguczns, e 
pm·suadio-se que João Sevm•inno l\1ncicl da Costa 
teria a habilidade para a execução do seu pensa
mento, visto ler mostrado perícia na adminislr·açào 
de Cayenna. Para isso o nomeou cmhaixadoi' de 
Po1·tugal em Iloma, para encobrir· a sua vingem :\ 
Buropa ; e este plano malogro u-se por lei' João Se
...-eriano arribado a uma das Ilhas: e só chegou á 
Lisboa quando, pelas ci!'camstr.ncias dos aconteci
mentos dos dias 21 e 2Z de Abl'il foi forcado 
a parti I·, depois de cl-reijá se achar em Lisboa.· 

Sua Magestade, que sempre esttmou a João Seve
riano~ logo que este voltou do desterro em que es
teve por algum tempo, mandado pelas côrtcs l'accio
sas de Lisboa, teve com ellc conversas e planos 
pm·a fazer cahir a constituição do Brasil, c o unir a 
Portugal, como em ontro lugar mais de espaço con · 
ta rei. 

No entanto, por um decreto pouco reflectido, 
determinou el-rei que na tarde do dia 20 de Abril 
de 18'U , sabbado da allcluia, se procedesse á reu
nião dos eleitores de parochias na praça do com
mcrcio, afim de elcgel'em os eleitores de comarca e 
estes os deputados pnra a constituinte do Lisboa. 

Pm·a isto se expedia aviso ao cotTegedor da co
marca, que scrvit·ia de presidente do collegio eleito
ral, ao mesmo tempo enviando-se-lhe uma lista dos 
ministt·os oe Estado da creadu re~enci<t do Br·asil, 
dizendo-se-lhe que seria livre aos eleitores as obser
vações sob r·e os taes ministros, porquanto desejava 
el-rei que o ministerio fosse do agraoo elo povo, 
porque o não queria constrangido. 

O ediOcio da pra~a do commet·cio se havia aca
bado de pouco, c se encheu hel'melicamcnte de pes
soas, fazendo-se sccrcf:crios dil mesa sem scl'em 
eleitos José Clemente Pereira e Joaquim Gonçalves 
Ledo. 

No intervallo do apuramcnlo do escrutínio nada 
houve de nota,·el; porém, nssim que o presidente 
leu o aviso rcgio e a lista dos ministros mandada 
por el-rei, o povo qu e dentt·o eslava gritou que não 
qu eria os ministros nomeados pelo I'Cl , e que o col
lcgio eleitoral proclamasse a constituição hespa
nbolu de UH2. 

O presidente, sorpi·chemliuo por tão desusado 
insulto !'cito pot· anar·cbistas á magestade real, ater
lado, propôz no collogio, quo tambcm se acbavu no 
mesmo estado; sem a menor observação, imme-

1\EUNIÃO DOS ELEITORES NA l'RAÇA DO CO~IMERCIO DO RIO diatamen le foi proclamada a mencionada COnstitui-
DE JAl'iEIRO ção hespanhola pura a regencin do Brasi11 cmquanlo 

a assembléu constituinte de Lisboa não desse a 
constitui~ão prometlida. Lavrou-se acta de tudo, na 

Thomaz Antonio de Villa-Nova Portugal, homem qual assignárão o presidente e os eleitores, termi
muito de hem. e que chegou a ser ministro de to- nando-se o acto pelo juramento. 
das as pastas, c fiP.l amigo do Sr. D. João VI, e um Os perturbadores ela ordem publica , não contou
dos mais dedicados amigos do Bl'asil (**), foi o tos com o que acabavão de praticar, em altas vozes 
que mnndon vil' de Lisboa os livros da bihliotheca rcquerêt•<lü ao presidente para que mandasse pro
do infaniado para o estabeleci monto da hibliotheca ceder á eleição de cinco membros (*), para irem á 
publica do Rio de Janeiro, creou o musêo nacional quinta da Boa-Vista, em S. Chrislovào, afim de in
no mesmo edifício onde hoje se acha c l'c7. outros Limarem a el-rei a resolução do povo, e ao mesmo 
ben~ficios, c qnem aconselhou ao Sr.~· João VJ que, '! tempo que se fizesse de:;emharc.ar da c~quadt·a, que 
se lt\'esse flc escolher um dos dous re111os, Portugal eslava pt·ompla para levat· o rei pnt·n Lisboa, os co
o.u o Bras~!, que prefel'isse a poss~ d~sle vns1o con- ! ft·rs publicas por pertencerem ao Estado do Brasil, 
11ncnte, nao só pela grandeza terntonal, como pela o que se executon. 
J)Osiç~o grogrnphica ~riquezas natur:tes ~ue possue, Os anm·chistas, receiosos que el-rci, em presença 
amemdade .do seu cltma e pelo futu10 b11lhaote que dos movimentos do dia, sahisso hnna fóra, dirigi
lhe present~a. . _ . rão-sc ao commandante dn s armas, e lhr. pedirão 
. Sendo dJffi cJl a rcsol uçuo de se mandar o. prm- para que mandasse ordens tm·minantes á fortaleza 

CJpe . O. P~dro .de .A~ cantara pal'a POI:tuga l, h~mlo de Santa-CJ•nz, afim de não deixar· snhir a esquaora 
cl-rei aqut, pl'lncipalmente ~a elfeJ vcsccnCia oc sem que fossem rHstiluidos os cofres do Estado(**) 
lJIU~ revoluçao, o Sr: ~; .Joao VI, .de.s~l'r.za.r.~do o ao que respondeu o commandante das armas qu~ 
co~~elbo do seu fl el amrgo,, tomou ttte:;o!uçao de só recebia O!'d ens de Sue Magcstadc. 
rctu·ar-sc para Portugal, deixando no Bras1l, como 
sou lngar-Lcnente, o principe O. Pedro, c a sr.u . No .en.tanto o coronel Mnnoel José de Moraes, 
lado Thomaz Antonio, que!'endo que cllc tiressc Indo IlltJmar ao.govemador da fortaleza de Santa
um conselho a quem reconosse nos negocias ur- CL'Uz, na volta f01 prc~o com toclas.a pe ·soas que o 
gentes. ncompanhárào por ordem de el-rm, sendo o execu-

(~') A Exma. Sra. marque?.a de Jararcpaguà, que foi 
educada no paço e vivia nn familinriclarle da cnmarcira
mór da rainha-mãi. 

(") Vide a i • serie do Bmsil Historico, i86l1, no nr
tigo-'rhomaz Antonio de VHia-Nova Portugal-e a bio
grapbia do conselheiro Drummond. 

(*J Os membt·os da ccmmissão nomeados forão odes
embargador Antonio llorlrigues Yelloso de Oliveira, o ge
neral Cumdo, o coronel Manoel José de ~lorae. e mais 
dous individios. 

( .. ) O povo cantarolava algumas trovas, cujo eslriLi
lho era: 

6 
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tor da prisão o tenente Souto, pertencente ao corpo 
de ilragões do Rio-Grande do Sul, que os rec.olheu 
presos á mesma fortaleza de Santa-Cruz. 

Tudo inspirava terror, por·_que a n~ile eslava chu
vos'l e a cidade em anarcb1a; el-re1, em presença 
de uma tleputação que lhe vinha pedir a entrega 
dos cofres publicas, vendo que estava Lrahido, fez 
vêr aos membros da deputação, que elle se não ti
nha apoderado dos cofres, e sin~ q~e aceitava a 
constituição h espanhola, . e para J usl1ficur a5 su~s 
put'a'> intenções, fez env1ar um decreto ao presi
dente do collegio eleitoral. 

Chegando ao conhecimento de el-rei o que se 
passava na praça do commercio, e na rua Direita, 
mandou ordem para que fosse dissolvida as reu
niões, fazendo marchar a força armada, a qual, abu
sando, como as mais das vezes acontece, das ordens 
que levava, achando dissolvida a reunião, e apenas 
tlentro do edificio da pr·aça do commercio alguns 
elcilores e citladãos, que assistião aos trabalhos por 
curiosidade, pela madrugai.la, entrando de bayone
tas caladas, l'orão ferindo a uns, matando a oulros e 
fazendo a muitos pularem pelas janellas, e a outros 
atil'llrem-se ao mar, como aconteceu a José No
gueira Soares, e a outros que morrêrão afogados(*), 
e na mesma occasião fazendo l'ogo para dentt·o do 
edificio sacriíicárão mais algumas vidas, como a 
do commercianLe Miguel Feliciano de Souza, filho 
da ilha do Fayal, conhecido pelo alcunha de ·hna
gre, com armazem de molhados á rua de S. Pedro, 
logo abaixo da rua da Quitanda, o qual, enlbusias
mado pelas idéas liberaes mandou collocar na rua 
Direita uma pipa de vinho para qu~m quizesse, e 
muita parte tomou nesses acontecimentos. 

Este facto lamentavel foi muito exagerado por 
uns e por outros referido com criterio, sendo quasi 
todos unanimes na versão de que tinha sido man
dado fazer pelo príncipe real O. Pedro de Alcantara, 
aconselhado pelo conde dos Arcos, com o desígnio 
de amedrontar a el-rei e acce]erar-lhe a partida, 
visto todos reconhecerem a má vontade em que elle 
estava de deixàr o Brasil. 

O corpo de artilharia, que tambem se achava em 
feente do ediücio da praça, n3o deu fogo para den
tro, porque um official, desviando com a espada o 
morrão que um soldado tinha na mão, impedio que 
elle fizesse o mal que desejava. 

A Gazeta do Rio, referindo os acontecimentos do 
dia 21 tl.e Abril, em seu n. 33 de quarta-feira 25 de 
AlH'il de 1.821 diz : 

<< Havendo dado nos numeros precedentes quanto 
dizia respeito á convocação do povo para as elei
ções dos compromissarios, prefel'indo as interes
santes noticias á publicação dos seus eleitores, es
peravam os anciosamente o momento de communi
car aos leitores a lista dos eleitores de província e 
deputados, que legitimamente devião defendei' os 
direitos que a constituiÇão jurada por Sua l\Iages
tatl.e ouLorgas~u a cada um dos cidadãus! 

<< Olho vivo e pé ligeiro, 
« \amos á náo buscar o dinheiro. n 

(') D!'pois deste acontecimento o edificio da praça do 
commercio ficou abandonado pelos commerciantes. 

<< r.onfessamos ingen~amente que nos emprega
vamos de antemão a sentimentos de jubilo por uma 
acisada eleição, e nos felicilavamos do desempenho 
de tão grato dever. Mas quanto são errados os jui
zos dos homens! Malogravào-se as nossas esperan
ças, e nn dôr mais pungente devemos ser fieis ex
positores de nconteci mentos desastrados que Li verão 
origem na inconsidéração, progresso, na exaltação 
dos sentimentos illegaes, e sim em desgraçados que 
a maior vigilancia não pudera antevêr. 

c< Havendo procurado com o maior· desvelo a 
verdade, sempre nosso - norte, referiremos quanto 
extrabimos de fontes legitimas. 

<< No dia 20 do c01·rente constou ao Exm. mare
chal, encarregado interino do governo das armas da 
côrle, qne alguns habitantes desta cidade o accusa
vão de querer servir-se da força armada, sob pre
texto das honras funebres devidas ao marechal do 
exercito João Shadwell Connell, impossibilitados 
pelas sagradas ceremooias que se celebrárão nos 
dias antecedentes, e querendo o dito Exm. general 
removet' de si toda a .suspeita e mostr·ar a franqueza 
com que sempre obrava, em consequcncia das be
nignas intenções de Sua 1\fagestade lransferio as di
tas honras funcbres para depois dos dias de festa. 

c< Prevenido no dia. seguinte de que pessoas mal 
intencionadas espalbavão pelo povo que não havia 
unanimidade de sentimentos de adbesão á pessoa 
de Sua Magestade e á causa publica na tropa de 1• e 
2" linha, assim da divisão do Brasil, como da auxi
liadora, convocou na sala elo real tbeatro de S. João 
toda a officialidade, e depois de lhes annunciar 
quaes erão as intenções de Sua Magestade e recom
mendar que nioguem devia afastar-se d~ linha cons
titucional, sem faltar ao seu dever, terminou pres
tando o jmamenlo seguinte, a que toda a tropa 
corespondeu de maneira a mais plausível :-A mór 
obediencia ao nosso sober·ano, plena confiança nos 
nossos ?'epr·csentantes. Assim o promettemos e jura,
mos pelo nossa palavra de honra, a mais sagrada. 

<< Em todo o mencionado dia o Exm. general não 
deu ordem alguma, além de recommendar a de 19 
de Março, que probibe a sabida qos soldados dos 
seus quarteis depois do loque de necolhei! e aug
mentar as patrulhas para a tran'quHlidade pu
blica. 

c< Chegou o momento em qne, convocados os 
eleitores na praça do commercio, presidindo o des
embargador ouvidor da comarca, devião proceder 
ás augustas funcções de que erão encarregados. 

u Os amigos da 01·dem, aguardando em sii'encio 
o resultado daquella augusta assembléa, quando por 
inexperada fatalirladc, inimigos da causa publica 
soffregamente procuravão medidas violentas e pro
videncias arrebatadas. Discursos insediosos, vozes 
tn multuosns, substituirão a tranquillidade e sangue 
frio nrcessarios em deliberações de tanta importan
cia. Ohj ectos alheios daquella assembléa, e portanto 
nnllos, succedêrão aos legítimos fins a que ella se 
pi'Opu.nbn, e rumores anarcbicos resoárão no que 
deveria ser o sagrado lllcáçar da liJJerdack 

c< Ahsler-nos-hemos de particularisar circnms
tancias desairosas, e nos occuparemos sómente 
daquelles factos mais notaveis, cujo silencio seria 
condemnavel rm cidndão que ama a verdade e é 
inabalavelmente aferrado ao verdadeiro amor da 
patria. 
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<c Uma circumstnncia digna de ref~r_ir-se, ~ que J póde socegar os _ospiritos inquietos. _Em des~rde
nesta noite a junta dos eleitores, a u~staneta do nad11; offervesceuCJa pas~árão a ultorwres eleições· 
povo, enviou dous dos seus mei?bros a mdagar do alheias elo_ seu fim, sanccwnadas por S?a Mag~stado, 
Exm. general das armas o mol1vo por que a tropa e que forao ombaraça?as por um parttd~ ~a1s pru
estava em armas, particularmente o batalhão n. 11, dente, c9mo contrarws á mesma constllmção que 
e sendo respondido pelo ajudante de ordens, em reclamavao, e sustentados tumultuosamente por ou
ausencia do mesmo Exm. general, que nenhuma tros mais violentos o inimigos do socego publico. 
ordem havia a este respeito, ~ que elle ~nesmo pas- (( O Exm. general voltou outra vez á praça do 
sava a examinar o facto, o que na realidade fez, e commercio, e chamando o pr~sidente lhe intimou 
voltando promJ?tf!mfmte a ~ar segurança _de que da pDrlo de Sua Magestade que, visto o estado do 
apenas o mencwnado batalhao tomára met.hdas de perturbação c desordem em que se achava aquella 
pre~enção achou segunda deputaçã?•. e tendo che- sessão, ellu podia ficar adiada para o dia seguinte 
gado o Exm. general este se dmgw á pmça do afim de atalbnr maiot·es excessos. O povo all'oro
commercio, onde Luiz _Dup1·at, e_m ~orne do povo, çado respondeu que lhe con, tava que no Rocio os
lhe intimou, da mane1ra a m~1s lllsolenlo! que Lava formado o batalhão n. 15, ao que o general 
desse conta de tudo quanto tmha determmado respondeu que o ignorava, mas que partia a infor-
naquelle dia. mar-se e a rectber as ordens de Sua Magrstade. 

<c O gene1·al, qne sómente aLtentava á tranquilli- cc Foi-lhe ordenado que mat·chasse com a força 
dade publica, !"esponrlcu ?OI~ a sua. costumada armada e quo a postasse nas proximidades da praça 
franqueza; pol'ém não sat1sfmtos com Isso se aba- do commercio, fazendo intimar aos eleitores que 
lançárão a exigir dell~ uma _ordem ~os governado· Sua Magestatle determinava quo se desse por acu
res das fortalezas para Impedir a sab1da deste porto buda aquella sessão, prendendo totlos os cabeças de 
de qualquet• embarcação de guerra ou mercante, motim, cujos nomes lhe forii.o datlos e lhe erào bem 
nacional ou estrangeira, accusan~o-o a? mes~1o conhecidos, assim como todos os militat·es que alli 
tempo de Jhe fallar de uma mau01ra equtvoca e 1l- se achassem fóra dos seus corpos em contravençil.o 
lusoria. das ordens. 

u Repugnando . o Exm. general a expetlir seme- cc Postada a tropa na praça dos Mineil'os o rua 
lbante ordem, exigia que se lavrasse termo desta Direita, e Lendo conhecido que a sessão estava aca
violencia, que se mandasse a Sua Magestade, de bada, mas que ainda se achavão homens dentro da 
quem elle general sómente cumpria as determina- sala e mesmo populaça, a qual, vendo a tropa, pre
ções. Pcrguntaudo depois ao povo se queria delle tendeu escapar-se, tornando-se desta sorte suspeita, 
mais alguma cousa, se recolheu ao seu quartel. mandou avançar a 6• companhia de caçadores para 

cc Entretanto, em consequencia das instancias e tomar a embocadura da rua do Sabão e impedir a 
representação dos partidal'ios, os eleitores passárão sabida dos que estavão dentro. Foi então que um 
a fazer um termo de j ul'amento, em que pedião a dos caçadores, postado na entrada da praça, foi 
Sua Magestade a adopção interina da constituição apunhalado por um dos que esta vão dentro, o que 
hespanhola até a installação da constituição em que deu motivo a que os seus camaradas, sem cspet·ar 
se occupão as côrtes, actualmente em Lisboa, e uma ordem alguma, matassem aquclle homem, c depois 
deputação composta de cinco membros, encarre- outro puxou por uma pistola, disparou-a, mas não 
gada de apresentar a Sua Mageslade este_ juramento, matou a ninguem. 
obteve o decreto que nessa mesma no1te accelera- <1 Apezar disto o batalhão continuou a marchar 
damenlo se imprimia, e que é do Lheor seguinte: socegadamente, porque assim lhe tinha sido orde-

Dec1·eto 

cc Havendo tomado em consideração o termo de 
juramento que os eleitores parochiaes desta co
marca, a instancias e declaração uuanimc do povo 
della, prestárão á constituição hespanhola, e que 
fizerão subir á minha real presença, para ficar va
lendo interinamente a dita constituição hespanhola 
desde a data do presente decreto até a installação 
da constituição em que trabalhão as côt·tes actuaes 
de Lisboa, em que eu houve por bem jul'ar com 
toda a minha côrte, povo e tropa, no dia 26 de Fe
vereiro do anuo corrente; sou servido ordenar que 
de hoje em diante se fique estricta c litteralmente 
observando neste reino do Brasil a mencionada 
constituição deliberada e decidida pelas côrtes de 
Lisboa. 

nado ; mas neste mesmo tempo veio á porta um 
dos eleitores e fechou-a, e enlilo os ofiiciaes, não 
podendo conter os soldados, tão atrozmente ataca
dos, teve lugar uma descarga de 40 tiros de espin
garda, e depois os mesmos soldados matárão algu
mas pessoas a ferro fl'io. 

cc A não ser este inexperado assassino do soldatlo, 
que cumpria os seus deveres, estava ordenado que 
o b!'igadeiro quartel-mestre general fosse assim in
timar aos eleitores (se ainda persistissem em ses
são) as ordens de Sua Magestade acima menciona
das, o que mesmo não leria lugar, visto já não 
estarem em sessão os eleitol'es, a operação se redu
ziria sómenle a eapturar os suspeitos de revolucio
narias e amotinadores, e dispersar o resto do povo. 
Mas aquelle acontecimento desgraçado, além t.le 
malograr tão pacificas disposições, se mostrou ainda 
premeditado, não só pelas petições que se encon
trárão, requerendo a constituição hespanhola, mas 
tambem pelas muitas armas que cleixát·ão na fuga 

<c Palacio da Boa-Vista, aos 21· de Abril de 1821. muitos dos que escapárão, como tloreLes e let·çados, 
-Com a rubrica de Sua Magestade. que os soldados apanhárão na sala e que se achão 

em deposito. 
<c Porém esta condescendencia de um seberano, <c Depois do referido, a fot·ça, que se compunha 

que tem o fito na felicidade de seus povos, não de duas brigadas, marchou ás 5 horas da manhã, 
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a primeira para o largo do Paço e a segunda para o 
do Rocio, onde pelo meio-dia lhes foi lido o decreto 
de Sua .Magestade revogando o já mencionado. 

<I Estas tropas ficárão alli estacionadas, e á noite 
a maior parte se recolheu aos seus quarteis, ficando 
tudo em lranquillidade. » 

Este decreto de 22 de Abril de 1821, que de
clarou nullo lodo o acto feito no dia 2i, é da força 
e tbeor seguinte : 

Decreto 

<I Sendo indispensavel prover ácerca do governo 
e administração deste reino do Brasil, donde me 
aparto com vi vos sentimentos de saudade, vollando 
para Portugal, por exigirem as actuaes circumstan
cias políticas, enunciadas no decreto de 7 de Março 
do corrente anno, e tendo eu em vista não só as 
razões de publica utilidade e interesse, mas lambem 
a partkular consideração que merecem estes meus 
fieis vassallos do Brasil, as quacs instão para que 
eu estabeleça o governo que deve rege-los na minha 
ausencia, e emquanlo não chega a constituiçílo, de 
um modo conveniente ao estado presente das cou
sas - e á calhegoria politica a que foi elevado este 
paiz, e capaz de consolidar a pro~peridade publica 
e particular : hei por bem e me praz encarregar o 
governo geral e inteira administração de todo o 
Teino do Brasil ao meu muito amado e prezado 
filho D. Pedro de Alcantara, príncipe real do reino 
unido de Portugal, Brasil e Alga~vcs, constituin
do-o regente e meu lugar-tenente, para que com 
tão proeminente titulo, e segundo as instrucções 
que acompanhão a este decreto, e vão por mim as
signadas, governe na minha ausencia, e emquanto 
pela constituição se não estnbelece outro systema 
de rcgimen, todo este reino com sabedol'ia e amor 
dos povos, 

u Pelo alto conceito que fórmo da sua prudencia 
e mais virtudes vou certo de que nas cousas do go
verno, fit·mando a publica segurança e tranquilli
dade, promovendo a prosperidade geral e corres
pondendo poe lodos os modos ás minhas esperanças, 
se haverá como bom princípe, amigo e pai destes 
povos, cuja saudosa memo1· a levo pronfudamente 
gravada no meu coração, e de quem lnmbem espero 
que pela sua obediencia ás leis, sujeição e respeito 
ás autoridades, me recompensal'áõ do grande sacri
flcio que faço, separando-me de meu fil!:Jo primo
genito, meu succesEor elo throno, para lh'o deixar 
como em penhor do apreço que delles faço. 

u O mesmo Principe o lenha assim entendido e 
e~eculllrá, man.dando cxpe~lü· as necessarias parti
C! pações. Palucw da Boa-V1sla, em 22 do Abril de 
182i. - Com a rubrica de Sua Magestade. 

<I Neste governo set·á o c·onde dos Arcos ministro 
e secretario de Estado dos negocios do reino do 
Brasil e negocios estrangeiros ; o conde de Louzã 
D. Diogo de Menezes ministro e secretario de Els
tado dos negocios da fazenda, como actual é; serão 
secretarios de Estado interinos : o marechal de 
campo Carlos Ft·ederico de Caula na repat·tição da 
guerra, o major-general da armada Manoel Antonio 
Farinha da repartição da marinha. 

u O Príncipe Real tomará as suas resoluções em 
conselho, formado dos ministros de Estado e dos 
dous secretarias de Estado interinos, e as suas dc
tet·minações serão referendadas por aquelle dos mi
nistros de Estado ou secretarias da competente re
partição, os quaes ficaráõ responsaveis. 

u O Prin01pe Real terá todos os poderes para a 
administrução da justiça, fazenda e governo econo
mico; poderá commutar ou perdoar a pena de 
m01·te aos réos que estiverem incursos nella por 
sentença; resolverá todas as consultas relativas á 
administração publica. 

<I Provet·á lodos os lugares da letras e officios de 
justiça ou fazenda, que estiverem vagos ou venbão 
a vagar, assim como todos os empregos civis ou 
mililar~s, entrando logo por seu decreto os nomea
dos no exercício e fruição dos seus lugares, officios 
ou empregos, depois de pagar os novos direitos, 
ainda quando os respectivos diplomas devão ser 
remettidos á minha real assignatura por serem dos 
que exigem esta formalidade, a qual nas cartas e 
patentes será indispensavel. Para a prompta expe
dição dellas p~clerá o Príncipe não só assignar os 
alvarás, em VIrtude dos quaes se passão as cartas, 
mas tambem conceder aquellas dispensas que por 
estylo se concedem para os encurtes. 

u Igualmente provel'á todos os beneficios cura
dos ou não curados e mais dignidades ecclesiasti
cas, á excepção dos bispados ; mas poderá pro
pôr-me para elles as pessoas que achar dignas. 

<I Poderá fazer guerra olfensiva ou defensiva 
contra qualquer inimiso que atacar o reino do Bra
sil, se as circumstancias forem tão urgentes que se 
torne de summo prejuízo aos meus fieis vnssa1lo~ 
deste reino o esperar as minhas reaes1ordens, e 
pela mesma razão, e em iguaes circumstancias, po
derá fazer tregoas ou qualquer t.tlatado provisorio 
com os inimigos do Estado. \ 

u Finalmente, poderá o Príncipe confel'ir, como 
graças honorificas, os habítos das tres ordens mili
tares, de Chrísto, S. Bento de Aviz e S. Thiago da 
Espada, ás pessoas que julgar dignas dessa dístinc
ção, ~odcndo conceder-lhes logo o uso da insígnia 
c as dispensas do estylo para a profissão. · 

u No caso imprevisto e desgmçado (que Deos 
não permitta que aconteça) do fallecimenlo do 
Príncipe fleal, passará logo a regencia do reino do 
Brasil á Princeza Real, sua esposa e minha muito 
amada e pr·ezada nora, a qual govcmará com um 
conselho de regel'lcia, composto dos ministros de 
Estado, do presidente da mesa do desemhai·go do 

Instnrcçôes a que se Tr{ere o meu real decreto ele 22 de paço, do regedar das justiças, e dos secretarios de 
Aúril de 1821. ~stado interir1os _nas repartições da guerra e ma-

<I O Pl'incipe Real do reino unido toma o titulo 
de Princip~ ~egenle .e meu lugar-tenente no go
verno provisOrlO do re111o do Brasil, de que fica en
carregado. 

l'lnba; sel'á presidente deste conselho oministr o 
de Estado mais antigo, e esta regencia gozará das 
mesmas faculdades e autoridades de que gozava o 
Príncipe Real. 

u Palacio da Boa-Vista, em 22 de Ahrll de 1821. 
-Rm. » . . 
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PRELUDIOS DA VIAGEM DE SUA MAGESTADE PARA LISBOA llizmente este perniCiOSO veneno nãO tem infeccio
nado senão uma pequena parte dos meus vas-

Os acontecimentos dos dias 2i e 22 de Abril de- sallos. 
cidirão definitivamente da pat·tida de el-rei para a u Afastai-vos dos perversos que com fins sinis
Europa, e isto assentado, no dia 24 deu beija-mão tros abusão da vossa credulidade, e vos enganão 
a todos os que o quizessem comprimentnr e despe- maliciosamente com a vontade geral da nação, 
dir-se delle, concorrendo todo o Rio de Janeiro (*) quando ellu é sómente a dos amotinadores, que, 
a beijar-lhe a mão e a comprimentn-lo, e todos pre- no meio de concursos, levantão vozes tumultuosas, 
senciárão o semblante abatido do bondoso sobe- que outros machinalmente acomp'lnbão, sem intel
rano e a cumpção de sua alma, signal evidente lígencia do que ellas designão. Acautelai -vos desses 
das saudades que lhe espedaçavão o coração. Tra- perfidos, e, quando vos perseguirem com suas per
tava a todos sem distincção, com a ternura de um suasões, evitai-os, desampami-os, abandonai-os, 
pai que se retira. fugi. 

Para mostrar· -se qual era, e do quanto se havia 
sensibilisado, dit·igio duas proclamações, datadas 
do dia 23 de Abril, aos habitantes do Rio de Janeiro 
e ao corpo militat· da côrte. 

El-rei aos habita.nf.es do llio de Jandro 

<c Quando eu, solicito da vossa segurança, tt·an
quillidade e prosperidade, estabelecia com circuns
pecção e madureza o governo que devia l'eger-vos 
depois da minha retirada para a nobt'e e leal cidade 
de Lisboa, para onde exigem circumstancias pon
derosas e politicas que eu transfirã a séde da mo
naJ•cbia, e encarregava o meu muito amado e pre
zado filho o Príncipe Real da regencia deste reino, 
com amplos poderes e com instrucções sufficientes, 
cal?azes de produzir e promover o vosso bem e fe
lictdade geral, e correspondente aos fins por que o 
elevei á cathegoria política com que se acha, e es
perava que a vossa saudade pela minha ausencia se 
moderasse, deixando-vos o herdeiro e successor da 
monarcbia, de cujos bons desejos e virtudes con
fiava a vossa prosperidade; vejo com muita magua 
e desprazer que pessoas mal intencionadas, ballu
cinando e seduzindo alguns de vós, pretendêrão 
que se proclamasse a constituição bespanhola, para 
ser guardada desde já, contra a solemne proclama
ção do dia 26 de Fevereiro do cort>ente anno, e ju
ramento que eu e todos vós pres támos de se obser
var a que se está fazendo em Lisboa. 

cc Portuguezes, esta sediciosa macbinação, feita 
á face dos eleitores das parochias, teve por fim il
ludir-vos com a supposição da representação na
cional ; esses perturbadot>es da ot>dem publica e 
fautorcs da anarcbia abalárão os fundamentos da 
lDOilarchia, postergárão a fé e santidade do jura
mento que todos demos, qnizerão perverter c cor
romper a fldelidade da tropa, e atten tárão contra a 
minha real autoridade c governo estabelecido, que 
não póde nem deve soffrer outras mudanças senão 
as que legalmente se estabcloccr·cm na constituição 
que se fizer em Lisboa pelas córtes. 

C< Felizmente não farão avante os seus sediciosos 
projectos, porque o corpo militar não quiz apeia
los nem del'endé-los compt>omettcndo a sua honra e 
fidelidade; l'elizmente peJa bem regulada disciplina 
c moderação tlelle se acautelár·ão paixões e furores 
de ptn'tidos, que podião até produzir motins furio
sos e de muito mais funestas consequencias; e J'e-

Cl Vide no B1'asil Historlco, ·1• serie, anuo de 18G4, a 
biogmphia do conselheiro Drummond. 

cc Ide procurar o conselho na pmdencia dos ci
dadãos hem morigerados, a tranquillidade na justa 
observancia das leis c no cuidado das autoridades 

. que vigião, e a vossa propl'ia segurança e de vossas 
famílias no desvio de ajuntamentos clandestinos e 
perigosos. 

cc Portuguezes, só é patriotismo aquella heroica 
paixão que tende ao bem e gloria da patl'ia; e quem 
offende as leis e o publico socego, e se constitue ar
bitro do poder supremo, não é amigo do Estad9: 
antes concorre para sua ruína. llludirão-vos com 
direitos que não vos competem. Os eleitores das 
parocbias só os tinhão para a eleição dos de co
marca, e o povo nenhum mais tinha depois de elei
tos os compromissarios. 

cc Descançai tranquillos na sabedoria c firmeza 
do governo, na execução das leis e na pt·atica dos 
vossos deveres, e esperai as uteis reformas e me
lhoramento das mãos dos que as podem dar; espe
rai quo a constituição, que se esta fazendo sobre 
bases solidas e legaes venha estabelecer a liber
dade que é compatível com as leis, e consolidar a 
vossa prosperidade e de todo o reino unido. A li
berdade, que não é assim regulada, degenera eru 
licença c produz a anarchia, o maior de todos os 
males políticos. 

cc Confiai nos cuidados do governo, na benevo
lencia e prudencia de meu muito amado e pt>ezado 
filho, o Príncipe Real; vivei segundo as regras que 
vos prescrevem as leis e sereis felizes, como vos 
deseja o vosso rei, que vos tem regido com suavi
dade e amor vet·dadeiramente paternal. 

<c Palacio do Rio de Janeiro, em 23 de Abril de 
i821.-REI. n 

Não obstante o Sr. D. João VI ter recebido uma 
carta de Manoel Pires Esteves da Fonsr.cn, juiz do 
povo da cidade de Lisboa, datada de in de Feve
reiro de 1821, na qual manifestava os sentimentos 
de ohcdiencia e lealdade a Sua Magestade, que vem 
tt·ancripta no n. 8 da Gazeta Extra01·dmaria do Rio 
de Janei?'n de 26 de Abril, Sua Magestadc não quo
ria subir do Beasll, e sim estabelecer no Rio de Ja
neit'O a sédc perpetua da vasta monat'cbia portu
gueza, C SÓ, COlUO já disse, püt' obcdioncia as CÜ'
cumstancias e aos conllictos que se derão, foi cons
trangido a embarcar na madrugada do dia 25 de 
Abril (quarta-feira) de 182i. 

Sabe-se que o rei fez o seu embarque na madru
.,.ada do dia 25, por ser nesse dia o em que a rai
~ba D. Carlota Joaquina fazia annos, e, sondo de 
gmnde gala, cllc não queria festeja-lo c nem dar 
beija-mão, c por isso embarcou de madr·ugada para 
bordo da náo D. João VI. 
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Para provar o amor e dedicação que o povo ti
nha ao Sr. D. João VI, de quem era extremosa
mente amigo ( fallo Jo povo brasileiro), iuünitas 
pessoas o fol'ão comprimeutal' e beijar-lhe a mão 
generosa. 

Thomar. Antonio de Villa-Nova Portugal não que
ria sabir do Brasil(*); mas, acompanhando o 
rei a bordo da náo f), João VI, Sua 1\iages
tade não consentiu que elle voltasse para terra, e, 
assim forçado, mandou chamar ao seu particular 
amigo Antonio de Menezes Vasconcellos de Urum
mond (hoje conselheiro e o nosso mais illustrado 
diplomata ) e o encarregou de toclos os seus nego
cios particulares. 

O Sr. D. João VI conbecitL perfeitamente que o 
Bt·asil, na sua ausencia, aproveitando-se dos movi
mentos politirns de Portugal, caminharia para a 
sua emancipncão e definitiva independcncü1, e nessa 
convicção aconselhou a sen filho o principe U. Pe
dt'o de A:cantara o proc\erlimcnto que devel'ia ter, 
isto é, que se puzesse á frente da me1>ma indepen
dencia caso isto acontecesse; o que realmente acon
teceu pelas imprudencias e loucuras das côrtes por
tuguezas, e principalmente com a delibemção nellas 
tomada de IOandar retirar do Brasil o Princive Re
gente, a pretexto de o fazer viajar pela Europa(**). 

PAI\TlDA DO REI PARA LISBOA 

No dia seguinte, 26 de Abril, pelas 6 horas da 
manhã, começou a náo JJ. João VI, que conduzia 
Sua Magestade, a suspender o ferro;· e o mesmo fi
zerão todos as outras embarcações de que se com
punha a esquadra, e ás 6 horas e tres quartos se fez 
á vela, salvando a fortaleza da ilha das cobras e to
das as mais ; e com bello dia, e vento NE. fresco e 
aturado, presenciado por todos os habitantes da 
capital, fnzendo-se ao mar, desappareceu á vista 

· da multidão de povo, que ficava saudoso pelo 
amado 1·ei que tinha residido no Rio de Janeiro 
quasi 14 annos. 

A esquadra compunha-se da nao D. João FI, 
commandante da esquadra o conde ele Vianna, e da 
não o capitão de mar e guerra Joaquim Epipbani.o 
da Cunha. 

Fragata Real Carolina, commandante capitão de 
fragata João Bernardino Gonzaga. 

Charrua Oreste, eommandante o capitão-tenente 
Antonio Joaquim do Couto. 

Princeza Real, Conde de Peniche e outras. 
S. M. bl-rei o Sr. D. João VI chegou á Lisboa no 

dia 3 de Julho de 1821., as 9 horas, com todos os 
navios que o acompanbárão do R:io de Janeiro(*). 

(*) Vide o Brasil Historico, i 3 serie de 1864-Historia 
dos ministerios. 

(**) Vicle a discussão das cõrtes de 1822. 
(*) Contou~me o illustrado orador sagrado, o Or. conego 

Joaquim do Monte Carmello que-Fr. Antonio de Santa 
Anna Galvão-fundador do convento da Luz, em S. Paulo, 
celebre por suas virtudes e pela vida edificante das religio
sas que alli existem sob a regra de S. Francisco de Assis, 
estando conversando com alguns amigos, disse-lhes, de
pois de alguma pausa: u Lá vai entrando pela barra de 

O PRINCIPE REGENTE l'ROCLAMA AOS HABITANTES DO BRASIL 

No mesmo dia em que sahio S. M. El-rei para 
Lisboa, o Pt'incipe Regente e seu lugar-tenente 
proclama aos habitantes do Brasil nestes termos: 

<t A obrigação de nttender primeiro que tudo ao 
interesse geral da nação forçou meu augusto pai a 
deixar-vos. e a encarregar-me do cuidado sobre a 
publica felicidade do Brasil, até que de Portugal 
chegue n constituição e a consolide. 

<I E julgando cu mui conveniente nas presentes 
circumstancias que todos, desde já, conbeção quacs 
sejão os o])jectos de administraÇão get·nl, a que es
pecialmente attendereis, não perco tempo em ma
nifestar que o respeito austero ás leis, vigilancia 
constante sobre seus explicadores, guerra contra as 
ambages com que ellas se desact·ediLão e enfraque
cem, scrllo os objectos da minha primeira attenção. 

<I Altamente agradavcl me será antecipar todos 
os beneficios da constituição, que puderem ser con
jugaveis com a obcdiencia das nossas leis. 

<I A educação publica, que actualmente exige o 
mais apurado desvelo do governo, será attendida 
com quanta efficacia couber em meu poder, 

<t E porque em semelhante estado se achão a 
agricultura c commercio do Brasil, não cessarei de 
procurar quantas facilidades puder ser a favor de 
tão copiosas fontes de riqueza da naç-ão. 

(( Igual attenção prestarei ao interessantíssimo 
artigo das reformas, sem as quaes é impossível 
promover liberalmente a publica prosperidade. 

<I Habitantes do Brasil! todas estas intenções se
rão baldadas se uns poucos mal intencionados con
seguirem sua funesta victoria, persuadindo-vos de 
princípios anti·sociaes destructivos de toda a or~em, 
·e diametralmente contrarias ao systema de fran
queza que desde já principio a seguir.-PRTNCI~E 
REGENTE. » 

\ 
O PRIMEIRO ACTO DO PRINC!PE 1\EGENTE, LOGO DEPOIS DA 

PAR'fiDA DO REI, l'OI DESFEl'fEAI\ aq EX-ll'l'fjlNDEN'fE-

GERAL DE POLICIA. \ 

Na quadra, que fórma o vasto campo da Accla
mação, outr>ora campo de Sant'Anna, entre as I'nas 
do Hospício e Conde, até entestar ao lado opposto, 
havia 'l'homaz Antonio de Villa-Nova Po\tugal 
m~ndado cercar e ajarJina1·, e entre as arvores 
exrstentes, que se havião plantado, sobresahião· 
muitas amoreiras, que erào destinadas pai'U e'nsaios 
da criação do bicho de seda. ~ 

. Este jardim estava a cargo e sob a inspeeção elo 
mtendente-gcral da policia o desembargador do 
paço Paulo Fernandes Vianna, brasileiro; e o Prín
cipe Regente, que não era affecto ao intendente, 
vindo de se despedir do rei, na manhã do dia 26 
de Abril, e desembarcando no arsenal mandou que 

Lisboa o rei e a sua comiti~a; eu ouço dislinctamente os 
tiros das fortalezas que o sa1rdão. ,, Estas pala v r as forão 
notadas, e tempo depois verificou-se que naquella hora 
entrava el-reí pelo Tejo a dentro. 
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os carpinteiros o seguissem, e ao chegarem no 
campo, então de Sant'Anna, maudo_u derrubar.as 
arvores e o mais, c desfazer o gradil de_ madeira 
que protegia o ajardinamento, e se retirou para 
S. Christovão. 

Paulo Fernandes, que tinha sido Lão considerado 
pelo Sr. D. João VI, e tão respeitado dumnte toda 
a sua vida, apaixon~ndo-se po~· semelb~nte aconte
cimento, poucos cllas sobreviveu, po1s no 1° de 
Maio, sendo fulminado de uma congestão cerebral, 
instantaneamente falleceu, tendo 63 annos, 11 me
zes e um dia de idade, com 40 annos de serviço. 
Foi nomeado intendente-geral de policia no dia 5 
de Abril de 1808 (*), e demittido no dia 26 de Fe
vereiro de 1821:. 

PROVIDENCIAS QUE SE TOMÁRÃO 

Depois da proclamação, por decreto de 29 de 
Abril abolia o oneroso imposto de 750 réis, que se 
pagava por cada alqueire de sal que ia para o inte
rior do Brasil. Principiou-se a promover n criação 
dos gados e dar incremento á industria nos lugares 
interiores do Brasil. Por decreto de 8 de Maio aug
mentou-se os vencimentos da tropa, por outro de
creto de H de Maio fez-se extensivo o decreto de 29 
de Abril ás províncias maritimss, ficando apenas 
a contribuição · de 80 réis por cada alqueire. 

Por decreto de 13 de Maio determinou o Príncipe 
que se não cobrasse mais o importo de 2% es tabele
cido pelo alvará de 25 de Abril de 1818, e que ós ge
neros despachados em quRlquer das alfandegas do 
Brasil ficassem isemptos das differenças que pudes
sem resultar da pauta da alfandega do Rio de Ja
neiro, se os generos fossem despachados para a ca
pital do Brasil. 

Deu outras providencias, de 16 e 19 de Maio, 
mandando que fosse restituído o seminario de 
S. Joaquim, qeslinndo á educação dos orphãos po
bres, e aunexou-lbe as suas rendas, e fez outros 
beneficios, porquanto havia sido tomado para quar
t'lis da tropa portugueza. DeclaraR pot· outro de
creto, datnclo de 23 de Maio, que, desejando ante
cipar os beneficios da constituição para dar segu
rança ás pessoas, como o havia feito para com a 
segurança das propriedades, e impedir os abusos 
da legislação com as prisões arbitrarias, ordenou 
que ninguem fosse preso sem ordem por escripto 
do juiz c culpa formada, excepto em flagrante cle
Jicto, em que qualquer do povo p'.Íde prender o cri
minoso, e outras providencias para ga!'antir o ci
dadão das violencias e do arbítrio. 

Abolia para sempre o uso das correntes, algemas 
e grilhões, e os oulros instrumentos de tortura, 
impondo penas severas aos infracLores das suas de
terminações. 

ESTADO DE S. PAULO E~l 1821 

No dia 23 de Março de 182·1, por ordem do cap i
tão-general João Carlos de Oeynhausen, se publicou 

(*) Vide o Bmsil Historico, 1' serie, n. iú, do 1° de 
Abril de 186ú . 

um bando annunciando o systema constitucional, e 
pelo que antes da inslallação do governo provisorio, 
no dia 23 de Juuho de 182-l, derão-se os seguintes 
acontecimentos. 

« Os sagt·ados direitos do homem, altamente 
pl'Oclamados no reino de Portugal ; os gloriosos 
e memoraveis acontecimentos, que. sem intel'l'up
ção, alli se succedêrão, t!lndo electrisado os cora
ções paulistanos, desperlárilo nelles aquella nobre 
emulação pela honra, que sempre caracterisou os 
habitantes de S. Paulo, e lhes inspirárão um at·den
tissimo desejo de imitar tão generosos rasgos de 
patriotismo, já dignamente correspondiclos em al
gumas províncias elo Bmsil. 

' <c Calcados desde seus princípios por um inalte-
r:wel systema de despotismo, elles não desconbe
cíão sens direitos ; cedendo, porém' ao duro i mpe
rio das circumstancias, soffrião com resignação a 
seus tyrannos e esperavão que a Providencia lh es 
depararia em algum tempo ra voravel occasião de 
quebrarem os ferros de tão pesada escravidão. 

<• Logo ás primeiras noticias da regeneração de 
Portugal as idéas liberaes se tornárão familiares en
tre todas as classes de cidadãos, e a organisação e 
insta1lação de um .governo provisorio, composto de 
homens sabias e ornados de patriotismo, foi um 
voto gerAl. 

« A opinião publica a favor desta assisada me
dida, que só deveria prevalecer, e a unica que po
deria ganhar ascendentes sobre os espil'itos para os 
pôr ao abrigo de dissenções intestinas, tomou em 
breve tempo uma força insuperavel. 

« Os males provenientes de um systema abusivo 
tinhão de tal sorte indisposto os animas, que toda 
a interposição da parte do governador para conso
lidar a confiança dos povos, já abalada por anterio
res compnrtarpentos, era inteiramente baldada. 
Elle mesmo, intimamente convencido da sua im
possibilidade para obrar com energia, vendo-se 
clespopularisado, sem forç:t pbysica nem moral para 
fazer executar as leis, pedio por vezes ao ministerio 
a sua demissão; o que com a maior evidencia de
monstrou a que gráo havia chegado a desconfiança 
pnblica foi a sublevação dos soldados do batalhão 
de cRçaclores da guarnição desta cidade no dia 3 
deste mez de Junho. 

<! A subordinação e o soffrimento marcárão sem
pre o caracter desta tropa; mas es tas virtudes des
apparecêt·ão logo que ella se persuadia que era 
illudida. Soldados sem cl'itcrio, fascinado!:i pela 
prevenção, suppuzerão que o governador e a junta 
ela. fazenda de proposito se negnvão a fazer executar 
o decreto em que Sua Magestade lhes conccdêra 
auga;ento de soldo. 

c! Este decreto ainda não tinba chegado offlcial
menLe; mas a persuasilo em que estavão que o de 
7 de Março, em que Sua Magestade mondava jurar 
a constituição, tinha sido supprimido, e de que o 
de 24 de Fevereiro sô fôra publicado depois que o 
povo e tropa apresentárão uma attitude de insur
reição, lhes fez crer que o mesmo comportamento 
se intentava a respeito daquelle acima mencionado. 
Em consequencia de taes idéas elles Lomárão as ar·
rnas, protestando não as depôr emquaulo se lhes 
não desse o augmento de soldo. Dons depu lados da 
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junta da fazenda, havidos por nnti-constitucionaes, 
'forão designados como primeiras victimas. 

«O coração ainda oscilla de horror, imaginando os 
atlentados que poderia perpetrar uma tropa indig
nada, sem l'l'eio, pelas ruas de uma ci~a~e indefesa, 
~ue não deveu sua salvação r. tranqUillldadc sflnão 
a corag-em e patriotismo do bravo capitão José Joa
quim dos Santos, o qual, estando de es tado-maior 
desempenhando denodadamente seus deveres, expôz 
a sua vida, oppondo-se aos desatinos dos soldadoo; 
e á força de persuasão e promessas cortseguio resta
belecer· a boa ordem. 

cc Estes e outros factos acabárão de convencer 
aos poucos amigos do governadór qne só um g0-
verno provisorio, constituido por· unanime vontade 
e eleição do povo e tropa, podel'ia restabelecer a 
conO:tnçn e reassumir uma força snfficienl.c para 
conter os sold~llos nos limites da subordinacão mi
litar, e gerar um nobre civismo em todas as-classes 
de cidadãos. Desde então, tornando-se geral a fer
mentação, só l'a1Lava quem desse o primeiro im
pulso para se realizar a suspirada mudança do go
verno . 

<< Assim se passárão alguns dias de inquietação, 
temendo-se por toda a parte uma com ple;ta anar
chia, até gue alguns patr·iotas, hem certos na una
nimidade de sentimentos qoe animavão a todos os 
cidadãos, dcterminárão aproveitar-se da occasião 
que a fortuna parecia deparar na rennião dos cor
pos milicianos, convocados para a festividade do 
dia 21, c ojuntando-se na manhã do dia 23 na praça 
dos Poços do Conselho tocárão rebate no sino da 
camara, c dando vivas á religião, a·ei-rei e á cons
tituição, proclamárão um governo provisorio. 

« Esta noticia, levada rapidamen1c ao quartel do 
batalhão de caçadores, causou 11. mais forte sensa
ção. Seu chefe, o coronel Lazaro José Gonçalves, 
não hesitou um momento em annuir aos votos dos 
seus soldados, que morchárão Jogo em auxilio do 
po,'o para a installação do governo provisorio. 

(< O coronel Francisco Ignacio de Souza Queiroz, 
que enl.ão se achava com o seu i" regimento de in
f:mta ria miliciana passando-lhe mostra, ouvindo 
tocar rebate e sabendo o que se pnssa va na praça 
dos Paços do Conselho, não tnrdon em apresen
tar-se á frente do dito regimento. O mesmo fez o 
coronel Antonio Leite Pereira da Gama Lobo, nppa
recendo logo com o seu 1 o regi monto de cavallnria 
miliciana, assim como todas as praças elo 2° de ca
vnllaria, o r·egimento de utcis e o 2° de infantaria., 
todos milicianos, que se acha vão na cidade. 

« O si.no tocava sempre a rebate, e cada vez se 
ajuntava mais povo. Reunidos os corpos, uma de
putação de tres capitães foi mandada em nome do 
povo e tropa convidar para presidente rla eleição ao 
conselheiro José Bonif'acio de Andrada. Outra. de· 
putação foi mandada ao ouvidor c á camara para 
que se apresentassem nos paços do conselho. 

n Apenas a primeira deputação appareceu na 
praça, ti·azendo no meio ao illustre sabio da nação, 
conhecido em toda a Europn pelo nome de Jllonsieu1· 
d'Andrada, os nres retumhárão com este grito mui
tas vezes repetido :-Viva o Sr. conselheiro! Elle 
subio á sala da camara acompanhado de immenso 
poro, c disse : 

cc Senhores, eu sou muilo sensível á honra que 

cc me fazeis em eleger-me para presidente da eleição 
« do governo provisorio que pretendeis installar. 
« Pela felicidade de minha patria eu farei os mais 
« custosos sacrificios até derramar a ultima pinga 
« do meu sangue. n 

<< A resposta foi um grito geral : -Viva o 
Sr. conselheiro! -E clle continuou : «Esta eleição 
cc só pó de ser feita por accla mação unanime ; des
« cei, senhores. á praça, e cu da janella vos pro
u porei aquellas pessoas que por seus conhecimen
« tos e opinião publica, já por vós manifestaria, me 
ct parecerem dignas de serem aceitas. n 

« Alguns cidadãos lhe disserão: « Sr. conse
« lheiro, nós não queremos no governo aqudles 
« que até 11gor·n têm sido nossos oppressores, >> e 
querião per·sonalisar; mas elle os atalhou, dizendo: 
cc Senhores, este deve ser o dia da reunião de to
n dos os partidos, da reconciliação geral entre to
<t dos. Não nos lembremos mais do passado ; eles
« appareção odios, inimizades c pnixões: a pati·ia 
<t se.J:t a nossa unica mira. Completemos a obra da 
<< nossa regeneração com socego c tranquillidade 
« ~tmiando a honrada e gloriosa conducta de nosso~ 
« mnã?s de Portugal ~ Brasil. Persuadido de que 
<< haveis posto em mim \Ossa conüançn aceitei o 
« vosso convite, e aqui estou prompto par·a dirigir
« vos e para trabalhar pela causa publica. Se de 
<c facto confines em mim e estais resolvidos a por
« tar·-vos como homens de lJem, então eu me en
« car~ego de pr_ocu_rar a vossa felicidade, expondo 
« a OJ1)1ha propna VIda; mas se outros são os vossos 
« sentimentos, se o vosso fito não se dirige sómente 
« a? hem da ordem, se pretendei.; manchar a glo
« na ~ue vos yóde resulta~ deste ~ia e projectais 
cc desatmos, entao eu me retiro · ficai e fazei o que 
« quizerdcs. n ' 

(< Não, senhor ( respondêrão todos a uma voz)· 
« nós temos toda a confiança em V. S., toda ~ 
« toda. » 

« .Pois hem, disse elle, descei á praça e appt·ovai 
« rers daqucll es ·que eu nomear os que mais vo 
<c merecerem. » 

« O povo se metteu no meio d~um circulo for
mado pelas tropas. O estandarte d[ camar1~ foi col
Jocado em uma janella, e na me ma r:.c achava o 
ouvidor, juiz de fóra e vereadores. Em outraja
nclla apparcceu o conselheiro, e depois de uma 
breve e eloqucnte falia ao povo e tropa, cxborlan
do-os a que se portassem com boma e em boa or
dem, disse: 

<c Pa!a presidente do governo provisorio o Dlm. 
Sr. Jo3o ~ar~os Augusl?, que foi até hoj e general 
desta _provJncJa_. n - Fm approvado e applaudido 
CO}TI vrvas, e grllárão tod.os : u Para vice-pt·esidentc 
SeJa V. S., Sr. conselberro ; » e assim ficou eleito. 

<c Depois successivarnente forão nomeados com 
approvnção gernl e vivas, os seguintes vogaes ; 

<c Polo ec?lesiastico, o Rev. arciprcstc Felisberto 
Gomes Jar·chm e o H.ev. conego tbcsourciro-mór 
João Ferreira de Oliveira Bueno. 

<c Pelas armas, o coronel Antonio Leite Pereira 
da Guma e o coronel Daniel Pedro Müller. 

« Pelo commercio, o coronel Francisco Ignacio e 
o brigadeiro Manoel Rodrigues Jordão. 

« Pela litteratura e ensino publico, o tenente-
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coronel André da Silva Gomes e o Rev. Francisco I e l-rei mandar pàr~ Porltrgal seu fill!o o Principe Real, fi-
de Paula e Oliveira cando elle no Brastl. 

. · . . . Desde logo principiárão os preparativos da viagem, e 
<< Pela agncultura, o Dr. NlColao Peret.ra de forão nomeados para o acompanhar os condes de Belmonte 

.Campos Vergueiro e o tenente-coronel Antomo Ma- pai e fillio, João Maria da Gama Berquó, depoisJUarquez 
ria Quartin. de Cantagallo, guarda-roupa João Bernardo Cuuper c ou-

p d t· r! o e secretario do interior~ fa- tros. Em :l3 de Dezem!li'O chegou ao ~li o deJune.i• o Q r.oude 
<< ara epu a . • . • d de Palmella, que havia sahtdo dl' Ltsboa no dt1• 6 de Ou-

.zenda, o coronel Martun FranCisco de Andt a a. tubro, e vinha tomar conta das pastas de mioist1·o de es-
<i Para deputado e secretario da guflrra, o coro- trangeiro, e guerra, e infor.m.ou a Sua Mage$tude d,o \erda-

nel Lazaro José Gonçalves. dPtro estado de Portugal. D1z1a-se qne o conde de J almella, 
- - . . de contbinação com os influentes cl<trevolução portugueza, 

<< Para depu.tado e secretart? d~ ma~mha, o chefe trazia a incumbencia de l ev;~t' 0 rei e conseguir uelle a 
de esquadra Mtguel José de Ollverra Pmto. ar~:ov~ção da constitutçao, ainda mesmo com alguma ruo-

<c Eleitos e appt•ovados todos, fot·ão cbamndos á dt E1' aç,tJo . . . 
0 

. d d d s A . 
. . . d . · D . ~ m aneu·o, por m uencta o con e o . rcos, mo e 

can~a!a, ondé se lavi.o~ O apto c vereação. epots particular ;~migo do Principe, e pot· ardentes dcsejos .da 
sab~rao todos e se dmgr_rào a ~asa do prestden~e para Sra. o. Carla ta Joaquiua, que odiava o Brasil e deh••java 
lhe offerecerem a presr~enCla. A marcha fot arde- reUrar-se para " Europa, est;~va o Pt•iucipe mudado; em
nada deste modo. A muslCa de caçc;dores .marchava hora fosse elle muito particlü.ta da causa portugueza, com
adiante, tocando ó bymno constituci·onal, que em tudo. di1.ia qu , ficava:. emquanto s .. arranja v~~ os negucios 
ao mesmo tempo cantado por todos. Logo se seguia pu.,bhcos, bem que nao sabta co, o Lodos senao recebtdos 
a camara com o seu estandarte no meio dos depu- em Portugal. . . . 

. '· . . . h ' C'l • d d O conde dos Arc·os e os pat•ttdtstas das no,a5 l(U•as 
ta?o:; eleitos. Attaz m:t~C ava o povo, I nt~m 0 e tonslitucionaes se insinuárão de t.d modo no an t uo do 
mrstura com os officraes d~ todos os co_rpos, e na l.'rinetpe, que clle se tornou entltu~iasta da liberdade, e 
retaguarda marchava a musrca do 1• reg11nento de então era 1nstruiuo ele todos os movimentos. indo aos 
milícias. clubs que se fazião em varias partes, e mesmo, dtslarçada

<t Enrquanto durou a marcha, de::;de a praça até 
á casa do presidente, não se ouviào senão gritos de 
alegr·ia, vivas e a musica do hynmo. O presidente 
aceitou com muito gosto, e sabia logo com todo o 
acompanhamento. Chegados á camara jurou o pre
.siclente obediencia a cl-rei, ás côrtes, ao Principe 
Regente, ao governo provisorio e ás bases da cons
tituição. 

« O mesmo jurat;nento foi dado pelo Exm. bispo, 
que alli compareceu, por todos os deputados1 por 
quantos estàvão na sala da camara, e, finalmente, 
por todo o povo e tropa que estavii.o na praça. Coa
cluido este acto, se dirigirão do mesmo modo á Sé, 
·onde foi cantado um solemne Te-Deu.m em acção 
de graças ao Altissimo ROr tão grandes benefi-
cios. >> • 

Depois destes acontecimentos deu-se um facto la
mentnvel, que foi no dia~9 de Junho sublevat·-sc a 
~rapa de linha na villa de Santos, a qual foi suffo-. 
cada pela força, igualmente de linha, que marchou 
da capital, sendo punidos com morte de forca 
5 praças de caçadores, que se suppoz serem os au
tores de tão inexperado movimento revolucionaria. 

REVOLUÇÃO DE 26 TIE FEVEREIRO DE 182i NO RIO DE 

JANEIRO{*) 

Os acontecimentos de Portugal do dia 24 de Agosto 
de 1820, repercutindo no Rio ele Janeiro no dia i2 de No
vembro(**), sendo portador das noticias o brigue Providen
cia, procedente de Lisboa, produzia grande sensação no 
animo de.todos, e tez que el.:"rei o Sr. D. João VI, convicto 
das consequencias, convocasse o seu conselho-para, tlepGis 

·de o ouvir, resolver o que mglhor conviesse; e assentou 

(') c< Brasil Historico. >> 
(~') Alguns dão a vinda das noticias da revolução de Portugal 

em Outubro de 1820: porém em uma nota manuscri'pta, que 
encontrei por letra de Thomaz Antonio, ministro do reino, en
tre os seus papeis, designa o dia 12 de Novembro de 1820, 
'bem como o nome do brigue cc Pruvidencia, >> conductor da 
Dolicia. 

mente, ao que "e formava em S. Cltristovão. 
Embora morasse com seu augusto pai, e não houves

sem para com el le suspeitas no paço, cumtudo o Pl'inctpe 
entrava nos clui.Js, c fazin: o seu no proprio palacio de 
S. Christov110, na sala do seu guarda-roupa, que era por 
baixo da chamada sala dos passaras. Havia na sala ci!>S 
passaras um alçapão que se communicava com a guarda
roupa, e sobre este alçapão permanecia uma mesa coberta 
com um panuo escarlate, que cheguva ao pavimento e en
cobria o alçapão. 

Era sobre esta mesa que o Príncipe escrevia musicas 
com Marcos .Antonio Portugal, e quando queJ'ia clesci'a 
pelo alçapão para S'e reunir com o conde elos Arcos, padres 
Goes e Macamboa, João Bernardo Cauper, um official da 
divisão lusitana e outros. l•,ara não se fa-z.er reparo ás ve
zes o Príncipe ia reunir-se aos re,.volucionarios em casa de 
sua mãi, ás Larangeüas, onde estava a pequena cape lia que 
a rainha mandou fazer('). 

A Sra. D. Cartola Joaquina concorria muito para que 
a revolta appnrecesse, com o fim de fazer sahir do Brasi1 
el-rei o Sr. D. João VI, porque ella desejava retirar-se 
do BrH.sil, que aborrecia, o que mostrou ao saltar em Lis
boa. que, segundo dizem, ajoelhou-se~ beijou o cltão. Sa
bemos que a revolnçãa liQha dP- apparecer mais cedo; po
rém a chegada do conde de Palmella a fez sustar, e 
urgindo Loruar-se uma pro\•idencia definitiva forão se en
caminhando as causas, alé que por ordem de cl-rei houve 
uma reunião, composta de vinte e quatro cidadãos dos 
mais conspícuos d'entre a nobreza, clero e poYo, presidida 
pelo marquez ele Alegrete, em casa do conde de Palmella, 
ministro da guerra e estrangeiros, sita á rua do Conde ela 
Cidade-Nova n. 167, então chamada elo Caturnby. 

-As deliberacôes desta reunião sobre a conveniencia 
de ir para PÚrtugal o Príncipe, ou seu augusto pai e sua 
familia, forão desconcertadas, e por fim assentou-se que 
o Pri11cipe devia ir e não o Sr. D. João VI, e certos os re
volucionarias que não devião perder mais tempo, appare
reu a tropa lusnana na madrugada do din 26 de Fevereiro 
na praça do nocio, hoje ela Constituição, commandada 
pelo brigadeiro Carreti, composta dos batalhões H, 15 de 
infantaria e o a· do caçadot·es, aquartelaco em S. Christo
vão, o 4• ele arlilltaria, aquartelado na praia de O . .Manoel, 
á frente dos quaes se acha 'ão os padres Goes e Macam
Lôa, o cirurgião Ce~·queira e o major Pimentol, sendo 
certo que a tropa de linha brasileira, que era em nun;ero 

(') Essa capella foi demolida h a poucos annos, e ficava quasi 
fronteira á igr·eja matriz da Gloria, no campo do Machado: eu.. 
entrei nella. 

7 
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mui limitado, foi mais arrastada, que por vontade, unir-se dadeiros aposto! os da desorganisação social, avançando de 
á divisão. Ju~itana. envolta com algumas verdades os mais absurdos parado-

O Pr•JLneipe, que já estava certo de tudo, chegou a xos, forão votados á publica execração O ministro reco
cavallo ao lugar da reunião, e apresentou um decreto de nhecendo que o dilo folheto não fizera a impressão cor
seu au~uslo pai em que confirmava a conslituição que as re~pQndente ás ~uas intenções e planos insidiosos fez 
oôrles portuguezns or·ganisns~ern par·a Portu~al e Alga r- solicitamente cassar todos os exemplares, mas mui l;rde 
'Ves, mas que para o Brasil precisava ser· modificada, con- porque o mal que elle havia produzido já se não cura v~ 
forme o estado do paiz, e nomeava um r·egPote para o com tão inutil metlida. 
Brasil, com um ministerio e conselho de Estado de sua '' Seguio-se a publicação do decreto de 18 de Feve-
eleição. l'l'iro do corrente anno de 1821 ("), pelo qual Sua Maaes-

0 brigadeir·o r.arretí e os mais influentes declarárão tade, entre outras providencias, em servido crear gma 
que o Brasil não queria mo·lificaçõe.· na constituição, e com missão de pessoas Mmeadas á sua escolha, pam pre
que ella seria a mesma para todas as partes dn monarchia, parar as malerias que se bavião tratar em uma reunião 
e que não qnerião o mini~terio e o conselho de Estar! o de côrtes, presidida por pessoa tambem da eleioão de Sua 
que el-rei havia nomeado, e iudkárão o~ ministro~ Foi Magestade: este decreto, verdadeiramente opposto á 
11ecessario bater n.1 porta de um botequim, porque a conservação da nossa unidade política, até se dirigia 
maior par·te das casas ainda se acbavão fechadas, e pedir contra os puros e luminosos princípios do direito publico, 
11m tinteiro para se emendar· o decreto, com o qual voltou excluindu os habitantes das terras que não tivessem jui
o Príncipe as. Christovãe e de novo se apresentou com o zes lr.LraJos dos inauferiveis direitos que a natureza deu 
decreto que se desl'java. a todos os homens! 

Divulgada a noticia do rompimento revolucionario '' Foi então que o descontentamento geral subio ao 
por• todos os pontos da cidade, com algum cu~ lo foi-se maior auge; e desde então onze indivíduos, verdadeiros 
reunindo o senado da camara, cujos membr·os não esta- por'luguezes, os quaes tinhão os maiores desejos de adhe
vão prevenidos, bem como o bispo D. José Caetano, que rirem á causa commum de Portugal, que prcmeditavão 
á instancias e inlimaç~o dos revoltosos compareceu nos apressar o momento em que se pudessem declar·Jr' com 
paços da camara, onde já esta vão reunidos os inUuentes segurança os nobres sentimentos que auimavão os-habi· 
da rP.volução. Apeznr de todo este movimento político a tantes desta côrte, começárão a dar-se com um ardor 
cidade prrmanccia tranquilla e os cidadãos occupados em verdadeiramen[e constitucional ao desenvolvimento dos 
seus tmbalhos onlinarios. seus expressados desejos, meditando e combinando entre 

Comparecendo na varanda do thcatro de S. João o si quanto lhes occorria para poderem chegar ao termo 
Príncipe Real o Sr. O. Pedro de} Alcantara, dali i, em alta de tão gloriosn. revolução. · 
voz, proclamon o novo systema constitucional, e asseve- '' Os seus nomes são os seguintes: Antonio Cutrim de 
rou que seu augusto pai rrnnuia aos rlesejos da nação por- Vasconcellos, Antonio Duarte Pimenta, Antonio de Padua 
tugueza. Enthusiasticos vivas forão tributados ao Prin- da Costa e Almeida, Cypriano José Soares, Francisco Ro
cipe c a e!-rei, sendo Jogo substituído o ministerio pelos mão de Goes. João Luiz Ferreira Durmont, José1Cupertino 
eleitos que indicou a divisão, e ao mesmo tempo, o11vin- rle Jesús, Luiz de Souza Gama, Manoel Lopes da Costa 
do-se um grito que partio d'entre a multidão de-fór·a o Dias, Manoel dos Santos Portugal, Marcellino José Alve~ 
Grão-de-Bico (o governador das armas tenente-general Vi- .l\lacambôa. . 
cenle Antonio de Oliveira), o novo ryinistro da guerra u O decreto de 23 do referido mez de Fevereiro (**); 
Silvestre Pinheiro Ferreira, chegando á var·anda do thea- que incluía~ relação(***) das pessoas que compunhão a 
tro, propôz o brigadeiro Canta, que foi aceito. commissão creada pelo outro citado decreto de 18 do 

El-rei, vindo de S. Christovão para o pa.ço da cidade, mesmo mez, e que ordenava que, sem dependencia de 
atravessou pelo largo do Uocio em frente da tropa e povo, ·outro titulo, devião entrar em exercicio, pôz de todo 
onrle foi novamente victoriado, e o povo, tirando-lhe os termo ao solfrimento já apurado por multiplicados males 
animaes da sego, o levou em triumpho, desfilando pela e pelas inquisições politicas, que existião contra os q'ue 
rua do Ouvidor. A tropa do largo elo Rocio foi postar-se no erão aiTectos ao systema constitucional, e dos quaes Jià
largo do Paço, e el-rei, que tinha vindo para a cidade a vião listas formadas para sr. proceder á sua prisão. 
pedir! o do Príncipe, disse que confirmava a pt·omessa que '' Crescia, pois, a tormenta e com ella o perigo, e sendo 
seu filho linha fofto no la1·go do Rocio. certo que o despotismo, não tentando cousa alguma em 

De um documento, que se divulgi)U em 10 de Junho prol commum, obrava tudo em provc\to dos miuisll'OS e 
de i822, que aqui transcrevo, verá o leitor detalhada- das suas creaturas. as C[Jraes, com escandalosa impruden
menle o que de mais se passou. cia, chamavão rebellião ao amor da patria; m~guados 

u Apenas fõrão legitimamente conhecidos nesta cidade profn11darneute de tão insidiosos planos, eanima,ló~ todos 
e côrle rio R in ele .Janeiro os memornvPis acontecimP.nlos da intrepidez necessaria, rPsol vêrão de. tr urr por uma vez 
dos dias 24 de Agosto e 15 ele setembro de 1820 no reino os fataes embaraço3 que tolhião a explicação da vor.ltaqe 
de Portu!.!al, todos os bons porlugnezes, tanto brasileiros, geral. 
como europPUs. que já havião acordado do som no da sua " A comrnissão, de que acima fallámos, juntou-se pela 
p~c·encia, rlerão .demonstrações do ma i~ vivo ju,bilo, e primeira e ultima vez no dia 25 do mesmo mez, em casa 
possui rios de um santo enlhusiasmo, que despertava em elo conde de Palmella, com o uoico fim, ao que !!OS p'arece 
se.no, elevadc.s animos o nmor da sagrada Pausa da inde- de sondar os animos dos ~eus respectivos membros, poi~ 
penrle11cia nacional, não se far·tavão de bcmdizer aos im- não consta que ahi se rP.~olvesse cousa alguma. Fomos, 
morlaes autores da nossa regeneração, e desejav~o soltar porém, informados, co 111 indizivel pezar nosso, de que alli 
desde logo ao, me~mas vozes que havião resoarlo em todo se fpz bastante injul'ia ao~ nobres e generosos habitantes ~ 
aque lle reino; continha-os, porém, a ext t·emo~a dedica· de Pnr·tugal, tratando-se de rebeldes por quererem recu
ção e o 111aximo respeito devido á real pes«oa de sua l\fa- perar os seus di1•citos e a sua representação; e em lugar 
gestade, de cuja bondade e virtudes i1l im11adas pedia a de P• ocurarem e~treilar cada vez mais, ern fel•z concordia, 
prurlenria que tudo espera~sem para 11ão parecerem oi· os preciosos vínculos que nos unem, teimárão em se 
miamenlP pressurosos; mas, iouteis esrwranc:as I oppôr obstwndamente á torrente da opinião geral, talvez 

u Ministros mãos, consellreir·os perfidos e corlezãos pensando que as suas macbinações serião apoiadas pela 
~csmorali~ado: , em lugar de ~incc>m e re~pcitosamcnte força ·a rmada; mas esse ultraje feria lambem aos bravos 
iazerem vêr fl Sua Magestade qual er·a a vontade geral da e honrados militares da guarnição desta côrte, que muito 
naçi10, pi'OCUráritO suggerir-lhe medidas de terror e de 
repressão á mesma vontade nacionfll, augmentando assim 
a multidi•o dos males que nos aiT!igiflo. 

'' Um ~olheto, que aqui se imJll'in:Íio no idioma francez 
e que for o~palhado pelo minislerio, servio ele augmeutar 
()descontentamento geral, e o seu autor ou autores, ver-

(') Vrja-se o decreto de 18 de Fevereiro de 1821. 
(") Veja-st~ o decreto de 23 de Fevereiro de 1821. 
('") Pessoas nomeadas para a commissão da junta creada 

pelo decreto de 18 de fevereiro de 1821. 
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bem sabião que o primeiro dever de todo o homem, seja 
qual fôr a profissão a que pertença, é procurar a verda
deira felicidade da nação de que é membro, e disso derão 
a mais convincente prova pela promptidão com que se 
pre,stárão a coadjuvar a vontade geral deste povo. · 

I< Um dos membros daquella commissão a1é ousou pro
ferir que se devia bloquear Portuga l, e obriga-lo á força 
de armas a submetler-sa aos antigos estabelecimontos po
líticos; porém, em · opposição a tão abomiuavel parecer, 
dous illustres 'varões, Lambem membros da mesma com
missão, se mostrárão com um nobre enthu>iasmo, só pro
prio de verdadeiros portuguezes, ardentes defenso1 es dos 
direitos do homem, sem com1udo faltarem aque tle summo 
respeito que é devido á magestadc da soberania real. · 

<< Emqu11nto tudo isto se passava, crescendo so!Jrema
neira a indisposição geral, cinco dos nosst.s amigos c com
panheiros nesta tão arriscada, quão gloriosa e1upreza, que 
primeiramente se reunirão na tarde do mesmo dia 25 em 
casa do bacharel Marcellino .José Alves Macambôa, onde 
costumavamos concorrer todos os dias, cheios de Ulll fer
vor verdadeiramente coustituc10nal, assentárão < ~m que, 
ainda mesmo á custa das p1 oprias vidas, se deveria fazer 
jurar a constituição de Portugal no seguinte dia 26, e as
sim o jurárão, o que, sendo propos.o aos ma1s, á medida 
que forãq comparecendo, !oi por elles igualmcu te appro
vado e tambem jurado, senllo a l'urmula ao juramento a 
seguinte-Constituição de Portugal ou mo1te. , 

« O enthusiusmo com que isto se praticou é superior a 
toda a expres!tão, c desde logu passamos a executar tudo 
quanto existia t>m plano, comecanclo por fazer uaquella 
noi te aviso aos rlill'erentes corpos da guarnição desta 
côt·te elo que p1 atendiamos obrar, já de antetHão ~egurus 
da boa vontade de muitos officiaes.. 

« O major de cavallaria Antonio de Padua da Costa e 
Almeida, addido ao estado-maior do exercito do Brasil, 
foi encarregado de fazer o preciso a viso ao batalhão de 
infantaria n. H do exercito de ortugal, e se dirigiu para 
esse fim ao maJor e mais officiaes claquellc corpo; que mui 
promptamente se prestárão a tão jDSLo convite. 

« Aquelle mesmo official, conhecendo os sentimentos 
liberaes de Francisco de Paula e va,concellos, major gra
duado do regimento de artilharia da guarnição desta côrte, 
lhe deu parte da r.::solução tomada, e este bcnemerilo mi
litar, que não Linha boccas de fogo á sua disposição, com
prometteu-se a reunir os soldados qllP. pudesse e a mar
char com ellf!s, o que fielmente executou, e servirão para 
reforçar os dous corpos de artilharia montada, de que fal-
laremos em seu lugar. · 

« 0 tenente Cypriano .José Soares, commandante do 
destacamento de artífices, pertenceu te á divisão de Por
tugal, foi incumbido de convidar o batalhão de caçadores 
n. 3 da mesma divisilo, e como sabia dos patriolicos sen
timentos de que erão animados os majorE-s gmduados 
Francisco Peixoto de Magalhães Portugal e João Chrysos
tomo Corrlla Guedes, .os capitães Joaquim Frant:i;co de 
Sá e Vasconcellos e Julio Cesar Feio de Figue1redo, e os 
tenentes Antonio Alves de Sú Carneiro e .José Maria de 
Salles PerPira, dirigio-se a todos estes, os quacs unanime
mente promettêrão de cooperar para tão justa e honrada 
deliberação, e disserito mais que respondião pela boa von· 
tade dos mais camaradas. 

" Igualmente sabedor o mesmo tenente Cypriano Jo-é 
Soares de adherirem ao systema co11stituciunal os capitães 
da artilharia montada desta côrte .João Carlos Pardal c 
Josó Joaquim Janualio Lapa, e o ajudante Luiz Antonio 
Bugalho, participuu-llles lumbem a lenção que se havia 
tomado, e elles protestárão logo que haYião tomar parte 
em tão santa causa. 

« O mujor do batalhão de infantaria n. H da divisão de 
Portugal .Jcsé Maria da Costa, sabendo que erão igual
mente constituciouaes os sentimenJ,os do major José da 
Silva Reis, commandanle do corpo de arlilhana montada 
do exercito de Portugal, tomou sobre si o fuzer saber a 
este oficial o pr(ljecto meditado, o qual, apezar a c estar 
gravemente enfermo, apenas foi de tudu iu, tnllliO, passou 
a tomar ns mais acauteladas medidas piU'a enviar o dito 

corpo do E eu commando á hora indi!'ada, como fielmente 
executou. 

« Ao tenente do batalhão de caçt~dores desta cõrte Luiz 
de Souza Gama foi commetttdo o convidilr os officiaes do 
set~ respecti.vo COJ po, par a cujo fim se ci.irigio aos cap1Lãcs 
Lut7. AntouiO do li ego, José Soan•s da Costa e Ju é Netto 
ele Carvalho, ao ajuuante JOfiO CllrJsostomo da Silva e aos 
tenentes Franct<co .Jo~é Mascarenhas, Pedro de Bitten
court Vast·uncellos e JL•Sé Pereira dos Santo;, e teve a 
mui particul(lr satisfação de encontrar a todo~ estes brio
sos officiaes unanimemen te pos.uioos do melhor anim() 
p~1~a a ~;oadju~<•ção ue tão glorio'a empreza, que protes
tarao scgmr, e asstm o cumpri1ão. 
· « O me;me tenen te Luiz de Souza Gama, sendo-lhe re
conhecido os lwnrados e libcraes sentimentos do ajudante 
do batalhão de in ta ntarm n. 3 da guarnição deslacôrle 
Juào Henrique · ue Amorim, fui tgualmc11te exigit' a sua 
coop.·ra<.àu (J<•I a o n~~s~u p1 ojecto, o qualtaLUbem >C pres
tuu cvru a 111 elhur VOIHade e bom etrmto. 

" u major graduaúu de cavallal'líl da policia desta côrle 
Manoel uus !:ianlus lJortugal, cujas 1Lléas, escl11recidas 
pela luz da libertla<Ie civil, o havtàu iuumame11te ltgado às 
nossas iutcnçõe,, cumprumelleu-se solemnemeute a apre
sentar se c.om os ~uluauo; do seu cu1 po que lhe ros>e pos
SJVCI rcumr, u que d(jscmpenhou com ctiguidade e ritiCO, 
po1s sendo encuntnuJo pelO seu rcspeclivo chefe u hnga
lleiro Jusé l\laria Hebellu, que era do partido avêssu, este 
lhe estranhou o seu procedimento e se enfureceu contra 
o& soltJaLIOS; mas o in trepido e constitucional major, lirme 
na sua rcsuluçuo, soltou antmoso 11 st·guinte voz: (<Sol
" dados, sigão-mc os' que qmzercm; n c com pane clclles 
se apresentou á Lora e no lugar convenctonado. 

« O majo1· graduado Antonio Duarte Pimenta foi igual
mente eucanegaclo de convidar o regimento de cavalla
ria desta côrte, o que suppomos faria com todo o zelo; 
porém é certo que aquelle regimento não se 1•eun to á mais 
tropa senão depois de postada a i• e 2• linha na praça do 
1\ocio. 

« Depois de tudo assim disposto, os nossos amigos e 
companheiros nesta gloriosa empreza, que anciosamenle 
esperavmnos, voltárüo n. dar-nos parte do bom exilo de 
suas commJssões, o que nos encl!cu de tão cxcessii'O ju
bilo, que todos parecíamos inteiramente esquecidos da 
terríveL sorte que nos aguardava, caso abortasse o nosso 
plano; mas a Providencia manifestamente encaminba,va 
e protegia todas as nossas operações. 

« Entre as medidas que tomárf10 com a mais meditada. 
circumspecção, afim de prevenir qualquer acontecimento 
tri~te que pudesse sobrevir, foi a principal a de precaver 
que a Serenissima Princcza Real, que pelo seu estado de 
gravidez nos merecia o maior c ma1s justo cujdado, 'e por 
cujo bom succcsso fazíamos incessan temente os mais fer
vorosos votos, tivesse o menor incornmodo ou susto 
quando soubesse do repentino movimento das tropas, e 
para • esse fim assent(tmos que a mesma serenissima se
nhora e seu augusto esposo o Princtpe fl eal fossem pre
ventivamente informados do nosso projecto, e passou a 
ser encarregado de tão importante commissão o pttdre 
Fmnciseo nomão de Gocs, o qual na madrugada do sem
pre memoravel c faustoso dia 26 montou a cavallo, e par
Iio para a real quinta d<t Boa-Vistu, onde executou muit(} 
bem o que lhe foi incumbido, e cheguu tanto a tempo que 
que SS. AA. Reues aiuda gozavao da suavidade do 
somno. · 

u Nüo succeclia, porém, o mesmo a el-rei, que já ha
via sido informado da marcha da artilharia montada desta 
côrte c da do batalbão de caçadores n. 3 do exercito de 
Portugal, pelo commandanle deste corpo o tencnte-coro
ronel Thomaz Joaquim Pcreit'l• Va lente c pelo nlfere· 
Francisco Avclino, os quaes á gloria de acompanharem 
aos seus irmãos de armas em tão nobre cleliberução an
tepuzeriiO o ir denuncia-los, talvez no intnilo de impedi
rem ainda o seu honrado projecto I Que Jastimu, que 
delh·io I 

(( Passemos Dgora á juncção das u·opas i o signal da<t 
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J>ara a sua reunião foi o tiro de peça do navio do registro real thealro de S. João. S. A. Real voltou, com pouca 
do porto; e, apenas ouvido, o bravo batalhão de caçado- tlifTerença, pelas 7 horas da manhã, e no meio do povo e 
res n. 3 rio exercito de Portugal, com mandado pelo seu tropa novamenté se dignou a lêr o decreto:·), e cuja 
major Antão Garcez Pinto de Madeira, e a artilharia a data de 2lt attribuimos a puro engano, se nisso não hon.ve 
cavallo rlesta côt·te, com seis peças, commandarla pelo ca- occultas intenções. 
pilão Jo:to Carlos Pardal. forão os primeiros corpos que, << Subio depois para a mesma sala do referido real 
no silencio da madrugaria. entrãrão na praça do Rocio, theatt·o, e apparecendo na varanda contígua leu alli pela 
que nra o lugat· r:onveocionado, e logo se puzet·flo ambos srgunda vez o mencionado decreto e a lista dos novos 
em estar! o de defesa. empregados ( "), lambem assignada por Sua Mageslade, o 

<< Após este~ r01·ão chegando sncr:essivamente o bata- o que tudo foi ouvido com extraordinario prazer, e entre 
!hão de caçadores da côrle, commanrlado pelo capitão inumeraveis applausos e repetidos vivas á religião, a el
Luiz Antonio (]o Rego, o de infantaria n. 3, ramhem da rei, ao Pl'incipe Real e á constituição. 
cõrtr, commanrlarlo pelo ajurlonte Joaquim Henrique de << Seguio-se consecutivamente o solemne juramento 
Amorim. a brigada de> artilharia rla di\'isiio rle Portugal; prestado pelo Príncipe Real em mão do Exm. bispo capei
com tres hoccas de fogo, cornmandada pelo tenente do lão-mór, primeiramente em nome e como procurador de 
m~smo corpo Luiz Alexanrlre Fflrreit·a Nobre, o batalhão seu augusto pai, e depois em seu proprio nome. Segui
de infantaria n. H da m~sma divisão, commandaclo pelo rão-se a jurar os novos ministros e funccionarios publi
tenPntr-coronel João Conêa Gurrles Pinto, e com este cos, as autoridades ecclesiasticas, civis e milHares, e um 
batalhão o destacamento de artífices engenheiros, tam- concurso numeroso de pescoas de toda as gerarchias, que 
bem de Portugal, commanrlado pelo tenente C_ypriano se rorflo successiva e espontaneamente apresentand-o, o 
José Soares. que bem comprova o documento n. 7 (" " J. 

u A parte do batalhão rle infantaria n. 15, que não es- u Depois d-e tão solemne acto o povo e tropa, impacien-
tava de guat·da, com mandada pelo seu coronel Antonio tes por gozarrm da augusta presença de Sua Magestade, 
Josf• Soares Borges, tambem veio nnir-se á mais tropa, dama vão anciosos e em plena elfusão do mais vivo jubilo 
devenrlo-se a este batalhão a mui distincta cooperação de por !.:lo ~rand11 venlum, afim de tributarem a tão magna
se conser\'ar sempre em armas, e drsde o referido tiro de ·nimo monat·<·ba as mais puras de:nonstrações de submis
peça alé que a tropa se recolheu a quarteis. são, de amor e de sua exaltada gratidõo, tão justamente 

<< O regimento de artilharia da cflt·te e o destacamento devida ao imromparavel beneficio que acabava de conce
de Pernambuco, acldido á mesma, veio commandado pelo der-nos. 
major p;raduado Francisco de Paula e Vasconcellos, que, << O Príncipe ReaJ, que foi verdadeiramente naquelle 
como já se disse, foi Lambem convidado, e com a gente dia um anjo ele paz que veio Lranquillisar os animos per
do seu commando reforço11 os dous corpos de arljlharia turLados, desvelado pela publica felicidade, e sem atten
montada. der ao rigor de um sol ardeote, tornou a regressar á real 

<< Os mais corpos, aos quaes não se havia feito parlici- quinta da Boa-Vista, onde foi novamente represeutar a 
pação alguma, fot·ão consecutivamente apresentando-se, seu augústo pai os nobres e fieis sentimentos que anima
e de toda esta exposicão é prova o supplemenlo ú gazeta vão a todos os habitantes desta côrte. 
n. 17 (*). • " Serião H horas quapdo Sua Magestade chegou á 

" Ainda não estava inteiramente reunjda a tropa, praça qo Rocio, onde foi recebido com os maiores applau 
quando se apresentou o brigadeit·o F_rancisco Joaquim sos, lilhos do mais puro amor, do mais santo enLlm
Carreti, e sendo-lhe offerecido o commando da mesma siasmo e da mais sincera gratidão. Então o povo, em um• 
tropa o aceitou promptamenle, dando assim uma prova transporte de pra1.er inexplicavel, cercando o coche de 
nada equivoca da adhesão que professava á causa com- Sua Magestade, e possuído daquell:~ alta veneração e res
mum da naç;lo. peitoso amor, que ta.n1o caracreris t os portuguezes para 

com os seus nu~ó\.lslos impetantes, deu signaes de aspirar 
u Poucos momentos depois apparecru S. A. R. 0 Prin- a suave consolação de conduzir em seus braços a Sua Afa· 

cipP. Rrnl, e logo que entrou na praça vasia, que a trupa gestade para 0 seu real paço. 
bavia formado, estando as embocaduras dos ruas guaruc-
círlas cnm peças de artilharia, mostrou um papel, que se << A serenidade e aquelle sorriso de bondade paternal, 
dignon rle lêt·: era um decreto ri alado de 21- tlr Fevereiro; que sempre resplandecem 110 augusr.o sem filante do 
e rlis~P. depois ao povo e r.ropa que ali i se achava: Tudo mesmo senhor, fez resoar novos vivas,~ n'mu momento, 
est:\ feito; a tt•opa pólle ir .iú a qnarteis e os officiaes vão soltos os tirantes, f<)Í o mais adorado loe soberanos, o 
beij~r a mão a rneu augusto pai. immortal St·. O. Jofto VI, transp11rlad11 como em t~illmpho 

" F.ntilo 0 bacharel Iarcellino Jos~ Alves ~lacambôa, ao largo do Palacio, entre as immerosas a.cclamações de 
um povo agradecido e venturoso, notando-se em todos 

que foi Pt'PSente a todo o rercrido, venrlo que o dito de- os semblantes as mais vividas sensações de um nunca 
crPlo não era lerminantrmPnle ~oncebido nos termos 
desejarl"s. possuirlo do mais prof11ndo t·espeilo, e pedindo sen~ido goslo. 
venia, passon a rrpres~nlar ao mesmn Srrenissímo senhor << Depois, appnrecendo Sua Magestade a uma das ja
qne a vontade unanime do povo e tropa e1•a que Sua Ma- nellas rio meMnn paço, dignou-se de dizer que apprfilvava 
geslacl" inrnsse a constituição que ~e eslava 01·ganisando tudo quanto o l'rincipe Keal havia feito, ao que o po'o 
nn rPino <1e Portugal, sem outras restricçõrs mais do que respondeu com novas acclamações 1o mais verdadeiro 
as flllA hnnvc>ssem de ser feitas nas mesmas côrles. com os regosijo. 
dPpnlarl n ~ drete reino do Bra~il, vindo por esta fórma o « As lropa~, qne todas haviflo marchado após o co
mPsmo amm to senhor a r.onstituição tal que se fl ·•esse em cbe de Sna Magestade. precedidas pelo Príncipe Real, já 
Pnrtn~nl. ~n que S. A. Real, com uma bondade e docíli- a esse tempo havião guarne0ido o largo do Palacio, e de
dnile inimilaveis, se dignou de annuir, enc.arregando 'e pois de muitos e t•ep!'lidos vivas ã religião, a el-rei, a 
d(' sPr na rPnl presença de seu au~usto pai o interprete da toda a real família e ú constituição que lizerão ascõrtes 
vontadA !.!Pral do povo e tropa; e, t·ec bendo 1\ista dos em Portugal passárão a de,fllar, e el-rei teve a bondade 
novos ministros escolhido~ para sn-:cr,derem aos então de dar n sua real mão a beijar a um concurso numeroso 
exi~trntes, parlio immediatamente para a real quinta da de pessoas €!e todas as cla!-Ses, que liverão a honra de 
Boa-Vista 

" Passou-se no entretanto a convocar o senado da ca-
mara, que im.mediatamente se juntou na grande sala do 

rJ Vrja-se o supplemento da r< Gazeta do Rio» n. !7. 

(") Vrja-se o decreto de 24 de Fevereiro de 1821. 
(") Veja-se a lista das pessoas que farão nomeadas para os 

empregos publicos. 
(.,.) VeJa-se o auto do juramento. 
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comprimcntar a Sua Mngestade e a SS. AA. Reaes por 
um tão plausivel motivo. 

u A' noite o mesmo augusto senhor, com toda a sua 
real família se apresentou em grande estado no real thea
tro ele S. João, levando, além da guarda de honra, outra, 
composta de offi ciaes generaf's e superiores do estado
maior em grande uniforme. O tl.realro estava elegante-

. menl~ illuminado, e apenas r,orrida a cor·tina da real tri
buna, appareceu Sua Magcslade com lorla a sua rea l fa
mília, começárão os vivas, nascidos do mai's exaltado 
regosijo, que clnrárão por· grande espaço e que forão be
nignamente acolhidos pelas augustas pessoas a quem erão 
tão devidamente dedicados. 

u Recitárão-sc varios versos analogos a tão gr·ande as
sumpto, a que se seguirão os merecidos applausos : tudo 
era enthusiasmo e contentamento. e parecia que todos os 
espectadores estavão animados de um novo alento e de 
uma nova existencia. Que dia! que espectar.ulo! que ven
tura ! 

u Os habitantes do Rio de Janei ro, este povo verdadei
ramente IJOm e sempre fiel aos seus deveres, não havia 
jámais gozado de uma scenn de tão novo e maravilhoso 
prazer·, nascido da doce esperança que nos assegurava um 
futuro vcnturvso, e até concorr·ia p;11·a realçar este quadro 
de tão sinl!ulnr felicidade o encolhimento com que appa
recião esses miseraveis coripheus da antiga col'l'upção e 
systematica vP.oalidade, sempre curvos a todas as deli!Je· 
rações do despotismo. 

<< Taes fórão os gloriosos e memoraveis acontecimen
tos do fausto>o dia 26 rle Fevereir·o de 1821, dia em que 
se abl'io á torla a grande familia portugueza, .espa!bada 
nas quatro partes do m1mdo, o anrco thesour·o da inde
pendencia nacional, dia que será sem par nos venerandos 
annaes do luso Jmperio. 

<< Não se póde duvidar de que a nossa empreza offel'e
cia grande risco ; mas pela moderação prudencia e ener
gia com q'ue foi desempenhada nos tornám9s digno della, 
e em toda a nossa linha de conducta tivemos sempre por 
divisa aquelle summo respello, devido fl sagrada pessoa 
de Sua l\Jagestade, e o natural impulso de reconhecimento 
correspondente aos sentimentos de amor e de gratidão, 
gravados no coração de todo o subdito, sustentando por 
essa fórma a honra e rlecór·o que nos cómpete, como mem
bros de uma nação illustre, generosa e grande, sempre 
fiel aos seus deveres, e digna dos mais altos destinos, aos 
quaes se elevará agora, escudada com a egide sagrada da 
nossa constituição, que será a obra immortal do augusto 
e soberano congresso nacional. 

u Não era da nos<a intenção escrever cousa alguma a 
este respeito, nito só por conhec_e1·mos a nossa insufficien
cia, mas até por nos convencermos de que muitas pes
soas tomarião sor•re si o instruir o publico de tão agra
daveis acontsci11:entos. Obrigou-nos, porém, a romper o 
silencio que aguarda vamos a inexactidão de noticias que 
vimos espalhadas em alguns periodicos, em um dos quaes 
( Auro1'a Pernambucana n. 5 ) até lêruo~ mc'nlirosas accu
sações contra dons dos nossos referidos companheiros e 
amigos, e por isso não podemo< deixar de rn anifeslar 
por esta fórma a nossa indignação e reprimir tão calum
niosas a llegações. n 

Os conselhos de Estado fen•ião; as opiniões, ditl'ercnles ; 
porém qual o espanto quando a 2S se pu!Jiicou o decreto 
de 18, e no mesmo dia outro creando a commiss~o, o que 
mais augmentou a indisposição contra os ministros. 

o clia 25 ajuntou-se a commis. ão em casa do conde 
de Palmelln, e o que se tratou ainda se ignora, e Lodos á 
espera de que os batalhões tomassem uma resolução; 
porém ninguem a esperou no dia 26, e se suppunhn para 
o dia 1 • de i\larço : não aconteceu assim, porque os auto
res-Pimenta. padre Goes, l\1acamhôa, major Antonio 
Duarte Pimenta, e majores dos batalhões 1.1. e 3 de caça
dorcs-asscnlárão que nem mais um momento deviào e"
perar·, participando tudo aos officiaes dos corpos com 
quem con tavão e se rntendião (era opinião geral, e parece 
que ve1·dadeir•a, que o Príncipe Heal estavn ao facto de 
tudo); por isso no dia 26, ás 2 horas da noite, partio do 
~;ampo de S. Christovão o parque de artilharia, comman
dado pelo major Garcez, sem que o commandante do 
mesmo cor·po o soubesse, po's appareceu ás 8 horas no 
Rooio, em procur·a do seu parque. 

Junto com o parque veio a i' companhia de caçadores 
n. 3, cujo batalhão estava aquartf'lado 11 os Laz11ros, em 
S. Christovão ; depois de ter partido começou a formar-se 
o resto do batalhão; a esse tempo acordou o comman
dante, sahio fóra e quiz embaraçar a m:~rdra, ao queres
pondeu o major Garcez que seus companheiro~ ao tiro da 
alvorada se havião achar no Rocio, onde o e. peravão, e 
que naquelle momento tinha recebido a\·iso; continuou o 
commandantP Valente a oppôr·-se: fot então preciso que 
o major Garcez, pondo-lhe ao peito nora ptslola, lhe inti
masse ou morrer, ou ser preso, ou seguir os companhei
ros; preferia no entanto a prisão: mar·chou o batalhão, 
chegaudo ao campo de Sant'Anna ás 3 horas e meia da 
noite. 

Alguns officiaes do 15 tinhão ido it meia-noite ú Praia
Vermelha buscar o resto do parque montado, chegando 
ao Rocio ás 4 horas; a 1• companhia de caçadores e o 
paJque, vindos de S. Cbristovão, logo que chegárão ao 
Rocio tomárão as boccas das ruas, com a artilharia car
regada e morrões ar.cesos, aonde se conservárão até ás 
1 o horas na mesma posiçrto. · 

A's 2 da noite o batalhiio n. H pegou em armas e mu
nições, e, depoi~ de promplo, o seu major mandou parli
ci)1ar ao commandante que por subordimu;ão llte avisava 
que o batalhão ia jurar a constituição, e que se S. S qui
zesse acompanhar, que o fizesse, quando não que ficasse; 
ao que l'aspondeu o bravo commandante que o seu bata
lhão nunca ma1•cha v a sem elle, e logo se põz á sua frente, 
indo se encorporar no Rocio. 

O n. !1.5 eslava de guarda, e o seu mnjor, ás 2 homs 
da noite, montou a cavallo, visitou lodas as guurdas, or·
rlenando que se desse 60 car'luxos a cada soldlldo, e que 
no caso de rompimento se fosRem todos reunir· no Rocio ao 
resto do batalhão, onde acha•·ião seus officiaes, que mar
chátão ás 21/2 horas paraalli, eocommandante,quando 
nflo achou a gente no quartel, ás 7 horas, tanrben, se foi 
unir a elle. 

O bat;~lhão de caçadores da terra (como designavão), 
qu·e lambem era um bom corpo e bem disciplinado, es
tava ao cuidado de um capitão po•· se não poder· contar 
com os superiores; pot· isso os oficiar$ subaltemos, ás 
3 horas da noite, acordárão mansamente os soldados. e, 

OCCORRENCIAS DO DlA 26 IlE FEVEREIRO, EXPLICATIVAS AO com OS offic taeS que se acha vão alli, mar•cht\rão para O 

ARTIGO ACIMA MENCIONADO, EXTRAJII DAS DE UMA CARTA ROCÍO: ao tiro da alvorada esla vão nesta praça O halalhão 
n. H, pal'le do de n. 15, o de ca(;aclores n. 3, caçadores 

QUE NESSA DATA FOI lfANDADA PAKA LISBOA . d Ih a terra e arti a•·ia montada, unicos corpos com que se 
contava. 

Estando geralmente todos dispostos a alcançar a cons- Ft·ita esta reunião, pretendião os j{< mcncionndes indi-
tituição, esta tardava muito, e os. ministros cada dia ini- viduos man lar ti Sua Magestarle uma deputação expondo
tavão mais o povo com suas determinações, conselhos de lhe o que 'lnel'ião; porém, per·suadido de que o Príncipe 
~~lado e_ nenhum resultado. Tratou-se que o Pl'incipe Real apparecpria, esperárão, e logo que raiou o dia gr·itáriw : 
ma á L1sboa, para o que apromlárão-se às pressas a nào Vila el-rei. viva a constituição! Foi entflo quarHlo se 
D. Joao VI e mais tres fragatas; ficava a Princeza Real e abrirão as janellas e grilárão todos o mesmo : nesse mo
o ~incipe ia escoteiro, e já nomeadas as pessoas que o menlo appareceu S. A. o Príncipe Real, só acomoanhado 
hav1ão acompanhar, porém sem famílias: Lu do isto levou de um criado a quizerão acclama-lo; por<·m elle grilou : 
tempo, e a Princeza Real opposla a ficar, quiz acom-j Viva el-rei, viva a constituição que fi1erem as cOrtes de 
panllar seu esposo no mesmo estado em que se achava. Portugal! 
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· Já h a via ' algum povo e se ia ajuntando mais tropa ; 
apresentou então o Prinr.ipe o decreto de !<4, ficando tudo 
como estava, dizendo que tinha ordem do pai para jurar, 
ao que respondeu a tropa e o po'o (ou para melhor dizer 
os que tinhão arranjado tudo) que querião novos empre
~ado~, c apresentá•·ão a relação, tal qual foi aceita e pu
.ólicada, ao que respondeu o Príncipe que ia ter com seu 
pai, que esperassem um pouco que immediatamente vol
taria para prestar o juramento, e que no entanto se man
dasse chamar a calnara para a sala do theatro, o que se 
fez logo. 

Erão 7 horas quando alguns officiaes andárão pela ci
dade dando vivas, e tudo em tanto socego que parecia 
não haver nada. 

Vollou o Príncipe, leu o decreto do pai e a nom~ação 
dos novos empregos, mostrando a todos a assignatura de 
el-rei, e no meio de vhas subio á varanda do theatro, 
onde já eslava a camara e o bispo capellão-rnór, e adiante 
de todos prr.ston o juramen1o com grande animo e con
tentamento de todos, tendo nesse dia desenvolvido o que 
nunca se esperou, e creado um amor publico assás grande, 
isto tudo concluído serião l.O horas, quando foi cheg""do 
o resto ela tropa e rnili<:ias por ordem qul' dalli mesmo deu 
o Príncipe, ap1Jarecendo a brigada composta de officiaes e 
suas bandeiras, que foi mu1to applaudida; a essa !Jura 
mostrava a praça do Rocio um f]Uadro interessante. 

O Príncipe linha de noite ordenado que o commandante 
da policia José Maria licasse preso em casa, onde se con
servou. 

Não contando os autores do acto com a cavallaria, e-até 
desconfiando, puzerão-lhe um oarque carregado defronte 
do quartel para os não deixar formar, o que depois fize
rão por o1·dem do Principe. 

Emquanto a tropa dava o juramenlo o Príncipe montou 
a cavai lo e disse que ia buscar seu pai (tendo morto neste 
dia tres cavallos), o qual appareceu serião H horas, es
tando a camara ii espera; passou por entre a tropa em 
meio de vivas a el-rei e á constituição: tirárão -lhe as bes
tas da cannagem, sendo puxado até palacio pelo povo, 
onde cootinuárão os applausos; vollaudo o Príncipe ao 
Rocio, entrou no largo do Paço á frente Lia tropa. 

Seguirão-se as continencias; e depois disse el-rei, da 
janella, em alta voz, ao povo e tropa: Approvo tudo 
quanto meu filho fez hoje no Rocio; continuárão os vivas 
e mais applausos, e desfilou a tropa em frente do pàlacio, 
aonde estava a família retrl, recolhendo-se a seus quarteis 
sem que houvesse a menor novidade. 

o theatro se fez logo uma subscripção voluntaria a fa
vor da tropa de 1.' linha, e dentro em hora e meia se 
achava em caixa, alli mesmo, 30:000U, que continuava 
para no oitavario ser repartida. 

Salvou a esquadra á hora e meia da tarde, e as fortale
zas, que já o tinbão feito, repetirão Bovamente. Houve lu. 
minarias em toda a cidade, e espectaculo a que assislio 
el-rei e tocla aJamilia real; houverão poesias e discursos, 
e um acabou dizendo: H ontem escra1Jos, hoje Romanos, 
o que o povo não gostou muito, c assim finalisou o memo
ravel dia 26 de Fevereiro. 

Em 27, nada de novo ; tudo em socego : con linuárão as 
Juminarias, salvas pelas fortalezas e esquadra embandei
rada e espectaculo. 

Em 28, ás 1 O horas dá manhã, forão ao rei pedir a li
berdade da imprensa para poderem escrever, e a camara 
pedio a demissflo t.le outros empregados 

Foi despachado major-general da esquadra o Farinha. 
o filho do José Maria da policia, que com mandava a ca
vallaria no Rocio no dia 26, foi mandado ás 9 horas para 
a casa, tomando o major Santos o commando. 

DEPOIS DO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 1.821 Al'PARECJ:;i\I 

IDÉAS REPUDLICANAS, J:: SÃO PRESOS VARIOS INDIVIDUOS 

COMO CONSPUlADORES. 

Em seguida aos acontecimentos do dia 26 de Fe
vereiro de 182f., no Rio de Janeiro, se descobrio 
uma conspit·ação, que tinha por objecto o estabele-

cimento de uma republica no Brasil. Varios cons
piradores, dos quaes alguns erão funccionarios pu
blicos, favorecendo-se do enthusiasmo e efferves
cencia do povo . aproveitárão o ensejo para a 
conspiração, e, descobertos, forão presos algun~ e 
recolhidos á fot'Laleza de Santa Cruz, e outros para 
evitarem a prif;ão ocr.ultárão-se. 

O l'ei, tendo declarado pelo decreto de 7 de 
Março, que devia voltat· para Lisboa, na noite do 
dia 9, annunriou no conselho dft ministros que ti
nha mudado de resolução, e que a sua determinação 
de ficar no Brasil havia sido tomada em conseqnen
cia de uma conferencia que tinha tido com o ministt'o 
dos negocios estmngeiros. O rei no mencionado de
creto manifestou a sua resolução de partie com sua 
familia, deixando o Principe Real O. Pedro de Al
r.antara na regencia do reino do B1·nsil. Por outro 
decl'eto der.larou el-rei a sua -determinação de em
barcar immediatamente para seus dominios da Eu
ropa. 

No entanto Ta1·giní, juiz da alfandega, foi preso 
como conspirador; o mesiuo aconteceu a Luu: José 
de Carvalho, João Seve1'iano 'Maciel da Costa e a l:ti
doro Fruncisco Guimarães. O almirante Rodrigo Pinto 
Guedes, tendo fugido para Iguassú, foi preso em casa 
do brigadeiro Genelli pelo coronel .Manoel José de 
Moraes. 

O ex-ministro Thomaz Antonio, que perseguia os 
conspiradores, para se livrar da sanha e-furia do 
povo, fugio para Santa-Cmz, onde esteve occulto, 
e o rei, com o fim de o salval', cor;cedeu home
nagem 'a Targini, e por fim Sua Magestade per
doou a todos que commettêi·ão tal ct·ilne contra 
a sua real pessoa e as instituições do Estado; e, 
accrescenta o documento que tenho á vista, que, o 
conde de Palmella e Felisberto Caldeira embarcárão 
para a Inglaterra. 
. Estes factos se derão no Rio de Janeiro, e não 
tomárão vulto porque o rei, por sua bondade, n-o 
quiz perder a ninguem. 

Conversando eu no senado sobre esle assumpto 
com o duque de Caxias, em presença dos senado
res barão de Pirapama e desembargador Firmino 
Rodl'igues Silva, nos disse S. Ex. ser este ~acto ver
dadeiro e seu contemporaneo, e n~s contou varias 
circumstancias que omitto. 

O der. reto, que abaixo transcl'evo, j usLif1c~ este 
acontecimento, que passou entre nó sem especial 
menção, ntl.entas ás circumstancias e ás preoccu
pações da trasladação da côrte portugueza para tis
boa ; o decreto, bem que desbotado em suas feições, 
deixa ít'ansluzir os planos qu~ então existião. 

Decreto 

" Chegando ao meu real conhecimento que homens 
perversos, e amotinadores do publico socego, abn~amlo 
do enthusiasmo, que em todas as classes de habitantes 
desta capital havia excitado o memoravel dia 26 de Fe
vereiro proximo passado, andavão suscitando, por via de 
obscn1·as machinações, odios populares contra varias pes
soas, a.signalando-se já como primeiras e immediatas 
victimas de seu desenfreado furor os desembargadores 
do paço Luiz José de Carvalho e Mello e João Seve
riano Maciel da Costa, e o almi1·ante Rodrigo Pinto Guedes; 
mas não sendo possível averiguar na estreiteza do 
tempo, em que se denunciava dever-se executar tão hor· 
roroso attentado, qnaes fossem os meios premeditados 
para o pôr em execução ; não sendo por isso possi
vel tomarcm-·se repentinamente as necessarias cautelas 
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ara com certeza prevenir um acontecimen_lo, que P?r 
;i só não podia deb:ar de compromeller a publica Lranqm~
lidade ainda quando se não achasse ligado a u~ mais 
vasto planG de assassínios; houve pu r bem ordenar mstan
taneamente por meu real der.reto de 3 do corrente mez, 
dirigido immediatamente ao general governador ~as armas 
da cõrte e província, que fizesse pôr em custoch~ as tres 
acima mencionadas pessoas, afim de. que, su~lrabidas por 
esse modo a qualquer sinistro e inupmado proJe?lo de seus 
inimigos, perturbadores do socego desta capital! s~ po
desse averiguar e acautelar ~elas ~dequadas PI.ovJden
cias, a que immediatamente fui servido man~ar ptoceder, 
as intentadas maquinações, tanto contr~ a vtda d~quelles 
meus fieis vassallos, como con~·a a pubhca. tranqmlhdade. 

u Tendo-se, porém, conseguido _descu~nre mall.ogra_r as 
occullas tramas, com que ameaçav~o as vid~s d~s cidadao~, 
a segurança do estado, e não ex~stmdo .~at~ o ~usto receio 
de que os tres mencionados deltd?s seJaO mopm~damente 
atacados, antes que a força pubh?a possa acud_wem seu 
soccorro, e prevenir as incalculaveis cons~quencws de um 
motim· sou servido ordenar que os referidos desembar
gadore~ do paço Luiz: Jose de Carvalho e ll~ello e Joclo ~e
veriano Maciel da Costa, bem como~ almnante Ro~·~tgo 
Pinto Guedes , possão voltar para o se10 de ~uas famih_as, 
e entrar no exercício de seus emprego~. nao Lendo st~o 
delles removidos por crimes, erro, suspeila ?':1 accusaçao 
alguma porém sim e tão sómenle por eflCito daquella 
atern;l e providente protecção, com que me cumpre 

~cautelar pelos meios mais promplos e effic_azes, quanto 
de algum modo póde comprom~Lter o publico so~ego, e 
a segurança de cada um dos habitantes du meu remo. 

« silvestre Pinheiro Ferreira, do roeu C?nselho, e f!leu 
ministro e secretario de Estado dos negocws estrangeiros 
e da guerra, o. ten~a assim ent~ndido e expeça as ordens 
n~cessarias. PalaclD da Bõa-VIsta, em 16 de Março de 
1821. -com a rubrica de el-rei nosso senhor. ~~ 

PHYSIONOJIL\ DO RIO DE JANEIRO DEPOIS DA PARTIDA DO 

REI PARA LISBOA, E QUALIDADES DESTE SOBERANO 

A partida da côrte portugueza causou grave sen
sação em toda esta bella cidade do Rio de Janeiro, 
e toda ella apresentava um aspecto de tristeza, que 
parecia conter em si a incerteza do futuro que a fa
zia reflectir no presente. 

As operações commerciaes afrouxárão conside
ravelmente. As obras publicas e particulares per
dêrão aquella actividade, com que até então se 
distinauião. Os espectaculos fo!'ão abandonados 
pelos 

0
seus antigos concurrentes. Todos temião o 

presente e receia vão o futuro, e cada um tl'ata va 
de se pôr a coberto ?as eventualidades,. apurando 
o que tinha para se por a salvo em occastão oppor
tuna. 

As especies metallicas, já diminuídas pela quan
tidade de moedas circulantes, de ouro e prata em 
barras e em obras que forão na esquadra, começá
rão a ser de dia em dia mais proc:1radas e mais ra
rAs. Póde dizer-se que o Rio de Janp,it·o, 1:om a par
tida do rei, ficou corno uma família que perde o 
seu chefe, e não sabe ainda qual será o seu destino. 
O rei O. João VI era.ger·almente amado peios bra
sileiros, porque era elle naturalmente bom e com
passivo; desvelava-se em assegurar a sorte das fa
milias quando ellas tinhão a desgraça de perder 
seu chefe. 

Era elle mesmo que previa o modo de soccorrer 
á viuva do empregado publico, e de empregar o 
filho, quando elle se achava na circumstancia de o 
ser. no lugar vago que ficava pela morte do pai. 

Tudo isto fazia sem ostentação, e de um modo 

tão agradavel e ~?mpassivo, que. parecia mais o 
pai de uma família do que o rei de uma nação. 
Quando salvava uma vida ou fazia um beneficio era 
para e:Ie um dia de satisfação. O seu contenta
mento manifestava-se então com todos com quem 
fallava naquclle dia, porque a todos queria elle 
communicar aquelle prazer. . 

O. João VI não tinha uma grande 1llustração, 
mas tinha muito talento e feliz memoria para os 
negocias, e muito amor pelo trabalho. Amava a 
justiça, e se alguma vez avantajava nos seus despa
chos a predileção pessoal era quando esses despa
chos não pt·ejudicavão a terceiro, porque, se preju
dica vão, esse terceiro era infallivelmente indemni
sado antes ri1esmo de o requerer. 

A grande memoria que tinha e a experiencia lhe 
valião em muitas occasiões, senão para decidir as 
questões, ao menos para mostrar aos seus conse
lheiros que elle não era alheio aos negocias. Com 
todas estas bellas qualidades tinha um defeito, que 
as destruiu. pela raiz sem elle o querer. 

Era dominado pelo med0 : por outro lado, nm 
falso principio religioso prejudicava a sua intelli
gencia. Entendia que, se não seguisse o voto dos 
conselheit·os da corôa, tomava para com Deos sobre 
si a eonsequencia do negocio sobre que deliberasse 
pela sua vontade. Era por isto que elle manda va 
sempre pôr em execução o voto dos conselheiros 
em contradição ao seu, que muitas vezes era o 
melhor. 

D. João VI teve um reinado muito agitado. O seu 
caracter soJireu muito cain as agilações e infelici
dades do seu reinado. Não era feliz no centro da 
sua familia; pelo contrario, foi do centro della que 
nascêrão os seus maiores desgostos. A conspiração 
do Alfeite, movida em 1805 por sua propria mu
lher para lhe tirar a regencia, influio tanto sobre 
elle, que lhe tirou a saude e o põz quasi em estado 
de allienação mental. 

A princer.a conspirava contra seu marido para. 
lhe tirar o poder, e por outro lado o enchia de des
gostos domestics da natureza daquellcs que os ho
mens soffr·em, mas que não perdoào. Todos estes 
infot·tunios erão ainda uma razão pat·a que o bon
doso povo brasileiro se interessasse pela victima que 
amava. 

D. João VI retribuiu este amor, interessando-se 
muito pelo Brasil, cuja grandeza elle compreben
dia pel'feitamente. Veio enfermo, e no Brasil gozou 
de tão boa saude, que em 13 annos que nelle resi
dia nem um só dia esteve de cama. O seu governo 
no Brasil foi socegado; não passou pelas tribula
ções em que estP.ve em Portugal. Foi muito c·on ·i
derado e respeitado por todas as côi'tcs da Europa 
e de todos os governos da A merica 1\Iel'idional. 

Confiava tanto nos brasileiros, comprehcndia tão 
bem a sua posição na America, que se prepal'ava 
para ser o ~rbitr·o della; e parajuslific~r. o que 
digo, um dra, lhe perguntando o sou llllDlSLJ'O o 
que queria que se respondesse ás grandes poten
cias européns, que exigião que ua Mageslade 
restituis e Montevidéo á Hespanha, re pondeu 
D. João VI:- diga que já não e·tou ?la Etwopa. 

O l'RlNCIPE REGENTE M.Hil>.~ PROCEDER \s ELEIÇÕES l'ARA 

DEPUT"-DOS . .\ CONSTITUI "TE DE LI BOA 

O Principc depois de varias providencias quo 
tomou, principiou a fazer economias nus despezas 



60 IDSTORIA 

publicas, e principiou muito bem, porque foi nas I dendo-se secretamente com os companheiros ven
despezas da sua casa que elle deu os maiores e ceu essa difficuldade, elegendo-se para deputado 
mais profundos golpes. O Sr. Varnagen, na sua 

1 

João Soares Brandão. 
Historia do Brasil, diz, ~u~ o ?rincipe rcrluz~ra a Completa a deputação passava-se a eleger os sup
despezn da sua casa ~ ~ns1gntficant~ quantia de plentes e forão eleitos Francisco Villela Barbosa 
i :6008. A carta do Prmc_1 pe a seu P~l, com a data (depois marquez de Pat·anaguá) e Ledo, medico no 
de 17 ue Julho de 1821, d1z o contrarw. Porto, imão de Joaquim Gonçalves Ledo, que era 

As despezas da casa real continuárão a serem ·~lei Lu:·. que muilo figurou depois nos negocias da 
feitas pelo thesouro, muito reduzidas, porém, por- independencia. Estes dons ullimos supplentes subs
que o Principe assim o quiz. O conto e seiscentos tit.nirào logo aos dous deputados prelados, que aro
mil réis, de que falla o Sr. Varnagen, é a quantia bos fallecêrão depois de eleitos. 
que. o Princi~P 1·eservou pa1·a as clespezas <lo seu o bispo de Coimbra não chegou a ir á camara; o 
bolsmho partwulat·. O Sr. yarnagen confundiu, inquisidor-mór Azeredo Coutmho só uma vez lá 
portanto, as despezas du bolsmho com as despezas foi, e nessa distinguia-se por um dis::urso tão ve
da casa rral. I bemente sobre as causas do Brasil, que fez pro-

O P1·incipe achou nas cavallarices de seu pêú funda impressão no congresso, nas galerias e na 
1.200 animaes, e para o seu !5erviço só conse1·vou cidade. Adoeceu no dia se~uinte ou nw.smo naqnella 
156. Na acharia a reducção foi granrte. Destinou o noitr e falleceu. A morte deste eloquentissimll pre
pnço da cidade, que estava.des9abiLado depois da lado foi attrihuida a um erime, !5egnndo se disse. 
partida da côrte, para as secretarias de Estado e 
outras repartições publicas, que estavão até então 
em casas lle aluguel. Não poupou occasião de re
duzir as despezas sem prejuízo do serviço. 

Mandou proceder ás eleições de deputados para 
Lisboa pela província do Rio de Janeiro. Dava ella 
cinco deputados tão sómente. Acunteceu então u 
contt·ario do que hoje ac():::tece: ninguem queria 
ser deputado. Houve Lambêm cabalas nessa eleição, 
mas forào ellafl para não ser-se eleito. A razão que 
da vão as pessoas que erão escolhidas era: Não posso 
aceitar, po1·que julgo que poderia ser mais utiL aqui 
do que lá. Ninguem dizia mais do que isto, e todos 
tacitamente se .entendião. 

Os brasileiros sensatos do Rio de Janeiro enten
dião que o estado presente era falso e que havia de 
ser forçosamente substituído por outro. Qual fosse 
elle todos o presentião, mas ningeum o divulga vã. 
Neste estado de causas decidia-se que se elegesse 
para deputados brasileiros que já se achassem em 
Portugal. Os eleitores portuguezes facilmente con
cordárão com esta opinião. Entendêrão que os bra
sileiros que residião em Portugãl tinhão idéas mais 
portuguezas do que os brasileiros que paea lá fos
sem commissionados. 

Concordá1·ão, pois, entre os eleitores que se ele
gessem brasileit•os já residentes em Portugal. Os 
àous primeiros nomes em que Lodos concordavão 
forão o de José Joaquim de Azeredo Coutinho, 
inquisidor-mór, e D. Francisco de Lemos, bispo
conde e reformadoe da universidade de Coimbra, 
ambos naturaes do Rio de Janeiro. Approvou-sc 
tambem a Luiz Martins Bastos, natural do Rio de 
Janeiro e irmão do bispo de Perna:nbuco Fr. An
tonio ele S. José Bastos, e de outro frade de S. Bento 
Fr. Manoel Bastos, influindo muito este para que o 
irmão fosse eleito. 

Os eleitores poetuguezes tio hão por seu candidato 
o Dr. Luiz Nicoláo Fagundes Vacella·, tambcm na
tural da cidade do Rio de Janeiro e nella residente, 
e não admittia a opposição que este fazia a set· 
eleito. 

Não havendo em Portugal mais fluminenses onde 
escolher, os eleitores brasileiros coucordárão na 
eleição do Dr. Luiz Nicoláo Fagundes Varella, que 
era tambem eleitor. Faltava o quinto deputado a 
eleger. Era uma difficuldade a vencer; porém o 
eleitor ~apitão-mór José Joaquim da Rocha, enten,. 

DESAVENÇAS ENTRE O CONDE DOS ARCOS E O CONDE DE 

LOUZAN_ 

Pouco tempo depois da partida do rei apparecê
rão desavenças entre os dous condes de Louzan e 
elos Arcos, influentes no governo, e de tal fórma foi 
a cisão, que não podia mais haver conciliação entre 
elles. O conde dos Arcos queria o Brasil para o 
Príncipe e para si; o conde de Louzan queria o 
Brasil para Portugal tãõ sómente. Esta,·a tão afer
rado a esta idéa, que julgava possível e mesmo na
tural a realização della. 

O conde de Lonzan era tão curto de idéas, como 
vaidoso ou presumido de financeiro, sem que disso 
ti v esse a menor idéa. Concebeu o tresloucadp pro
jecto de não empregar mais brasileiro algum, em 
lugar publico de importancia. Não fazia disto 1se
gr:edo ; pelo contrario tinha certa vaidade em o 
manifestar. 
· Fallecendo no dia 9 ele Maio de 1821 o adminis\.. 
trador da alfandega, o filho deste, um do~ mais dis~ 
Linctos empregado& clella·, entrou uo ntlmero dos 
pretendentes ao lugar de seu pai, ~foi pó~ fim des
pachado ; e indo agradecer ao P ineipe Regente, 
este, com a franqueza que o caracterisa v a; lhe disse: 

<< Agradeça, que fui eu só a seu favor; todos os 
minbtros lhé forão contrarias. Eu o despachei, por
que espero que sirva com o mesmo interesse e 
honra com que servia seu pai.» ., 

O novo administrador da alfandega \foi ~m se
guida agradecer ao conde de. Louzan. Este, com u~ 
modo brutal, lhe disse: <I Vá agradecer ao Prin.:. 
cipe, que foi quem o despa:c}:wu, contra a minha 
vot:Jtade; a mim não, que fui contra o seu requeri
mento, que não a.pprova.va a sua nomeação, nem 
approvarei a de nenhum outro brasileiro .para offi
cio de tanta importancia . » · 

O conde de Louzan empenhava-se para que o lu
gar ·requerido fosse dado a João da Rocha Pinto, 
natural do Porto. A divergencia de princípios entre 
os dous condes foi levada ao conhecimento da tropa 
portugueza, e esta, como ePa natural, e já desespe
rada pelo que experimentava, seguia a opinião do 
cond·e de Louzan e prestou a este toda a sua força 
para se desfazer do conde dos Arcos. 

Os meios não erão legaes, mas erão ac1ue.lles que 
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estavão em voga, e que desgraçadamente o Prin-~ partio para a fazenda de Santa-Crur. Lá no meio 
cipe e a população desta grande cidade e provincia das suas occupações administrativas, a lembrança 
não fazião resistencia. de que a tt·opa portugueza podia fazer, apczar das 

O conde de Louzan t'oi um liberal exaltado quando promessas dos seus chefes, o preoct:upava sem 
apparet:eu a revolução do Porto. Tornou-se depois cessar. 
absolutista, e foi um dos mais exaltados no reinado A's H horas da noite do mesn10 dia 4 montou a 
dP O. Miguel, de quem l'oi ministro da fazenda. cavallo e partio para a côrte. A's 5 horas da manhã 
D. Jlrf.:iguel disse em Ru11m ao Sr. conselhr.iro Drum- do dia 5 ja est:.1va nos quarteis do batalhão n. ::1 de 
mond, quando ministro all1 ,,que o co_nde de Lou- cac;adores, situado no campo de S. Chribtovão. Sus
zan, . pela su~ exalt:1çao, pt·la sua v~1d~de e pela peitou logo que se tramava alli um,a conspiração, e 
sua •gnot'ancta~ mUitO ~nba contt•Jbmdo para a que era no aposento do capitão Saque ~c reunião 
perda d~ sua corôa cumo re1 de Portugal. loto me os conspira~01:es: Fallou a este captlào, que dissi
commumcou verbalmente o mesmo Sr. conselhmro mulou ao pnnCiplO e exaltou-se depois com as pala-
Drummond. vras mais desabridas que o Príncipe lhe dirigia. 

EPISODIOS DO DlA 5 DE JUNHO DE 182-1 

Em fins de Maio ele 1821 cbegá rão ao Rio de Ja
neiro as bases da coustituição, decretadas pelo 
conrrresso de Lisboa ; e ne::las bases expreosamente 
se declarava que el las não erão obrigalol'ias para o 
Brasil emquanto não Fossem pelos seus deputados 
approvadas em côrtes. U Priucipe l{egente euteu
deu que esta clausu!a desobrigava P?r.emquanto ao 
Brasil de prestar Juramento ás relertdas bases da 
constitiuiçao. Os deputados do Brasil ainda se uão 
acha vão no congresso. Dem;üs o Brasil já havia 
prestado juramento á constituição, tal qual o con-
gresso a fizesse. · 

Este juramento prévio, posto que nullo em di
relto, porque ~inguem póde jurar o~servenc!a 
daquillo que na o sabe nem conhece, fazta toda v1a 
desnecessario outro qualquee juramento, ainda 
quando as bases da constituição expressamente não 
declarassem que a constituição que por ellas se 
fizessem não era ohrigatoria para o Brasil, em
quanto não fosse approvada pelos seus deputados 
no congresso. 

O conde de Louzan entendeu diversamente. Sup
punha que esse desnecessal'io juram_ento sujeitava 
ainda mais o Brasil a Portugal. Quena que no Bra
sil não houvesse acto algum espontaneo, que não 
houvesse livre arbJtrio em causa alguma e que os 
brasileiros se habituassem bem a receber tudo feito 
em Portugal. Eea por ·estas razões que elle susten
tava ·a seu parecer para se prestar juramento ás ba
ses da constituição. 

O conde de Louzan, vendo-se batido no ministe
rio, recorreu á tmpa. Esta começou desde logo a 
grita t' pelo juramento as bases da constituição. 
O Príncipe Regente foi informado ce que se tra
mava uma conspiração militar para o obrigar com 
as arfi!aS nas mãos a prestar juramento ás bases da 
constituição. Tentou conjut·ar este novo acto de in
subordinação da tropa pot·tugueza. Fallon a este 
respeito aos principaes chefes della, e todos elles 
certificárão ao Pt·incipe. Regente que era falso o 
boato que tinha chegado aos ouvidps ele Sua Alteza, 
~ue elles não ünhão tal intenção e nem jámais pra
tlCnrião semelhante acto de insubordinação. O Prín
cipe Regente não acreditou muito no juramento de 
taes officiaes; ficou, porém, menos preoccupado a 
resneito dos acontecimentos que se prepn.ravão. 

O Príncipe estava de boa fé a respeito do conde 
de Louzan . . Não o suppunha capaz de tentar nas 
trevas. Pela madrugada do dia 4 de Junho de 1821 

Sua Alteza ainda não tinha dado costa~ ao quar
tel já o batalhão pegava em armas. Dt<s 9 pam as 
10 horas da manhã desembocava ellc, au pa::;so de 
marche-marche, na rua Direita, vindo peJa rua de 
.S . Pedro. Ao approximar-se á alfandega, indu sem
pre no mesmo passo, os soldados começál'ão a car
regai' as espingardas. Duas dcllas disparárào em 
frente á all'andega. 

Este acto pôz aquella populosa e pacifica rua do 
cummercio na maiot' consternação. Os negociantes 
corrião para suas rasas afim de pôl' a salvo os capi
taes que puclessm de um saque tia tropa, que a to
dos parecia inevilavel. No entanto o batalhão con
tinuou a sua marcha, e foi fnz Pr alto no largo do 
Moura, em !'rente ao qual'tel do H de infantaria. 
Este pegou em ttl'mas e marchál'ão. Forão ao quar
tel de artiJhariana praia de D. Manoel, e lá fizerão 
outro ta nlo. Marcháráo ~stes tres corpos para o 
H.ocio. · 

O b atalbão 15 de infantaria, que esta v a até então 
divergente, vendo que a maiol'ia eslava da outra 
parte, marchou tambem, e lá se foi reunir com ella. 
Ao entrar no Rocio foi recebido com numerosos vi
vas da dos pelos lrcs corpos que já lá se acha vão. 

Informado o Príncipe do que esLava occorrendo; 
montou a ca vallo e veio ao Rocio. Ao chegar reu
nia os chefes e .[Jerguntou o que é que elles querião. 
Respondêrão : u Queremos jurar as bases da cons
tituição. '' O Pl'ineipe replicou : <t Jurar as bases 
da constituição apontao de bayonetas é cousa into
leravel. >> 

Um padre portuguez, de nome José Na1·ciso, que 
tinha sido capellão do conde ·de Villa-FJôr (depois 
duque ela 'l'erceira ), que estava presente, junto aos 
omc1aes, disse ao Priucipe-<t que elle era o procu
rador do povo; que o povu queri:l. jurar as bases da 
constituição, demitLiJ' o conde dos Arcos e nomear 
um governo provisorio, e que a tt·opa unanime
mente o apoiava neste sentido, e estava alli para 
sustentar e fazer effectiva a vontade do povo. >> 

A' vista de taes argumentos o Principe disse que 
elles queriào tanta cousa, qne se não pod1âo j'aze1· to
das na praça ou meio da rua; que etle subia pm·a a 
sala do theat?'O de S. João, e lá se t?'ataria des~es ne
gooios. 

Reunido o Príncipe com os chefes dos corpos, al
~guns offici1leS mais, e o improvisado procurador do 
povo, Sua Alleza disse, pois, que se era em nome 
do povo e da tropa que se fallava elle mandava cha
mar os eleitores que acabavão de eleger deputados, 
por serem estes os mais legítimos orgãos da von
tade do povo, do que o padre José Na{ciso, e que 
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mandava tamhem chamar a tropa brasileira afim de 
que, reunidos, dissessem o que querião, e que pe
dissem tudo de uma vez, porque elle não compare
ceria mais a outro chamado. 

A pouca tropa brasileira que bav1a acudia ao cha
mado ; poucos eleitores comparecôrão, e estes ou 
erão portuguezes ou brasileiro:; daquelles que es
preitavão occasião de melhorar de posição. Os tres 
pedidos feitos pelo padre José Narciso foráo reno
vados c quasi unanimemente approvados. 

Poucos ousárão votar contra o que a força nrmada 
estava alli impondo. E se o Príncipe Regente 
se suhmetteu á vontade de tão infame ajunta
mento não era muito qur. pessoas collocadas em 
posição infinitamente inferior fizessem outro tanto. 
A L"opa brasileira foi testemunha muda de toda 
aquella scena. Era pouca e não tinha munições de 
guerra, emquanto que a portugucza estava bem 
municiada, tinha espingardas carregadas e a.rtilba
ria com os morrões accesos ! 

sem nada fazer de bom ou de máo. Durante a sua 
existencia informou alguns requerimentos que lhe 
mandava a secretaria de Estado. Os tribunaes nunca 
fizerão caso della nem lhe reconhecião a legalidade. 

A tropa marchou para a casa do conde dos Ar
cos (hoje paço do senado) no campo de Santa 
Anna ou da Acclamação, e nos mesmos trajes 
domesticas em que o acbárão, ao cahir da noite, 
o levárão preso para bordo c] o brigue 1'1·eze de Maio, 
afim de o l'aze1' seguir para Lisboa. 

O Principe Regente fc:>i muito censurado por não 
ter empregado os meios de repelli1· tamanha vio
lencia, vendo passar o seu amigo e seu ministro de 
EsL;~do, preso, nu meio de uma escolta, com sua fi
lha, naquelles L1·ajes, como se fôra o illustre conde 
dos Al'cos um facínora ou bandido. 

O nob1·e conde dos Arcos e sua filha, recolhidos 
presos a bo1·do, sahirào para Lisboa com escala pela 
Bahia no dia 10 de Junho, no brigue T1·eze de 
llfaio, sendo o seu com mandante o 1 o tenente Ma-
noel Pedro de Carvalho. 

PRISÃO DO CONDE DOS ARCOS NO DIA 5 DE JU NHO DE 1821 A (;azeta do Ri& de Janei1·o, COntaoeJo tQdaS as pe.-
ripecias do dia 5 de Junho, narra os factos do modo 
seguinte: 

O conde ifos Arcos, que representava um papel 
impdrtante nos negocias publicas em favor doBra- << Tendo-se divulgado nesta côrte desde o fim de 
sil, entendeu que, para accelerar os movimentos da Abril, tanto pelo rliario da regencia de Lisboa, como 
indapendencia, devia dar como partidos do gabi- pelo das côrtes celebradas naquella capital, as bases 
nete do Rio alguns actos do governo de Lisboa. sobre que se ha de estabelecer a constituição poli
A tropa portugueza, que vivia rlesprezada por todas tica portugueza, já sanccionadas, e mandadas jurar 
as classes da sociedade, pelas hostilidades que pra- e observar como lei fundament.al pelas mesmas 
ticou do dia 21 de Fevereit·o de 1821, disparando côrtes, o povo e a tr:opa da guarnição desta cidade, 
ti ros para dentro do edificio da praça do commer- que bavião solemnemente jurado a constituição 
c~ o, tendo grandes ciumes do que via o mmistro que aquellas côrtes fizessem, j ulgárão gue, tendo 
conde dos Arcos praticar, para se rehabilitar, in- prestado aquelle juramento a toda a constituição, 
citada pelo conde de Louzan, a pretexto de nova- tambem se entendia a respeito das bases que fazião 
mente jurar-se as bases da constituição, julgou con- uma parte essencial da mesma, e como S. A. Real, 
veniente pegar em armas e se apresentar em carac- o nosso benignissimo Príncipe Regente, havia pro
ter hostil c revolucionaria; e sendo aquelle ministro mettido anticipar aos povos deste reino todos o 
na reunião do tbeatro logo demitticlo foi em seu beneficios da mesma constituição, julgárão que no 
lugar non)cado o desembargado!' da casa da suppli- numero destas. vantagens afiançadas pel~ sua. !'cal \ 
cnçào Pedro Alvares Diniz. Foi escolha do Prin- palavra se devia comprchender o effect1vo Jura
cipc. menta; e pQr isso, todos.reunirlos na grande praça 

Decrrtou-se 0 jurn mento da constituição e a crea- do Rocio desta côl'te, dil'igil'ão á pr~sença -augosta 
ção de urna junta provisoria, cnjos membros forão de S. A. Real uma deputação encar1egada de mani
alli tu m u ltuariamenle indicados. Tam bem se for- festa r ao mesmo augusto Senhor estes sentim ntos 
mor1 uma esprcie de junta com dons mrmbros ns- lào patrioticos, e tào dignos da sua real e pr·ovidcn
sistentes ao tenente-general Jorge de A vilez, com- Lissima altenção. do que resulto_u vir S. A. Real 
mandante das armas da cõrte e proviocia do Rio de áquella mesma praça, e tendo subtdo. ~ gra~1de sal.a 
J·rneiro do !'Cal theatro de S. João, c sendo nlh ma1s parL1-
, · . _ ._ culnrmentc in-formado dos voto::; do povo e (rapa, se 

A trop:t portugueza na o esta v a naquclla oc~asiao I dignou de annuir a tão justa representaçào, não só 
tle boa ~;trmonta com o .general Jorg ~ de Avll~z, e pel'mittindo tjUe se jurassem as ditas bases, mas 
era conl1 .t_ellc que se artiCulava as m:''.n'·~s queixas. sendo s. A. Real 0 pl'imeiro que as jur·ou. ' 
E~Las quorxas erão um pretexto. O Pnnnpe par~. o . _ . 
ante,·ipar mandou di?.t>r a Jorge de Avilcz pelo mi- << E porque o povo e tropa.tmhao provas pu~h-
nisLro da guerra Caula que pedisse a sua demissão, ca_s de qu? a dnmora élaquelleJura~P.ntoora dev1da . 
afim de al'almar os animas ngitarlos. Jorge de Avi- á_mOuenclil du conde do_s Arcos, .mmtsLI'o c sec:eta
lez obedeceu; mas, clJegada a occasião, a tropa não ~·Lo de Estado cl?s_ negamos do rewo e est,·ange1ros, 
qniz que a demissão se elfectuasse; an·anjou isso Jgualmcnlt· ~"?K<Il · a~' ~S. A. Real houvesse por be1_n 
com a commissào dajnnta do governo rias armas. rcml'VCr o clllo OilOJStro daquelle e~prrgo, supph-

O d r . ,1 d . ~ d · . .·. _ cando-lbe ao meHmo tempo que se dignasse de jJer-
. e r c o ~ cr~,tçao n Junta provJ?OJl,J nao lhe millir a eJ,·içAo de uma ·junta que tivesse por 

d~sr.~nava :~t~rbUições:_ Ella não sabta nem como ot•jt:c to cxnminar qualquer lei qu~ alguma 111.gencia 
~cv:.r f?zm '1 su_a rcuma~, c nem o 9-ne _lhe compe- ele publica aclmiuü;tração tol'nasse indispensavel 
tia faze1 na qualidade de JUnta provrsorra. H fim de subir· á t'Pal assignatura depois rle visto~ 
. Apeznr da nomeação .desta junta o Principe con-· npprovado pela referida junt1), a qual é respons11vel 

tmuou a governar. A Jtmla morreu por si mesmo pela sua conducla activa e passiva ás côrtes de Lis-
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'boa· e outrosim fosse sprvido permittir que se elr.
gess~m dous officiaes generaes adjuntosdao de~pa
cho e e~pediente do gener~l das armas esta corte 
e província; o que tudo fot generosamr.n.te conce.
di·do pelo mesmo augm;to -8enhor, c~m ammo e be
nignidade verdadei1·amente real, cl1~nando-se no
mear para ministro e secretario de Estado em lugar 
do conde dos Al'l:OS o desembar).{adol' do pnço Pedr·o 
Alvar·es Diniz, e· ordenanrlo se convocassem os elei
tores da comnrca, que PlPgêl'ão os deputados par·a 
as côr·tes, para que, com a presidencia da cama1·a e 
concurso de do.us ol'til:iaes de cada corpo da ·I a e 2• 
li.nha da Kuar·ni.ção desta côrtP., elegessem os mem
bros de que se devcl'ia compô!' a rcl'el'ida junta. 

<<-Findo este a c to, os of!iciaes, que tinhão sido 
nomeados pelos seus r·espP-cti vos corpos para a elei
cào dos membros daquellu junta, elegêrão pa1·a 
ti.djunLos ao gove1·no das ar·mas os l?l'lgadeir?s Vc
rissimo Antonio Cal'doso e Francrsco Sara1va da 
Costa Refoios. 

« A' noite se dignárão S. A. R. o Prinripe Re
gente e S. A. Pl'inceza Heal, a<:ompanhados d<t 
cô!'te honl'ar com a sua augusta pre;;ençn o 1·eal 
theat;·o de S. João, onde se de1·ão repetidos vi 1·as á 
religião , á constituição, a Sua Magestade e~ · A R. 
o Pl'incipe Regente, e a toda a real famtlia. Can
tou-se o bymno constitucional, compost~ por S. A. 
Real e recitárão-se varias vPrsos allus1vos ás re
_peticlas de~on.strações de beneficencia, q~e .o 
mesmo bemrrmssimo Senhor uos tem prochgah
sado, mostra~do-se em tão vivos npplausos o rego
sijo publico. 

<< Seguio-se a representação d~ uma peça de mu
sica e uma elegante dança. Quast todos os morado
r·es da cidade illuminárão expontaneamente as 
frentes das suas casas. 

« No dia 7, ás 9 horas da manhã, appareceu 
S. A. R. o Príncipe Regente, com todos os minis
tros, em uma das salas do paço, e alli concorrêrão 
os membros da junta pr•ovisoria, e prestárão o de
vido juramento nas mãos do Exm. bispo diocesano 
capcllão-mór, em pt'esença do senado da camam, 
do exercito e do povo. Houve illuminação espon
tanea em toda a cidade, e dignando-se S. A. Real 
holll'ar com a sna augw;Eu presença o real theatro 
de S. João, foi alli applaudido com muitos vivas e 
obras poeticas. 

« Relativamente ao aconteo.imento acima expen

art. 31 das bases constitucionaes portuguezas. Esta 
junta será responsavel ás côrtes convocadas na 
muito nobre e leal cidade de Lisboa pela sua con
d neta act,i v a e pas&i v a. 

« Determino, outrosim, que todas as leis, que 
pela necessidade publica eu J'ôr obr·igado a fazer , 
sejã" remettidas em projecto pelos miuistr·os o se
cretarias de Estado á junta, par·a que, depois de 
por ella serem examinadas, subào á. minha real 
presença para eu as saoccioo,ar. 

<< Os ministros e secretarias de Estado são os 
que constão da relação junta, assignada pelo conde 
da Louzã D. Diogo, meu ministr·o e secretario de 
Estado dos negocias da fazenda. Paço, em 5 de Ju
nhll de 1821.-Com a rubrica do Pl'incipe Regente. 
-Conde da Louzà O. Diogo.-Carlos Fredel'ico de 
Caula.--Manoel Antonio Fal'inha. 

Relação appensa ao decreto de t> de Junho de i82t 

« Pai' a minis! t'O o sec!'eLario de Estado dos ne
gocws do reino e estr·angeil'os, o desembat·gador· do 
paço Pedro Alvares IJ iniz. 

<< Dos negocias da fazenda, com a presidencia do 
era rio regio, o conde da Louzã D. Diogo. 

« Dos negocias da guerra, o marechal de campo 
Carlos F!'ederico de Caula. 

« Dos negocias dn marinha, o chefe de esquadra 
Manoel Antonio Farinha. 

« Paço, 5 de Junho de 1821.-Concle dn Louzã 
D. Diogo. 

Decreto 

« Tendo eu creudo pelo meu t•eal decreto da data 
de hoje uma junta provisional, perante a qual se 
verifique a responsabilidade dos ministros e secre
tarias de Estado do meu despacho, que o art. 3f 
d~s bases da constituição port~gueza lhe~ impõe, e 
nao que1·endo retardar pol' mats tempo a 1nstallação 
des ta junta: hei pol' bem appr·ovar os deputados 
della que me farão propostos pelo povo e li'Opa 
desta cidade, constantes da relação junta, assignada 
por· Pedl'o Alvar·es Diniz, do conselho de Sua .Ma
gestade, ministro e secretario de Estado. 

« O mesmo ministro e secre!ario de Estado, e os dido se publicát•ão os seguintes diplomas: 

Decreto 

, das. repar·tições da fazenda, guerra e mat·inha, o te
nbão assim entendido e o fação executar pela parte 
que a cada um delles pel'tence. Paço, 5 de Junho 
de -1821. - Com a rnprica do Príncipe Hegente. 
Pedro Alvares Diniz, 

« Desejando em tudo satisfazer aos vassallos de 
ol-rei, meu Senhor e pai, e concorrer· para o bem 
"era!, que é e t.em sido o meu particulat· desvelo, 
determino, por justas e bem attendiveis razões que 
me for·ão ponderadas pelo povo e tropa desta ci
dade, que os ministros e secretarias de Estado con
tinuem a despachar· com a minha real pessoa, con
forme mandão as inslrucções de ~2 de Abril, que 
me u augusto Senhor· e pai me deixou, e crear· uma 
junta provisoria, composto. do 9 depu tados escolhi
dos de todas flS classes, perante a qual os sobredi
tos ministros o scc1·etarios de Estado ver·iflquem n 
sua responsabilidade, que lhes 6 imposta pelo 

Relaçao das pessoas que {orão eleitas pam deputados da 
jttnta p1·ovisoria 

u Mariano José Pereira da Fonceca, 38 votos. 
« Bispo capellào-m61·, 3''· ~ 
<1 José de Oliveira Barhosn, 33. 
« José Caetano Ferreira de Aguiar, 23. 
<< Joaquim de Olive1rn Alvares, 22 . . 
<< Joaquim José Pereira de Far·o, 20. 
<1 Seba~Lião Luiz Tinoco, 18. 
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« Francisco José Fernandes Barbosa, i 7. 
<< Manoel Pedro Gomes, i5. 
« Paço, 5 de Junho de i821.-Pedro Alvares 

Dfniz. 

Aviso 

u Para o juiz de {óra desta cidade.-Devendo to
das as autoridades ecclesiasticas, civis, militares e 
empregados publicas, jurar as bases da constituição 
que S. A. Real o Príncipe Regente adaptou e jurou 
para lerem observancia neste reino do Brasil, ser
vindo provisoriamente de constituição, na fórma do 
que determinárão as côrtes ~eracs e constituintes 
para os reinos de Portugal e Algarves pelo seu de
creto de 9 de Março do col'rente anno ; é S. A. Real 
servido que o senado da c>tmara esteja em sessão 
continuada pelo tempo que fôi' preciso, para asso
breditas autoridades e empregados prestarem o 
mencionado juramento, fazendo a todas constante 
por editaes, na intelligencia de que SI'\ expedem aos 
t1·ibunaes e mais estações as convenientes ordens 
relativamente aos seus respectivos empregados, o 
que Vmcê. fará presente no mesmo senado para 
que assim o fique entendendo e se execute. 

cc Deos guarde a Vmcõ. Paço, em 7 de Junho de 
1.821. -Pedro Alves Diniz. 

cc Tambem se imprimirão as proclamações se
guintes: 

Proclamação 

cc Soldados I- Não é só no campo da batalha 
que se adquire immortal gloria. Os inimigos inte
riores nas circumstancias actuaes são mais formi
daveis : elles projectão ruínas insanaveis; em vós 
descança a patria; não deixeis baluadas as suas es
peranças e as dos cidadãos, que, conDados em vós, 
se julgão ao abrigo da anarcbia. Vós sereis respon
saveis perante Deos, perante o mundo e perante as 
côrtes de Portugal, de qualquer nmmissão ou falta 
de ener~ia de que se pos~n api'Oveit<tr o systema 
anti -constitucional. 

« Se fôr preciso correi as armas e desappareça de 
todo o despotismo de qualquer maneira que elle es
teja mascarado; baluai planos tr·açados pelo odio e 
que serão seguidos de nrna longa serie de desgra
ças; mostrai ainda uma v-ez que ou portug!lezes ou 
brasileiros, descendeis do hP.roes que fizer·ão br·ilhar 
as quinas portuguezas nas regiões mais remotas. 

cc Soluadosl Viva a religião; vivãó as bases da 
constituição, que nos devem reger; viva el-rei 
constitucional e vivão os bravos que defender~m a 
patria. 

Ontm 

« Habitantes do Bt•asil, vassallos do luso impe· 
rio, todos portuguezes constitucionaes I -O dia 26 
de Feve1·eiro fui o mais brilhante que tem raiado 
no vosso hemispherio depois que no dia 24 de 
Agosto a nação portugueza reclamou os seus direi
tos, quebrou os ferros que a oppl'imião e fez renas
cer a liberdade. 

« O nosso amado soberano, o melhor de todos os 

monarchas, e seu augusto successor annuirão ao 
pregão da voz geral, e firmárão com o seu jura
mento a constituição portugueza, tal qual a flzerem 
as côrtes. Vós correstes á porfla prestar o vosso ju
ramento. A nação fez as bases da constituição, que 
forão solemnemente juradas por todas as classes 
e pessoas. Que vos falta? Não sereis vós sinceros e 
coherentes ? 

cc Eu vos grito, a razão vos brada e o uever vos 
chama : vinde e jurai as bases daquella constitui
ção que ba pouco jurastes; nelfas assenta o soberbo 
edificio da suave legislação que deve reger-vos. 
Ellas vos promettem a mais etema duração, a 
maior união a Portugal, que póde manter os vossos 
direitos, sustent:u· e guardar o vosso commercio, e 
segurar pam sempre a vossa felicidade. C::onclui as
sim a grande obra que principiastes; atalhai deste 
modo os grandes males que uma politica mal en
tendida vos pó de causar, e mostrai a Portugal e no 
mundo a vossa energia e actividade, a firmeza do 
vosso caracter e aclhesão á causa commum da na
ção, que em tudo vos fará felizes. >> 

SOFFRIMENTOS DO CONDE DOS ARCOS 

O Rio de Janeiro, remeLtendo preso para Lis
boa o esclarecido conde dos Arcos, não o carregou 
de accusações; e no entanto a Bahia, que lhe de
via innumeros favores, foi que, desconhecida, o 
accusou injustamente, sem se lembrar que ella não 
tinha Úm passatempo honesto para as suas distra
ções, e o conde dos Arcos lhe mandou comtruir o ~ 
seu elegante theako de S. Joãó; não tinha uma 
praça de commercio, um passeio publico, uma bi
bliot:!:J.er.a, e o conde dos Arcos deu-lhe todos esses 
monumentos. 

A Bahia não tinha divertimentos familiares, e o 
conde dos Arcos creou os concertos nocturnos a 
regulares nella, onde as familias passavam as ho
ras da noite alegres e divertidas. 

As casas que tinhão as portas e as janellas guar
necidas de rptulas, e que ahrião para fóra e~·n mndo 
a ma!tr;1 ta rem aos transeuntes, for~o subs'tituidas 
por vidraças. 

O conrle dos Arcos deixou na Babi(l uma memo
ria eterna, pois além desses monum~-"ntos protegeu 
as letras, as artes e as sciencias, a t-ul runto, que, 
animando aos cultores dellas, concorreu para que 
os 1alrntos, então opprimidos, apparecessem e se 
desenvolvessem. Isentando a todos que estuda vão 
do reci'Utamento, em pouco tempo a Babia se dis
tinguia pelos homens notaveis que veio a1 po-s
suir(*). 

Em 1817, estando a província da Bahia de mãos 
dadas com Pemambuco para a execução ria revolu
ção que alli se deu em 6 de Março desse anno, de 
posse o conde dos Arcos dos segredos revolur·.iona
rios e rlos planos tenebrosos em que elle set·ia vic
tima, -qão só evitou que a Bahia se comprometesse, 

(') Vide Memorias Ilistoricas e P.rovincia da Bahia por 
Ignacio Ar.cioh de Cerqueira e Silva, a Cho1·ographia de 
Domingos José Anto•nio Rebello e a 1.• serie do Bmsit Uis
torico na-historia dos ministerios. 
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como salvou por um mouo digno do seu caracter 
e lealdade aos compromettidos, fazendo que os que 
erão militares marchassem com a força. que exp~
dio para Pernambuco; e que ~s outros, que perten
cião ás outras classes da soCledad~, fossem empre
gados por meios diversos, em modo que ninguem 
ficou compromettido. 

Por todos esses serviços a recompensa que teve 
foi a ingratidão, cujo historico extraio dos Diarios 
do Governo de Lisboa de quinta-feira 9 de Agosto 
de 1821. n. 1.87. 

Of!icios da ,iunta provism•ia da Bahia l'emetticlos pelo 
governo ao sobemno congresso em sessão de 7 de 
Agosto. 

<< IJlm. e Exm. Sr.-Tenho a honra de remetter 
a V. Ex. para cenhecimento do soberano congresso 
os tres officios inclusos, que acabo de receber da 
junta provisional da provinci.a da Bahia, assim 
como participo que se ' 'ào expedir as ordens para 
sustar o desembarque do conde dos Arcos logo que 
chegue a este porto, até cíeterminação ulterior·. 

<t Deos guarde a V. Ex. Palacio de Queluz, em 
1 de Agosto de 182l.-8r. João Baptista Filguei
ras.-Joaquim José Monteiro Torres. 

nhuma no porto da mencionada província e diri
gir-se em rlireiturn u essa cidade, oRde entregará o 
dito conde. 

<< A junta aproveita mais esta occasião de se 
congratular mui cor·dialmente com V. Ex. poe tão 
feliz arontecimento, que par·ece assegurar comple
tamente a união da grande e briosa familia portu
gneza. 

<< Deos prospere e guarde á illustre pessoa de 
V. Ex. por mui dilatados annos. Bahia, 20 de Ju
nho de 1.821. De V. Ex.-Lui7. Manoel de Moura 
Calwal, pres.dente.-Paulo José de Mello Azevedo 
e Brito, vice-pre idente.-José Fernandes da Silva 
Freil'e.-Manoel Pedro de Freitas Guimarães.
Francisco de Paula de Oliveira.-Francisco José 
Pereit·a.-Francisco Antonio Filgueiras. 

Tenno de segu,rança do conde dos Arcos 

t< Aos 20 de Junho de 1.~21 compareceu a esta 
junta provisional do governo desta província o 
·t• tenente Manoel Pedro de Carvalh·.l, comman
dante elo brigue Tre:ze de Jlfain, entrado neste 
portq em o dia de de hoje, trazendo a seu bordo o 
ex-ministro de Estado conde dos Arcos, que vai 
para Lisboa; mas como o brigue devia tocar no 
porto de Pernambuco, o que não convem aos inte
r·esses da nação, este governo exigia do dito com
mandante que assignasse este termo, que com 
effeito assignou, de não ir a Pernambuco, e sim em 
direitura á Lisboa, ficando responsavel ás cõrtes 
em Portugal e a el-rei pela contravenção a esta re
solução da junta. Do tbeor deste assignei outro.
Manoel Pedro de Carvalho, 1 • tenente com man
dante. n 

« Pam Francisco Max imiano de Souza.-Illm . e 
Exm. Sr. -Havendo ha poucos momentos anco
rado neste porto o brigue Tre:te de Maio, sabido do 
Rio de Janeiro no dia 1 O do cort'ente, a bordo do 
qual vem em cnstodia o conde dos Arcos, em con
sequencia dos memoraveis e glot'iosos acontecimen
tos do dia 5 deste mesmo mez naquella antiga 
côrte, em que a causa da justiça e da razão trium
phou pela segunda vez das horríveis machinações 
do hediondo despostismo, que tentava desligar os <t Senhor. -A junta provisional do governo da 
portuguezes dos dous hemispherios. E ha \·endo Bahia tem a honra de levar por cópia á presença de 
muitos dos membros desta junta recebido varias Vossa Magestade, não só o officio que a ella dirigia 
cartas de pessoas de intima confiança, escrupulosa o ministro e secretario dos negocias do reino resi
probidade e decidido amor pela monarcbia consti- dente no Rio de Janeiro, communicando-lhe o de
tucional, cujo contendo em substancia a mesma cr·eto de 22 de Abril deste anno, senão a resposta 
junta participa n V. Ex. para fazer subir ao conbe- 1 da junta ao mesmo Exm. ministro. 
cimento do supremo. congresso das cõrt.es nacionaes, tt As razões apontadas na dita resposta parecem 
recommend~ a ma1s qesvelada segurança s?bre a de sobejo para .i ustificar o passo da junta em se. 
pessoa do dlt~ co~de, trdo com? chefe da ma1s exe- desligar· da província do Rio de JanPit·o no tocante 
cranda_ consp1ra~ao contra os mteresses commnns á subo!'dinnção politica economica, mas muito 
da naçao e do rei. mrtis pudera a junta accrescentat·, a não temer· fe-

(( Em conseqnencia disto deliberou e resolveu rir a delicadeza de el-rei na pessoa do Serenissimo 
unanimemente fazer sabir na tarde deste mesmo Pl'incipe Real, herdeiro do tbr·ooo e ramo de uma 
dia o VllSO que o conduz, tanto mais quando as dynastia adorada por todos os por'lnguezes. 
mesmas annunciavão um par~id? de ser·vis, com <t A junta não ignorava. que nn conformidade da 
que o co~de c?nta~a nesta provrnma, e. na s~a_Lres- constituição bespanhola, jurada interinamente em 
loucarla JmagJOaçao pl'Ocurava a r·efendn smsa.o elo Pot·tugal e igualmente na Bahia não a el-1·ei mas 
lmperio Portuguez. sim ás côrtes é que compete no~eação de reg~n<lia, 

'« E sabendo, outrosim, esta jnnta da conducta e que nestas circumstancias era abusivo o dect·eto 
anti-constitucional elo governador de Pernambuco de 2:! de Abril; não ignorava a Junta aue era inef
Luiz do Reao Barreto, tambem denunciado nas so- flca7. o mesmo decn>to, uma vez que a regencia in
brPditas ca"'rt;Js como par·ticlista do referido cere- cumh1da ao Sercnis,imo Principe Real trrlzia com
brino systemrt, acreditou ser do sen mais r·igoroso sigo o exercir.io de parte do podei' legislativo, 
dever não só recolher a mala pertencente áquella pm~que el-rei não podia da.r o 9ue não possuiu, ~ 
provincia para a remettet· ~romptan:ente pela pri- sem duyida j~ lhe não ~er'lenma l~gtslar, .e el-re1 
meirn embar•cação, senão lazer ass1gnar ao com- mesmo o havta t·econhemdo, adhenndo e JUrando 
mandante do brigue Manoel Pedro de Carvalho um uma constituição que admitte a divisão dos pode
termo de responsabilidade para com as cõrtes e res; não ignorava a junta que, ainda no caso de 
el-rei, afim de não tocar por circumstancia ne- que el-rei possuissc o poder- legislativo, nem por 
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isso o podia partilhar, por ser de sua natureza im
parlivel; razões, porém, ainda mais ponderosas, e 
que a junta julgou prudente não expõr ao Set·e
nissimo Principe Real, a decidirão. 

<c Era um monstro em politica a creação de dous 
centros de governo em um só Impcl'io; era um 
desejo mal coberto de semeat• sizanins e ger:u· di
visões entt·c os portuguezes dos dous bemisp berios: 
acustomar os portuguezrs rlo Brasil a narla tet·em 
de commum com os portuguezes da Europa; et·a 
calçar n estrada para uma [H'Ojecta!la c filei! sepa
ração das duas parte3 do Imperio, e desmenti!· ver
gonhosamente a união que el-t·ci mesmo Oze1 a dos 
tres reinos quando ergueu o Bt~sil a essa catbego-
da. 

u A junta passa em silencio o t'isco rla obedien
cia a um mini stet·io compos to de inimigos des
cobertos ou occolt.os do systema constitucional, 
que podia servil' se da snbordi nação da provmcia 
para faze-la concort·et• el~a mesma a solapar_ o edi
ficio que tão generosa e denodadamente ertg1ra o 
povo e tt·opa da Bahia. 

« A junta pó de enganar-se; mas nao receia de
clara L' a Vossá l\1agestade que não tem vistas sinistras, 
mas o ardente amor da liberdade constitucional, e 
o mais decidido affert·o a seus irmãos de Portugal, 
tem sido sempre quem a dirigia e a dirigir·á, ao 
mesmo tempo que ajunta se sujeila de bom grado 
ao qne Vossa Magestade resolver a tão importante 
respeito. 

(( O cóo prospere e guarde a Vossa Magestade 
como a nação ha mister. Bahia, 21 de Junho de 
1821.. -Luiz Manoel de Moura Cabral, presidente.
Paulo José de Mello e Brito, vice-presidente.
José Fernandes da Silva Freire.- Manoel Pedro de 
Freitas Guimarães. -Francisco de Paula de Oli
veira.-Francisco José Pereira.- Francisco Antonio 
Filgueil•as.- José Antonio Rodrigues Vianna.
José Lino Coutinho.)) 

Além do que acima dissemos, ainda lembrarei 
que foi sob a administração do esclarecido conde· 
dos Arcos que a província da Bahia muito flQresceu, 
porque este nobilíssimo fidalgo, dando vida a tu~o, 
fez quanto pôde para mer·ecet• que o commerc10, 
por grátidão, lhe mandasse construir· no Rio de 
Janeit·o um palacio para a sua residencia. 

Aquclles a quem protegeu, como Paulo José de 
Mello de Azevedo e Bt·ito, que por occasião da 
abertura da praça do commercio, em um elogio me
trico, o comparou aos primeiros bom~ns do mundo, 
são os mesmos que o calumnião e o abatem! 

O conde dos Arcos, provando a sun innocencia, 
esmagou a seus inimii.{Os com o decreto seguinte, 
que extrahi do Diario do Gove1·no de quinta-feira 6 
de Dezembro de 1821, n. 289: 

verno da Bahia imputou ao conde dos Arcos na 
sua conta de 20 de Junho do presente anno; e 
tendo juntamente presentes a memoria e documen
tos j ustiOcativos offerecidos pelo mesmo conde, de 
que tudo se mostra a falla de fundamento daquella 
imputação, em que a junta se reporta a cartas 
que não mandn, recebidas do Rio de Janeir·o d~ 
pessoas que nem nomêa, acet·escentando qu'tl o 
r-onde vinha. em custodia no brigue T1·eze de Jliaiq, 
quando ó eVIdente por seps documentos que vinha 
pat·a Portugnl com sna filha po1· licença do Pri ncipe 
Real, resolvêrão que o concle dos Arcos sPja im
medinlamente restituído á sua inteira e plena li
berdade. 

u Em conscquencia do que manda o mesmo Se
nhor· que o sobt·edito chancellet· da casa da suppli
cação, ficando nesla mtelligencia, faça logo expedir 
as ordens necessarias para inteiro e devirlo eum
primento do que as côrtes geraes e extraordinarias 
da nação portugueza tem ordenado. 

« Pala<üo de Qaeluz, em 28 de Novembre de 
1821.- José da Siha Car~alho. n 

OS ME~!DROS DO SYNEDRIO, COli A IDÉA DE RE<:OLONIZAR O 

BHAS!L, PROMOVEi\! A TRASLADAÇÃO DA CORTE PORTU

GUEZA PARA LISBOA (•). 

O maximo pensamento dos membros do Synedrio, 
com a revolução de 24 de Agosto de 1820, era 
obrigar o rei a voltar com toda a sua cõrte para a 
antiga mr.tropole e recolonisar o Brasil, e tendo es
ct•ipto a el-rei nesse sentido, e recebendo a resposta 
affirmativa do rei, contestão a nota nos termos se
guintes : 

« A participação que Vossa Magestade mandou 
fazer pelo seu mimstro de Estado dos negocias es- · 
trangei ros de tão acertada deliberação, c de ter rk
solvido voltar a estes reinos com toda a sua real fa\. 
milia, escolhendo novos ministros acredores da 
nação, foi acolhida com a mais excessiva satisfacão \ 
e altJgrin. · I · • 

<< Os paraenses f'orão os prim~iro · nn ot·dem dos 
tempos qüe nesse bemispberio al~árão aos céos 
mãos agradecidas, despedaçando as algemas da ar
bitrariedade. Quasi ao mesmo tempo, e igualmente 
primeiros, os nossos concidadãos da rica e ame11is
sima província da Bahia, a chave desse vastissimo 
continente, desenvolvêrão aquclle caracter heroico 
ticl e grandioso, que Eempre extremou seus habi: 
tantes em todas as épocas arriscadas. 

<< Vossa Magestade acaba de fechar a abpbada 
deste magestoso ediOcio. O seu juramento sellará a 
sua gloria e a felicidade dos p01·tuguezes, e a uuião 
dos reinos de Portugal, Brasil e Algarves, até hoje 
puramente nominal e forçada, é ja real e volunta-

<< Manda el-eei, pela sec1·etaria de Estado dos ne- ria. Nós seremos com o Brasil uma só família em di
gocios de justiça, parlicipar ao cbanceller da casa rei tos; e, l.enclo a mesma religião e o mesmo pai, 
da supplicação, que serve de regedor, que as côrtes nenbu!D poder conseguit·á jámais u dividi-la. 
geraes, e cxtraordinarias da nação portugueaza, u O-reino de Portuga'l, Brasil e Algarves é agot•a 

_ tomando em considet·ação o summar·io de testemu- mais que nunca conr:entmdo em uma união mystica. 
nhas, transmittido pela secretuia de Estado dos ne- A representação nacwnal carece de ser perfeita. E' 
gocios de justiça em data de 27 de Outubro, a que 
procedeu o corregedor do crime da côrte em vir
tude da ordem de i 7 de Setembro p~,;oximo passado, 
áoerca da supposta conspiração que ajunta do go-

(•) Vide a hisloria do Synedrio no [j • tomo da minha 
Cho?·ographia, pag. 60i e seguintes. 
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neccssario que cada habitante desse continente 
tenha voto, escolha, e que delegue em seu represen
tante a porção de poder. que ~he cabe na .somed~de, 
para que elle 'Venha ass1m a •mpô,l'-se a SI .Pr?prw a 
lei que deve reger-nos a todos. E es~e o d1relto qu.e 
lhe guardo u a natureza e que a soc1e~ade, consti
tuindo-se outra vez, lhe entrega e restilue. ,, 

Esle caviloso dor.umenlo, mandado de Lisboa a 
el-rci no Rio de Janeiro, já o não encontrou, por
que Sua Magestade, com quasi toda a sua família, 
havia partido para Lisboa no dia 26 de Abril, e, 
quando alli chegou sem o Príncipe herdeiro, pro
curárão os desor"ganisadores da sociedade outros 
meios de recolonisação, que farão mallogrados pela 
resistencia. 

EL-REJ O SR. D. JOÃO Vl CHEGA À MSBO"A NO DIA. 3 DE 

JULHO, ÁS 9 HORAS DA )lANHA 

Snn :\1n~estade chega á Lisboa no din 3 de Julho, 
ás !) hora:; da manhã, com 48 dias de viagem, e, 
ainda a bordo da náo D. João VI, é saudado por 
seus subditos. 

Relatorio da deputação que foi a bordo da ndo D. Joao VI 
felicttar a Sua illagestade, e da outra que o foi espemr 
á ent?·ada do paço das có1'tes. 

<< Logo que a deputação, destinada a ir no dia 4 
do corrente mez de Julho a lJol'do da náo D. João VI 
comprimontar a el-rei e sua real familia, che~ou 
pelas fO horas da manhã ao lugar do seu destmo, 
foi recebida com todas as honras e introduzida á 
presença ue Sua Magestade, que eslava em pé e a 
recebeu com expressivas demonstrações de sati~fa
ção. O arcebispo da Bahia, presidente da deputa
ção, pronunciou logo o discurso seguinte: 

<l Senbor.-Designado pelas côrtcs get·aes, ex
u traordinarins e constituintes da nnção portugucza, 
(( para vir com meus companhei t·os rendet· a Vossa 
« Magestade o fiel testemunho do nosso amor e ve
cc ncraçã.o no feliz momento ent gne Vossa Mnges
<< tade volta ao seio dos seus anuosos sullditos de 
c< Porlugn l para coope1·ar com elles na magoes tosa 
<c obra da sua regeneração politi,·a, tal é, Senhor, 
<< a multidão de idéas que este successo rlesperta 
u om meu espirito, que eu qnizrt•a antes ficar em 
<c nm silencio respeitoso c admirador. 

c< Se trago ú. memoria os pasmosos sncces os dos 
« 14 annos precedentes, tl'isles e dolorosos uns, 
<< cuja t•ocordação ainda hoje é rapaz de fazet• l'C
« nascr.r· em nossos roracões um susto mortal ; 
<< fnnsLos e alegres outt·Ós, em euja lembran_çn 
« ainda agora nós saborenmos, COliJO então servirão 
<< de temperar nossas amargul'as, eu não posso, 
<< Senhor, doixat• rle vêr nesta longa cnrlra de bens 
u c males, que alternadamente nos cerdtrão, os 
cc effcitos do uma Pruvidcnciit partirulat· e adqra
<c vcl, que, velando sobre Portugal c ~obre a au
cc gusta dynnstia de seus reis, quando os rleixava 
<< chegar â. b01·da do prccipicio, era. sómonte pal'a 
<< lhes estender a sua mão ommpotente c os 
<c salvar. 

<< Mas quando em particular considero a Vossa 

<< l\fagestade no presente momento, em que, depois 
c< do longo retiro de i4 annos, vejo a Vossa 1\fages
<c tade, salvo de tantos perigos, voltar tranquilla
<c mente a estas pmias, que tanto então saudosas e 
<c enlutadas o virão ent1·egar-se aos mares procel
<< losos, quanto hoje serenas c risonhas se alonga
<< rião, se possível fosse, até aqui, apiuhoadas de 
<c exultante povo para dar-lhe uma passngem trium
u pbal, e colloca-lo no antigo e melhot·ado Lht•on'o 
<< dos seus maiores, quanoo roflectio nos ponde•·o
u sos motivos que decidit·ão a incerteza da lluc
u tuante alma de Vossa Magestnde a reg1·e sar ao 
<< solo portuguez, seu berço, assim como antiga 
<< séde de seu tbrono, com o grande fim de <lcce
<< lera r e solidar a nossa ref;(eneração poli t ica pOl' 
<c meio de uma constituição liberal, que fan\. a fe
cc licidade da nação portugueza, é então, Senhor, 
cc que meu espírito transcende os breves limites da 
<< sua esphera, e que eu extasiado tomo em meus 
cc labias a phr·ase angelica no momento da regcne
cc ração espüilual do mundo cor·rompido : -Glol'ia 
cc a Deos nas alluras, paz e felicidade a todos os 
<<- portuguezes que tem uma vontade recta. e 
c< amante da justiça. 

cc Tal é, Senh01', o particular t·espeito, debaixo 
cc do qual a nação portuguez1 contempla hoje a 
<< Vossa Magestacle e o proclama coberto d<' uma 
c< gloria superior a toda a gloria de seus augustos 
<< predecessores, e que eclipsa o falso brilho dos 
<c conquistadores. 

<< Dilatar e segurar os limites de um vasto Im
<c perio á força de armas, e levantar um throno f'o r
<c çado sobt·e montões de cada veres e rui nas, seja 
<< essa a vã gloria de um rei guerreiro, que ordina
<c riamente degenera em despota e oppressor dos 
<c povos que subjugou, seja essa a funesta glor·ía 
<< dos Alexandres e Nnpoleões, que fizerão a admi
<c ração e terror dos seus seculos e merecêt·ão a 
<c execração dos seguintes. 

· u ·Mui superiot· e sómente solida é a gloria de 
<< um rei docil e pacifico, qual Vossa Magestade, 
(( que t!'iumphou dos longos habitas que tanto bq,
«. vião depravado a difücrtllosa arte dP gc,vet·nar 
cc povos; rasgou a venda que offusr.ava suas vistas 
<< eectissimas; separou de si aquellcs LJUC cnlorpe
<c cião o t•igor das leis, e lhe substiLuião o a•·bilrio, 
<c o capr·icho, o interesse, e o feroz despotiHmo; e 
<c r·estiluido_ a~sim aos seus naturacs senti•neutos 
<< d·· justiça, piedade e tanto Lemo r do neos, se 
cc desce algum degráo do seu antigo lhrono, ju
<< !'ando-se t•ei cun Lilucional, se rleva rm 011tr·o 
11 muitos de gloria sua e felicidade nossa, 11nico 
<c alvo dos desejos c cuidados do rei, quo é digno 
<< de o ser. 

c' Taes são, Senhor, as ricas insígnias de que 
<c Vossa Macestado, nprrgenlando-se hojt• ndere
<< çado, aununcia a toda a nação porLugnt•za 11 mni s 
(( sol i ela t'elir.idauc. Em uma mão a consl iluição, 
<< na outra a fil'llle balança di! justiça, l'is-aqui os 
cc l1rilhantes caracteres com qno Vossa Maf(f'Sia !e 
<c apaga hojr a nossa const<mte saudarlC', <' 1111 rc•cc 
<< U<' todos 11Ós os mais finues sentimrntos de res
u peito, e amur á sua sagrada c inviolavel pP~!'c ' a ; 
u pol'que em verdade a constituição qut~ 011tra 
cc cousa é senão o codigo das leis f'nnda11 C'nLIH'S, 
<< po•· que n ma nação de\· .. ser governnd ' , a PX
c< pressão geral da sua \'Onlade que fixa os inviola
<< veis direito:; dos cidadãos·, põe-nos a cobei'Lo·da 
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<c violação desses direitos, cnfrêa o d.e~potismo, 
<c suffoca a arbitrariedade e segura a fellctdade pu
cc hlica quanto é com pativel com a condição das 
<< instituições sociaes? 

<c Pois a justiça, Senhor, .q~em duvida ser ella 
cc a unica base daquello felw1dade, bem como o 
11 mais firme a1)oio dos tbronos, sempre vacillantes 
<c quando sustentados pela força? Logo o rei, que 
u sómente estas armas emprega no governo, dá ao 
<c seu tbt'ono a mais wrme estabilidade, faz a feli
<c ci lade da nnção não menos que a sua, dorme 
<c tranquillo . sobre a. iucontr~sta_vel íldelida~ e de 
u seus su}Jdllos, a lm o torna lnvwlavel, o cr1111e o 
cc teme, a v1rtudc o ama, e idf]ntiílcado em um só 
cc interesse com a massa do seu povo faz ar; deli
c< cias do sen seculo, e, superior ás vir.issitudcs dos 
<c tempos e da s facções, leva seu nome glorioso á 
cc mais t'emo1 a posteridade. 

<( Quão acertado foi, portanto, o conselho de 
cc VosRa Magestade em se unir a nós na grande 
cc obra qne a nação principi,ou, impell~cla de toda.a 
cc <'specie de oppressão em que ge.m1a, e que a ta 
u precipitnr no abysmo rla anarcb1a ou da. g:nerra 
u civil! A declaração de Vossa Mngestade fo1 ore
cc media saudavel de lautos males e de tnnntos pe
<c rigos. "O rei o qqer, cxclamão todos; quanto 
cc elle é bom c digno de Hos governar! O rei jura 
cc a coosti tuição, reconhece nossos direitos; somos 
<c cidadãos, somos livres, e ficão salvos os legiti
<c mos direitos da monarchia. >> 

cc Di tosa voz, que traz os espíritos á concordia, 
<c arranca os escl'Upulos, une em um ponto central 
u o portuguez e o brasileiro. o insula no e o conti
<c nentall Grande arte de ganhar os animos, termi
cc nar discordias, estancar sangue, assemelhar o 
u rei da terra á imagem da divindade, e fazê-lo 
cc mais que nunca credor ao respeito e amor dos 
cc povos! 

<c Eu, portanto, Senhor, como membro da pre
<c sente deputação e orgão, que me tocou ser, do 
<c soberano congresso das côrtes, e por ellas de 
<< 3.000,000 de leacs Portuguezcs, felicito primei
u ramente a Vossa Magcstnde e a toda a sua real 
<c família pela prospera viagem que o Senhor dos 
<c mares lhe concedeu e pelo melhor estado de sua 
u preciosa saude, sem que possamos esquecer-nos 
cc do Príncipe e Princeza Real, cujas vit·tudes fa
<c zem as melhores esperanças da nação. 

cc Em segundo lugar, offerecendo nosso respeito 
u e inviolavel fidelidade aVessa Mogestade, e á se
cc renissima casa de Bragança, lhe apresentamos o 
<I mais apurado fruto de nossos traba.lbos, as bases 
u da constituição política da monarchia portu
u gueza, em que Vossa Magestade verá com prazer 
<c estatuídos os mais solidos princípios da nossa 
cc regeneração ; porque, mantida a santa religião 
cc de nossos pais, a dynastia da casa de Bragança e 
<c os inau feriveis direitos de Vossa Magestade e dos 
cr cidadãos, o solemne jut'amento. com que Vossa 
<c Magestade no Rio de Janeiro adhPrio aos referi
<< dos principias, foi o feliz ensaio de!':te outro que 
<c a nação hoje reclama de Vossa Magestnde, como 
c< ratificação do primeiro, e pelo qual ainda mais, 
c< se possível é, se vi~cularáõ os corações de Vossa 
<c Magestade e dos cidadãos portuguezes; e os vo
u tos de uma nação emjnentemente leal e briosa, 
u unidos aos do seu rei, que tão djgno se mostra 
c< de ser, darão ao mundo admirado o perfeito 

u exemplar do melhor dos povos e do melhor dos 
cc reis. ,, 

cc Sua Magestade ouvia com muita attenção esta 
oração, dando pelo decurso delJa .frequeTI_;tes signaes 
de approvação e prazer, e do mteresse. qqe nella 
tomava; e, sendo ilnda, disse com mmto agrado 

<< que da sua pnrte nenhuma falta haveria em' se 
c< cumprir tudo o que pelas côrtes fosse determi
cc nado ; que drsejnva trabalhar de accordo com 
cc ellas para quanto fosse da fP!ieidade dos povos, e 
cc 'JUC para fazet· esta felicidade, e se unit• á causa 
cc da nação, viera com muito gosl.o do Brasil. 11 

cc Estas e semelhantes expressões repetio por di
versas vezes. Logo recebeu da mão do arcebispo 
um rico exemplar das bases da constituição, e ha
vendo pergaotauo pelos eeus nomes a cada um dos 
membros da deputação, esta se despedio, rece
bendo todos os testemunhos da consideração e 
agrado de Sua Magestade. 

cc I mmediatnmente foi a deputação apresentada 
a S. M. a R;<ioba, a qual, tendo junto de si as Se
renissimas infantas, a recebeu com expressões de 
muito ngrado, e havenrlo aceito c.las mãos do arce
bispo um exemplar das bases da constituição, a de
putação ~despedia. Emquanto esta estava a bordo 
veio a mesma Rainha á porta da sua camara, e, 
chamandó para junto de si duas das Serenissimas 
lnfantas, conversou por largo tempo co o1 os depu
tados que se acha vão -naquellé lugar, mostrando 
grande contentamento pela nova ordem de cousas; 
na qual contava ínfallivelmente haver de seguir-se 
a felicidade de Portugal. 

u Pouco depois do meio-dia se embat·cou el-rei 
com o Serenissimo Sr. lnfnnte D. Miguel e com o 
Sr. D. Sebastião, na ga1eot:l para isso destinada, 
recommendando que fossem sempre junto de si os 
membros da deputação, os quaes se assentárão ao 
seu lado direito, e ao passo que Sua Magestade de 
todas as partes recebia publicas demonstrações ~o 
mais vivo regosijo, lhes dirigia cheio de alegria ~ 
satisfação expressões mui agradaveis, dizenudo seJ? 
este o mail; helio dia da sua vida. 

1 
' 

cc Ao desembarcar no caes da Pedra ou \'lo com 
lagrimas a. falla, que lhe diri~iol em nome do se
nado da c:nmara, o vereador Bacellnr Chichorro. 
Logo suhio ao coche com o Serenissimo Sr. lnfante 
e côm o Sr. D. Sebastão, seguido da deputação e 
de todo o compeLP-nte corteje; se encaminhou á ba
sílica de Santa Maria, e, h a vendo feito oração e 
assistido a um solemne Te-Deum, se dirigio ao pa
lacio das NecessiJades entre os vivas da inndmera
vel multidão, que., no eutbusiasmo da maior ale
gria, clama v a de todas as partes : Viva a consti-. 
Luição! Vi vão as côrtes! Viva e1-rei constitucional 
e a sua real familia I os quaes vivas erão rrpetidos 
pelos numerosos corpos de tropa da 1" e 2• linha, 
que estavão postados nas ruas e no terreiro do pa
lacio, onde se collocára com seu estado-maior o 
general Sepul veda, commandante geral das mesmas 
tropas. 

cc Achavão-se as côrtes em sessão permanente, e 
como se approximou a hora em que el-rei havia de 
r.hegar ao diio palacio, a segunda deputação, com- ' 
posta de outros 12 membros, se dirigia á primeira 
sala do palacio, que communica com o interior do 
pnço das côrtes, e, dando lugar a que el-rei rece
besse o cortejo da t•egencia que o esperava, lhe fez 
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participar que as côrtes a mandavão para ter a 
honra de o acompanhar. 

<< A esta participação mandou .el-rei re~ponder 
pela secretaria de Estado dos negoc10s do remo qne 
necessita vn descansar alguns momentos por se 
achar fatigado, mas qu~ não lat·dava em vir rece
ber a deputação; e depo1s de breve demora, appn
recendo na dita sala, o bispo de Caslello-Bt·anco, 
um dos membros da deputação lhe fez a falla se
guinte: 

<< Senhor.-E' esta a segunda deputação das côr
<< tes que vem comprimentar a Vossa Magestade, 
<< manifestar o seu prazer pela sua feliz chegada a 
t< este palacio, e ter a honra de o acompanhar até 
<< á sala onde as côrles esperão a Vossa Mages
« tade. '> 

u El-rei respondeu : 
<< Tenho grande satisfação em me vêr no meio 

<< destes senhores. >> 

<< Reunidas . então as duas deputações, immedia
tamente aos lados de el-rei o acompanhárão, indo 
junto de S. M. o Sr. Infante e o Sr. D. Sebastião. 

<< Antes da entrada na sala se fez saber a cl-rei 
que estava preparada uma tribuna .mperior para 
Suas Altesas; el-rei, recebendo esta parte com 
agrado, lhes insinuou que fossem para o lugar que 
lhes eslava destinado, ao qual farão conduzidos 
com o devido cortejo. 

<< Alli mesmo se revestio Sua Magestade do 
manto real, e entrou na sala das côrtes pela volta 
das 5 horas da tar1e, e, subindo ao throno, tomou 
assento; as duas deputações o tomárão nos seus lu
gares. 

<< Seguia-se o juramento, findo o qual disse Sua 
Magestade em voz que bem foi ouvida pelo presi
dente e sect·etarios, e por alguns deputados que 
esta vão mais proximos : « E' verdade que assim o 
« hei de cumprir, e assim o juro e prometto de 
« todo o meu coração, >> as quaes palavras repetia 
varias vezes depois da falla do presiuente. 

« Então se recolheu Sua Magestade .com o Sr. In
fante e o Sr. D. Sebastião ao dito palacio, até onde 
foi acompanhado das mesmas deputações. E logo 
Silvestre da Costa Pinheiro,. ministro dos negocias 
estrangeiros, sendo-lhe permitlido entrar na sala 
das cõrtes, disse que Sua Magestade acaba v a de en
tregae-lhe escripta uma falia, que era a sua res
posta á do Sr. presidente, e lhe ordenâra que a 
lêsse em cõetes, ao que logo satisfez. 

Relatorio da depula~ao que no dia 7 foi comprimentar 

Sua llfagestade a Quelu:t 

<< Na manhã do dia 7 sahio das Necessidades a 
deputação das ct\rtes destinada a comprimentar el
rei, e toda a real familia, na sua chegada a palacio, 
composta do Sr. Castello-Br·anco, que era o orador, 
Trigoso, Ferrão, Faria, Carvalho, Paes de Sande, 
Peço.nha, Girão, Mendonça, Falcão, Ferreira Bor
ges, Rebello, Alves do Rio e Pimentel Maldonado, 
acompanhada de uma numerosa guarda de honra 
do regimento de cavallaria n. 4. Ao meio-dia, que 
era a hora indicada por Sua Magestade para a re
ceher, chegou a Queluz, e ahi foi recebida. com as 

mais distiuctas honras, na fórma cerimonial adap
tada para casos semelhantes, c, intr·oduzida na 
gr·ande sala da audiencia, aonde Sua Magestade se 
achava em pé debaixo do dooel, acompanhado do 
Sr. D. Miguel, seu filho, e do Sr. D. Sebastião 
seu neto, fazendo-lhe a deputação as reverencias d~ 
costume, e caminhando el-rei alguns passos ao en
contro do orador, este, tomando á direita de Sua 
Magestade, lhe dirigia o discurso seguinte : 

<< Senhor.-A' augusta presença de Vossa Ma
u gestade envião as côrtes geraes, cxtt·aor·dinarias 
<< e constituintes da nação portugueza, uma depu
« tação composta de 12 de seus membros para se 
<< informarem da preciosa saude de Vossa Mages
<< tade, e de toda a t•cal familia depois da longa e 
<< penosa viagem que felizmente a restituio a este 
<< reino e antiga morada de seus maiores, ao 
<< mesmo tempo que me designão para ser o org'io 
<< e o interprete fiel de seus sentimentos em ohjecto 
« de tão geral e importante interesse, qperendo 
<< que eu os exponha a Vossa l\Iagestade com 
<< aquellas expressões que mais capazes forem de os 
<< fazer vêr em toda a sua força e pureza. 

<c Facil me seria inculcar desejos de que todos os 
<< portuguezes se achão sinceramente possuidos. 
<< Eu não teria mais que repetir os votos unani
<< mes da nação pela sande e pt·osperidade de Vossa 
<< Magestade ; então ao ouvir-me, cada um consul
<< tando seu cora~ão, acharia na conformidade de 
c< minhas expressões, fracas que fossem, com os 
!< seus proprios sentimentos, todos os meios de 
<< persua~ão, toda a força natural da eloquencia. 
<< Mas é outra a tarefa que hoje me incumbe des
<< empenhar. 

<< Devo mostrar que toda a felicidade actual do& 
<< portuguezes depende em grande parte da saude, 
<< da conservação de Vossa Magestade, e que clla 
<< nos é por isso tanto mais preciosa. A demonstra· 
<< ção desta verdade funda-se em virtudes novas 
<< que Vossa Magestade tem desenvolvido, além de 
<c outras muitas que já adornavão seu augusto 

l> throno. 
«·Males incalculaveis, males de toda a especie, 

<< de que a exposição não deve agora perturbar o 
<< animo de Vossa Magestade, havião pesado sobre 
<< os desgraçados portuguezes no longo periodo da 
<< ausencia de Vossa Magestade, até que, perdida 
<< de todo a esperança de os remediar de um modo 
<< ordinario, esgotado todo o soffrimento compati
<< vel com a natut•eza humana, a nação foi obrigada 
« a lançar mão daquelles meios, que sempre lhe 
u são llckos pnra sall·ar sua independencia, man
<< ter o decor·o nacional e evitar a quéda que infal
<< livelmente a risr.ar·ia da lista das nações lives, dei
<< xando-a por sua pobreza e abatimento, pela 
<< dissolução do pacto social, exposta a ser ou a 
<< victima de uma desenfreada anarchia, ou a presa 
<< do primeiro ambicoso que quizesse lançar-lhe os 
u ferros. 

<< Os portuguezes, que em todos os seculos derão 
u á Europa, ao mundo inteiro, as mais di&tinctas 
<< provas do seu valor, do seu caracter decidido, 
<< sim, jurárão agora manter sua independencia, 
u sem duvida elles a suslentat•ião, elles a defende
<< rião contra úS maiores esforços reunidos ; mas 
u que contradições, que difficuldades, que embara
<• ços não teriào a vencer antes de levarem ao um 
u o magestoso edificio da sua regeneração pCJlitica! 

9 

., 
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u Vossa ?lfagestade, porém, decl~rando.-se o apoio 
(( do system1~ c.onstitucional, ve1o u_n1r .todas as 

• << vontades dtsstdentes, cortar todas as dtf~c.ulda
<< des. aplanar todos os caminbos._para_ a fehe1dade 

•u geral. Novos titulas, novas olmgaçoes P.ara q1~e 
<< 05 portuguezes se interessem com mms anc!a 
<< ainda, se possivel é, na s~ude, na conservaçao 
<< de Vossa Magestade, sentunento~ em que s~m 
u duvida se avantajao congresso nacwnal. 

u Queira o céo não alterar jámais _a uni~o jurada 
« entre Vossa Mage.stade e ~ naçao, pms que da 
« perfeita observanCJa deste JUramento rec1proco 
« depende a gloria do lbrono de Vo.ssa Magestade 
« e a felicicidade dos porluguezes, dtgnos sem du
u vida de serem fe1lzes. n 

u Na alegria de seu semblante, emquanlo durou 
a recitação deste discurso, mostrou Sua Mageslade 
quanto lhe era agradavel. e conforme ao seu cora
ção· assim o expressou, mlerrompendo por vezes 
o o~ador, protestando-.l~e ~o r ultir~1o de um mo~ o 
muito energico u que Jamats fallar1a ~ q?e mmt9 
u livremente havia jurado, nem serm mgrato a 
« consideração que o congresso. e a nação tinha P.or 
« sua pessoa ; que a agradecm e corresponder1a, 
u fazendo quando se exigisse para ? bem publico, 
<< e que desejava que estes seus sentimentos fossem 
u patentes a todos. ,, 

« Subindo a deputação da sala para. outra ~n~
mediata e destinando-se a fazer as devidas felici
tações a' S. M. a Rainha e~ S. A. a Princeza D. Ma
ria Bcnedicta, por molestla das mesmas Senhoras 
não pôde ser admittida; mas tanto de Sua Mages
tade · como de Sua Altesa, recebeu os mais alfaveis 
agradecimentos communicados pelo marquez de 

' Vallada, _ que havia sido o portador dos desejos da 
deputação. 

Discurso mandado lei' por Sua I'tlagestade na sessão do 
dia 4 de Julho de 1821., em 1·esposta ao que lhe di1·igio 
o pl'esiclente das côrtes geraes, extraordina1·ias e cons'
tituintes da nação portu.gu.eza, po1· occasião do jura
mento prestado por·Sua lilagestade ás bases da consti
tuiçao. 

virtudes, occupa um dos mais distinctos lugares nas 
paginas da historia. 

u Ao receber· a rausta noticia de que na antiga 
capital da monarcbia se ião reunir com eifeiLo cida
dãos conspícuos por suas luzes e qualidades, desig
nados pela opinião publica, e. com_ plena liberda(!e 
escolhidos para salvarem do 1mmmente nnufragw 
de que estava amea-çada em o pelago dos males 
acumulados na longa serie de annos, desde o esta
belecimento da nossa primitiva constituição, era 
impossi vcl que o vosso rei defel'isse por mais tempo 
o seu regresso ao berço original da monarcbia, .e 
que pela primeira vez um monarcba porluguez det
xasse de ambicionar o reunir-se aos representantes 
da nação, para de commum accordo tratarem de 
acudir ás suas precisões e assegurarem a sua pros
peridade. 

u Se fosse possi vel caberem em ani mos portu
guezes a idéa de proscrever a monarcbia, o vosso 
rei não encontraria. nos dictames dos seus antepas
sados outra doutrina senão de abandonar, pene
trado da mais viva magua, a nL'Ição aos decretos 
da Providencia; mas os portuguezes (com doce sa
tisfação o proclamo á face do universo) não se es
quecêrão um só instante de que erão portuguezes, 
cujo timbt•e foi sempre, e sobretudo valor e leal
dade. 

<< Senhores deputados das côrtes destes reinos. 
« Se é natural a lodo o bom em bem nascido sen

tir um particular regosijo ao revêr a cara palria 
depois de haver estado por algum tempo della au
sente, qual não deve ser o jubilo de um príncipe, 
que, ao cabo de uma prolongada ausencia de mais 
de f3 annos, se acha resLi lu ido á antiga séde dos 
seus augustos maiores; e saborêa a inapreciavel 
ventura de ser nella recebido com transportes cor
respondentes ao affecto do seu paternal cora~ão, 
por toda a nação no mesmo tempo, na pessoa de 
seus dignos representantes, felizmente congregados 
e unidos pelo amor do rei e da patria neste augusto 
congresso! 

<< Protestando no acto da convocação destas côr
te!! que o edificio da nova constituição a que ião 
proceder assentaria sobre a immudavel base da mo
narcbia hereditftria, que era na dynastia da casa de 
Bragartça, e reiteirando os juramentos de fideli
dade, que no acto da minha acclamação ao tbrono 
dos meus augustos maiores me bavião sido m~ani
rnernente prestados por tôda a nação ; os povos sanc
cionárão o principio fundamental de toda a monar
chia constitucional, que o exercício da soberania, 
consistindo no exercício do poder legislativo, não 
póde residir separadamente em nenhuma das p r
Les integranLes do governo, mas sim na reunião do 
monarcha e deputados escolhidos pelos povos, tanto 
aquelles, como estes, para formarem o ~upremo 
conselhó da nação, a que os nossos maior~s têm de
signado pela denominação de côrtes, c ás quaes 
collecti vamente compete o cxerclcio ordÁnatio do 
poder legislativo, por maneira que, se jámais o 
monarcba assumisse a si o exercê-lo sem a camara 
dos deputados, se reputaria o governo degenerado 
em despotismo, bem como passaria ao estado não 
menos monstruoso da ochlocracia, se a camara dos 
deputados intentasse e~rcitar ella só o poder legis-
lativo. · 

u Penetrado, pois, destes incontestaveis princí
pios do direito constitucional das nnções, logo que 
chegou ao meu conhecimento acharem-se eleitos 
pelos povos deste reino de Portugal os deputados 
que os devião representar em côrtes, reso~vi partir 
sem demora a occupar nellas o eminente posto em 
que pelo l'econbecido principio da successão bere
ditaria approuve a Peovidencia collocar-me. 

u Sim, srnhm·es, eu estou persuadido que puro 
amor da patria, desinteressado desejo do bem pu
blico, unanime concurso dos votos da nação, é 
quem vos conduzia e ajuntou no recinto desta as
sembléa, sobre que Portugal, a Europa, o mundo 
inteiro, têm fitados os olhos, como aquelle de 
quem se espera a ditosa regeneração de um povo, 
que, pelo seu valor, não menos do que pelas suas 

<< Não sendo, porém, compatível com o bem ge
ral da monarcbia fazer Tegressar do Brasil para a 
Europa a séde do governo, sem primeiramente 
lançar as necessarias disposições ]JUra que a união 
dos dous paizes e a marcha dos negocias dnquelle 
reino não soffressem alteração até no esLaLeleci
meuto da futum constitwção, procedi a dat• as pro
videncias que a esse fim me parecêrão conducentes, 

I 
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e de que aos meus ministros e secreta.rios de Es-1 Sua Mugesta~e, afim de que possa mandar fazer 
tado tenho ordenado vos fação uma Clrcumstan- a este respeito as explicações que julgat• conve
ciada relação, o que, concluido, passei sem perda nientes. 
de tempo a· reunir-me com o:; rep1·esentan.tes dos « Deos guarde a V. Ex. Paço das côrtes em 12 
povo~:~, afim de. p~ocederm.os de accordo e ammados de Julho de 1821. -João Baptista Filgueiras.
de igual patrwtismo ao Importante trabalho, que, St•. Ignacio da Costa Quintella. 
emanando do seio dste supremo conselho, ccom
posto todo d~ pessoas a e•se üm ~haf!1adas pela e_:;
pontanea e livre escolha da naçao, Já de antemao 
todos e cada um tem jurado cumprir e executar, 
com actos emanados de uma autoridade, cujos legi
timas poderes nem pelos na.cion<le~ que lh:os co~
ferirão, nem pelos estrangeu'tls, que para Isso sao 
incompetentes, lhes podem set· contestados. 

<< Vós sab!)is, pela participação qne logo vos man
dei fazer pelo meu mii;üstro e secretae!o d.e E:;tado 
dos negocias es~rangetros, como o Qn~eH·o passo 
que dei na carreira do governo constitumonal, que 
entendi me cumpria .abraçar para o bem geral dos 
povos, foi o de prestar em meu nome, e de fazer 
prestar pelas pessoas de minha real familia, exer
citas e povos dos Estudes d~ ~ltmmar, aquelle 
mesmo i ut·amento de adherencta a vontade geral da 
nação, 'leaitimamente expressadLl. por estas côrtes, 
ás quaes 

0 

determinei enviassem deputados escolhi
dos pela fórma e maneira adaptada neste reino. 

<c Bt·evemente representantes de todos aquelles 
Estados se vit•ão reunir a esta augusta assembléa, 
e na fórma do seu juramento concorre1·áõ comnosco 
em nome dos seus constHuintes para a granda obra 
que deve estreitar os vinculas da ina1teravel união 
de quantos se glorião de possuírem e merecerem o 
nome de portuguezes em todas as quatro partes do 
mundo. 

<< Illm. e Exm. Sr.-Fiz presente a Sua Mages
tade o officio de V. Ex., com data de 1.2 do cor
rente, sobra a nota que as côrtes geraes e exLraor
dinarias da nação portugueza ilzerão ao § 5 do 
discurso que Sua Magestade mandou em resposta 
ao que lhe dieigio o presidente das mesmas cõntes 
na sessão de 4 do corrente mez de Julho, assim 
como sobre idéa:s e expressões do dito discurso, que 
parecêeão alheias dos peincipios sanccionados nos 
arts. 21, 23 e 21 das ba8es da consWuição; Sua 
Magesta.de manda qeclarar que, tendo jurado as di
tas bases pelo modo mais gel'Rl c indistlncto, não 
podia ser da sua intenção que houvesse no seu dis
curso expressões ou idéas que não fossem de accoedo 
e conformes com as mesmas bases, e com o seu ju
ramento. E que s•J algumas ha a que se possa dar 
diversa inlelligencia Sua MagesLade decla1·a que se
melhante inLelligencia é contraria á sua intenção, 
pois só é da sua vontade approvar os princípios po
líticos adaptados pillas mesmas bases, e assim quer 
se declaee e faça publico, e que tal será sempt·e o 
desempenho do juramento que prestou. 

<< Ot•gãos dos meus puros sentimentos e dos sin
ceros votos que em todo o decurso do meu governo 
tenho feito pela prosperidade da monarchia, os 
meus ministros de Estado vos exporão sqbre cada 
um dos objectos de que se houverem de tratar, o 
que eu, tendo unicamente em vista o bem geral da 
·nação, entender que cumpre fazet·-yos conhecer ou 
observar, afim de concluirmos o mais breve que ser 
possa o importantíssimo trabalho que havemos em
prehendido. 

<< Illm. e Exm. Sr.-As côrtes geraes e extraot·
dinal'ias da nação portugueza, ao passo que ouvirão 
com especial agrado os princípios e expressões ver
dadeiramente constitucionaes, que contém parte do 
discurso de Sua 1\fagestade, lido pelo seu ministro 
SilveHtre Pinheiro na sessão de 4 rlo corrente mez 
de Julho, em resposta ao que lhe havia dirigido o 
presidente das mesmas côrtes, não podem todavia 
deixar de notar que no § 5" e seguintes se achão 
idéas e expt·essões alheias elos princípios sancciona
dos nos arts. 21, 23 e 24 elas bases ela constituição, 
nos quaes, estabelecendo-se a llnha de demarcação 
entre os poderes legislativo e executivo, se attribue 
sómente ás côrtes a representação na~ional e o po
det· legislativo, com a exclusão da iniciativa directa 
do rei, e só com a clepenclencla subsequente da sua 
saneção e de um veto que não será absoluto, tudo 
na fórma declarada nos mesmos artigos. E po1·que 
de nenhum modo se póde entendet· que aquellas 
idéas e expressões sejão da intenção de Sua Mages
tade, que em todas as occasiões tem paLenteado a 
mais decisiva adheren·~ia aos pt·inoipios consagra
dos nas mesma·s bases, mandão remelter a V .Ex. 
o mesmo discurso incluso para o fazer presente a 

... 

<< Deos guarde a V. Ex. Palacio de Queluz, em 
:f.4 de J alho de 1821.- Ignacio da Costa Quintella. 
-Sr. João Baptista Filgueiras. 

Proclamação ás côrtes geraes e extmordina1·ias da naçao 
portuguera aos habitantes do Bmsil 

u A heroica resoluçfto que haveis tomado ele seguir a 
causa da patria, e correr a sorte de seus valoroso.s fi!bos, 
acabou de consolidar para sempre o magestoso edt!lciO da 
liberdade e da independencia nacional. 

<< Promettendo adoptar a constituição política que fize
rem as côrtes geraes e extraordinarias, vós contrahistes 
a obrigação de adoptar Lambem as bases que ellas já de
crelárão, e que a nação tem abraçado e jurado comopre
liminares de sua venturosa regeneração. 

u Nellas vereis lançados, com mão segura e acautelada 
os traços fundamentaes desse maravilhoso monumento, 
que vai ser levantado pelo sublime esforço da con~tancia 
e da virtude sobre as ruínas do despotismo e da ar·bitra
riedade. 

<c Nellas vereis o mais seguro apoio da felicidade dos 
porluguezes, po1·que ellas encerrão a declaração authen
tica dos direitos do homem, a salvaguarda de suas fran
quezas e o resumo de suas relações sociaes, inLimamente 
ligadas com sua existencia politica. 

" Uma religiiTo santa, professada e sustentada como 
fundamento da moral publica e como fonte perenne da 
geral prosperidade; um monarcha constitucional, como 
pl'imeiro magistl'lldo e chefe da naçfl.o que o e5colheu; 
direito do suceessão ao throno para evrtar as commoções 
dos interregnos; poderes soberanos, emfim, distin~tos e 
separauos; mas deveres e obrigações.mutuas do re1 para 
com o povo, e do povo para com o ret, são ou~·os tan~o.s 
princípios sauccionados nas bases que afiançao a feltcr
dade da nação, elevando ao eminente lugar que ella deve 
occupar entre as grandes nações e fixando para toda a du
racão dos seculos a época mais brilhante, e mais gloriosa 
de· seus fnstos e acontecimentos politicos. 

~ Brasileiros 1 O congresso não duvidava de. vossos 
sentimentos patrioticos e liberaes, mas elle respettava o 
direito, que só a vós pertencia; de manifestar competen-
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temente vossos deseJuS ; decretou por isso que vós farieis 
:parte da grande família porlugueza Jogo que tivesse de
clarado vossa adhesão no novo pacto social que ella aca
bava ·de fazer. 

u Assim, quando vós repelistes com tanto enlhusiasmo 
o grito que resoou do Do11ro ao Tejo; quando vós fizesles 
conhecer tão . solemne e espontaneamente a vossa von
tade, vós prendestes maravilhosamente em laços indisso
luveis um a outro bemispherio, e pela mais depurada e 
solida politica vós unistcs em um só interesse os interes
ses dP tantos lJabitan tes, separados pol' cenlenares e cen
tenarcs de leguas. 

u E' preciso comtudo que vossos deputados venllão 
completar o quadro da representação nacional para auxi
liar as côrles em sua laboriosas tarefas, e tomar nas deli
berações a parte que de~cm ter. O congresso irá entre
tanto conlinuant.lo a marcha augusta, firme e regular com 
que tem principiado a reforma dos abusos que opprimern 
a nação. 

u A liberdade da imprensa, esta irmã gemea da liber
dade civil e politica, esta filba que1:ida dos governos re
presentativos, é hoje o primeiro e mais apreciava! direito 
do cidadão porluguez. 

u A inquisição e a inconfidencia, verdadeiros monstros 
na ordem social e honivel invento dos despotas e dos ty
l"a'!ll)Os, já não existem. A humanidade e a razão têm re 
cobrado seus fóros. 

,, Os differenles ramos da publica administração vão 
tomando uma nova face; a marcha dos negocios já é 
outra. 

" Uma severa economia preside á despeza da fazenda
nacional, que não será mais consumida em desperdícios 
ou indiscretas mercês e n!to merecidas tenç_as. O the
souro publico, entregue a mãos fieis e vigilantes, não será 
mais a presa de ambiciosos aulicos nem de perveros con
selheiros. Uma judiciosa fiscalisação dájá esperanças ele 
que a nação poderá pagar em poucos annos a divida que 
tem reconhec.ido, sem augmentar ·mais tributos e sem fal
tar ás urgencias diarius. Uma caixa de amortizaço, com 
fundos proprios applicados a este objecto, segura os cre
dores do Está do e restabelece ó credito do governo. 

'' Trata-se da reforma e reducção elo exercito alé ao 
ponto em que seja bastante para fazer a vossa e a nossa 
segurança, e cuida-se da marinhã de guerra, a tal ponto 
arruinada, que só se conhece agora pelos dispendiosos e 
quasi inuteis estabelecimentos que d.clla nos restão. Hoje 
é demonstrada a necessidade de levar :10 mais perfeito es
tado que fôr possível esta parte da força publica. 

'' Não ha com effeilo outro meio de restabelecer nosso 
commercio, conservar o senhorio de nossos mares, defen
der as suas costas e fazer respeitar nossa bandeira; mas 

.as côrles têm projectado diminuir neste J'<.mo o apparato, 
augmentando a realidade. 

" Os ministros e empregados publicos são vigiados em 
sua conducta, e a sua responsa.bilidade ó já effectiva. 
1\Iuitos têm sido demiltidos por indignos dos lugares que 
oecupavão. 

" Fiscalisão-se os sala rios, e os ordenados são postos 
na proporção que devem ler em um systema constitucio
nal. Não haverão mais officios CI·eados só para empregar 
homens, e esses quasi sempre iudignos de qualquer em
prego. 

'' Têm-se adoptado outras muitas medidas sobre diver
sos ramos de publico e universal interesse. A agricultura, 
o commercio, a industria, como fontes da riqueza nacio
nal, têm merecido ao congresso um particular cuiuado e 
vigilan.cia. 

u Muitas destas geraes providencias, que fazem o ob
jecto de clifferenles decretos das côrtes, são applicaveis ao 
Brasil, e portanto vós ides gozar já dos bens que dellas 
resultão; mas con,·em admillir o principio ele que não se 
fazem reformas senão com tempo, e que mais tempo ainda 
é necessario para lhes dar execução, consistencia e esta
bilidade. 

u Comtudo um meio se· offerece, muito prompto de 
certo, para remediar em grande pa1Le vossos males, e é 
que o governo de vossas províncias, regulado de modo 

que vosso estado tão imperiosamente exige, seja logo en
tregue a homeps probos e ' 'erdadeiramente conslitucio
naes, que plantem entre vós este }enturoso systema, de
baixo do plano de moderação e suavidade que se tem 
seguido com tanta energia. · 

u Conhecereis então por uma feliz experiencia quaes 
sào as vantagens que hão de resullar·vos da vossa adliesão 
á conslituição que as côrtes estão fazendo, e vereis quanto 
~ helio e magnífico o futuro que ella vos apresenta e 
afiança. 

'' E' preciso, porém, ler em grande consideração as cir
cumstancias em que nos achamos. ~enhum Estado póde 
subsistir sem força physica e sem força moral; mas 
aquella é quasi sempre perdida sem esta. Para conservar 
ambas devemos, portanto, estreitar cada vez mais nossas 
reluções polilicas. 

u Os sentimentos fralernoes que a nature.za nos inspira, 
a consoladora idéa de que temos lodos a mesma origem e 
a lembrança até de que tem pesado sobre nós as mesmas 
dPsgraças, nos persuade de que devemos ter lambem to
dos a mesma fortuna. 

" F. na verdade: que outra cousa é mais conforme a 
nossos muluos interesses? Hubitando o paiz mais ferlil e 
mais rico dos que se conhecem nós não precisamos para 
sermos venturosos senão de boas leis e executadas por 
um governo bem organisado, e que saiba tirar todo ~par
Lido que offerece nossa vantajosa situação. 

u Este governo existe já. Cada dia se vai melhorando ·o 
syslema administrativo; cada dia augmenla a fr_•rça da 
opinião, que reconhece a necessidade de manter a nova 
ordem das cousas, porque ella ·dá j<i em resultado verda
deiros bens, bens de que não tínhamos gozado nurrca. 
Esta é hoje a convicção de lodos os porluguezes; os que a 
não adquirirão ainda perdêrão já esse nome. 

" E!-rei acaba de chegar a estê reino e a sua entrada 
em Lisboa rlen nova occasião aos habitantes e ao con
gresso de manifestarem o amor que consagrão á sua pes
soa e a veneração que lêm por suas virtudes . Não faltou 
demonstração algmpa publica do respeito que lhe é de
vido, e no meio da maior ordem e tranquillidade foi geral .. 
a satisfação e alegria da capital ao torn11r a vêr seu mo
narcha constitucional. 

u O juramento solemne que Sua Magestade deu na pre
sença das côrtes, promettendo observar e fazer obse.rvar 
as bases da constituição, pôz o ultimo sello á confidpça 
publica, e acabou de socegar·aquelles que se lembr'u'vãó 
ele duvida r dos seus sentimentos só porque elle chegá ·a 
cercado desses homens máos, que tão grande parte tiv~:-
rão nas desgraças da palria. 1 

" As côrles manifes lárão a neces&idade de os separar 
para longe de uma cidade, á qual 'taulo eSQimdalo tem 
dado. Com isso ccnscguirão elles tan\bem esGapar a oq
tras demonstrações do desprezo publico, que os compa
nhará todavia em qualquer parte em que se acha1·em. 

u Tal é, habit8ntes do Brasil, nossa política situação : 
e á vista della que mais podemos nós desejar? E' man
tida a nossa liberdade, pt·otegicla a nossa segurança e res
peitada a nossa propriedaue: que maiores,,ou que mais 
solidas vantagens oll"erecerá, portanto, qua!qu~r outra 
fórma de governo ? Acaso poderemos nós illudir-nús 
ainda com essa idéa chimerica de uma liberda_de pouco 
menos que illimitada? Acaso seria pessivel consegui-la 
sem commoçõs, sem violencias e sem desgraças? E, con
seguida, de que nos serviria ella ? Seríamos nós porven
tura mais felizes ? 

" As luzes do seculo rejeitão hoje tão arricados como 
indiscretos desejos, e uma desgraçada experiencia tem 
convencido os homens de que devem viver livres, mas 
que .sua liber~ade deve lambem ser exercitada de modo 
que se previnão as revoluções violentas e se mantenha a 
maior harmonia entre a legislação, e os conhecimentos 
uteis á humanidade e necessarios á felicidade dos povos. 
E' preciso t•espeilar o voto geral das nações. 

'-« Lançai os olhos pela historia, e vereis qual" tem sido o 
resultado da lula dos partidos e das facções. O estrago, a 
assolação e a morte, companheiros inseparaveis da anar
chia e da guerra civil, foi sempre e está sendo ainda hoje 
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a sorte dos paizes em que as paixões. fomJntárão a des-
união e a discordia entre os seus conc1dadaos. _ 

«Habitantes do Brasil 1 Continuai a imitar a mod eraçao 
que nesta época memoravel tem manifestado vossos ir
mãos. E' só no socego e na união dos sentin~entos pa
trioticos que se fórmão os costu~es, c se adqu1rem esses 
habitas essencialmente necessanos para a mudança que 
fazemos. . . 

« Não é de outro modo quo se fortalece um espmto 
publico e um caracter nacional, esta virtude, verdadeira 
origem de todas as outras virtudes. s~~iacs e cívicas, que 
distingne e ennobrece os povos cmli~ados, ~ _de que os 
portuguezes não são menos capazes nem prec1sao men?s· 

<< Brasileiros 1 Nossos destinos estilo ligados; vossos Ir
mãos não se reputaráõ livres sem que vós o sejais Lam
bem: vive i certos disso e convencei-vos de que os seus 
deputados, como represe~tanles de Lo_da a nação_. estão 
promptos a sacrificar ale a sua propr1a ex1sten('Ia para 
que ella seja tão livre e tão feliz quanto o póde, é e o me
rece ser. 

<< P.aço das r.ôrles, 13 de Julho de 18:l1.-,José Joaquim 
Ferreira de Moura, presidente.-Jof10 Bapti~ta Filgueiras, 
deputado secretario.-Agoslinho José Fre1re, deputado 
secretario. '' 

PLANOS DE RECOl.ONISAÇAO Db BRASIL, EXPEDIÇÃ O DE 

TROPA PARA O RH'J DE JANEIRO 

Apparecendo na sessão de i2 de Julho uma pro
posta para se mandar tropa par~ o Rio de J~neiro, 
foi promulg'l.do o decreto no dm 28, com vista de 
destacar os militares brasileiros para fóra de suas 
províncias, e pal'a lugares dista~:Jte_s e inhospitps d~s 
possessões portuguezas, e substltumdo-os no Brasil 
por tropa lusitana. 

Para mascararem o plano, inventou-se que a 
junta provisional da Bahia havia denunciado ás eôr
tes que o Principe Regente do Brasil estava de 
accordo com Luiz do Rego, de quem era muito 
amigo, para atacar á Bahia, visto que Luiz do Rego, 
sendo inimigo da constituição, p.rotegia a indepen
dencia do Brasil (*), que se promovia no Rio de Ja
neiro; e para mais affrontae a dignidade do rei se 
determinou ao ministro da marinha que, em nome 
de Sua .Magestade, ·fizesse com a maior brevidade 
sahir 2.000 homens para o Rio de Janeiro, :visto já 
se ter realizado outra expedição requel'ida pela 
junta provisional da Bahia. 

Na sessão de 23 de Agosto, em que se declarou 
a proposta da. expe<!.ição. da tropa portugueza pa1·~ o 
Rio de Janeuo, nao fm approvada por alguns dig
nos deputados portuguezes, ~lleçando a. inconve
niencia de semelhante ·passo ; porem os arcbitectos 
da ruína da nação, para justificarem o seu pensa
mento, allegárão existir grandes rivalidades entre 
portuguezes e brasileiros; receio de independen
cia do Brasil e temor de insurreição de escravos, 
e mesmo de invasão das potencias estl'angeiras, que 
tinhão os olhos no Brasil por suas immensas rique
zas(**). 

Estando decidido o embarque da tropa, o depu
Lado Martim Bastos, na sessão de 20 de Setembro, 
animando-se a propôr a recomideração da delibera-

(*) Luiz do Rego justHlcou-se exhuberautemente desta 
calumnia em um avulso contra o AstTo da Lusitania n. 325. 

(**) Vejão-se os discursos da sessão de 23. 

ção tomada, o dicLador Fernandes Thomaz, vocife
rando, respondeu: «Nada, nada; isto é atacat' o 
que temos feito; islo é atacar a~ l'esoluções do con
gresso: nós representamos o todo ... I) 

BAILE NO DIA 24 DE AGOSEO DE 1.821 NO TllEATI\0 DE 

S. JOÃO, AN NIYERSARIO DA REVOL UÇÃO DE PORTUGAL(") 

A tropa pm·tugueza era mal vista, e o acolhi
mento que recebião os officiacs das famílias a quem 
freqnentavão j á não era o mesmo. O Príncipe lam
bem se mostrou descontente,"do que é uma prova 
a carta de 8 de Juubo a seu ptti. A tropa compre
hendeu facilmente que a posiçã,p em que se achava 
era insustentavcl, e procurou sabir della pelo modo 
o mais razoa vel. 

O Príncipe deixou que todo o occorrido no dia 5 
de Junho cahisse no esquecimento; no entanto que 
a tropa procurava entreter o Principe cont festas e 
romarias, que acabavão ás vezes em horríveis bebe
deiras. 

O Sr. D. Pedro, cujo coração era bom e não sabia 
guardar odios, facilmente esqueceu o p:~ssado e se 
conciliou com a tropa, porquanto na carf.a de 17 de 
Julho, diz a seu pai, que retira a accusação que ha
via feito, porque os officiaes já se conduzião bem. 
Com a cidade procurou a tropa conciliar-se cha
mando a melhor parte dos seus habitantes ao baile 
que no dia 24 de Agosto de 182-1 os ofOcines da i •, 
2• e 3• linha da guarnição da côrLe à o Rio de J a
neiro, e dos corpos de marinha, offerecôrão ao Prín
cipe Regente e á Sorenissima pri nceza D. Leopoldina. 

O lJaile foi o mais esplendido possível, e na ma
nhã do dia 24 se annunciou pelo Dia1·io que todo 
o official militar ele qualquer linha ou graduação das 
outras províncias do Brasil, que se achasse nu 
côrte, tinha entrada franca para aqticlla assemblóa. 

Eis-aqui o essencial da descripçào que publiquei 
no meu B1·asil Historico : 

A'g 8 horas da noite começárão a concorrer as pessoas 
que tinhão de asHislir aquclle especlaculo ; a maior parte 
dos militares, que não tinbão commissão e se nfi o propu
nbão figurar nos bailes, farão occupar as diiTerentcs or
dens de camarotes, assim como muitos magistrados e 
outros indivíduos que querião estar mais a seu commodo. 
As demais pessoas ião entrando para a sala do baile. 

As senhoras erüo recebidas pelo mestre-sala e condu
zidas á porta principal da platéa, e ahi um mes tre sa la c 
um membro da commi~são dos convites, lhes oiTcrecião 
uma medalha de prata dourada, pendente de um laço de 
fila azul-claro e encarnado. Estas medalhas erão do feitio 
da cruz que Sua l\ lagestade designou para os mHilares, 
que and~ rão nas ultimas campanhas na Europa; linhão 
o numero desde 2 por diante até 324, e no reverso o 
anuo de 1821, 1• da regeneraçüo nacional. 

A cada senhora que chegava se dava a medalha, que 
correspondia á ordem numerica em que ella estava rcla
tivilmenle ás outras, que tinhfio vindo primeiro, e dalli 
era conduzida aos assentos ela sala. Servia esta divisa para 
irem á primeira mesa as que tivessem nu meros de l 00 
para IJaixo, á segunda as que tivessem de 200 para baixo, 
c assim por diante sem que nenhuma tivesse motivo para 
se escandalisar porse dar prefercncia ~s outras. O n. i •, 
de que a cruz era fei ta de ouro, foi reservado para se 
olTerecer á Serenissima Sra. Princeza Real, posto não li
vesse de lhe servir para o mesmo fim. 

(*) Vide a descripção do baile no meu Brasil Jfisto1·iw 
n. 20 e seguintes de 22 de i\Iaio de 1864, 1• serio. 
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/I.'S 8 horas e meia rompeu a Orchestra uma symphonia, O BAILE DO DIA 2[j DE AGOSTO DEU A CONHECER O ESTADO 
DO ESPIRITO l'UBLICO DOS NACIONAES DO BRASIL e foi tocando depois mais algumas peças de musica até 

chegarem 55. AA. Reaes, que serião 9 horas; enlão can
tou-se o hymno constilucional, cuja letra e solfa erão 
composição de S. A. Real o Priucipe Jlegente, findo o Apezar do concurso e da má educação dos offi
qual tocou outra symphonia e se dispôz tudo para come- ciaes lusitanos que davão o baile, não houve occur
ÇU I" o baile. rencia de maior· irnportancia, a não ser a ausencia 

Foi o tcnente-gencml Jorge úe Avillez e a Exma. con- da gente grada brasileira, que, sendo convidada, 
dessa de HelmonLe D. Maqa. Cjuem lhe deu principio, só um ou outt·o appareceu por condescendencia ao 
sendo as senhoras para el lc convidaàas pelos mestres- ~ 
salas, e ~cguindo-se inalteravelmente a ordem de dançar Pl'incipe, circumstancia que não escapou ao Sr. 
primeiro uma contradança ingleza, depois uma franceza e D. Pedro. Os of'ficiaes dissimulárão e não derão a 
em ultimo lugar uma hespanhola, c cada uma dellas ai- menor· demonstração de haverem percebido, salvo 
ternada com uma walsil: a. soll"a era de composição de mais tarde, quanrlo a sociedade foi diminuindo e 
S. A. Heal. se limitou a elles sós. 

A commissão da copa tinha o<andado apt·omptar im- Este baile põz a limpo a scisão mais ou monos 
mensa quautidade de doces proprios para o chá, e de que encoberta, que já havia entre brasileiros e portu-
erão servidas as senhoras nos intervallos com toda a deli- fl · · · 
cadeza e promptidão. Quando lhes parecia ião ao toucador, guezes. Não era preciso re ectu· mmto para Vll' no 
onde se concerlavão, se era necessario, e onde achavão conhecimento de que no animo de cada brasileiro 
criadas para Lodo o serviço que desejavão, e até trajes passava alguma causa que se não podia ama:lgamar. 
para mudar. Tudo isto era individual; ninguern communicava 

ss. AA. Heacs dignárão se de honrar com a sua au- o seu pensamento : o que sabião era que o estado 
gusta presença todas as casas ou departamentos destina- pt'escnte não éonvinba ao Brasil; que era indigno 
dos para. ns difi"erentes usos dos eonvidados para o festim do caracter de homens de pundonor o sujeita
que lhes era consagrado, _dando aos encarrc~ados de cada !'em-se aos caprichos de um punhado de soldados 
ut~ delles Lodo o mereculo _louvor p~la dellcaúeza e as-1 brulaes e estrangeiros no Brasil. Foi por isto que 
se10 com q~e tudo se havta prompttfi~~do, c!teg~do a o Brasil inteiro concorreu pat'a a independencia 
tanto o exttemo de b?ndade, que até nao duvtdár,to as- 10.,.0 que 0 Rio de Janeiro lhe den 0 si.,.nal que er· 
sentar-se na sala do ba1lc por alguns momentos. ht> d h " a 

d h d 
. .. _ c ega a a ora. 

Sen o passadas H oras a notle cetarao os mesmos . . . _ _ 
senhores na sala para isso des tinada, como fica dito, sendo Acontece sempre ass1m: as 1déas que vmgao nao 
servidos pelos criados da sua casa, c permillindo que são aqnellas que se proclamão, são aquellas qne já 
lhes fizeS"sem côrte tres dos membros da commissão das estão acreditadas no animo de cada um antes della 
mesas, e tres senhoras das dez destinadas a fazeren: as serem pvoclamadas. ' 
honras dfl casa. 

Quando se acabou a ceia de SS. AA. r,eacs pedirão os 
membrOS da commissão da mesa licença para patentea- O ESPIRITO PUBLICO NO BRASIL E~I RELAÇÃO A POIITUGAL 
rem a wesa geral, que já a esse tem po se achava servida, 
e para conduzirem a ella os convidados; então se levan
tou o panno da bocca do proscenio, e appareceu a refe
rida mesa de que já se deu üléa, mas de que não é possí
vel descrever-se a impressão agradavel crue a sua vista 
causou nos circumstantes. !'ara a primeira mesa forão 
conduzidas as senhoras, cujas medalhas tinhão numero de 
100 para baixo, as quaes tomárão assento onde qui
zerão. 

Na cabeceira de cada mesa, que formava um dos raios 
da estrella, se achava uma das senhoras destinadas a fa
zer as honras da casa, e no meio de cada um lado um dos 
cavalheiros mestres-salas para servirem as senhoras; os 
mais lugares forão occupados pela fórma já dita. Emquanto 
este primeiro turno ceia I' a continuava o lJai le pela ma: 
neira reco11tada, sendo, entretanto, a mais comitiva ser-
vida de algum refresco que appetecia. • 

Quando se acabou a primeira mesa em um instante se 
renováriw todas as peças e pratos encetados e se tiTárüo 
os guardanar,os de que se havião servido e puzerão ou
tros, e então se repetio o segundo turno de convid~dos 
pela mesma maneira que o primeiro, o que continuou sem 
intermis,ão até á manhã do dia 25, reformando-se semrre 
·a mesa com pratos novos, com a maior promplitlão, por 
ser sobremodo avultado o numero de c1·iados tlestiualios 
pora aquclle e para outros serviços. 

VAI MUDANDO DE FACE 

. O Principe Regente, conhecendo que o espirito 
publico já era desl'a v ora vel á união com Portuga ·, 
no dia 6 de Outubro de 1821 se dirigia ao povo flu
minense, dizendo-lhe : · 

Pedm aos fluminenses. 

Q d I. . é Q _; \ . ~ t 
" uo e mo o vosso ? uaes sao os vossos m~en os? 

Quereis se1· perjuros ao rei e á constituição? Contai~ com 
a minha pessoa pa1·a fins que não sejão provenientes e 
nascidos do juramento que eu, tropa c constitucionaes, 
prestúmos no memoravel dia ~6 de l?evereiro? De certo 
não quereis; estais illudidos, _estais engana~os, e, em 
uma palavra, estais perdidos se intentardes uma outra or
dem de cousas, se não seguirdes o caminl:lo da honra e 
da gloria, em que já tendes parte, e do qual vos querem 
desviar cabeçaB esquentadas, que não têm um verdadeiro 
amor de el-rei meu pai o Sr. O. João VI, que tão sabia, 
como prudentemente nos rege, e regerá emquanto Deos 
lhe conservar tão necessurin, corno preciosa vida ; que 
não tOm religião e que se cobrem com pelles de cOJ·dei
ros,. sendo eutre a socieúade lobos devoradores e esfai· 
macios. 

« Eu nunr.a serei perjuro nem à religião, nem ao rei, 
nem á constituição ; sabei o que eu vos declaro em nome 
da trop;t e dos filhos legitimos da constituição, que vive
mos todos unidos ; sabei mais que declaramos guerra 
desapiedada e cruelissima a todos os perturbadores do so
cego publico, a todos os anti-conslitucionaes desmaca
rauos. 

Nu meio de um concurso de tamanha multidão de indi
víduos não houve o mais pequeno dissabor; todos se em
penllál·ào em conconer para a gostosa celebridade de um 
dia consagrado á nossa rcgeuel'íiÇão política, e que os offi
ciacs da 1', 2' e 3' linha, c dos corpos de marinha, uedi
ca\ão n s. A Real o Pl'incipe negente, como a um defeu
SO I' mais hei'Oico do systema constitucional, que havia de 
1H1.er toda a fortuna e prosperidade do reino unido. 

, . ·- . . <<Contai com o que eu vos dige, porque quem vo-lo diz 
_No . toucado1 das sen~or;s _hav1ao lllUitos v~.1 sos, que os é fiel ú rcligiãu, ao rei e á consLituição, e que por todas 

nao lianscrevemos por Jllloalmos desnecessa~ws. estas tres diviuaes cousas estou, sempre estive c estarei 
Neste baile gastou-se 53:0008 fortes. 1 prompto a moner, ainda que fosse só, quando mais tendo 
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tropa e verdadeiros conslitncionaes, que me sustêm J:lOl' 
amor que mutuamente repartimos·, e por sustentarem JU
ramento tão cm·úial e voluntari11mcnte dado. Socego, flu
minenses !-PRJNCJPE REGENTE. » 

AS CÔRTES •E O GOVERNO DE LISBOA 1\!UDÃO O MINISTEnJO 
NO DIA 7 DE SETEMBRO Dll ') 82!1. 

Já nji.o satisfazend-o aos desejos da poli lica.revo
lucionaria das côrtes, e nem do governo de L1sboa, 
no dia 7 de Setembro de 1821 foi mudado o minis
tério, sendo composto do seguinte modo: 

L• Desembargador Fclippe Ferreira de Araujo c 
Castro, ministeo do reino. 

2. • Dt•. José lgnucio da Costa, ministro da fa
zenda. 

3.• C1·eou-se o lugar dr. minislt'O e seceetario de 
estado dos negocias da justiça, ccclcsiasticos e se
gurança publica, em que foi promovido o Dr. José 
rla Silva Cut·valhp, presidente do senado d.e .Lisboa. 

Interinamente ficava encarregado o m1ms~ro de 
estrangeiros da pasta da justiça, e o dos negocias 
da jus~iça da pasta do reino. 

E' CREADO O LAÇO NACIONAL PORTUGUEZ PELA LEI DE 23 DE 
AGOSTO DE 182!1. 

Ca1·ta de lei. 

u D. João, por graça de Deos, pela conslituiçã~:> da mo
J1archia. rei do reino unido de Por tugal, Brasil e Algarves 
de aquein e de além-mar em Africa, ele. Faço saber a to
dos os meus subditos que as côrtes decrelárão o seguinte. 

u As cõrtes geraes e extraordinahas da nação portu
·u· gueza, considerando que a disposição do decreto de 7 
t< de Janeiro de 1796 e a razão em que se funda é abso
tc lutamente inadmissível, e, reconheccendo a necessi
tl daúe de estabelecer um laço nacional, decretão o se
« guinte: 

u 1.0 Haverâ um Jaco nacional, composto na fórma do 
(C modelO juntO, daS CÔreS branCaS e azul, p01' Serem 

Padre Manoel Rodrigues da Costa. 
Desembargador Estc-vfio 11ibeii'O de Rezende . 
D1·. José Alves rio CrtUto Saraiva. 
Dr. Jacintho Furtado de Mendonça. 
Conselheiro .João Scveriauo i\laciel da Costa. 
Consell1eiro Lucas Antonio Monteiro de Barros. 
O conlndo1·-geral .Tosé de 11Pzende Costa. 
Dr. Tbeotonio Alves de Oliveira Maciel. 
D1·. Antonio Teixeira da Costa. ' 
Conselheiro José de Oliveira Pinto Botelho b Mosqueira. 
Dr. Manoel Vrlloso Soares. \ 

1-- Bril-{adeiro João Gomes da Silvei1·a Mendonça. 
Capitão-mó1· José Joaquim <da llocha. 
Dr. Francisco Pereira de Santa Appolonia. 
Desembargador João Evangelista de Faria~ Loba to. 
Dr . José Anlonio da Si lva Maia. 
Desembargador Lucio Soares Teixeira de GouvCa. 
Padre Antonio da Jloc!Ja ~ no impedimento do 

Dr . .Tacintho Furtado de Menáonça, porque .optou pelo 
Rio de Janeiro. 

D1·. Candido .Tose de Araujo, por rallecimcnto elo conse
lheiro José de Oliveira Pinto Botelho e Mosqueira. 

Pam subs tituir ao conselheiro João Severiano i\·laciel 
da Costa, no caso de se não aciJar no ac~ da installação, 
servirá interinamente o Dr. Antonio Gonçalves Comides. 

Advcgado Dondngos Alves de Oliveim i\Taciel. 
Padre José Custotl i o Dias. 

-(-Coronel João Gomes da Silveira i\lendonra. 
Desembargador Francisco de Paula Pereira Duarte. 
Dr. Cesario de .t\lirauda Ribeiro (natural de Vifla-Rica e 

residente em Coimbra). 
José Eloy Olloni. 

'\"' - ') ':. 'L.(_p 
Pelo Rio de Ja.neiro. 

Custodio Gonçalves J,cdo. 
Francisco Villela Bar.bosa. 
Dr. João Soares de Lemos Brandão. 
Luiz Martins Bastos. 
Bispo (. J. I. de Azeredo Coutinho. 

~ Dr. Luiz Nicohlo Fagundes ~arella . 

Pela Bahia. 

u aquellas que formárão a divisa ria nação portugueza, Alexandre Gomes Ferrão. 
tc desde o principio da monarchia, em mui gloriosas épo- Dr. José Lino coulin)lo. 
t< éas da sua historia. Padre Francisco Agostinlio Gomes('). 

u 2 ," Usaráõ de laço nacional, no .cliapéo ou barre tina, Dr. cypriano .losé Barata de Almeida. 
u todos os officiaes e soldados do exercito e armada por- Marcos Antonio de 'Souza . 
t< tugueza, bem como todos os empregados publicos, Pedro Hodrigues Bandeira. 
tc ta~to civis, com_? militare.~, de qualque1· ordem, gerar-1 Domingos Borges li e Barros (depois visconde c.la Pedra-
u chta ou graduaçao que s_eJaO. _ _ . Branca). 

u 3. • A to~os os mdadaos, que nao _sa.o comprehendt· Mat·echal Luiz Paulino de LJ !iveira Pinto da França. 
tc dos no arttgo antecedente, é permttttdo usar do laço 

11 
Luiz José de Barros Leite. 

t< nacional. ' 
u /V O presente decreto sómeute obrigará na capital 

tc e províncias de Portugal e Algarve~, desde o 1" de Ou
t< tubro proximo, e nas províncias ultramarinas no prazo 
u prescripto pelas leis, ficando desde já livre o seu uso 
t< em toda a parte. Paço das côrtes, em 22 de Agosto de 
j( 1821. " ~ 

'' Portanto mando a todas as autoridades, a quem o co
nhecimento e execução do referido decreto pertencer, que . 
o cumprão e executem tão inteiramente como nelle se 
contém. Dada no palacio de ' Que luz em 23 do mez de 
Agosto de i82L - EL-REI, com guarda. - Francisco 
Duarte Coelho. » 

J,ISTA NOMINAL DOS DEPUTADOS DO BRASIL Á ASSEl!BL~A 

CONSTITUINTE DE LISBOA DE 1821 A 1823 

Deputados por llfinas. 

O Dr. Belchior Pinheiro de Oliveira ( vigario de Pi
langui ). 

Conselheiro Manoel Ferreira da Camara. 
Desembargador José Teixeira da Fonceca Vasconcellos . 

Po1' Pernambuco. 

lgnacio Pinto de Almeida e Castro. 
Manoel Zel'erino dos Santos. 
Dr. Pedro de Araujo Lima (hoje marquez de Olinda). 
João Ferreim dfl Silva. 
Padre Francisco Muniz Tavares. 
Felix José Tavares de Lyra. 
Domingos Malaquias de Aguiar. 
Gei"VIlsio Pires Ferreira. 

l\. Manoel Felix de Veras. 

Pelas Alagoas. 

Viga rio Francisco de Assis Barbosa. 
Coronel l\rano~l i\Iartins Ramos. 

"' Advogado Manoel Marques Grangeiro. 

(') Era um sabio c de grandil modestia. Fni parlicul:u 
amigo desse grande homem. 
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Pelo Pará. 

Vigario"Capitular Romualdo Antonio de Seixas. 
Francisco de SeLxas Moreira. 

Pelo Ceará. 

Antonio José Moreira. 
Manoel do Nascimento Castro e Silva. 
Manoel Felippe Gonçalves. 
Padre José Martiniano de Alencar. 

Pelo Piauhy. 

Domingos da Conceição. 

erão antes demagogos, que políticos que desejavão 
a felicidade da nação, porque nem as forças do seu 
proprio paiz conhecião1 visto que, não pr~~uzindo 
elle pão para si para seis mezes, não se deVIao occu
pat' com assumptos desta ordem e neCU> com b_an~
lidades, improprias de um congresso. que expnm~a 
os sentimentos de um vasto lmperw, que quena 
regenerar-se. 

1.- lanoel de Souzâ Borges Leal. 

Pelo llfm·a;nhtl.o. 

Entre os assumptos banaes de que se occupou a 
constituinte de Lisboa lembrarei os seguintes : que 
se não usasse nas ordens dos ministros do termo 
aviso, c sim de po1·taria; nos decretos se não usas
sem das expressões sou servido, e sim hei po1· bem ; 
que nenhum deputado das côrtes, fallando á Sua 

• Magestadc, ajoelhasse e lhe bezjas~e a :não, e deci
dia-se que ao soldado se desse dmhCiro em lugar 
de pão. 

José João Beckman e Caldas. 

Pelo Rio-Negro. 

João Lopes da Cunha. 

Pela Pamhyba do Norte. 

.João da Costa Cyrne. 
'l Francisco Xavier J\Jonleiro da Franca. 

Po1· S. Paulo. 

Dr. A nlonio Carlos Ribeiro de Andrada Machado. 
Desembargador José Feliciano Fernandes Pinheiro (de-

pois visconde de S. ~eopoldo). . 
Dr. Nicoláo Pereira de Campos Vergueuo. 
Dr. José Hicardo da Costa Aguiar e Andrada. 
Francisco de Paula Souz11-e Mello. -
Padre Diogo Antonio Feijó (depois regente do Imperio). 
Antonio Manoel da Silva Bueno. 

1 Antonio Paes de Barros (não tomou assento). 

Por Santa Cathwrinct. 

Lourenço Rodrigues de Andrade. 

Por Goyaz. 

Joaquim Theotonio Segurado. 

O pensamento de comprimir o Brasil se mani
festou logo no animo das cõrtes, embora alguns 
deputados imparciaes se oppuzes~e~ aos excess?s 
que se farão levantando contra os direitos do Brasil, 
sem se lembrarem que, sem o Brasil, Portugal te
ria desappnrecido do mappa das nações! e que se 
flgurou. no congresso de Vienna, como a oitava 
grande potencia, foi em attenção ao vasto e riquis~ 
simo Brasil, e por isso foi obrigado a eleva=lo a 
reino unido~ si ne qua non figuraria como potencia 
de primeira ordem entre as grandes nações da Eu
ropa. 

P9.ra que os direitos do Brasil não corressem á 
revelia, o deputado Sarmento declarou que a,prin
cipal pa-rte do Brasil se tinha pronunciado pela 
constituição, e ser provavcl todo o Brasil se achar 
constitucional, accrescentando : << esperemos pelá 
chegada dos nossos irmãos brasileiros e correspon
damos ao enthusiasmo com que elles saudárão o 
exemplo de seus irmãos europeus, observando a 
respeito do Brasil um procedimento franco e de 
verdadeira. liberdad~. Não é só a _razão e a justiQfl. 
que nos dltão esta linha de procedimento; tiremo\;; 
vantagem do que tem succedido a outras nações, 

cc A Inglaterra . ainda hoje formaria uma nação, 
com as vastas regi.ões da America septentrional, se 
um ministro, cégo e pertinàz, não se oppuzesse aos 
americanos-inglezes, disputando-lhef o direito que · 
a constituição ingleza estabelece de nenhum cida-
dão inglez poder ser collectado senão por se s re

l' lll'SIONOmA DAS CÔRTES PORTUGUEZAS EM RELAÇÃO AO presentanteS. )) 
" BRASIL Os deputados moderados abundárão em razões 

sustentando as opiniões do deputado Sarmento, 
concluindo o deputado Miranda com o dizer : 

Todos os homens de boa fé e de sentimentos pa- cc o pt'Ojecto é um ataque que se faz á representação 
trioticos esperavão grandes melhoramentos na or- do Brasil. , 
dem social e política, com a mudança da fórma de Embora por alguns dias arrefecesse o pensa
governo; porém não tardou muito tempo que o menta do restabelecimento do systema colonial para 
entbusiasmo publico começasse a arrefecer, mó r- . o Brasil, com tudo depois ganhou forças, porém sem 

- mente, vendo-se que as côrLcs gcracs da naç.ão in- pr.Jveito para os desorganisadores e para a nação, 
sistião sobt·e assumplos de reformas indignas de po1·que não Ilzerão mais do que accelerar a marcha 
uma asscmbléa constiluinle, cujo fim era firmar as da independencia e com ella a perda para sempre 
bases de uma boa organisação social; porém, afas- da dominação do Brasil. 
tando-sc do seu fim, buscava até comprometter-se 
com os govE:J'nos estrangeiros, levantando a pauta 
da alfandcga aos generos inglezcs e probibindo a 
entrada dos cereacs de lodos os paizes em Portugal, 
bem como a sahida dos productos do Br·asil, que 
na maxima parte erão os que se pcrmutavão pelos 
Cl'J'eaes q uc consumia o reino de Portugal. 

Semelhnn Les desconcertos políticos deixát·ão tmns
paren temente Y~r-se que os dominadores da situação 

CONTESTAÇÕES BANAES DAS CÔRTES DE LISBOA 

Na sessão do dia 30 de Abril, apparecendo uma 
discussão sobre o decreto de 18 de Fevereiro, disse 
o deputado Miranda: << noto que na côrte do mi
nisLro de Estudo dos negocias estrangeiros se diz 
que Sua Magestnde approva n constituição. Eu não 



DAS CONSTITUIÇÕES 77 

.admitto esta dr•utrina: a nação é que ha de appro
vnr, e náo está de sua parte dizer-approvo-mas 
sim-juro. Protesto contra esta palavra e peço que 
se faça menção na neta. rr 

Fei'Oandes Tbomaz acc1·escenton: c( o veto, que 
se concede·ao r·ei, é ~órnente pa1·a as leis orgnnicas; 
mas a con~tituição não pertence ao 1·ei appt·ova-la, 
deve jura-la. Se quizPr sujeilar·-se que se sujeite; 
senão que se nãn sujeite: nãu ha meio termo. '' 

O dep1.1ladu i\loura c.lec,larou que o direito da co
rôil. portugueza sempre rõra-de donativo do povo. 

O deputado Peixoto, com a moderação e crite1·io 
que lhe erão cunhecidu!õ, _disse: u Qua_ndo el-rei 
diz que-approvu-tjucr dtzer que-a.cetto. Deve
mos olhar o substancial, que é o juramento. e não 
estar-se a cavillar palélVI'a::; em 4ue não póde pre
sumir-se sentido in~idiuso logu que as comparemos 
com a ::dmplicidade illiriütadu om que Sua Mages
tarle jurou a constituição, lal qual fizet·em as 
côrtes. " 

Outro rleputarlo, qliet·endo contrariar ao oradot', 
disse: f( O rei disse que <rpprovuva tudo quanto ti
nha feito seu filho, e isto é mais que quanto se 
póde dizer, e é mais do que uma provocação, por-
.que é um acto pessolll. " .. 

Continuando as questões banaes demd1rão que 
em lugar de usar-se no tratamento do soberano rlos 
termos-rei nosso senhor-se empregassem os ter
mos-rei constitucional. 

()S NEGOC!OS POLITICOS VÃO-SE ENC.AmNHANDO PARA A 
JNDEPENDENCIA DO DRASIL.-CREAO-SE AS ~UNTAS PRO
VJSORJAS. 

As províncias do norte, que ainda não tinbão 
taes juntas, as elegêrão popularmente. A capital 
d~ Bahia, sem consultar a vool_ade da pruvin
cJa, requereu ao congrrsso de L1sbou que queria 
ficar separada d~J.s outras pl·ovin('ias do BI'<H;ilP de
pender rlirectamentc do ovcmo portugnez. 1\Jinas
Geraes Lambem depôz e l;rmou -a sua junta provi
soria. 

A província dns Alng,as Pm H de Julho de 1821 
formou a suu junta prr.visorja, e foi a primeira 
província que negou oi.Jr lienci<t ao governo das 
côrtes, e mandou um dr(Jutado seu rrnder preito e 
homenagem a S. A. o Príncipe Regente. 

Em ::), Paulo tudo coneu hem, porque o povo 
lendo muita confiança no illuslre sabio José Boni~ 
facio de Andrada e Silva, delegou nellc a f'aculuade 
de eleger os membros da junta provisoria. 

ú Priflcipc Regente, na carta que escrevru ao rei 
·seu pai, com data de 17 de Julho de 1821, diz que 
o socego que houve em S. Paulo por occasiiio ua 
eleição da junta pl'ovisorla foi devirlo a José Boni
faclo, de quem elogia a prudencia e sabedoria. 

A junta eleita mandou uma deputação cumpri
mentar o Príncipe Regente e cet·ti(icar a Sua Al
teza que a província de S. Paulo permanecia unida 
ao Rio de Janeiro e ob~diente ao Principe, mas que 
o seu estado financeiro não lhe permittia mandar 
por emqunnto dinheiro para a côrte. Este acto de 
submissão agradou ao Príncipe Regente como se 
vê da mencionada carta ele 17 de Julho. ' 

No dia 30 partio a commissão dos membros da 
junta de S. Paulo, composta do coronel Antonio 
LeiLe e do tenente-coronel Antonio Maria QuaJ•lin . ..._ 

0 baile do dia 24 de Agosto de i 821 foi uma O SENADO DA CAMARA PROJEC'~'A UM 1\fQNU~!ENTO NO LARGO 
grande lição para o Pri~cipe Regen~e; Eevclou a DO RoCio, QUE PERPETUE A MEliORIA DO DIA 26 DE FE-
Sua Aiteza que os O.ummenses medltavao em nl- VEREmo DE 182!. 
guma cousa, e que essa não podia ser senão a subs-
tituição de seus direitos até então ultrajados pelo No dia 26 de Fevereiro de 1822 se afflxou nos lu-
governo de Lisboa e por um punhado de soldados, gares publicas desta côrte a seguinte 
que era no Rio de Janeiro seu lugar-tenente. 

1\fas infelizmente só mais tarde é que o Principe 
soube aproveitar a lição, porque cn.tão estava muito 
distrahido pelos folguedos na qumla da Ponta do 
Cajú, e em outros lugares que os ol'ficiaes da divisão 
~he proc.uravão, e sobre tudo. pelos encantos que 
achava. no centro da família do genet•::rl Jorge de 
Avilez, onde tudo lhe era franqueado com finíssima 
graciosidad e ... 

Vendo -se o Príncipe, porém, reduzido quasi ao 
governo do Rio de Janeiro. cujas finanças o conde 
de Louzan lhe mostrava que eslavão no mais pes
simo estado, e f]Ue não davào J'endimentos suffl
cientcs para sust.enl<!! o ~ecoro da casa de_ um prin
cipt?, nem a m.anutençao ~e tanto~ lnbuna~s e 
repnrtiçõcs publicas, como tmha o Ato de Janerro, 
começou a insistir .com seu pai pat'a que dess? pro
videncias a respelto, e o chamasse para Llsboa, 
como se vê da carta de 2 de Setembro de 182L 

Noticia. 

" Qual será o emblema mais nobre, dmadouro esimplesr 
que, levanlarlo em monumento eterno no nocio destu 
cidade, leve aos ullimos dias da posteridude a menroria 
sempre veneranda do faustissimo dia 26 de Fevereiro de 
1821, p1 imeirn rla regeneração política do Brasil? 

(< Eis o trabalho glorioso, para quem dignamente odes
empenhar, que o senado da camara, ident:flcanclo-se com 
os voto do povo constitucional, que tem a forluoa de re
pre entar,_ prop~e aos cidad_ãos amantes da constituição 
e da patna, h~Je. que o Brasil e tod~ a naç~o portugueza 
celebra com JUbJio o sagrado aomversano do maior de 
todos os dias. 

(( Logo que o importante plano deste monumento, re
prescn_taliv~ da liberdade pela constituição, live1· chegado 
ás maos Cio mesmo senado, cu r dará este de obter que se 
decrete; e solicitará dos verdadeiros patriotas os fundos 
ne.cessarios para n sua mais prom l' ta, e elfeclivn execução. 
Hio de Jnoeiro, 26 de Fc1•ereiro de 1822.-José Clemente 
Perei1·a. " O exemplo dado pelo llio de Janeiro quanc.lu ju

rou tumultnariamrnte as bases da constituição no 
dia 5 de Junho, e Cl'eOU uma junta provisoria, re- O SENADO DA CA~IARA PEDE MOD.Ii'ÇA DE NOME PAR.\ O 
percutia em S. Paulo, 11. pretexto de jut·amento ás 
bases da constituição; eleg~u-se popularmente uma 

LARGO DO ROCIO 

junta provisoria com ministros de l~stado. Em ?an- " o senarlo dn. camnra desta cidade faz sal>er que. 
tos a tropa saqueou algumas casas. e metl~u a P1L1Ue 1 pela secretllJ'ia de Estar! o dos negocios do reino lhe foi 
duas emb::trcações. Santa Cathm·ma e Rw Grande dirigida uma portaria do lheor ecguinte: ' 
do Sul seguirão o mesmo exemplo que S. Paulo. • u l\tanda Sua Alteza neal o PJiincipe r..egcnte, pela sc-

10 
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cretaria de Estado dos negocio' do reino, participar á ca- m'sma, e tror1a da 1• e 2• linha, que se acbavão 
mar a desta cidade que, sendo-lhe presente o seu officio de reunidos no largo do Paço, pelo povo e tropa sobredita 
26 de Fevereiro destr anno, dirigido a rogar-lhe que em foi repre. enlado nu m~smo senado da camara que linlJã() 
meuroria dos glonnSOb acontecimentos do dito dia, no acabado d<> acclamar a S. A. H. o Plincipe negenle pro
ao no de 1821, ordenasse que o Hoc10 desta cidade se leclor e defens<•r perpetuo r couslilucional do reino do 
d<'nomiuasse - n .. cio da Conslituição: - ha por bc·rn Brasil, r que requerião qur o senado. em nome do poTo 
que lenha o titulo de- Praçrr da Conslilniçâo- para de, ta cidade, ralifir·;rsse a S<•bredila acclumação, e de tudo 
que se perpetue, por IJ?Ilis este rnol!\'0, ~·a lemlll ança d_a _para constar manda~se lavrar as a c las nccessarias. _E
posteridadl• o fau · lo tiJa um que o_~rasll rer·ebeu o l·fl- send" ;rpr·csenLado a S t\. Real a expressa rep1esen1açao 
nlf'iru s1•guro p1·nhor da -ua frhctrlarle rermanr nte. do pov" I' tropa pelo senado da carnara, hou~e o me~mo 
Palario do Rio de Janeirn, rm ':l de Março de Hl22. -José senh• r po1· b1•m d~clarar que acetlava, e continuaria a 
Bo111fado de Andrada· e Sih·a.-Cumpra-se e rrgistt'e-se. dP.,empe?rhar, fOmo até aqui, o titulo que o povo e tropa 
Rio, em vereação de 6 de Março de ·1822.- Pereira.- dPsta córle lhe cou(erião. 
Bulliõe, . -Pereira da Silva. - Vianna. - Xavirr. u E logo srnd" •·5l~ declar;rç;io de S. A. fleal publirada 

u E pa1·n ccn~lbr ~e mandou publicar e affixar o pre- de uma d% \arandas 1o paço pPio jui1. de ró1 a pn·sidenle 
sente edital. Rio, ern Vt·Jeaçilo de 6 de ~Jarço de !822. do senado d11 can1ara, rui a me-ma <~pplaudida pelo povo 
- Joso l\Jartins RocbH. n e tropa, que esluvà" presenLPs com o .. eguinLes vivas, 

Para se mudar " nome de uma praça o seuado 
rla eama1'a em i821 pPdlo ao pod~r competente um 
dec:r~:lu, afim de perpetuar um acontecimentu tão 
g1 a ndioso como e!'a o rJo j uratnenlo Ju constituição 
J>Orlugul'za, que ante\ia a independencia do tlta
sil (*; N:io o fez por si, porque a mudança do nome 
c]p uma rua ou de um.:. praça importa uma pertur
]JaÇiiu ua vida ;.ocial, e só por um grande acouteci
DH'IIIO esta mudança póde ler lugar. 

::\a 1 • tomo da 2• parte da minha ChoTographia 
flt. a bistoria da fundação do l:l.io de Janeii'O, e o 
bi~Lorico il>C cada uma de suas rnas, as cbacaras por 
onde pa~sárão e os di[erentes nomes que ti verão; 
e Loje cow a~ mudanças iwlisct·etas daquelles nomes, 
que rccol'llão factos impnrlantes e Lradicionaes da 
nossa cxistencia passada, prova-se que nas nossas 
cousas não ba Cl'ilerio. 

A 1·ua dos Latoeiros, por exemplo, revelava á 
posteridade que as artes no Rio de Janeiro flores
cião, e que naquclla rua só bab.ilavão artistas desse 
gcncro, c no entanto apagou-se-lhe o titulo para se 
dar o de Gon .;ai ves Dias, que não passa de um poeta 
de segunda ordem, e que plagiou em suas produc
ções a diifercntes poetas allemães e francezes. Que 
se desse ás novas ruas e praças nomes de pessoas 
impot·Lantes que ill uslrárão o paiz com as letras e 
com as armas, ou fundações, concordo eu. como 
concot•dão os homens sPnsalos; porém desfazer o 
que esta vn feito com discernimento, e que exprimia 
um pensamento tradióunal, é o que se não póde 
tolerar sem grave censm·a. 

Antonio de Moraes c Silva e Werbster ( dous 
amet·icnnos) doutárão a Portugal e á Inglaterra 
com os primeiros e melhores diccionarios das res
pectivas Jinguas. Werbstct· recebeu ainda em viôa 
os reconhecimentos de seus concidadãos, e Antonio 
de Moraes e Silva nem ao menos se sabe onde des
cansao os seus restos mortaes. A Gonçalves llias e 
outros so consagrão as ruas ; ao mestre da língua 
porlugueza, a ingratidão e o esquecimento. 

RATIFICAÇÃO DA ACLAMAÇÃO DO 1'1\JNCIPE REGENTE, PRO. 
'fECTOR E IH:FENSOI\ PERPETUO E CONSTITUCIONAL DO 
UIPERIO DO BRASIL. 

Termo de t·ereação de 13 de .Maio de 1821. 

u Aos 13 <I tas do mez de :\laio de !822, nesta cidade do 
nio de Janeiro e paço de S. A. Beal, aonde o senatlo da 
camara desta cidade veio a requerimento do- po\o da 

' ("J Por C'Xemplo, a uma ordem terceira desta côrle se 
fez doação <I e uma casa, cuja rua se ignora pe\a mudança 
de nome que tem solfrido 1 

que o St•bredilo presidenl" do senado da cam11ra LC'vaulon 
pela ordem seguinle :-.Viv« el-n•i conslilucionai.-VIva 
o 1'r1ncipe Hegr-nle, protec1or e deren,OI' perpetuo I' cons
lilur.iullal do n·ino do Brasii.-Vi'a a Princeza Rea l 
Viva a consdluição.- Vi viro as cõrlcs.-E de tudo, para 
conslar, se mandoll lavrar este lerm", em que a-~ignou 
S. A. Real , o 'enadodacamara, povoe tropa, queesla•ão 
presentes. E eu José l\lar1ins Rocha, escrivão do -Pnado 
da camara, que O escre~i. -l'RJNCIPE HEGENTE CONSTITU
CIONAL E PERI'ETOO DEFENSOR uO REINO DO BrlASIL.
José Cleurenle Pereira.-João Soan•s du Bulhões.- Do
mingos Vianna Gurgel do Amaral -José Antonio dos 
Santos Xavier. 

u Está conforme.-José l\Jat·lins Rocha. n 

O PRINCIPE DÁ CONTA A EL-REI SEU PAI DOS ACON 'IECniENTOS 
DO DIA 5 DE JUNnO 

Já não eslando o Prinmpe satisfeito com a tropa 
desde o seu máo comportamento no rlia 5 de Junho, 
escreveu a seu pai a seguinte carta, datada de 8 de 
Junho, contando-lhe todas as occurrencias: 

u i\Jeu pai e meu senllor.-Tendo eu procurado satis
fazer aos va. sallos de Vossa l\Tagestade, naluraes deste 
pai1, como Vossa l\Iageslade póde calcular pelos pl\peis 
que tive a homa de rcmeller a Yossa Magestade, e ig~al
menle, tendo-o alcançado de todo, só o não pude alcan
çar de algun~ officiaes do batalhão n. 3, que se tem por
tado mui mal, assentando que a constituição é e de'e seJ' 
proclamada á forç~ armada testes são João CltrysoslomO', 
Peixoto, o C.<JpiliiO Sá, o Gan·ez, e o Josr> i\Jariu do u. 11), 
a ponto do peitarem os r,oldados pa1·a fazerem jurar as 
bases conslilucionaes porlugueza~, ou por b~m ou por 
mal, não lendo eu nada conlra isso, rt,1í!S só pol' fazerem 
o aclo seu, o qne ~s côrles seguramente repro,aráõ; por
que eu ia caminJtando, como se prova dos papeis todos 
feito~. para :lllter·ipar os bens da cousliluição, muito mais 
lendo dito ús cortes que as bases não regerião no Brasil 
sem pelos seus deputados ser expressa a sua \'on tade, que 
segmarnenle serú a mesma. 

u Eu liuha-o sabido oilo d·ias antes, e disse a JQ(io 
Cluysoslorno que eu sab1a isto assim e assim, ao que me 
respondeu que era intriga. 

" No dia 4 fui á Cé.Ça á Santa-Cruz, P, já suspeitando 
que a di isf10 auxiliadora me queria razer um requeri
menlo para eu consentir que se ajuntassem p11ra jurarem 
as bases, vim i e no oulro dia, ás 5 horas da madrugada, 
montei a cavallo, e fui ao batalhão n. 3 para vêr se elles 
me pedião alguma cousa sobre isto; mas vendo na porta 
do .Sá escripto com giz-capitão Sá-logo suspeitei que 
elles queriào fazer o aclo ~ó seu, e não pcnrlenle do go
verno, que para mais con~litucional só a mesma consti
tuição. 

" Chegue: á poria do Sá e chamei-o i Yeio elle com 
olhos de somno, mas de som no fingido; disse-lhe quo eu 
era sabedor que elle linha posto proclarn~s, e era o amo
tinaclor e perturbador do socego publico por andar mel-
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tendo medos com o batalhão ao povo que r de ~i mui so-
~~~ . 

" Subi, e logo tocou a clwmnda; pegárão em armas; 
forão de mu,·clw-t».m·che pelar'LHI Direita ab11ixo nnire1n-se 
com o n. J I; mas a g-r.nle da cidade es tá liin d•· má fé 
com estes corpos, que assentou qnP rra nm saqnl', e tudo 
se fe r· hou em casa e se armou co11lra, o qu•· .dntla hoje 
esti1o. 

<< Eu vim pal'fl a clHtP.<U'a ,.a ra o des pacho; ;\s 8 hora~ 
cheganrln, 111a11dei o Panla f';1!1ar au Jorge para elle pedir 
a su., dt>uJis, fío, para vê r se r.o n1 is10 -ocegavil 11 tropa, 
que estava mal com ell<· por cansa ele uma "rde111 do d1a 
que e li e tinha publicado Quo~ 11 'o o Paula lá clwgou es
tava já t11d11 em armas, e di> se-lhe;: que eu d;n a demis
sao ao general, mas como ell ••s já lh es linl•ão tomarlo o 
folego não quizerãn. 

" Voltando o Paula n1anclei vir" rnvnllo e fu1 ao Rocio 
Chrgando, vieri1 0 lodos ns ofllciae< co.n o geueral á tesla, 
e eu lhes P'' rgunlei: Quem é qnc falia ar1ui? A isto flcá
rão um t311to sobresaltado-, o eu rt>pPLi : Quem falia? 
Disse o general: Eu pe la tropa - Qnr qner•·m: Disse elle: 
.Jurarmos as hasrs cons litu rionaes port11g"er.ns. 

rr Hespondi: N;1o lenho d11vida; rnns ,ó o que sinto é 
que hajão homens que a~sen1em que ennão lenho palavra, 
tanto polilica como religiosa; tt•nho eu jnr,do in totum, 
tanto por minha vontade, a constiluiçã", 1al qu"l a.; ,·ôrtes 
,fizerem ; mas a mim não me fica mal, mas sim a quem 
duvida da palaVI'a de um prí ncipe, <'Omprometli•ra por um 
juramento, cousa pm·a mim tão sagrada: eu vou já, vamos 
todos. 

rr Fui para a sala do theatro, e dizendo-me o Pei.xoto 
que era preciso que lodos .jurassem as bases eu lhe res
pondi: Eu não juro sem saber a vonlaae do puvo que es
tou governando, porque a tropa é uma parte na nação; 
por isso não vale de, nada qnerer sem saber a vontade do 
povo pa ra então deliberar. Para a sauer mand ei convocar 
os eleitores de provincia, não con1o eleitores, porque já 
elegêrão os deputados, mas como homens que se sabia que 
tin hão a confiança publica: elles assistirão, o que cu es
timei muito. 

rr Depois appareceu o padre Jo~é Narciso, que foi ca
pellão do conde de Villa Flôr, interpretando a vontade do 
povo e tropa, eu llies disse que convocasse duus officiaes 
do cada corpo para que de commum accordo com os ex
eleiiOI'es de província assentassem na fórma porque bavi:10 
de fazer a junta provisoria que êlles prelendião; mas dei
xárãn-mo crea-la, e cu mandei tudo, sempre deitando-me 
de fóra. ' 

rr Despedi o conde dos Arcos em attcnção a represen
tações, e pedi rão-me que elegt>sse outro, quem cu qui
zesse . Elegi Pedro Alvares Diniz, que \)U eslimarei que 
seja do a~cordo de Vossa Magcstadc, c di<se-llies por fim: 
Arranjem-se desta vez como bem lhe, parecer, porque eu 
terceira vez não Yenho cú, e Deos ,abc para onde cu irei! 
A isto forão sensíveis; e então fr.z o decreto da creação da 
junta, de nrn ra~go de penna, pela minha mão, com.as 
obrigiiçõcs que diz o decreto, pelas quucs s:to rcsponsa
veis pela sua condurla acliva e passiva As côr·tes; eu de 
nada, senão a Vossa Magestade como filho. 

rc P,•ço incessan temente a Vossa Mngcstndc que em 
côr~cs mostre ou mande mostrar esta cana para hem ge
ral, e nccuse da minha pUI'te esta divi&ão auxiliadora de 
i11 sn bordinada por querer al,terar a fÓI'ma do governo le
galmente eleito por Vossa Magest.,dc (r.nm o pretex to de 
cu ter lcgis!Jdo, quando eu o que tenho feito é o haver 
adiantado os bens conslitucionans. aviventando leis ador
mrciclas c causas que a constituição tão cedo não podia 
ohvia1·, e !JllC crãn de grande necrssidarte e utilidade para 
a snslen taçrw dos povos, assim como o perdão rios di reilos 
do sal, etc.), e ao masmo tempo fazê-la render quanto an
tes, porque ella arrogou a si poderes que só a força lhe dá 
c não direito algum. 

,, Depois de eu saber qu~ o voto do ~OV? er~ aquclle, 
não por medo, mas por convtcç.ão pyopt·ta, J~r~ I !s ~ases 
por mim já conjur~d~s <:I.U~nrlo, Jnre.I a cons~1l111r,ao .m. to
twn · todos os 111ats JUrarao. Eu 1111 Jantar a cbacata as 5 
hora~ e meia da tarde; fui ás 8 no th catro, onde houve-

rão os vers11~ mais respeitosos possíveis á Vo,sa \lagcsla•ie 
e a mim, de fórma qne imnwdial :tmt•ntr ns manrlt-i pertir 
ao B,.rqnó para os miindar imprimir. p .. rqne rr;1o dignos 
disso: immeusos vi,as á Vossa Magc· latir, a mmt c á cons
tituição 

rr Houve o hymno cons itiH'i• ·n;.l cnmpo,tn por mim, 
com poesia minha. l' a opera O Engrtn<> FeN:: de nossi ni, 
e a d11n1:a A Ren·uta na .1/dea. E' o qnP P•"''.' informar 
a Voss•· Mugeslatle, c .. mo vas~alln frei v flllto obedkutis
simo que lho bt•tja a mito. 

" OPos g11ar·de a prec10,oa vida de Vossa ~tagl'sl:,de 
cnmo Lodos o hão miSIPI', t' igualruc nte este seu vassallo 
fiel e filho ~thcdiPnlissimo.-PEDRO. 

rr Hio dt> Janri,o. 8 dt' Junho de 'lR21. 
rr P. S . Estimarei que esta ache a Vossa Mage~lade em 

tão perfeita saude como eu estou, a princcza o o· dons fi
lhos; a menina todus os dias falia no avô; já anda so1ta; 
o mPnino já ~11stem a cabeça, e eslá maior e mnis forte do 
que a menina era desta idade. • 

Mesmo assim cheio de receios po1' causa da divi
são lusitana, ainda n tempo conheceu o Principe o 
estado a que estava T'C luzido. Os pat1·íolas rlo Rio 
de Janeil·o, quer os nascidos rm Po1·tugal e quer no 
Brasil, vivião em .combinaçõrs, e em constantes 
communica~ões com <.s provincins de S. Paulo e 
Minas, c a troca de idéas e sentimentos se fuziào a 
cala passo. -

A MAÇ ONARIA NO RIO DE JANEIRO SE REORGANISA PAR.\. 

TOMAR PARTE NOS NEGOCIOS DO BRASIL(*) 

A loja mnçonica Cornmercio e A1·tes, que se havia 
installado na rua da Pedreira da Gloria em casa do 
Dr. Vabia, em 1815, foi amortecida pelas pcrscgui
çõés da poli cia, depois da partida do rei para Por
tugal. Em 24 de Junho de 182l foi de novo ~ nstal
ladn em casa do cap'!tão tle mar e guerra José Do
mingues de Atbayde Moncorvo, sita á rua do FQgo 
e esquina da das Violas, ém consequencia dos 
aconteci mcntos dos dias 26 de Fevereiro, de 20 e 
2·1 de Abril ; e em 5 de Junho recrgueu as suas 
columnas abatidas. 

A esta sociedade secreta se reunirão lodos· os ho
mens de importancia da côrte c província elo ruo 
de Janeiro, c o seu numero já era Lào gt·nnde no 
começo do nnno de 1822, que forçoso et·a dividi-la 
em outt·as, o que etrccL1vamentc aconteceu, crean
do-sc mais duas lojas roliLicas, inlil.ul:ttlas UniãO e 
Tranquillidade e E spe1·ança de Nictheroy, c com 
es tas t1·cs lojas organisou-se o grande ol'icnlc rln 
Brasil. 

Loja Commf!l'cio e Artes. 

Vcncravcl, l\tanoel dos Santos Portugal. 
1 • \'igilaule, Thomaz José Tinoco de Almeida. 
2• Vigilante Domingos llibéiro dos Guimarães Peix"lo. 
Orador, ·padre-mestre Fr. Francisco de Santa Tlrcrcsa 

Sampaio. 
Secretario, Domingos Alves Branco Muniz Bar1·ctn. 

(') Tendo desnpparccldo o grande livro das actns do Grande 
Oriente. e os primeiros das lojas Commerc10 e Artes, ele., pot· 
minha diligencia pude saber cx!sl1rem em poder d!l um fil~o 
do bri..,adeiro D. A. Branco Munrz Barreto, em Angra do Hets, 
e cons~gui que elles fossem re.colhidos ao Grandu Oriente do 
Drasil, ao Lavradio. Como desejava deites um documento offl
cidl c authentico, req11eri ao respectivo grão-nwstre marquez 
de Abrantes, que mandou passar a certidão acima pelo chefe 
da grande secretaria Huy G!lrmack Possulo, documento que 
transcrevi no n. 4..$ o 47 do (( Drasil ll-ilorico JJ dv anno 
de 1864. 
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Thesou1eiro, Antonio José de Souza . 
Me trP. de <'erimonia, Joaquim Nunes de Canalho. 
Expe!·to, Guilherme Cypriauo Ribuiro. 
Cobridor, Pedro ursini Grinwldi. 
Membros: O c1rurgião-1uór Fruncisco Mendes R1beiro, 

João Mendes Viunna, João E\\baock, Thomaz Soares de 
Aud rade, Francisco Xavier Ferreira, Joaquim José Ribeii'O 
de Barros., Fraucisco Antonio Rodrigues, co nego Bulcbior 
Pir.l1eiro de Oliveira, Francisco Bibiano de CasLI'o,-José 
do A hnllilla Saldanha, Manoel José de Oliveira, Manoel 
Jtmquim LOITêa da Silva, Jonquim Ferreira Franco, Fran
ci,co da Silva Leite, João Ftl rnandes Thomaz, Ignac10 
Joaqu.im de Albuquerque, Antonio Corrêa l'icanço, padre 
Jauu<ll'iO tia Cunha Barl.Josa, João Francisco i'iunes, Luiz 
Ptlreira da Nobrega de Souz .. Coutinho, Joito l'edro de 
A1auju Saldanha, !\lauoel CarneJro de Campos, .\Ianoel da 
Fou c~ca Lima e Silva. 

Loja Uniao e Tranquillidade. 

Vene1•avel, Albino dos Santos Pereira. 
i" Vigilante, José JoaqUim üe Couvêa. 
2" J1to, Joaquim Valerio Tavares. 
Orauor, José Clemente Pereira. 
Secre tal'lo. José Domingues dt: AthayJe i\loncorvo. 
The,uureiro, José Cardoso Netto. 
Mestre de ceremonias, João José Dias Camargo. 
Expcl'IO, Fn11ocisco úe Paula \'asconccllos. 
Colmdor, i\lanoel JDaquim de ~lcnezes. 
~l cmbros : João Luiz Ferreira llruullnond, Domiugos 

\.lves bnto, Luiz M<u10el de Azevedo, Jo:;é de Souza 
Teixeira, Joitu Militão nenriques, Francisco Jooé dos fieis 
Alpoim, Manoel Pinto Ribc1ro Pereira de Sampaio, Sa
muel Wouk, João da Gosta Silva, José Joaquim úus Santos 
\•larroeos, Antonio dos Salllos Cruz, Miguel de l\Iacedo, 
.Jose ,Juaqu1m ·dos Sautos Lobo, José Jgnacio Albernaz, 
Jo:io Antouio Pereira-, Euzcbio Joso da Cuolw, padre Ma
noel 'l'elles Ferre1ra l'iLta, CJ p1 i ano Ler i co, .João da Silva 
Feijó, .João Bernardo de Olivci1a Barcelfos, Joaquim Gon
çal ves Ledo, Luiz Cyriaco, Do_nün~s José de Freitas. 

Loja Esperança de JYicthcroy. 

Veneravel, Pedro José da Costa Bal'l'os. 
1. • Yigtlante, Ruy Germack Possollo. 
.2" Vigilante, José Maria da Silva Biltencourt. 
01ador, Dr. João José Vabia. 
Secretario, João Antonio MaJuro. 
Thcsonrci1 o, João da Silva Lomba. 
l\lesLrc de coremonias, Franci:;co Julio Xavier. 
Experto, l\laoocl lnnucencio Pires Camargo. 
Colmdor, padre João José t1otlrigues de Canalho Col

lela. 
l\lembros: José nodrigues Gonçalves Valle, fnnocen

cio de Accioli Vasconcellos, HercnlaloO Octaviano ,\Juzzi, 
.José Bonifacio de Andrada, Fr . Carlos das illercês i\li
chcli, Luiz Pereira da ::iiha illanoel, l\Janoel GJspar iHo
relra, IJ1·. José da Cruz Ferreira, João ni~ociro de Castro 
Braga, Autonio José da Lança, Fernando . .José de i\icllo, 
Francisco da~ Chagas nibeiro, Guilherme Tompson, Be
larmino l\icardu tle Serqueira, llanocl José da Silva Souza, 
.José da Cunha Santos, Manuel Joaquim de Oil~eira Aires, 
Frnncisco Anlonio Leite, llica1·do Alves Villela, Igoar:io 
José (!e Araujo, Luiz Manoel Pinto LobnLO. 

Assim ronsliluidos tratárão da eleição t.los mcrn
bl'os do Grande Oriente, e em assc111bléa geral, pre
sidida pelo venera vcl da loj<L mài Commercio e 
Artes .João Mendes Vianna, se pl'ocedeu á ele1çào 
no dia 28 de Maio t.le U:l22, sendo por maiol'ia de 
votos eleitos : 

Grão-mestre da ordem, o conselheiro José Ilonifacio de 
Amlrada c Silva . 

Grão-mestre adjunto e lugar Lencntç, o marechal Joa
quim de Oliveira, Alves. 

I 
i • grande vigilante, Joaquim Gonçalves Ledo. 
2" grande vigilante, o capiLi10 João l\ltlndl'S Vianna. 
Grande orador, o padre-mestre Januario da Cunha 

Barbosa. 
Grande sc•creta1·io, o rapitào Ma1111el José de Oliveil:a. 
Uraude cllallceller Francisro das Chagas Hibeiro. 
Prurnol.or-llsc<d, o coronrl Luiz Pereira da 1 obl'ega de 

Sonza Coutinho. 
Graudc cxpe1·lo, J<•aqLJim José de Carvalho. 
Grande eohriclor, João da nocha ;. e· outi'OS grandes 

offie1aes i11dispemaveis aos traba hos da grande ufficina 
illUÇOI11Cll. 

As tres lojas metropolitanas Liverão a seguinte 
classiücação: 

1..• Commet'cio c Arles.-Seria a loja mãi, rrprc
sentando a idade ue ouro. 

2.• União c Tranquilliclarle.- SymLolisando o
dia 9 de Janeiro, afim úe pcrpr.iual' as palavras do 
Principc H.egenle, quando disse: ~ SP é para bem 
do ~odos c felicidade l{el'ill da nação diga ao povo 
que FICO, e l'ccommrndo umào e tranqwll,dade. J> 

3.• Espet·ança ele Niclheroy.-SymiJolo da pro
jPctuda independencin política do Brasil. 

A posse dos membros do Grande Oriente deveria 
ser em um espaçoso cdificio que exislia no porto 
do l\leyer, na Praia-Grande, pela eonveniencia da 
localidade; c na vest•era do dia 24 de Junho de 
1822 para alli partirão o major do curpo de policia 
Manoel dos Santos Portugal, J oào da Silva Lomba 
Antonio José de Souza, com todos os arranjos par~ 
a posse e banquete, e na manhã do dia 24,· depois 
do "}moço, forão empossados 0'3 grandes offtciaes, 
tertmnando pela festa e banquete, que se deu com 
todas as formalidades do rito maçonico. 

Convindo na cüladc um edificio para os trabalhos 
das trcs lojas, c para as sessões do Gt'ande Oriente, 
alugou-se o sohrado n. 4 da rua do Conde da Ciclnde 
Nova, hoje rua do conde d'Eu, onde forão adlpitti
das nas differcntfls officinas todas as pessoas de im
portancia do Rio de Janeiro. 
. O unico que ainda restava ser maçon era o Prin

Clpe Regente D. Pedro de Alcantara, e na sessão de 
2 d~ Agost? o grão-mestr~ José Bonifacio o propô 
c fo1 UIVtrllmcm cnLc aceito, sendo logo l'cccbido, 
condl1zido por João Martins Lour l.lnço Vianna (hoje 
conselbciro) e iniciado nos mysteri!1)s da or'ilem, Je
cebcndo o pseuclonimo de Gualimosim. 'No dia 5 
foi proposto pelo fO vigil:mt.c Joaquim Gonçalves 
Ledo pa1·a o gráo tle mestt·c o illustrc irmão apren-
diz Guatimosim. _ 

LUIZ DO REGO BARRETO LEI'A Cli TIC:.O EM PEl\:\A~lllUGO NO 

DIA 21 DE JULIW DE 1821 (*I 

Em 6' d1! Agosto du 1821 o govemador tlc Pcr
namLucu Luiz do Hcgo lleu conta em urna carta 
ao seu govci'Oo acerca dó tiro guc lhe d1sparát'àO 
em 2{ de Julho ele 182l 1 a ponte da Uoa-Vista, a 
qual é acompanhada dos o['[icios e l'epecscntações 

('') ~o dia 21 de Julho de 1821 o general J.uiz do flccro 
levon um tiro de pistola, tlo qual fica gra1cmente feddo. 
Nu combate renhtcto, entre as tropns do general Luiz do 
Rego e os libcraes de Pcmambuco 110 dia 3 t.le Outub1·o 
junto á cidarle de Olinda, resultou a r.11p1tulaçi\C1 que ~ 
mesmo J.ui~ do nego oiTereceu c foi aceita. No dia 2ll do 
mesmo Luiz do n~go. embarca para l'ortugal, deixando 
para sempre a provmcn1 dePernambnco. 

I 
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que por aqu eDa orcasião lhe dirigirão o~ chefes _e j inco~nito pela Europn, ficando as províncias no 
or!lciaes dos corpos, o corpo do commercw, e dt- Bras1l fazendo parte das ue Portugnl sem cenlt'O ai
versas autoridades e cor·pow~ões, abonando a cou-

1 

gum, r. administrnuas por governos proviso1·ios de-
dncla do mesmo general. pendentes do goVL'I'no central de Lisboa. 

Com ella cllegarcto a Por tugal representações de gsta noticia so l'prebcncleu a tutlos por nii.o ser 
algumas pessoas ele Pernambuco, como fosse ele José mais possivcl que o reino do Brasil, ilu lepenclentc 
'lhumaz de Garupas Quan:l:Hna e uulrol;, recl<~mando p·elo seu caracter e sómenle unidu a PorLu.,al pelas 
a al:>signatul'a que fizerào em.t~ma repreGcntuçàu a circumstandas, Lendo sido melrO!JOli, lJHssn~sc•·omo 
favor du genei·al? o que l~1do IOJ ap_rrsenta~o ás cór- nos_ tempos primitivos á humilde c• ndiçãu de co-
te:> e rernetudo a ee,[JeC• Iva ~OI!Im~:;sà.o nul1_Lae. loma portugueza. 

A f;; de Outubrt! apurtuu as _[ll'lllas do TeJo, com Mas, não ob -tante os protestos dos deputados do 
uwa viagem ceesnda c desmar_1Lelado p~los ventos, Brasil, a paixão política cegava a maiorm das cõrtPs, 
o llrigue lntr.ga, cu1H 42 vtrLimas r:;acJIÜcudas·aos produzindo no Hio de Janeir. os seus effeitus. Eis 
furores de Luiz uu lit·gu. Qual cràu us crimes desses os decretos: 
infelizes, retnellidus !JI'Cl;US em um navio, á nm
nciru da escravalur·a da vusta Li' Africa? Erào acvu-~ 
sados de pretCL,dcrclll a indepenclen•·ia elo Br·asil! 

Artigos do o{ficio. 

<< D. Joãtl, por graça de Deos e pela constituição da monar 
chia, rei do reino unido de Portugai, Brasil e Algarv ~s da 
aquem e de além-mar, em Afdca, etc. Faço saber a todos os 
meus subditos que as cOrtes decretarão o segumte: 

A n1aiur· pane desses inl'elrzes tiuha declaeado a 
sua O]Jintãu à respellu do systema con~tiLuciunal. 
Luiz uu i egu po t• tres vr•.zes lll udo·u a fó 1 ma do go
vemo, nunca querendo fazer 11m governo proviso
rio. Nomeava conselbeit·us ; e~Lcs nêlU aceita 1ão~ e 
elle cnganav:L o povo, dtzcndo, llUe tudos se tinhào 
prestado para o que elle quC!'la, quando tudo era 
falso. 

u govemu fetlO em Pernamhnco no dia 29' de 
Agosto 'em monstruoso por ter ~ido instailaclo á 
força pPlas armas dos addidos do general Luiz do 
Rc~o só para o manter alli. · 

Uma earta datada de Pernamb uco em 30 de 
Agosto, dirigida ao deputado Francisco Muniz 1'a
vares por J ustiniano An lonio da Fonc.cca, em que 
dii bavce assignado por violencia a rept csentação 
que se fez a hvor de Luiz do Rego, foi apt·esentada 
tanllJCm ás côrtes. 

A junta provis01·ia do governo de Goyana recusou 
reconhecer o conselho constitucional govcrnativo e 
provisorio da provincia. ele Pernambuco, cleclaJ·ando 
n sua sujeição immediata ao governo de Portugal e 
ás côrles por evitarem os despotismos de Luiz do 
Rego. 

CJIEGA AO RIO DE JANEIRO NO DIA 9 JJE DEZEillBRO O DRIGUE 

-INFANTE D. SlmAS'fiÃO-GOfii OS DEGI:E'fOS PARA ARE

Tli\AD,\. DO l'R!NC!PE REGENTE DO RIO DE JANEIRO. 

No dia 9 de Dezembro de 182! entr·ou, proce
dente de Lisboa, o brigue de guena Infante D. Se
bastião, sendo portador do noticias qun deviào sem 
dnviúa. sublevar e accclerar a sua independencin. 
Estas nottcias farão conlil'llHtdas pela pt·csença de 
dom; decretos sancc10nados pot• el-rei; fot·ãu rece
hidos pelo Pr;ucipe á tarde do mesmo dia 9. Ambos 
os decretos truzião a data de 29 de êetcmbru de 
1821 . 

() pt·imeiro, sob o n. 124, regula v a o modo de go
vernar o B1 asil c mandava crear_ uma junh de go
verno ,eleita por eleitores ele parochia em cada pro
vincia. Estas juntas tlcvião ser eleitas dous mczes 
depois da recepção do decreto qne as mandava ele
ger. As suas aftribuíções crão mern mente ci \'ÍS. 
t.:ada um devia conesponder-se c receber direvta
mentc as ordens dos respectivos sccreta1·ios de Es
tado de Pol'tugal. O governo mil i Lar era cncane
gado a of!iciaes portuguezes nomeados pelo gov0rno 
de Lisboa. · 

O segundo decreto de n. 125 determinava que o 
P rincipe Regente dc1xasse o Brasil e !'osse vinjar 

cc As cOrtes geracs extraordinarias e constttuintes da nação 
portugueza, h" vendo preseripto o conveniente systema de 1(0-
verno e administração puhl1ca da província de Pernambuco 
_por decreto do L• do prese11te mez, e reconhecendo a necessi
dade de dar as me;mas e outras semelhantes providencias a 
respeito de todas as mais províncias do Brasil, decretão provi-
SOl ia mente o seguinte: · 

<< 1.• Em tod•s as províncias do reino do Brasil, em que 
até o presente h avião governos independentes, se crearáõ jun
tas provisorias de governo, as quaes serão compostas de st:te 
membros J:?aquellas províncias que até agora erão governadas 
por cap itães-genera~s, a saber: P~rá, Maranhão. Pern~mbuco, 
Bahia, Rio uc Janeiro, S. Paulo, Rio-Gt·ande do Sul, Mmas-Ge
raes, l\iato-Grosso e Goyazes; e de cinco membros em toaas ns 
mais províncias em quA até agora não havia capilães-gcneracs, 
mus só goV<' rnadores, incluídos em um ou outro numero o pre
sidente e secretario . 

" 2.• Serão eleitos os membros das mencionadas juntas por 
aqucllos eleitores de purochia da provinc1a qne puderem reu
nir-se na sua capital no prazu LI e dous mezcs, contados desd~ o 
dia em que as respectivas autoridades da mesma capital rece-
berem o pr~sente decreto. . . _ 

« 3.• Serãtl nomeados os membros das Juntas provtsona, do 
governo entrll os cidadãos mais conspícuos por seus conheci
mentos, probidauc e adherencia ao systema con~tllucit nal, 
sendo além disto de maior idade, estando no el\ercieto dos sr>us 
direitos e possuindo bastantes meios de.subsbtcncia, ou provc
nhão de bens de raiz, ou de commtJrcio, iudustria ou em
prego. 

<< ~-· Será antes de todos eleito o presidente, depois o secre-
tario, e, fin , Jmente os outros cinco ou lres membt·os, segundo 
a classificação ex.pres~a no art. 1•. sem que tenha lugar a no
meação de substitutos. Poderã recabit' a eleição em qualquer 
uos membros do governo que se acbar constituitlo na proviu
cia, bem romo eru qualquer dos eleitores, e quando ror elcHo 
algum magistrado, orticial de justiça ou fazenda, ou official mi
litar, não exercerá seu emprego emqu~nto fó1· membro do go
verno. 

<< 5.• O prc>idenle, secretario e mais membros das juntas 
provisorias, além dos úrdeoados e vencimentos que por qual
qaer outro titulo lh~s perlenção, perc<beráü annualmcnle a 
graLi ficaçàu de 1:0008 naquellas pruvincias que alé agora tinhão 
ca pilãcs-gcncracs. e (;OOS em todas as outras províncias. 

<< 6.• Fka competindo ás juntas prov!so~· ia~ de governo das 
1 rovtncius do Brasil toda a autor idade e JUrtsdtção na parte ci
vil, economica, administrativa e de pulicia, em confot midade 
das lds existentes, as quaes serão religiosamente observadas, e 
de nenhum modo poderilõ ser revogadas, alteradas, suspensas 
ou dispensadas pelas juntas do goVI'rno. 

« 7 .o Todos os magistrados e autortdades civis ficiio subor
dinados ás juntas do governo nas ma lerias indicadas no nr-ligo 
anlt'Cl'denlc, excepto no que fôr relativo ao poder conl(}llcioso 
e judicial, em cujo exercício serão sómentc respousaveis ao go
verno do rei no e as cOrtes. 

,, S.• As juutas fiscatisaràõ o procedimento dos empregado· 
publicas civis. e poderáõ suspende-.os dos seus cmpregos 
4uando t:<Jmmcttüo abusos de jurisr!icção, precedendo informa
ções e mandando depois fo1 mar-lhes cu lpa no termo de oito 
dias, que será remett1da á competente 1 elação pnra ser ahi jul
gada na fúrma das leis, dando as mt"smas juntas immcdiat:t 
conta de tudo ao governo do reino para providenciar como fór 
justo e neccssa rio. 

<< 9.• A fazenda publica das províncias do Brasil continuar;\ 
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a se.r administra•la. como até ao presente, segundo as lei· exis- Real para p.,rtugal, e da sua viagem pela' r·ôrtes de Hespanha, 
tenlt:s, com declaração. porém, que será presidente da junta da França e lnglat• ·r• a, como acima se dt·clara. Para Vo,sa Ma
fazeo ia o S<'U membro mais ant1g•1 (exr.eptuandiJ o the-uureiro g"sta•le vêr. Gaspar FeliciHno de .Moraes a r.,z.-Manoel Nicoláo 
e escrivão, nos qua .. s nunca poderá rec.o hir a P• eoit.kncia), e Esteves Nl'grâo. 
todos os membros da •nesma Junta da fazenda scra" collcctiva : cc F'n• I) • hliçada es<a carta de lei na chancellaria-mór da 
e in lividu•lnu:nte re-pon ai'Cisaoguvern •. do rein•11~ás cortes côr·te ,. • no. LisLoa, 6 de Outubro de 1821.-D. Miguel Josii 
por s••a adnlllristr .• çã... d• Canwno \l.iohlonarlo. » 

« 10. Todas. as provinr.hs em que até agrwa h..via governa
dores 1: c 1pitãr-s-gen,.r;oe; terão daqui em di .• nte gonera•1s t·n
carregarlos dri gnv .. rno das armas, os qu<te> st•r·,in consid"' a dos 
como são os g.,vern dnres d •S armas das provinciHs de Portu
gal . licando •·xlincta a deno~minação de guh!rnadnrcs e capitães
gen('rae' 

c< tl. Em cada u111a das p1·ovincias, que ali\ agora não tinhão 
g.tvernadore.; e capilãPs-g•·n~raes, m~s só ~overn;odures, será de 
ora em diante incumb1Jo o govcrnn das armas a um official de 
paten•e mtlilar até co~ronel inctusivamente. 

c< 12. Yt'OC•·ráõ m ·nsalmente, a t1tulo de g• atincnção, os go
vernadores das no m s das províncias do Brasil, no caso do 
arl. 10, a quan i' d<· 200S. c os comman•lanl s das armas, nos 
termo- do d rt. lt, a quantia de 508000. 

cc 13. T211t" us gov rnadores de que trata o art. 10, c .. m0 os 
commandontes das ar nas. na fórma d•• art. 11, se regularáõ 
p•·lu r ~tmcnt• • do 1• de Julho de 1678 em tudo o que se nà" 
acha alterado por lets e ordens posteriores, suspenso nesta 
parte só mente " alvará de 2l de Fevemiru de 181 o. N caso 
de vac«noia ou •mpedinwnto passará o commando á patente 
de maior gra tuaç.hJ e ant~uidade q •e estiver na provincia, fi
Cdndo p;t ra e~,e lim sem elleilo o alvará de 12 de Dezembru de 
16711. 

cc 1 L Os goveroadur~s e commandantes das armas de cada 
uma d<lS províncias <erão sujei •os ·•O governo do reino, re<
ponsavds a <'li C c ;~s côrles, e in lcpendentes das junta~ p1 ovi
sorias do governo, a;sim com•J estas o são dell es, ~ada qual 
nas matr•rias d • sua rcsper-tiva C• •mpetencia, devendo ns go
vernadbre> e cumm tDd.intes d"s ao mas commu•ticar ás j <~ ntas, 
bem como e>las a clles, pvr meio de ufficios C<~oc bidos em 
termos civis~ do estylo, quanto entenderem ;er convenit:nte ao 
publico serviço . 

cc 15. Igualmente se entendem a respeito de Pernambuco 
qualquer das referidas providencias, que se nãu achem no de
creto do 1o do corrente, o qual fica ampliado c declarado pelo 
presente decreto. ' 

cc 16. As respectivas autoridades serão effectiva e rigorosa
mente re,ponsavets pela prompta e fiel ex-ecução deste decreto. 
Paço das cOrtes, em 29 de Setembro de 1821. 

c< Portanto mando a todas as autorida Jes, a quem o conheci
mento e execução d•> referido decreto pert•ncer, que o cum
prão e executem tão intcirornent.e como nelle se contém. Dada 
no palacio de Queluz, em o L• de Outubro de 1821.-EL-REr, 
com guarda.-Joaquim José Montei ro Torres. · 

c< Carta de lei, pela qual Vossa i\Iagestarle manda executar o 
decrPto das côrtes geraes, extraordinarias e con tituintes da 
nação portugucza, sobre o estabelecimeDto das juntas proviso
rias e governos das armas nas provinçias do Brasil. Para Vossa 
1\lageslade vêr. Lourenço Antonio de Araujo a f~z. JJ 

c< D. João, por graça de Deos r pela constituir)'ão da mona r
chia, rei rlo reino unido de Por·tugal, Brasil e Algarves, dq 
aquem e de além~ mar em Aft ica , etc. Faço s;ober u todos os 
meus subdilos que as côr·tes decretarão o seguinte: 

cc As côrtes g~raes, extraor d1naria . e conRtituintes de nação 
portugut'za, havendo decretado em da ta d'.l hoje a fórma de 
governo e administraçã,, publica das províncias do Brasil', de 
manrira que a continuação da 1 csidencia do Principe Real no 
Rio de J ,tneiro se torna não só de&oecessana, mas até indeco
r osa á sua alta gcr,trchia; c. ounsiderando junLamente quanto 
convem aos in tere•srs d 1 nação que S. A Real viaje por alguns 
paizes illustrados, afim de obter aquelles COI)hecimentos qu!) se 
fazem uPC~ssarios para um dia occupao- dignamente o throno 
portuguez. mnndão respcito,ampnte participar a el-rei que têm 
rcsolvi rlo o srguinte : 

cc 1 • Que o Prindpe Real regres,e quan~o antes pJra Por
lugal. 

IC 2.• Que S. A. Real, logo que chegue a Portugal, passe a 
'injar incognito ás côr tes e reinos de llespanha. Frunça e :ngla
trrra, srwlo acompanhado por pco•oas dt~ Lados du luzes, v lrlu
lules c ~dhcs~ • ao syslcma cunstitur}ional, que para esse fim 
~u1 :\IAg•·stadc houve por bem nomear. faço da, cô1le~, em 19 
de <:ctcmbro rlc 1 S~ t. 

" Portanto mn1:dn que scj.~ assim presente a todAs as autori
tlaclcs d"ste, reinos e a todos os meus subrlitos par'H sua intel
ligl•ncio . Dada no p~lacio de Queluz, em o 1• de Ou •.ul>ro de 
~~:.'1.-EL-REI, com guarda.-J .. sé dn Silva Carvalho. 

Com ua a du mesmo dia 9 de Dczembr·o foi la
vrada a ~ gni11te portaria que hnixom em ordt'm 
du dia. 

" Por vrdem da commissiio militar, que exerce o go
verno d<.t~ arma~ desta cõrte e província, publica-se o que 
se segue: 

Portaria. 

" Manda o Príncipe negente, pela ~ecrelaria de Eslado 
dus negocias da guPrTa. particiapr á commissão militar, 
qur1 exerce o gcll·eroo das nrmas ctesla r.ôrte e província 
que Sna Mng~'slade el-rei. seu anguslo pai, lhe fez sabe{. 
que aoLPs de pal'lir a náo D. João VI para o seu reat·rss6 
a Pnrtugal tem dt'lenninado fi,zer expedir; até. flns de 
No\·embru passado, dous batalhões de in rantui'l dos re
gimentos ~b. 3 e IJ, que de~etn r end er a dil·isão portu
gnez~ aqm rteslacatla, e ordena s. A. Real que na ordem 
do dw de amanhã a mesma commi,-são militar assim o 
fa.;a ronslar aus corpos da r·erer·idn divisão. 

cr Pa ço, 9 de Oezémbro de 18~1. - C:nrlos Frrllerico de 
Caula .-Joaquim de Oliveira Alvares, njudant r-ge neral. n 

As disposições desses dous dr.creLos são o com
pleml:lnto do pensamento que dirigia o manifesto 
da. nação J?Ol't~~ueza, ou antes da facção do Syne
drzo, pam JU Stl.flcar a revolução que ella linha ope
rado. Esse man1festo, datado de :1.5 de Dezembm de 
:1.820, era o solemne brado de guer.·a contra o Bra
sil, concebido nestes termos: 

c< Toda a Europa sabe ~s extraord,narias circumstancias que 
no anno de 1807 forçarao o Sr. D. João VI, então principc re
geDte de Portugal, a passar com a sua real familia aos seus do
mínios transatlanticos. E posto que esta resolução de Sua Ma
gestade se Julgou então da mais reconhecida vaDiagem par·a a 
ca~sa geral da l1berda~e publiea da Europa, ninguem comtudo 
detxou de I>rev.:r a crtttca situação em que ficava Portugal 1>or 
esta ausenc1a do seu pnoctpe, e os factos ulteriores provárão 
demons trat .vamente que esta previdencia não era vã e tem'e-
rana. 1 

cc Portugal, separado do seu soberano pela vasta extensão 
dos mares, privado de todr,s os recu•·sos rJe suas posse;sões nl
lramarmas n de todos Oli benelicios do rommerciu P.elo bloqueio 
de seus porto~, e domin"do no interior por uma forca inimiga, 
que cotao se Julgava lllvencrvPI, parecta haver tocad o ultimo 
lermo da sua existcnr·i~ política, e não dever mais llntrat· na 
lista das na~.ões independentes. 

cc. A rui na da su:r povoação, começada pela emigração dos 
haiJitantes, que segUJnlo o seu principe. ou procurárão escapar· 
á ~uspe1tosa desconflanç.t, ou á penegtJtção systemalica do ini
mtgo, augmentou-se pelas duas tunest~s invasões de 1809 e 
ltilO, e p. las perdas inevitaveis de uma dilatada e porfiosa 
guerra de 7 aunos. 

cc O comnll'rcio e a industria, que nunr.a podem devidamente 
prosper·ar >enão á sombra benetica da paz, da SPgurlilnça- c da 
to aoqulll !dacle publica , t1nbão Stdo não ~ó desprezada,, mas 
até pa;ece que de lodo des truidos pela 1llimitada franqu<JZa 
conced1da aos va!'os estrar.geiros em todo~ os portos do U1 a. íl, 
pelo desastroso tratado de 18 tO, pela consequente decadencia 
das fabnca5 e maoufacturas nac.on•cs. pela quasi (otal exlinc
ção da marinha mercante e de g••erra, e r·or uma falta abso
luta de todo o gen·ero de providenl•ias, que p. otege>scm e ani
massem estes duus importantíssimos ramos do prosperidade pu
blica. 

cc A sua povoação, já exhausta pelos motivos que ficam indi
cados, .cun l1nuou a ser depauperada pela forçada remessa para 
o Brasil do al~uns milharP.s de hon1en&, que, depois dt· terem 
expo,lo as ~ uas vtdas pda patrta e pelo thruno e de h o verem 

cc Carla Ut! ld .. pela quJ Vossa Mngrs ladc man1a participar merecido descançar em tranquilla paz no seio d~ suas famílias 
a totlo~s as 3t;lundades dcbles remos c a tr•rlos os seus subd1los ou gozilrem nos u !JdiZ na tal" prrmio do seu zelo e valor f o~ 
u !fU') as côrtes ge1·acs, ~xtruordin~ ria ~ c cnnslituint~s ~a r;ta-J rào continuar na Amenca d. o Sul os dums trabalhos da gu~rra. 
Çi1fJ portugur•za decret1rao a rc~pc1t•J do regresso do Pnnc1pe de uma guerra que, fazendo-se á taman ha distancia de Porttl-
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gal, parece que sómente sobre este reino tem descarregado seus 
-pesados golpes, atacando por muitos modos m· fontes esseoriaes 
do Sl'U vrgor, e expoudo-o ao mesmo tempo ás emprezas de 

-'Uma n•ção vizinha e podpr·osa. sempre rival, e agora estimu
lada. e ,1té (em sua opmrão) ollendida e uggravada. 

« A indu., tria nã" fui mars favorecida, nem era tle e>pera r 
que a sua sorte fu•••· !Jlais feliz. Os portuguo zes virão e :,otJrê- -
rão que as suas fabncas e mauulacturas fossem destrurdao e O PRJNCrPE 
quasi dd tudo aniyuilla<las; yue os prouuctos Jo seu trabalho 

estava soff1·endo, reduzindo de novo o Brasil ao estado 
colonial, e que os dous o;ec1·etos de 2H de Setembro 
erào o fundamento desse gr andtoso, ma:; arriscado 
projecto. 

REC.ENTE J\lODfFICA O MINI 'fERJO f: l'IIOCI,Al\IA. 

não pudessem supp11rw r a cuncurTeucra dus estrungcu·os. 
C< A PruviJenera quoz favorecur o agricultor portuguez, 

abrindo enr seu b, neticiu o >CIO fecundo da terra e da noJo-lhe 
ao:ros de C••t iHJSa colherta; mas este mesn1o favor du céo foi 
inulitioado p 1 .. , cro os doo homens. 

<< O nutll.,rao iu t.nha des,ppan cido da circulação pela ~stag
n ~ Ç'al! d<• COJITIIl lt: • cio, pela rui na da induolria. pelas a' ultadas 
sommas qut: tudos u- dia· p•ssavão sem rt:tornu aos estraugei
rm. e111 troca 1tus g n r. • indospensaves ao rousumo da nal(ào, 
e p•·las Cc•miuuada- nmoe8s.os, evontuoes ou r~gul n res, qu" se 
raz.ão iJara u Bra,il, com r i1l'e rent~ s motivos e applicações, eh•
ganuu a .. 1 ponto a falta de gyro, c conseq ueutcmeote a po
iJr·,.za pubrir. ... que, nu meio d.o abun.Jancl,l dt: pão. augu,cntada 
amdu pur uma rmpur tação ex~;~,.iva P impru!.lenremtnle tole
ra "' ·•este guoero, u povQ mor ria dtí fume, IJ lavnrdor desam· 
p11ravu a~ ~ua:, terras e os seus lrabalhus. rod.,s lamenlavão a 
g1·1 ai pu .. una, e a cadà mom nto S1· temia que a desespeo açáo 
rurl-lp1 ose .. m tumultJs, e qm: os tuu11rltos degenerassem !la 
ma i. uumpleta e hon ivel :marchia. 

« Sobre o·stes males accrescerãol arnda as exlr:Jordinarias 
de>peza, de algumas expediçõt::> maritima,, destmadas <t forne
ceo tropas á desastrusa guerra da A!llerrca do Sur, e os couti
nu~os saques de mQed<~ para sulelu e manut1 uçãu da por,ào do 
ex rcot portuguez ali i destacada, desp,·zas q11e, tirando in·evo
gaveluwute grande8 summas do gyr" nacional, tio hão ao mesmo 
teoupo a ITIJI. nociva ruflu~ncw .ubre o valot· du dlnh1~iro pa
pel, cujo CJmbio se toruava de oJia em dia mais desfavoravel 
e mais rutnusu. 

C< E:n meio de tantas desgraças, que por espaço de 6 annos 
oppnmirão os portuguezcs enr progressivo cre~cimento , aiuda 
de vez em quando se avivava t•m seus corações algum lume de 
esperança ele que el-rei viria ao meio delles ouvir suas qut:ixas, 
e dar o possivel remedio a wales Là11 pesados e uppressivos. 

AOS FLUM INENSES 

O ministro Pedro Alvares ltiniz, recusando referen
dar um decreto, pelo qual o Print·ipe llegente txonerava 
a Aulonio Pl·reira da Ct•nha do luga1· de inttnden1e-g.eral 
da pulicw pE'la-sua iudule1·1cw, ft •uca uclt~!dade, e Jl' uco 
amor e mtaesse pela constituição ]J(JI tugur za, e::,r1evin o 
Príncipe" seu pai a tal n·speilo, dizendo o: u Venci" que !'edro 
Alvareti Diniz o não fazia E' nem se atrevia, eu drs,e-llle que 
gente covarde não deve ser vir empregos pul.tlicos e n~tuto 
u~ais em tempo em que é necl'S~<>rio summa aclivrdade; 
que, visto elle ser isto que eu di~ia, lavrHsse o dec1eto da 
cleiUissão para elle e de norneatâH pam Francisco .José 
Vieirn, que é um desembargador que Vt'io de Gô<t; parece 
ac livo, piuden te e tem opinião publica: estimurei que 
mereça a approvação ue V!lssa 1\lage,tade ('"). 

u Agora, ás ú h~tras da tardl•, continua o Príncipe, 
acubei uma proclnmaçào bastante forte, nras assinr neces
sariH, que nrand<li imprimir e que n mel lo delta exempla
res a v •. s,a 1\Jagestade. _ 

u Neste momento recei.Ji uma fatal noticia, dada por 
uur brigue americano, de que a villa ele Gciyana, em Per
nambuco, no começo de Setembro ~e linha ~ublevado, 
mas que o gove rno de Prruarnbuco já linha tomado me
did:os acerca elo aeontecimento, e que da .Bahia já r in hão 
partido ,JúO homens entre portuguezes e babianos. 11 

A salüda do ministerio do Pedro Alvares Diniz 
no dia 4 causou alguma sensação. Fallou-se então 
que exis lin um plano para exterminar a tropa por-

<c Ella, porém, foi-se desvanecendo pouco a pouco, e o mi- d ] · · 1 1 A 
nisterio elo Riu de Janeiro, que t .. lvez desviava do aormo de tugucza e ec arar O pa1z 111< Cpenl cttte. ' noite 
el-rci o pemamenlo de realiza-la, até sofl'l·ia de máo grado que deste dia 4 o visconde elo ltio-Sccco, depois mal'
algum cidadão amig.J da sua patria ousnsse expór ao publico as quez de Jund1ahy, pr·endeu lllO urna CHt>a um for
suas opiniões sobre este importante oi.Jjecto, e mostrasse as riel do rc

0
crimento de cavallarin, lJlle o ·fôr ·a convi

vantagens de se restituir a Portugal a séde da monarchia. 
« Desta maneira começátão os portuguczes a desconfiar do dar para protl'ger com dinheiro a revolução quo :;e 

unico recurso e metO de salvação, que ainda parecia restar-lhes pt'epal'ava. 
no meio da quasi total rulna da sua cara patrra. A idéa does- O Pl'lncipe, na Cílt'la do dia 5, diz a seu pai que 
tado da colonia a que Portugal em i·ealidade se achava 1 edu- estando á noite no thcatro recebeu parte ~JUC llnlla 
zido aflligia sobremaneira todos os cidadãos que uiuda con.er- sido agarrado em casa do visconde do Rio-S!!cco um 
vavão e prezavão o sentimento da dignidade nacional. 

(( A ju. tip era administrada desde 0 Brasil a povos fieis da cabo de esquadra do r·cgimento de cavall.aria, e que 
Eurúpa, isto é, desde a distancia ele 2.000 It-guas. com exce.si- fôra seguro pelo VIsconde no ~elo ele 1r entl'cgar 
v as uespezus e delongas, e quan~o a pacwncia dos v.assallos es- uma pt oclamução em qu~ o con v1da vão l)ll!'a entrar 
ta v a ja fatigada 1:: ;_x.hausta de íast1ctwsas e talvez mrquas for-; na Jesorrlem, e da c1ual tmba faJlado na cal' ta do dia. 
malidaues. -

(( Esta mesma distancia, di fficullando as queixas elos povos 
ou do; individuas opprirnidos. fazia m~is ousada" miquidade 
dos 111áos a Jminrstradores da justiça. e elos infit:is deposita rios 
de qualquer porção da autoridadtl publrca. A torpe venali.rade 
tinha corrompido tudo. 

c< Se os portuguezes não amassem e respeitas~em o seu prín
cipe, e á sua augusta dynastia, com uma e,pecie de amor e 
adoração qua:;i religiosa; se não quizessem rtceller o a sua só 
justiça e beneficencia as reformas o melhoramentos publicos, 
qutl um tal estado de rousas impeno:,~mente exigia, mui focil 
lhes setia naouel!a época pôr limites ao p1 d~;r ou ditar-lhe 
wndições accommoeladas a tão urgentes crrcumstaocias. 

« Elles Di! o ignoravã11 seus direitos; a tendencia geral ela 
opinião, dirigida pelas luzes do scculo e sobeJamente manifes
Leda entre os púvos mais oivilisados da Europa, os convrdava a 
fazer uso desses direitos, que os seus maiores baviào .rá reco
nhecidu e exercito do em ocea~iões mt•nos forçosas: o exercito 
victorioso e ttiumphante apoiar ia tão justas pr etenções, e a na
ção seria hoje livre ou certamente menos desditosa.» 

Nl'ste manil'esto, enun eralldo-se as causas dos 
soffrimentos de Por·tugal, era o objecto a 11berrma 
dos poi·Los do B1·asil ao livre comruercio das na~ 
ções. Ficou evidente que a re"olução porlugueza 
tinha por fim principul, cura1· os males que 

-i, que viuha a ser: 
11 A indepenrlencia tem-se quer ido colil'ir co

migo e com a tropa; com nenhum consegui o nem 
conseguirá, pol'que- a minha homa c a della é 
maior· que todo o Brasil. Queriào-me e dizem que 
me querPm acclamar Imperad01'. Protesto a Vossa 
Magestade que nunca seTet pe7:j1t7'o, quo nunca lhe 
sPrei falso e que ellcs farão es:;a loucura, mas será 
depois de cu e todos os lJOI'luguezes esta1·em feitos 
em postas: é o· que juro a Vossa Mageblade, á na
ção e á constituição. ,, 

O forriel ou uabo, no interrogatorio a que se pro
cedeu accusou alguns officiaes do seu regimento, 
os quaes forão no dia seguinte postos em prisão. 
fnstau rou-se o processo militar ao fOI'l'icl ou cabo c 
aos officiacs. lslo deu que fazer ao Pl'incipe Hegenle, 
que foi por va1·ias vezes ao quarlel-gcueral, aüm de 
mformar-se pessoal mente do estado do procl'sso. 
O Príncipe deu tanta iruporlancia a esta miset•avel 

(*) Carla lle 4 de Outubro de 1821. 

' 
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prisão do cabo ou forriel, que fez della objecto das 
cartas dos dias 5, 6 e 9 de Outubro, mamladas ao 
l'ei . eu pai, com declaração que rcru_etteria ~s cul
pados para Lisboa em um naVIO que Já menciOnava 

-neçocios da união, negorios do reino do Brasil e negocias dll 
pnwmcia de S. P~ulo. 

c< Esta nos p<>rece ser a marcha que deve seguir o soberano 
cong• essa para com_pletar o ~~gw,tn_projecto. da nossa regene
ra~ão polwca e recrproca umao, obJerlu cap1tal que reque•· de 
todo o b••m patriota smpa• cialidade e boa fé. madureza e critica 
a1-u, a da para que os laços inrtissoluveis, que hão de prend~r as 
dJ tferentPs partes d" m narcb1a em ambos os hemi~pherios, 
•ejà•> r.t~rnns, como esper~mos, afiançanclo ao reino ' nido, ao 
do Brasil e ás >Uas resp•·ctivas prov10cias, os seus cnmpdentes 
dir• tos e enca•gos, o deter·minando o moriu porque cada uma 
ddt as deve concorrer para se conseguirem tão necessarios e 
faustissimos fim. 

o nome (o brigue P,-incip_es_i!!lw). . _ 
No entanto vogou a opmtao de qu(:; aq_u~ll~ pru.ao 

do t"urriel nn cabo era uma far·ça da dtvtsao aux~
liador·a á t[Ual o mesmo forriel se pt·esfavn por dt
nheit·u.' Este episodio foi logo envolvido nos gran
des aconteeimentos que se forão succedendo, que 
niof.{uern mais delle fallou. 

O que licou ele m~is desagradavcl em t~clo ~ estes 
succeg.;us fvi a levzandade com que o Prtncrpc es
crevPu na r:arta elo dia 4 de Outubro que os re:ol
tosos o qu1~r·ião fazer It;nperarlor, mas que para tsso 
era p!'imeiro nccessar10 matar a elle e a todos os 
pol'tu~uezes, e que jurava com o seu sangue que 
havia rle ser sempre Oel. Estas palavras escreveu 
elle com sangue on com tinta · encarnada, ~ qu~ 
causou grande hilaridarle_ n~ c_ongrcsso ele Lrsboa 
quando a referida carta abt fot ltda. 

OS DEL•UTÁDOS DE S. l'AIJLO PARTEM PARA LISB<!A 

No dia !J tle ~o,· cmhro os deputados de S. Paulo, 
q uc c~la \"à O . a par li r d~sta. côrtc cl~ R~o de Janeiro 
llat·a Lisboa t1verã~ a~·hencta. do Pt'JDCtpc i_teg_ente: 
Antonio Carlos Rtbetro de Andrada, depots ae um 
eloqucnte discmso politico ~ue ?it·!gio a Sua Al
teza, entrou com elle em ammac.ltss1ma conversa
ção sobre. os direitos <J_:J.C tinha o Brasil d~ pôr, 
como con1ltÇilo de sua umao com Portugal, a tgual-
dade de condição política. . . 

Antonio Carlos apresentou e expltcou ao Prm
cipe o projecto que depois a deputação de S. Paulo 
oll'ereceu · ao congresso de Lishoa para regular os 
negocios entre o Brasil e Portugal. As palavras de 
Antonio Carlos Ozerã.o tão viva impressão rio animo 
do Príncipe Regente, que, nesse mesmo dia, escre
vendo a seu pai pal'a referir a conversa que teve 
com Antonio Carlos, usa já "le linguagem bem di
versa défqnella que clle havia empregado at6 
então. 

CAPITULO I 

NEGOCIOS DA UNIÃO 

c< 1.0 lntogrldade e indivisibilidade do reino unido, decla
rando-se que as nossas actuat-s [JOSsessões em ambos os bemis
pheri"s serão manlidus e dcfendid<~s r.onlra qualquer furça ex
terna que as pretender atac~r au separar. 

<l 2_.•. Igualdade ~e dirEJitos polilicos e dos civis quanto o 
permJttJI" a dtverstdade dos costun:es e tes•ritofio, e das cir
cumstancias eotaristicas. 

c< 3.0 Deierminur-se onde deve ser a sédc da monarchia, se 
no reino do Brasil, tendu-se em vista as pond<Jrosas considera
ções apontadas na memuria do Sr. Oliva, impressa em Coimbra 
ou alternalivamenle pelas series dos rein<~dus em Portugal e o~ 
Brasil, ou_ linalmente no m~smo reinado yor certo tempo que 
se delernanar, para que assim pos•a o rm ma i.; depr ess1 e por 
seu turno satisfazer reciprocamente as saudades tle seus povos 
que deõejaráü conlwcc-lo e acatar a sua augusta pcsst~a com~ 
filhus amantes de seu pai commum. ' 

<< 4..• Parece conveniente que se Estabeleção leis organicas da 
união; por exemplo: I" sobre os negocias de paz e guerra, e 
seus tratados i 2° sobre o commerCJo, tanto externo, como in
temo, que, sem tolher a liberdade de ~mbos os reinos possa 
conciliar quanto possível fôr seus reciprocus interrsses; 3• so
bre a fL.mdação de um lhesouro geral da união diO'erente dos 
thesouros particulares dos reinos de Porlu al e do Brasil do 
qual saião as depezas para a guerra, para a "'dotação annu~l do 
monarcba e sua real familia, e algumas outras indispensaveis 
que se julgar deverem pertencer á união em geral, cujas quota~ 
partes sabiráõ. c< pro rata >J das rendas publicas dos thesouros 
de ambos os re10os para o !besouro gera 1 da nação. 

Dahi pot' diante o Príncipe parecia modiucado, e 
a suà linguagem sem altera~ào mostrava que as pa
lavra; de Antonio CJI'los o convcncêrão de que era 
preciso seguir caminho certo c seguro. 

C< 5.• Parece-nos dr.ver expOr ao soberano congresso que bon
vem determinar melhor o ~ 22 das bases acerca da reformaçãp 
ou alleraçl!o futura dos artigos da constituição, cuja reforma nãQ 
dev~ pertencer ás ·cortes or_dinari~s, mas a uma convençãó 
parllCular, para a qual ~:erao eleitos deputados particulares 
com poderes especiaes para este unico fim, pois é pouco poli~ 
tico deixar nas mesmas mãos o poder exlraordinarios de cons- \ 
tituir, com o direito ordinario de legislar, segundo um~. consti
tuição já estabelecida ; por isso nos parece, no caso acima 
apontado, ser .ma•s util e constitucional convocar uma conv<:n
ção menos numer_osa que as cOrte, ordinarias,\ com pod~res res
triolos a este umco üm, a qual deve obr·ar debaixo do scudo e 
prolecção das c<l• tes or·dinari~s. 

cc 6.• Pois que a con ti tuição tem um corpo para querer ou 
legislar, outro para obrar e executar, e outro para appficor as 
leis ou julgar, pan·ce preciso para vigiar estes tres poderes. 
afim que nenbu!{l f<> ça invasõe:; no terrilorio do outro que 
haja um corpo de c.:usores, de certo numero do me~bros 
eleitos pela nação do mesmo modo que os deputados em côr
tes, cujas atlribuiçõcs serão : l 0 conhecer de quatqum: acto dos 
tres poderes que S('Ja iuconstilucional, cujo juizo final se faça 
perante um grão jurado nacion 11, que será nomeado pelo 
corpo de censorés em numero igual d'entre os deputados de 
córtes. cons lheiros de E-tado e do lribuual su[Jrcmo de jus. 

OS DEPUT,\DOS IJE S. PAULO LEVÃO ll'iS'f!\UCÇÕES DO GO

VERNO T'ROVJSORIO !'ARA SE CONDUZIRE,\! E)! RELAÇÃO 

AOS INTEHESSES DO DfiASJL . 

« Tendo este governo offlcia lo às camaras da província para 
que r cmetlcssem lo(l;IS aquellas memorias, e apontamentos que 
achassrm conducenLQ,; ao bem ger~t e particular da mesma, 1t 
tent.lu a maiur parte dellus satisfeito já nossú~ desejos, o go
ve• no, depois de madur"s exames sobre o seu conleudCl, e de 
serias rellexões sobre turlo o que póctc.concürrer para a felici
Jade geral e particular dn nação, lcm a honra de cncJminhar 
seu.; ,.,,t 1S aos seus dignissimos deputados pa1 a os communica
rem cr 1anrlo convier ao s• •lJcrano r:ongresso nacional. 

" Pch•s b~st•s da constiluiçãu. decretadas pelo soberano con
gres~o. já ficiio P>l3 betc-cirlos alguns dos artigos que mais im
po' tão á naç~o : reslflo, porém, v a rios outros, que merecem 
Jgu:1l cou.;iderilçào. 

(( Começa•."I'010S pelos que dizem respeilo a organisação ele 
todo o fmrcri 1 fu·ilano i depois p:~ssarcmos a"s que cllzcm ao 
rei:10 1ln Dru>if , c acabaremos pci•JS que.locão nesta província 
em p31"ticulJr. Assim dil·i tiremos cole papel em trcs capítulos: 

tiça i 2• verificar as ele1ções d•lS deputados em cOrtes antes 
que entrow em funcçào i 3° fazer o mesmo a respeito dos 
conselheiros de Est<~do, cujo conselho será composto de mem
bros nomeados pelas junLas eleiloraes ch:' províncias, depois 
d~s _eleições dos deputados, nomc~ndo pelo m~·nos cada pro
vmcra, segundo a sua povoação, um conselbeu·o de Estado. 
que serviráõ IJOr certo tempo, e se renov~ rúõ por melad•· oú.. 
terço tirados á sorte. Esses conselheiros serão nomeados em 
nu_nwro -igual pelo reino de Portugal c Estados ultramarinos. 
seJa qualquer a povo .. ção aclual <•u futura dos Estados da , 
uuião i 4• Jina!nwnte promtnciar a suspensão dos ministros do 
poder cxecuttvo e dos magistrados a requerimento das cOrte: 
ordinorias, ele., ele. · 

c< 7 .• Para que hajn justiça c igualdade nas decisões das côr-· 
les geraes rJ ordinarias da nação portugueza pArece neressario 
que os seus deputados, tanto do reino de Portugal, como d() 
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ultramar, sejão sempre em numero igual, q~alquer que seja 
para o futuro a populaçã~ dos Estados da umao,. Esses depu
fados poderáõ ser reelegiVeis gara as outr.as l~g1slaturas, por
que convem que sempre haja IIO corpo legislativo hom~ns com 
experiencia e. que vigi<m pela conservação da sua propna o~ra. 
Esta reegebilidade, porém, podera cessar por algumas legisla
turas se se adoptar o renovar os deputa.do~ pela metade em cada 
dous annos tirando os que devem sah1r a sorte, com tanto que 
desta metade que deve sahir seja uma parte igual dos deputa
dos do reino de Portugal, e outra dos deputados dos Estados 
liltramarinos. 

CAPITULO II 

NEGOCIOS DO REINO DO Dl\ASIL 

« 1. o A declaração das attribuições e podel':_s que lh.e com
petem na cathegoria de reino por si, e das relaçoes e obngações 
em que deve estar para com o Imperio portuguez. 

« 2.• Parece conveniente que ~e estab.eleça um governo geral 
executivo para -o reino do B~Ca~l.l, a cUJO go~erno central est~
jãç sujeitos os g< vernos provm01aes, determmando-se os limi-
tes dessa subordinação. . . 

« 3.• Este governo geral de unjão centr~l do Bras1l sera or
ganisado por emanação e delegaçao dos ele1tores ~o povo e do 
poder supremo executivo, e nos parece convementf~ que no 
tempo em que a séde da monarcbia e. das cõrte~ n~o existiruo 
Brasil seja sempre presidida a regenCla pelo pnnClpe heredita-
rio da corôa . . 

« 4.o Que esta regenr.ia ou governo geral do ~ra_sil, quando 
a séde da monarohia não existir nelle, ~enha o d1re.1to de fazer 
demarcar exactamente as raias das provmClas d~ remo do Bra
·sil nos limites da America Hespanhula e coloma de Cay~n~a, 
assim como a demarcação exacta e natural entre as proVInc1as 
do reino do Brasil para arredar disputas e contestações futuras 
tanto internas, como externas. . . 

« 5.• Que as côrtes da nação na r!)daoção do cod1go_Clvíl.e 
criminal tenhão muito em vista modifica-la, segundo a diversi
dade de circumstancias do clima e estado da povoação, co~
posta no Brasil de classes de diversas c.Ores e pessoa.s, umas li
vres e outras escravas, pois estas considerações e CJrcumstan-
cias exigem ·uma legislação civi~ particular, . . . 

« 6.o Que se cuide em legislar .e dar as pr?VI~enClas ma1s 
sabias e energicas sobre dous obJeCtos. da ma10r u;nportanCJa 
para a prosperidade e conservação do remo .do Bras!l : 1° sobre 
a cathechisação e civilisação geral e progressiVa d~s m~10s bra
vos que vagueão pelas matas e brenhas, sobre CUJO obJeC~ .um 
dos membros deste governo dirige uma pequena memo.na_;l.s 
côrtes geraes por mão de seus deputados ; o 2° requer unpe
riosamente iguaes cuidados da legislatura sobre melhorar a 

, sorte dos escravos, favorecendo a sua emanci~;>açã~ grad~al e 
convlirsão d~ homens immoraes e brutos em c1dadaos activos 
e virtuosos vioiando sobre os senhores dos mesmos escravos 
para que e~tes 8s tratem como homens e christãos,. e não como 
brutos ·animaes, como se ordenâra nas cartas rég1a~ de 2~ de 
Março de 1688 e de 27 de F.evereiro de 1798; mas tudo ISSO. 
com tal circunspecção que os miseraveis escravos não reclamem 
estes direitos com tumultos e insurreições, que podem trazer 
scenas de sangue e de horrores. Sobre este assumpto o mesmo 
membro deste goYerno ofTerece alguns apontamentos e idéas ao 
sob(!)rano congresso. . 

cc 7. o Não podendo hãver governo ~lgum constituclOnal, que 
dure sem a maior instrucção e moralidade do povo, para que 
a primeira se auomente e promova é de absoluta necess1dade 
que, além dE\ ha~er em to~as as cidades, villas e freguezias, 
consideraveis escolas de pnme1ras letras pelo ~ethodo de 
Lancaster, com bons cathecismos para le1tura e ensmo dos ll}e
ninos, de que temos excellentes m~d~los na hng.ua allemã e ~~
gleza, haja lambem em cada provm01a do Brasil um gymnas10 
ou cÕllegio em que se ensinem as sciencias uteis para q~e nunea 
faltem entre as classes mais abastadas homens, que, nao só sn· 
vão os empregos, mas igualmente sej.ão ?apazes de espalhar pelo 
povo os conhecimentos que são md1spensave~s para o au~
menlo, riqueza e prosperidade da nação, po1s segundo d1z 
Bentham, as sciencias são como as plantas, que têm cresci
mento em dous sentidos, em superfiçie e em altura; e quanto 
ás mais uteis é melhor espalha-las que adianta-las. Assim nos 

- parece necessario que cada província do reino do Brasil na 
~apitai tenha as cade1~as segui~tes: . 

« L .Uma de medicma theonca !l prallca. 
« II. De c i r urgia e arte obstreCt!C!a. 
« m. Outra de arte veterinaria. 
« (Estas Ires cadeiras, principalmente as duas primeiras, são 

de absoluta necessidade para a província. de S. Paulo.) 
cc IV. Uma de elementos de mathemahea. 
cc V. Outra de physica e cbimica. 
cc VI, Outra de botanioa e horticultura experimental. 

« VII. Por tim outra de zoologia e mineralogia. 
<< 8. o Além destes co llegios {o de absoluta necessidade para o 

reino do Brasil que se crie desde-ja pelo menos uma universi
dade, que parece deverá constar das seguintes faculdades : 

« I. F~cul~ade p,hilosophica, composta. de tres collegios : 
1 o de sclenclas naturaes, 2• de mathemath1cas puras e applica
das, 3o de philosophia especulativa e boas artes, 

« H. De medicina. ' 
te OI. De jurisprudencia. 
« IY. De economia, fazenda e governo. 
« Cada uma dessas faculdades lerá. as cad,eiras necessarias 

para o completo ensino de todos os conhecimentos humanos. 
A theologia póde ser ensinada nos seminarios episcopaes para 
que tenhamos clero dou to e capaz, o qual absolutamente falta 
no Brasil. O clima temperado, mais frio que quente, a salubri
dade dos ares, a barateza e abundancia de comestíveis, e a facil 
communicação com as províncias centraes e de beira mar, ré
querem que esta universidade resida na cidade de S. Paulo, 
que tem Já editlcio$ proprios para as diversas faculdades nos 
conventos do Carmo, S. Francisco e dos Bentos, apenas !Jabila
dos por um ou dous frades quando muito. 

« 9. 0 Parece-nos tambem muito util que se levante uma ci
dade central no interior do Brasil para assento da côrle ou da 
regencia, que podara ser na latitude, pouco mais ou menos, de 
15 grãos, em sitio sadio, ameno, fertil e regado por algum rio 
navegavel. Deste modo fica a côrte ou assento da regencia livre 
de qualquer assalto e sorpreza externa, e se chama para as 
províncias centraes o excesso da povoação vadia das cidades 
maritimas e mercantis. Desta côrte centrá! dever-se-hão logo 
abrir estradas para as diversas províncias e portos de mar, 
para q'ue sP. commnniquem e cirGulem com toda a p1omptidão 
as ordens do governo, e se favoreça por e lias o commercio ii\
terno do vasto Imperiq do Brasil. 

<< 10. Nesta cidada ·central, ou no assento da côrte, ou da 
regencia, além de um tribunal supremo de justiça e um conse
lho de fazenda, se creará igualmente uma direcção geral de 
economia publica, composta de dinerentes mesas. que tenhão 
a seu cargo vigiar e dirigir as. obras de pontes, calçadas, aber
turas de canaes, etc., minas e fabricas mineraes, agricultura, 
matas e bosques, fabricas e manufacturas. A este novo tribu
nal se dará um regimento sabio e adequa,do. 

cc 11. Considerando quanto convem ao Brasil em geral, e a 
esta província em particular, que haja uma nova legislação so
bre as chamadas sesmarias, que, sem augmentar a agricultura, 
como se pretendia, antes tem estreitado e dif~cultado a po"';oa
ção progressiva e unida, porquanto ba sesmanas de 6, 8 e mais 
leguas quadradas possuidas por homens sem cabedaes e sem 
escravos, que não só as não cultivão, mas nem sequer as ven
dem 'e r epartem por quem melhor as saiba ·aproveitar, origi
nando-se daqui que as povoações do sertão se acbão muito es
palhadas e isoladas por· causa dos immensos terrenos de 
permeio, que se não podem repartir e cultivar por s<::rem ses
marias, seguindo-se tambem daqui viver a gente ao campo 
dispersa e como feras no meio d~ br.enbas e m.al?~· C!!,m suml!lo 
preJuízo da administração da JUStiça e da ClVlhsaçao do pmz, 
parece-nos por todas estas razões muito conveniente que, se
guindo-se o espírito da lei do Sr. D. Fernanqo sobre esta ma
teria. que servio de fonte ao que está detern:tmado na ordena
ção, liv. 4.o, tit. 43, se legisle, pouco ma1s ou menos, o se
guinte: 

cc I. Que todas as terras, que forão dadas por sesmaxia e não 
se acharem cultivadas, entrem outra vez na massa dos bens na
cionaes, deixando-a sómente aos donos das terras meia legua 
quadrada quando muito, c~m a condição de c~meçarem logo a 
cultiva-las em tempo determmado que parecer JUsto. _ 

« II. Que os que têm feito suas as terras só por mera posse, 
e nllo por titulo legal, as hajão de perder, excep~o o terreno que 
já tiverem ou!Livado, e mais 400 geiras academ1cas para pode
rem estendfl r a sua cultura, determinando-se-lhes para isto 
tempo prefixo. 

cc III. Que de todas as terras, que reverterem por esta modo 
ã nação e de todas as outras que estiverem vagas, não se dêm 
mais sesmarias gratuitas senão nos poucos casos abaixo apon
lados; mas se vendão em porções ou lotes que nunca possão 
exceder de meia legua quadrada, avaliando-se segundo a natu
reza e bondade das terras a geira academica dé 400 braQas 
quadradas de 60 réi$ para cima, e procedendo-se á demarcação 
legal. 

« lY. Que haja uma caixa ou cofre êm qne se recolha o pro
dueto destas vendas, que será empregado em favorecer a colo· 
nlsação de europeus pobres, indios, mulatos e negros forros, a 
quem se dara de sesmaria pequenas porções de terreno para o 
cuHivarem e se estabelecerem. 

« V. Em todas as vendas que se fizerem e sesmarias que se 
derem se porá a condição que os donos e sesmeiros deixem 
para matos e arvoredos a sexta parte do terreno, que nunca 
poderâ ser derrubada e queimada sem que se fação novas plan-

H 
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taçlles de bosques para que nunca faltem as lenhas e madeiras 
necessarias. 

« VI. Que de tres em tres leguai se deixe pelo menos uma 
legua intacta para se crearem novas villas e povoações, e quaes
quer outros estabelecimentos de utilidade publica. 

« Vil. Emfim que na medição e demarcação das terras ven
didas, ou dadas' ao longo de rios ou ribeiros que sirvão de 
aguadas, se devem estreitar as testadas ao lo~go dess~s agua
das, accrescentando-se nos fundos, como pedn·em as etrcums
tancias locaes, para que todos, ou a p~aior parte do~ novos co
lonos, possão gozar commadam·ente, quanto poss1vel fôr, da 
ulilidade das ditas aguadas. 

« 12. E' uma verdade de facto, apezar das declamações de 
homens superficiaes e preoccupados, que as minas de ouro do 
.Brasil não só forão dtJ summa utilidade para a povoação das 
províncias centraes, mas para o commereto geral de toda a. na
ção portugueza, porque o ouro que tira vamos das nossas mmas 
era a preciosa mercadoria que trocavamos pelas outras estran
geiras, que não tínhamos de proprio cabedal, e que. não pode
riamos ter então por falta de povoação e abundante agr~cul
tura, sem o que é chimerico cuidar em fabricas e manufacturas 
de monta. 

cc Igualmente, se não fos~ern as minas de ouro ~as.Gerae$, 
Goyaz, Mato-Grosso e Cuyabá, de certo estas provmc1as esta
riào ainda hoje ermas e desertas, como estiverão as Geraes até 
o anuo de 1700 e as outras até 1730, e como ainda estão algu
mas provinciãs de beira mar por não ter havido cuidado. em 
se aproveitarem suas minas . . Sem a laboreação de mmas 
naquelles distantes e vastos sertões, nunca a agricultura se po
derá augmentar e estender, pois os lav~adores não poderáõ 
achar venda e consumo certo dos seus productos. Esta materia 
exigia mais ampla ellucidação e desenvolvimento, que a conci
são deste papel não permitte; mas um membro deste governo, 
que a estudou << ex-professo >> por obrigação c por gosto, pro
mette publicar para o futuro uma memoria sobre tão impor
tante assumpto. 

C< Aqui basta pedirmos que as côrtes geraes e exll'aordinarias 
tomem em vista tão interessante ma teria, não só a respeito das 
minas de ouro, mas das de tantos outros metaes uteis com que 
a Divina Providencia quiz dotar este vasto.e riquíssimo paiz, 
p1>is não ha província alguma do Brasil, seJa de beira mar ou 
de sertão, que mais ou menos não contenhão mineraees, que 
mais ou menos aproveitados só esperão por maior instrucção 
nacional e mais acti;vo fomento do governo. 

« O Sr. rei D. "João VI, quando príncipe regente, no seu ai
vara de 13 de Maio de 1803, já deu sabias providencias a este 
respeito, e é pena que uma lei, que para ser perfeita só precisa 
de poucas emendas, faceis de fazer por mão habil e instruída, 
não tenha até aqui sido posta em execução, como requeria um 
objecto tão ponderoso e de tamanha utilidade para o reino in
teiro do Brasil, e para a nação portugueza. 

.. 
CAPITULO UI 

NEGOCIOS DA PROVINCIA Dll S. PAULO 

cc As memorias e noticias que os nossos illustres deputados 
têm colligido. acerca desta província, e as lembranças e peti
Ções das dlflerentes camaras da mesma que lhe hão de ser en
tregues, fazem escusado accrescentar neste capitulo novos 
apontamelltos, pois ficamos certos que dellas poderáõ tJxtrah ir 
tuno o que fOr a bem desta bella e leal p l'Ovincia de S. Paulo. 
Taes são os votos e apontamentos mais urgentes quo a comis
são nomeada por este governo leva á presença do mesmo para 
sua discussão e approvação. 

cc S. Paulo, .9 de Outubro de 1821.-João Ca rlos Augusto Ocy
nbausen, pr'~>Idente.-José Bonifacio de Andrada e Silva, Tice-
presidente.-Manoel Rodrigues Jor'dão. . 

<< Approvndo. Palacio do governo de S. Paulo, 10 de Outu
bro de 18:11.-João Carlos Augusto Ocynhausen, presidente. 
-José Bonifacio de Andraila e Silva, vice-presidente.-l\Iar
tim Franci~co Ribeiro d.e AndradH, secretario.-Miguel José de 
Ollverr·a !>roto, secretarw.-Lazaro José Gonçalves, secretar io. 
-Antonio i\laria Quartin.-Franoisco de Paula e Oliveira.
Andr·é da Silva Gornes.-Manoel Rodl'igues Jordão.-Francisco 
Ignacio de Souza e Gu!marãcs.- João Ferreira de Oliveira 
Bueno. JJ 

OS DECRETOS PARA A RETIRADA DO PRINCIPE FORÃO A LUVA 

LANÇADA PELAS CÔRTES DJij POR'fUGAL AO BRASIL PARti 

ACCE!,EJl ,~R A SUA E~tANCIP,IÇÃO POLfTlCA. 

A retirada do Príncipe Regente e a desmembra
ção do reino do Bt'asil em peovincias isoladas, de-

pendentes todas do governo de Portugal, onde 
terião de ir procurar o menor recurso de que preci· 
sassem, necessariamente havia de mover os brasilei
ros um rompimento decisivo. 

O governo das juntas electivas, mas com attri
buições meramente civis, pois que a força ar
mada devia ser governada por officiaes portugue
zes, além de enfraquecer consideravelmente o 
Brasil, porque lhe tirava a união, que constitue a 
força, e o despojava da preeminencia do reino, era 
o preludio para o encerramento de seus portos ao 
commercio do mundo. 

Ou o congresso portuguez contava demasiado 
com as forças portuguezas no Brasil e com a igno
rancia dos brasileiros, ou estava completamente 
enganado acer:ca do Brasil, dos seus recursos, dos 
seus meios e até dos seus habitantes, aliás não te
ria concebido tal projecto e nem publicado taes de
CI'etos. Forão elles a luva que Portugal lançou ao 
Brasil. 

Se o Brasil a não levantasse, Portugal teria con
summado a sua obra ... 

A repartição do correio da côrte não destribuio 
na mesma taede do dia 9 de Dezembro, em que 
fundeou no porto do Rio de Janeiro o bergantim do 
guerra Infante D. Sebastião, procedente de Lisboa, 
as cartas e jomaes que trouxe para os particulares; 
raras f'orão as pessoas que nesta tarde as 1·ecebêrão, 
e pot' isso esta vão todos indecisos sobre o conteúdo 
dos mencionados decretos. Foi no dia seguinte 
que a cidade teve conhecimento dellas. 

O capitão-mór José Joaquim da Rocha, s:tbendo 
na rui}- da existencia dos decretos, ao chegar em sua 
casa com esta noticia, communicou a seu irmão o 
tenente-coronel do i • regimento de infantaria Joa
quim José de Almeida e mais a poucos amigos, e 
virão nesta medida que o Brasil, depois de se vêr 
assentado no meio das nações, como reino irmão 
de Portugal, não podia passar ao estado de colonia 
portugueza. Concordárão então que, só em vista dos 
decretos, se poderia tomar urpa resoluçãe deçi
siva. 

No dia seguinte, alcançando-se um exemplar do\ 
Diario do Governo, e vendo-se que com effeito 
Brasil deixava de ser reino unido, e ficava sem um 
cenlro de governo, assentárão logo em mandar pe
dir aos governos provisorios de Minas e S. Paulo 
que representassem ao Principe sobre a necessidade 
da suspensão da sua sabida do B11asil para a Eu
ropa, emquanto os ditos governos represenlavão ás 
côrles contra essa medida anti-politica, senão ab
surda e Lemerariu. 

Para leva,rem a effeito o seu. projecto _sJom a 
promplidão que o case urgia, o capitão José Joa
quim da Rocha escreveu ao capitão Pedro Dias de 
Macedo Pac~ Leme (que dr.pois foi marquez de 
Queixeramobim }, peclindÇ~-lbe que viesse com toda 
a pl'esteza de sua fazenda á côrte, porque dos seus . 
scniços mnüo necessitava a patria commum, e de 
feito, chegando de prompto, deu-se-lhe conta de 
tudo o que havia e do plano combinado entre os 
amigos. 

Disso-se-lhe que convinha mandtl!'·Se um pro
prio para Minas c S. Paulo ; que Rocha escreveria 
a Martim Francisco Ribeiro de Andrada, com quem 
Linha intima amizade, a José Bonifacio, membros 
do governo provisorio, e a ouLt•as pessoas, solici
tando a mencionada representaçil.o pam a ficada do 
Príncipe Regente no Brasil. Então o capitão Pedro 
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Dias de Macedo Paes Leme se offereceu para ir a 
S. Paulo levar as cartas, e no dia immediato a esta 
conferencia partio por terra, a cavallo, até S'epe
tiba, e dahi, embarcando-se em uma canoa, costa á 
costa, foi seguindo viagem até Santos, e dahi para 
S. Paulo. 

O tenente Paulo Barbosa da Silva (depois mor
domo da casa imperial) offereceu~se para ir a Minas 
em igual missão. 

O coronel Luiz Pereira da Nobrega, havendo 
· communicado o que se passava ao Dr. José Mariano 

de A.zeredo Coutinho, entendêrão que o povo do 
Rio de Janeiro devia, por intermedio do seu se
nado da camara, dirigir igual representação ao 
Príncipe Regente, e que por meio de um manifesto, 
em nome do povo, se mostrassem as razões que ha
vião para que o Brasil não voltasse, da cãthegoria 
de reino unido, á condição humilde de colonia de 
Portugal, em cujo estado doloroso estevepor mais 

- de tres secu los. 

A NOTICIA DA REVOLUÇÃO DO PORTO CHEGOU AO RIO DE 

IANEIRO NO DIA 1. 7 DE OUTUBRO 

Gazeta de Lisboa da i9 de Dezembro de 1.820. 

u Lisboa, 1.8 de Dezemb1'o.-Sabbado 16 do corrente, 
pelas 8 horas e meia da nonte, ~hegou a este po~·to o 
brigue Providencia, que, tendo sah~do da barra de Lisboa 
em 5 de Setembro, e chegado ao Rio de Janeiro em :1.7 de 
Outllbro, sahio daquelle porto em 29 do mesmo mez, 
com despachos. 

u Sua Magestade, sendo informado dos primeiros mo
vimentos do Po1·to, e na persuasão de que elles tão só
mente se estendião a alguns lugares da provincia do Mi
nha mandava annunciar annistia geral, e autorisava as 
cõrt~s convocadas pelos precedentes governadores do 
reino, estranhando comtudo como incompetente a sua 
convocacão sem o concurso da sua real pessoa. 

u E mandava outrosim declarar que, concluidas as mes
mas côrtes e sendo remeltidas á real presença as pro
postas dell~s para s,erem leg_al~sadas .com a régia sancção, 
terião os portuguezes no melO de SI a sua real pessoa ou 
de algum de seus_ august~s. filhos, precedendo comtudo 
por meio de ullenores noticias a segurança de que o real 
decoro não seria posto em risco pela execução desta pro
videncia. n 

REUNIÕES EM CASA DO CAJ'ITÃO-MÓR ROCHA NA RUA DA AJUDA 

N. 64, E NO COl'{VENTO DE SANTO ANTONIO, PARA A REVO

LUÇÃO DO BRASIL, E RESPOSTA DO SR. D. PEDRO. 

Por esse tempo ião diariamente á casa do capi
tão-mór José Joaquim da Rocha os c_oroneis Fran
cisco Maria Velloso Gordilho de Barbuda (portu
guez) Luiz Pereira da Nobrega, Antonio de Menezes 
Vasco'ncellos de Drummond, Dr. José Mariano de 
Azeredo Coutinho, desembargador Francisco da 
França Miranda e outros, e como não querião di
vulgar os pas.s?s que da vão sem haver certeza.se o 
Pl'incipe ano uma ás representações que se lhe fizes
sem, o coronel Gordilho de Barbuda (depois ba
rão de Giracinó, visconde de Lourena e marquez 
de Jacarepaguá), guarda-roupa ~o Prlncipe, .se 
offepeceu para este empenho, e partiO para S. Ch~Is-
tovão. 

Em conferencia com o Príncipe D. Pedro de AI-
cantara lhe

1 
expôz o motivo da sua ida ao paço, 

visto que a respeito delle não poderia haver sus
peitas. Contou-lhe tudo o que se estava fazendo e o 
que pretendião fazer, e então perguntou ello a Sua 
Alteza se ficar-ia no Brasil se as tres províncias do 
Rio, Minas e S. Paulo lhe pedissem. 

O Príncipe a principio resistio, pelo receio que ti
nha da divisão auxiliadora; mas por fim, movido 
pelas razões e rogativas de Gordilho, seu guarda
roupa, que estava casado no Brasil, onde tinha 
muitos bens de fortuna, disse-lhe: « Fmo, se fôr 
essa a unanime vontade dos povos do Rio de Ja
neiro, Minas e S. Paulo, e em tal caso estou 
prompto a receber as deputaçües. ,, 

Esta resposta do Príncipe não foi dada logo ao 
coronel Gordilho, e sim no dia seguinte em casa 
deste A rua do Aterrado, hoje de Miguel de Frias. 

Gordilho, transportado de alegria, veio á casa do 
capitão-mó-r Rocha, e transmittio-lhe as palavras 
do Principe Regente. Havendo certeza de que Sua 
Alteza ficava, os patriotas resolvôrão reunir-se no 
convento de Santo Ar..touio, com o fim de fazerem 
a representação ou.mani.l'nsto pelo Rio de Janeiro e 
encanegarão da sua redacção ao padre-mestre 
Ft·. Sampaio, em cnja cella se reunirão o capilão
mór Rocha, o coronel Nobrega, o Dr. José Mariano, 
o coronel Gordilho de Barbuda, Fr. Antonio de Ar
rahida (depois bispo de Anemuria), confessor do 
Principe, e o tenente-coronel Almeida. 

Assentárão nas bases do manifesto. De~ois de 
redigido e revisto mandár·ão copiar, e tirarão-se 
cópias para serem assignadas por toda a cidade, en
carregando-se de obter as assignaturas Antonio 
de Menezes Vasconcellos de Drummond e Innocen
cio ·da Rocha Maciel; e com effeito conseguirão um 
grande numero de assignaturas. 

Os commaudanLes dos corpos da tropa portu
gueza, querendo impedir que fossem á casa do ca
pitão Rocha assignar a representação, fazião rondar 
as immediaçõos da mencionada casa por soldados 
disfarçados em paisanos, o que sendo pt·esentido 
pelo brigadeiro Vidigal, commandante do corpo de 
policia da cidade, de seu motu proprio tambem fez 
rondar a rua da Ajuda por patrulhas de cavallnria, 
afim ele impedir qualquer tenta ti v a que os soldados 
porluguezcs quizessem fazer . 

O desembargador Francisco da França MiJ·anda 
entendeu dispôr a população para. o movimento que 
se estava preparando, e escreveu um papel a que 
deu o nome de-Deputador Brasiliense(*)-que foi 
logo impresso, distribui do, e produzia um effeito 
espantoso, 

O manifesto do povo do Rio de Janeiro sobre a 
residencia de Sua Alteza }1eal no Bt•asil, dirigido ao 
senado da camara, foi datado do dia 29 de Dezem~ 
bro de 1821. 

PEDRO DIAS DE ' MACEDO PAES LEMÉ CHEGA A S. PAULO 

Pedro Dias de MaceáQ Paes Leme foi até Sepe
tiba, e depois, embarcando em uma canoa, chegou a 
Santos, e dahi parLio pn.rll. S. Paulo, em cuja cidade 
entrou na noite do dia 23 de Dezembro. José Boni-

(*} Vide esse documento interessante transcripto na 
1' serie do Brasil H istor i co. 
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facio estava doente de erysipela em _uma cama, fó~a 
· da cidade. Apezar da chuva copiosa que cah1a 
naquella noite, Pedro Dias foi á chaca~a onde, estava 
José Bonifacio. A' visita de Pedro D1as, e aquella 
hor!l da noite, o sorprehendeu. 

O conteúdo da carta e as explicações dadas por 
Pedro mas o puzerão em agitaçã~, e, ao amanhe
cer o dia transportou-se para a c1dade, convocou 
a junta, e~põz o ·negocio e propõz _que se escrevesse 
ao Pl'incipe pedindo que não partisse para Portugal 
emquanto não chegas~e ~o R10 de Janeir9 uma de
putação, que a provwCia de S. P~ulo 1a mando.r 
para explicar a Sua Alteza os motivos do seu pe
dido. 

O presidente da junta põz opposição a esta con
clusão· mas, vendo que todos os membros della , ., . 
vota vão com José Bonifacio, e que este JR o convi-
dava pata demitLir-se do cargo que não sah_ía sus
tentar, assim co~trariado, concordou em ass1gnar o 
que estava vencido. 

José Bonifacio, doente como se achava, dito~ alli 
mesmo o ofacio de 24 de Dezembro, o qual, tirado 
a limpo surgirão novas reflexões da parte do presi
dente ;obre o conteúdo delle, e depois de caloroso 
debate o ,pr~sidente e membros ~a. junta assignárão 
o ofOcio, tal qual estava redigido, que é o se
guinte(*): 

<< Senhor.-Tinhamos já escripto a V. A. Real antes que 
pelo ultimo correio recebessemos a cc Gazeta extraordinaria do 
Rio de Janeiro >> de 11 do corrente, e apenas-lixámos noss.a 
attenção sobre o primeiro decreto das cOrtes acerca da orgam
sação dos governos das províncias do Brasil, logo ferveu em 
nossos corações uma nobre indignação, porque vimos nelle exa
rado o systema da anarchia e da escravidão; mas o segundo, 
pelo quai V. A. Real deve regressar para PgrEugal afim de via
Jar-incognito-sóment~ pela Hespanha, 1' rança e Inglaterra, 
causou-nos um verdadetro horror. 

(( Nada menos se pretende do que desunir-nos, enfraquecer
nos e até deixar-nos em mísera orphandaçle, arrancando do 
seio da grande família brasileira o uni co pai commum que nos 
restava depois de terem esbulhado o Brasil do benefico funda
dor desLe reino o augusto pai de V. A. Real._ E_nga_não-se, assim 
o esperamos em Deos, que é o vingador das lOJustlças. Elle nos 
dará coragem e sabedoria. 

(( Se pelo art. 21 das bases da constituição que approvámos 
e jurá mos, por serem princípios de direito publico universal, 
os deputados de Portugal se virão obrigados a determinar que 
a const-ituição que ~e fizesse em Lisboa só obrigaria por ora aos 
portuguezes residcmtes naquelle reino, e qua,nto aos que resi
dem nas outras tres partes do mundo ella scíinente se lhes tor
naTia commum q11ando seus legiLimos representantes declaras
sem ser esta a sua vontade : como agora esses deputados de 
Portugal, sem esperarem pelos do Brasil, ousão já legislar sobre 
os interesses mais sagrados de cada província e de um reino 
inteiro? 

<< Como ousão desmembra-lo em porções desatadas, isoladas, 
sem lhes deixarem um centro commum de força e de união? 
Como ousiio roubar a V. A. Real o lugar-tenente que seu-au
gusto pai, nosso rei, lhe concedêra? Como-querem despojar o 
Bmsil do clesembar~o do paço, e mesa da consciencia e ordens, 
conselho ela fazenda, junta do commercto, casa da supplicação, 
e de tantos outros estabelecimentos novos, que ja promettião 
futm·as prosperidades? Para onde recorrerilõ os povos desgra
çados a bem de seus interesses eco no micos e judiciaes? 

cc Irão agora, depois de acostumados por 1'2 annos a recursos 
promptos, a solTrer outra vez como vis colonos as delongas e' 
trapaças dos tribunaes de Lisboa, atravez de 2.000 leguas <ilo 
oceano, onde os suspiros dos vexados perdir-ião tod!1 o alent0 e 
esperança ? Quem o crera depois de tantas palavras meigas, 
mas dolosas, de reciproca igualdade e de fcUcidades futuras! 

« Na sessão de 6 de Agosto passado disse o deputado das 
côrtes Pereira do Carmo (e disse uma verdade eteroa) que a 
constituição era o pacto social em que se expressavão e decla-

(') A exposição que faço me foi communícada pelo Sr. con
selheiro Drummond, que me disse lambem lhe haver commu
nir.ado o conselheiro José Bonifacio. 

ravão as -condições, pelas quaes uma nação se quer consLituir 
em corpo político, e que o fim desta constituição é o bem. geral 
de todos os individuas que devem entrar neste pacto ~oc1al. 

« Como, pois, ousa agora uma mera fracção da grande na
ção portugueza, sem esperar a conclí1são desse sole!!m~ pacto 
nacional, attenlar contra o bem geral da parte prwe1pal da 
mesma, qual o vasto e riquíssimo reino do BrasiL, despedaçan
do-o em míseros retalhos, e -pretendendo ~rranca r por _fim do 
seu seio o representante do poder executivo, e an.mqtular de 
um golpe de pe!lna todos os tribunaes e ~stabelecimentos neces
sarios à sua exislenc•a e futura prospendade? 

c< Este inaudito despotismo, este horroroso perj_urio político, 
de certo não o merecia o bom e generoso Bras1l. :M:as enga
não-se os inimi~os d!l ordem nas ~Orles de Lisboa se se oapaci
tão que podem amda 11ludir com vas palavras e ocos !.antas mas 
o b0m sizo dos honrados portuguezes de ambos os mundos. 

<< Note V. A. R~al que se o reino de lrlan.:ta, que faz u!Da 
parte do reino un1do da Gr!i-Bretanha, apezar de ser lnfimta
mente pequeno em aomparação do vasto Imperio do Brasil, e 
estar separado da Inglaterra por um_ estreito braço de mar que 
se atravessa em poucas horas, todavia conserva un:.govetn~ ge
ral ou vice-reinado que repres~nta o poder executivo do re1 ~o 
reino uuido, como poderá VH" á cabeça de nmguem, que nao 
seja ou profundamente ignorante ou loucamente atrevido, pre
tender que o vastíssimo reino do Brasil haja de ficar s~m centro 
de actividade e sem representante do poder €'xecut1vo, como 
igualmente sem uma mola de energia e direcçãu das nossas tro
pas para poderem <Jbrar rapidamente,_ e de ru_ãos dadas a favoJ" 
da defeza de Estado, contra qualq:uer Imprevisto ataque de IDI
migos externos, ôu contra as des01·dens e facções internas, que 
procurão atacar· a segurança publica e a união reciproca das 
províncias! . · . . 

" Sim, augusto Senhor, é Imposs1vel que os habllantes do 
Brasil, que forem honrados e se prezarem de ser homens, e 
mórmente os paulistas, possão jámais consentir em taes absur
dos e despotismos; sim , augu.~o Senha~, V. A. Real deve fic~r 
no Brasil quaesquer que seJaO os prOJectos _das côrtes consti
tuintes, não só para nosso bem geral, mas até para a mdepen
dencia e prosperidade futura do mesmo Portugal. 

cc Se V. A. Real estiver, o que não é crível, pelo deslum
brado e indecoroso decreto de 29 de Setembro, além de perder 
para o mundo a dignidade de homem e de príncipe, tornan
do-se escravo de um pequeno numero de desorganisadores, terá 
tambem que responder perante o céo do rio de sangue que de 
cérto vai correr pelo Brasil com a sua ausencia, pois seus po
vos, quaes tigres raivosos, acordaráõ de certD do somno ama
domado em que o velho despotismo os tinha sepultadq, e em 
que a astucia de um novo machiavelismo constitucional~ os pre.
tende agora conservar. 

<< Nós rogamos, portanto, a V. A. Real com o maior fervor, 
ternura e respeito, haja de suspender a sua volta para a Europa, 
.por onde o querem fazer viajar, como um-pupillo-rodead~ 
de aios e de espias, nós lhe rogamos que se confie coraJosa 
mente no amor e fidelidade dos seus brasileiros e mórmente 
dos seus paulistas, que es~ão todos promptos a verter a ulti~a \ 
gotta do seu sangue e a sacnficar todos o~ seus haveres para nao 
perderem o Príncipe idolatrado, em _quem têm posto todas as 
esperanças bem fundadas da sua fidelidade e da sua honra na-
cional. 

1 
' 

cc Espere pelo menos V. A. Real pelos deP,utados nomeados 
por este governo e pela camara desta capital, que devem quan~o 
antea levar á sua augusta presença nossos arden~es des~jos e, 
firmes resoluções, dignando-se acolhe-los e oUv1-los com o 
amor e attençiio que lhe devem merecer os seus paulistas. 

cc A' augusta pessoa de V. A. Real guarde Deos muitos annos. 
Palacio do governo de S. Paulo, 24. de Dezembro de 1821.-João 
Carlos Augusto Ocynaausen, presidente.-José B~nifacio de 
Andrada e Silva, vice-presidente.-Martim Frane~s,co de An
drada, secretario.-Lazaro José Gonçalves, secretario.-Miguel 
José de Oliveira Pinto, secretario.-:M:anoal Rodl'igues Jordão. 
-Francisco Ignacio de Souza Guimarães-João Ferreira de 
Oliveira Bueno -Antonio Leite Pereira da Gama Lobo.-Daniel 
Pedro t.l"uller.-André da Silva Gomes.-Francisco de Paula e 
Oliveira.-Antonio Maria Quartin. lJ 

« Manda S. A. Real o Princi pe Regente pela sectetaria de 
Estado des negocias do reino participar ao governo provisorio 
da província de S. Paulo que lhe foi presente o seu ofllclo de 
2·r de Dezembro proximo passado, e como succedesse estar a 
partir para Lisboa o correio <<Infante D. Sebastião, >> por elle o 
mesmo Senhor o remétteu a Sua Magestade para ser presente 
ás cOrtes naclonaes, de cuja sabedoria espera S. A. Real as 
promptas c acertadas providencias que exigem as necessidades 
do Brasil, e que este requer como indispensaveis para o pro
gresso da sua prosperidade e união dos dous reinos, que tão 
ardentemente deseja Sua Alteza promover e consolidar -para 
ventura geral da monarchia. P.alacio do Rio de Janeiro, em 4 , 
de Janeiro de 1822.-Francisco José Vieira. ll 

' 
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0 PRINCIPE ESCREVE A EL-REI NO DIA 10 DE DEZEMBRO 

COMMUNICANDO-LHE QUE DEIXA O BRASIL 

A permanencia do Príncipe no Brasil era o pen
samento. supremo ou antes a taboa de salvação pu~ 
blica; mas o Sr. D. Pedro, sem um motivo vehe
mente que o obrigasse,. não .Podia ficar no Brasil 
em presença dos compromettJmenLos a que estava 
ligado. 

Mal visto pelas côrtes, e desconfiando da tropa 
lusitana que o não respeitava devidamente, já não 
era mui difficil demovê-lo do seu primeiro propo
sito. No dia 9 de Dezembro de 182!, com ache
gada ao Rio de Janeiro do correio Infante D. Sebas
tião, trazendo os decretos das côrtes, foi que o 

'negocio tomou .verdadeira face, porque se soube 
que vinbão ordens terrninantes para a sabida do 
Príncipe do Brasil, e para o que se dispôz o Sr. 
D. Pedro, como nas cartas seguintes communica a 
seu augusto pai, contando-lhe tambem os effeitos 
que produzirão os decretos no animo dos babi tan
tas do Rio de Janeiro : 

_ " Rio de .Janeiro, 10 de Dezembro de 1821.-l\'leu pai 
e meu senhor.-Hontem pelas 3 horas da tarde entrou o 
brigue Infante D. Sebastião, trazendo-me cartas de Vossa 
Magestade de 26 de Outubro, e algumas ordens e decre
tos, as quaes e os quaes logo se passárão a pôr em exe-
cução. _ 

<< Assim que abri o saco achei o decreto n. 124; man
dei chamar os ministros para lhes parLicipar as !Jrdens 
recebidas, e mandar-lhe passar as portarias necessarias 
para serem convocados os eleitores de parocl1ia, para 
elegerem a junta que ha de ficar eleita, na"iórma decre
tada pelo soberano congresso no dia 10 de FevereirQ de 
1822 por se completarem os dous mezes depois do rece
~imento da lei. -

« No mesmo dia em que a junta fôr eleita tomará en
trega do governo; porque act.~ba immediatamente aquel!a 
autoridade d'anles constituída, e assim, logo que seJa 
eleita, vou dar sem demora prompta execução ao decreto 
que me manda partir quanto antes, partindo .ainda que 
seja na União, porque eu-desde esse dia não quero in
fluir mais nada no Brasil-e como não o posso trazer 
(quero dizer deixar de influir) de outro modo que par
tindo, razão porque não espero para partir que a installa-
ção do novo governo na fórma ordenada. . 

<< Não cessarei de tomar medidas para tudo se cumpnr 
·com socego. 

I< Quanto á promptificação das embarcações de guerra 
surtas neste porto nada mais posso fazer que redobrar a 
minha pouca actividade. 

<1 Existe por ora socego, porque a tropa está unida e 
II!Ui obediente, apezar de ser pouca para o serviço ; ella 
tem-se feito merecedora que eu participe a Vossa Mages
tade o quanto ella é afferrada á constituição e á causa 
nacional; mas não achando eu que esta parte dada por 
mim a Vossa Magestade seja sufficien.tc paga de t.ão.cons
tante adhesão e serviços por ella pratJcaclos, deseJana que 
Vossa Magestado o fizesse saber ao soberano congresso, e 
implorasse da minha parte um agradecimento priv~t1vo a 
esta, visto ter trabalhado tanto, e com tanto provello ge
ral e nenhum particular. 

« Emquanto eu tiver forças conto yossa Magcstade e a 
nação com a minha pessoa, que será wcans~vcl no~ do~s 
serviços. Isto é o que minha alma sento c dJZ seru hsonJa 
riem interesse. 

« Deos guarde, etc. ll 

~< Rio de Janeiro, 1ft de Dezembro de 182!.-l\Icu pai 
e meu senhor.-Dou parte a Vossa Magestade que a pu
blicação dos decretos fez um choque mui grande nos 
brasileiros e em muitos europeus aqui estabelecidos, a 
ponto de dizererç pelas ruas : 

<< Se a constituição é fazerem-nos mal I e ,,.e o diabo tal 
u cousa ; havemos fazer um termo para o Príncipe não 
<< sahir, sob pena de ficar responsavel -pela perda do 
" Brasil para Portugal, e queremos ficar re~ 1ponsaveis por 
<< elle não cumprir os dous decretos publica dos; havemos 
<< fazer representações juntos com S. Pau lo e Minas, e 
<< todas as outras que se puderem juntar den tro do prazo, 
<< fts côrLes, e sem isso não ba de ir. " 

<< Veja Vossa Magestade a que eu me expuz.~ pela nação 
e por Vossa Magestade. 

" Sem embargo de todas estas vozes eu me \I Ou apromp
tando com toda a pressa e socego, afim de v•~r se posso, 
como devo, cumprir tão sagradas ordens, ponrue a minha 
obrigação é obedecer cégamente, c assim o pede a minha 
honra, ainda que perca a vida: mas nunca pela exposição 
ou perdimento della fazer perder milhares. 

«'Faz-se muito preciso, para desencargo meu, seja 
presente ao soberano congresso esta carta, c Vossa i\! ages
ta de ll!e faça saber da minha parte que-me será scnsivel 
sobremaneira se fór obrigado pelo povo a não da1· o exacto 
cumprimento a tão soberanas ordens ;-mas que esteja o 
congresso certo que hei de fazer com razões ou mais for
tes argumentos, diligenciando o exacto cumprimento 
quanto nas minhas forças couber. 

" Deos guarde, etc. " 

<< Rio de Janeiro, 15 !le Dezembro de 1821.-Meu pai 
e meu senhor.-·Hoje soube que por ora não fazem repre
sentação sem que venhão as procurações de :\linas e 
S. Paulo, e outras, e que a repesentação é deste modo, 
segundo ouço: 

" Ou vai, nós nos declaramos independentes; ou fica, 
<< então continuamos a estar unidos, e seremos respon
{< saveis pela fàlla de execução das ordens do congresso; 
<< e demais tanto os ing!ezes-europeus, como americanos
<< inglezes, nos protegem na nossa independencia no caso 
<< de ir Sua Alteza. " 

<< Torno a protestar ás côrtes e a Vossa .Ma_gestade que 
-só a força será capaz de me fazer faltar ao meu dever, 
o que será o mais sensível neste mundo. Concluo dizendo: 
sou fiel e honrado. 

u Deos guarde, etc. ll 

<< Rio de .Janeiro, 30 de Dezembro de 1821.-l\leu pai 
e meu senhor.-Tudo está do mesmo modo que expuz na·s 
duas cartas anteriores a esta a Vossa Magestade; a di[e
rença que ha é que d'antes a opinião não era geral; hoje 
é e está mui arreigada. 

<< Protesto desde já a Vossa Magestade e ao congresso 
que por falta de diligencias minhas não se hão de deixar 
de cumprir lflo soberanas ordens. · 

<< Decs guarde, etc. I) 

Pot' um correio extraordinario recebeu o Plh
cipe no f o de Janeiro de f8~2 um officio da junta 
provisoria de S. Paulo, fazendo-lhe sentir que· a 
junta , clero e povo, bem como a província de Mi
nas, se confederavão por meio de representações 
para lhe vir pedir que não sabisse do Brasil, em
bora assim ordenassem as côrtes. Este o[ficio foi 
remettido, com a carta seguinte, pelo Príncipe 
ao rei: 

<< Rio de Janeiro, 2 de Janeiro de 1822.-Meu pai e 
meu senhor.-Hontem, pelas 8 horas da noite, chegou de 
S. Paulo um proprio com ordem de me entregar•em mão 
propria o officio, que ora remetto incluso, para que Vossa 
Magestade con h c r· a c faça conhecer ao soberano congresso 
quaes são as firmes tenções dos pa~listas, e por ellas co
nhecer quaes srto as geraes do Bras1l. 

,< Ouço dizer que as representações desta província se
rão feitas no dia 9 do corrente; dJZem ma1s que S. Paulo 
escreveu para Minas : daqui sei que ha quem lem escripto 
para todas as províncias, e dizem que tudo se ha de fazer 
debaixo de ordem. 
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<< Farei todas as diligencias por bem para haver socego, 
e para vêr se posso cumprir os decretos 124 e 125, o que 
me parece impossível, porque a opiniflo é toda contra por 
toda a parte. 

u Deos guarde, etc. » 

A UAÇONARIA TmfOU UMA PARTE ilfUITO ACTIVA NA 

INDEPENDENCIA DO BRASIL 

Esta antiga instituição, política e humanitaria em 
outros tempos, só arlmiLtia em seu seio homens de 
illustmção c de consciencia provada, e por isso, 
tornando-se cosmopolita, cruzou os angulos- do 
mundo e chegou até os nossos dias. 

No Brasil foi ella, em outros tempos, uma reali
dade; mas por fim degenerou, como outras insti
tuições entre nós. Amiga da liberdade, mal tole
rava as opvressões da tyrannia, e logo que chegou 
o ensP.jo de libertar a palria, as mesmas idéas que 
predominavão nas reuniões ~o capiLão-mór José 
Joaquim da Rocha e seus amrgos, erão fervorosa
mene tmtadas no club maçonico da loja Commer
cio c Artes, sita na rua Nova do Conde n. 4, a que 
pertencião Joaquim Gonçalves Ledo, paclreJanuat'io 
da Cunha Barbosa, brigadeiro Domingos A.lves 
Branco Muniz Barreto, Dr. :Manoel Joaquim de Me
nezes, Athayde Moncorvo, major José Maria áe Sá 
Bittencoürt, Ruy Germak Possolo, capilão João 
Mendes Vianna, tenente-coronel Manoel dos Santos 
Portugal, con~elh~iro Jo.sé Caeta,no Gomes, briga
deiro José Mat'la Pmto Pmxoto, Pedro José da Costa 
Barros, Albino dos Santos Pereira, marechal Joa
quim de Oliveira Alves, tenente-coronel Francisco 
de Paula Vasconcellos e outros, que no desempe
nho da causa santa _que tomárão. a peito, não ficá
rão inferiores aos patriotas já mencionados. 

Eis os seus trabalhos, éxtrahidos das actas do 
Grande Oriente do Brasil(*). 

" Sapienlissimo grão-mestre grande commendador . ...:.. 
Desejando revindicar na Chorographía do B1·asil que es
tou publicando, a iniciativa que Leve o Grande Oriente 
nos a~tos da indepeodéncia e acclamação do seu primeiro 
Imperador, o na união das províncias, que alguns cscrip
tores, mal informados, attribuem a outras associações e 
inuivíuuos, preciso que o respeitavel irmão grande secre
tario, cl1efe da grande secretaria, passe por cerliclão o 
que constar a tal respeito das actas das sessões do Grande 
Oriente de ns . 1.3 a 17, e o mais que constar a respeito da 
acclamação do primeiro Imperador em assembléa geral 
do povo maçonico antes do dia 12 de Outubro de 1822. 

« Rio de Janeiro, i 2 de Agosto de 1861.-Dr. Alexan
dre José de Mello Moraes, gráo 33. ·., grande orador do 
Grande Oriente. 

" Passe-se. Rio, 1.4 de Agosto de 1861. - M. de 
Abrantes(*"l. n 

u Em cumprimento do despacho de S. Ex. marquez de 
Abrantes, grf1o-mestre, grande commendador da ordem 
maçonica no Brasil, exarado no requerimento antece
dente do grande orador da mesma ordem Dr. Alexandre 
.José de Mello Moraes em o dia '14 de Agosto corrente, 
extrahi do livro 1 o das actas das sessões do Grande 
Oriente do Brasil a respeito do que requer o supplican te 
o seguinte: 

" i. o Que da acla da sessão em 1.3 do 5" mez do anno 
1822 (2 de Agosto) coiísta ter o grande mestre da ordem 
então, o conselheiro José Bonifacio de Andrada e sirva, 
~roposto para ser iniciado nos mysterios da ordem S. A. 
D. Pedro de Alcantara, Principé Regente do Brasil e seu 
defensor perpetuo i e que, sendo aceita a proposta com 
unanime applauso e approvada pu r acclamação geral, foi 
immediata e convenientemente communicada ao mesmo 
proposto, que, dignando-se aceita-la, compareceu logo na 
mesma sessão, e sendo tambem logcviniciado no pri
meiro gráo, na fÓI'ma regular e prescripla pela liturgia, 
prestou o juramento da ordem e adaptou o nome heroico 
de-Guatimozin , 

« 2. o Que da acta da sessão de 16 do mesmo tnez e 
anno (5 de Agosto), presidida.interinamente pelo primeiro 
grande vigilante do Grande Ol'iente Joaquim Gonçalves 
Ledo, consta ter sido proposto e approvado para o gráo 
de mestre o sebredito illustre aprendiz Guatimozin, que 
por ter ficado pertencendo á loja n. ·1, denominada-Com
mercio e Artes-foi incumbido de lhe conferir o dito 
gráo o rcsper.tivo veneravel Manoel dos Santos Por
tugal, 

« 3. o Que da acta da sessão de 20 do 6" mez do mesmC> 
anno ele 1.822 (9 de Setembro) consta não só que tendo 
sido convocado os maçons membros das tros lojas me
tropolitanas para esta sessão extràordinaria, com o espe
cificado lim adiante declarado, sendo tambem presidida 
pelo sobredito primeiro grande vigilante Joaquim Gon
çalves Ledo, no impedimento do grande-mestre José Bo
nifacio, dirigira do solio um energico e fundado discurso, 
demonstrando com. as mais solidãs razões que as actuaes. 
políticas circumstancias de nossa patria, o rico. fertil e 
poderoso Brasil, demandavão e exigião imperiosamente 
que a sua cathegoria fosse inabalavelmento firmada com a 
p1·oclarnação- da nossa independencia, e da realeza cons.,. 
titucional na pessoa do augnsto Príncipe, perpetuo de
fensor do reino do Brasil i mas tambem que esta moção 
fôra approvada por unanime e simultanea acclamação, 
expressada com o ardor do mais puro e cordial enthu-
siasmo patl'iolico. ' 

<< Que socegado, mas não extincto o ardor da pl"imeira 
alegria dos ·animos por vêrem prestes a realizarem-se Oil 
da vontade geral pela independencia e engrandes_imento 
da patria, propuzera ainda o mesmo primeiro grande vi
gilante Joaquim Gonçalves L~do a necessidade de se esta 
sua moção discutida, para que aquelles que pudessem ter 
receio de que fosse prer.ipilada a medida de segurança e 
engrandecimento da patria que se propunha, a perdes)lem 
convencidos pelos debates de que a proclamação da inde
pendencia do Brasil era a ancora da salvação da' mesma 
palria. , 

« Em coneeqnencia do que, dando a pai~ ra a quem 
quizesse especificar seus sentimentos, fallátão varias 
membros, e posto que todos approvavão a moção reco
nhecendo a necessidade imperiosa de se fazer a lndepen
dencia do Brasil e de ser acclamado rei delle o Príncipe 
D. Pedro de Alcantara, seu defensor perpetuo e constitu
cional, comtudo, como alguns dos mesmos opinantPs 
mostrassem desejos de que fossem convidadas as outras 
províncias colligadas para adherirem a nllssos votos e 
eiiectuar-se em todas simultaneamente a desejada accla
mação, ficou reservada a discussão para outra ~ssembléa 
geral, sendo Lod9s os maçons presentes encarregados de 
disseminar e propagar a persuasão de tão necessaria me-
dida publica. ' 

u Em seguida, sendo proposto por um dós membros 
presentes que a doutrina política proclamada no perio
dico, intitulado Regenerador, era subversiva dos princípios 
constilucionaes e jurados nesta augusta ordem, em quanto 
pre!endia fazer persuadir aos povos do Brasil princípios 
aristocralicos, que não se compadecião com a liberdade 

(') (j Sr. João Manoel Pereira da Silva, na sua obra cc Fun- conslitucional_ q_ue os brasil~iros a_nhelavão, e que se póde 
dação do lrnperio n dá este escripto como traballio seu co- fazer a sua fehc1dade, e mu1lo mms quando tal doutrma é 
piando-o-ipsis ver bis-no tomo 70 da dita sua obra, sem ~en- diametralmente opposla ao systema constitucional abra
c~onar o meu « Brasi_l Historico » (ns, 46, 47, 48 e 49 da 1• se-~ çado, proclamado, jurado e seguido pelo augusto Prin
ne~ •. on~e o arch_1vel para ma_1s tarde ?ar-lhe outra applicação. cipe e perpetuo defensor do reino do Brasil, e portanto só 

( l V1de 1• ser1e do << Bras1l 1-llstonco. JJ propria para oiTender seus interesses, provando asserções 
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insidiosas do congresso de Lisboa, que os aulicos do Rio 
de Janeiro pretendem restabelecer o despotismo, o que é 
falso, e por isso deveria ser chamado ante o Grande 
Oriente do Brasi!, em assembléa geral, o redactor daquelle 
periodico, para ser reprehendido por procurar propaga)· 
taes princípios dQsorganisadores em contravenção aos 
juramentos que prestãra nesta augusta ordem quan~o 
foi empossado no ·lugar que occupa de orador da loJa 
n. i. 

" Esta proposta foi approvada sob a comminação de 
penas maçonicas no caso de desobediencia ao chama
mento, ficando logo resolvido que deveria eflectuar-se o 
comparecimento em assembléa geral, e se marcou para o 
dia 23 deste mesmo mez, e que aquelles membros que 
fossem assignantes do Regenerador enviassem immediata
ménte ao redactor os numeros que tivessem de tal perio
dico, com carta em que lhe significassem que o dispensa
vão da continuação da remessa dos numeras ulteriores, 
bem como da restituição da assignatura recebida, por se 
c:ontentarem conhecer um homem por lfto pouca des-
paa. · 

u 4. • Que da acta da sessão em 23 do mesmo 6• mez 
(12 de Setembro) consta que, achando-se reunido o povo 
maçon das tres lojas met•·opolitanas, que por deliberaçf1o 
da sessão antecedente fõra convocado para esta assem
bléa geral, tolliãra a presidenciu o supradito primeiro 
grande vigilante, no impedimento do grão-mestre, e abrira 
a sessão, na qual, depois da leitura e approvação da acta 
da antecedente, propõz se o maçon Fr. Francisco de Sam
paio, redactor do periodico Regenerado,·, que e achava 
na sala de espera, devia ser accusjtdo pelo promotor, ou 
se bastaria a leitura da acta da sessão passada no artigo 
J"espectivo; e sendo decidido por unanime voto da assem
bléa que se l~sse ao accusado o artigo que continha os 
jlOntos da accusa~o, e depois lhe fosse esta feita sobre 
esses pontos pelo prQIIlotor verbalmente, teve ingresso e 
assento competente na assembléa o referido accusado; 
depois do que, praticada a deliberação acima, pretêndeu 
elle accusado justificar-se, affirmando debaixo de sua pa
lavra de honra que as opiniões transcriptas no periodico 
de que era redactor não forão jãmais as de sua intima 
convicção, cl!amando em testemunho da verdade desta 
sua <!SSerção as doutrinas liberaes, que, apezar de amea
ças contra a sua mesma existencia, não duvidava propa
lar publicamente no pulpito, e em particular perante to
dos os membros com quem tivera frequentes palestras 
sobre a nossa regeneração política e a santa causa do 
Brasil ; que as perniciosas doutrinas, de cuja propagação 
o accusavão, crão escriptos de uma correspondencia que 
Ui fôra transmitlida por pessoa, a quem, devendo elle 
accnsad~ respeito e consideração('), não pOde negar a 
ins~r~ncw no seu pel"iodico; que era verdade haver-se 
om1LL1do declaração de que taes escriptos provinhão de 
correspondencia, porém que elle accusado já se b"avia 
abstido della, e que no proximo numero do mesmo perio
dico, ·que se achava redigido, mostrava qual era a sua 
opinião intima, e qoe protestava á rcspeilavel assembléa 
que o ouvia ele jámais dar lugar em seu periodico a es
criptos desorganisadores e subversivos da liberdade cons
titucional, que a opinião publica tem abraçado e que se 
acha jurada por esta augusta ordem. 

homem de bem, menos podia servir de. justificação a elle 
accusado, que, como maçon, tem contrahido a obrigaçi'io 
de ~efender por.todos os meios a seu alcance a causa do 
Brasil e a sua mdependencia, debaixo dos auspícios de 
seu. august() . defensor perpetuo, a cuja liberdade consti
tucwnal se Irroga a mais atroz injuria, c até se atraiçoa 
quand~ se. procura dar ã opinião publica outra direcção 
qne nao seJa conforme a que tão sabia e adequadamente 
se tem desenvol~ido e abraçado, e que po1·tanto a assem
~léa, _não admttm.do a desculpa delle accusado como jus
lificaçao, a receb1a como uma satisfação, e de tanto me
lhor grado quanto era attendivel a docilidade e reverencia 
com que se comportava, bem como o protesto que fi~era 
de abandonar aquella perfida correspondencia, e de es
crever segundo seus verdadeiros sentimentos em defesa 
da causa do Brasil. 

u Consultada a assembléa a tal respeito bem como se 
o accusado tornava-se di~no de receber 'o abraço e os
culo fraterna~, ficando aSSIJ? em perpetuo esquecimeDto 
todo o occorndo a seu respmto, fm geralmente apoiada c 
approrada esta agrad.a.'el!. desejada e e"stimavel proposta, 
e!fectuando-se a.conCJhaçao do sobredito maçon Fr. Fran
CISCO de Sampaio com todos os membros presentes pelo 
abraço e osculo fraternal. 

u Em seguida propõz mais o presidente sobredito á as
sembléa.q~e, atten ta á boa disposição dos animos de todos 
os bras1le:ros, confo.rmcs ~m ~cclamar o nosso augusto 
defensor perpatuo re1 conslLLucwnal do Brasil, e devendo 
os maçons, que forão os primeiros a dar este uecesssario 
imJ?ulso á .opinião publica adianta•· e pllr em execução os 
me1os precwsos P.a•·a que nenhuma corporação civil os 
precedesse na glona desta tão honrosa em preza, acertado 
era que. destt~ aug:usta ordem se enviassem ãs proviucins 
do Brasil em1s.sanos encarregados de propagar a opinião 
abra.çqda, e d1spôr os an1mos dos povos a esta grande e 
glonosa obra, fazendo-se a dcspeza aos empregados nesta 
im_Portante commissão com os fundos que se achavão em 
cmxa, porque, posto quo destinados para os ornatos e de
corações do Grande Oriente, parecia ficarem melhor em
pregados na causa publica. 
. u Apoiada ~ ~pprovada esta proposta, com o enthu

stasmo e patnot1~mo que ~ nossa augusta ordem tem 
sempre dese.nvolvtdo a respeito da causa do Bsasil, e para 
com o seu augusto defensor constitucional, c não que
rendo nenhum dos membros presentes que se fizesse dus 
fundos em caixa applicação di!ferente da do seu destino 
se apressárão a ofl'erecer generosas contribuições, pres~ 
tando-se. os membros J. Fernandes Lopes e J. l\1. Lou
r~nço Vtanna a fazer aos ei?:lissarios as precisas assistan
cias; e os membros Francisco Xavier com a quantia de 
100$, Amaro yelho com a de 3008 c Ruy com a de 50S, 
e todos os mais conforme suas possibTiidades, ofl"erecen
do-se ma1s . para a com missão á província de Minas o pa
dre Januano da Cunha Barbosa, á de Pernambuco João 
l\Jendes Vianna, á ti e Santa Catharina Alexandrino José 
Tinoco, & do Espirito-Sauto M. P. llibeiro Pereira de Sam
paio, á tio Riu·G•·ande do Sul o sobredito Francisco Xa
vi~r, que, ni10 podendo partir com u precisa brevidade, 
adianta v a por cartas entregues a seus sobrinhos João e 
Domingos Hibas, pertencentes lambem á no~!ia m·dem, as 
conveuicntes insinuações, na qualidade de membro que 
era do gov~mo pro\isorio daqu .. ella província; á da Bahia 
J. E. Gord!IJJO de Barbuda, ã de l\Iontevicléo L. OblJes, e á 
cidade de Cubo-F1·io, á sua custa, R. G. Possolo ficando 
o presidente da asscmbléa encarregado de nomedr para as 
mais pro,incü1s pessoas !Jabililadas, o que tudo foi 
aceilo. 

« Esta pretendida justificacão foi doei!, mas energicà
mente rerutat.la, fazendo-se sentir ao accusado o quanto 
elle se desligava elos deveres de um· bom maçon e de um 
brasileiro amante da verdade, emquanto por considem
ções e . respeitos hullianos ma1·chava de encon tro àquelles 
mesmos deveres, abrigando debaixo do seu l.lÇlm renome 
alheias opiniões, contrarias aos verdadeiros interesses da 
naçüo brasileira, e que por isso, não podendo, uem de
vendo uma tal desculpa de attcnção a respeitos e consi
derações para com poderosos ser admillida a nenhum 

(*) Suppõe-se ser essa pessoa o grande Fr. l~rancisco de 
S. Cal'los, autor do poema da Assumpção, que era muito 
republicuno. 

. u Sendo mais proposto e approvado que em conscqueu
ma de haver o augusto grão-mestre Guatimozin didgido 
da província de S. Paulo no Grande Oriente f1 atcrnars fe
licitações, era um dever do Gr .. ndc Oriente fawr-IJJC por 
meio d~ uma deputa<;ão as respeitOS!lS expressões de 
agradeCimento pela su;l benevola recordação e pelo eu 
feliz regresso, forão nomeados para irem a esta mis~ão, 
na manltã elo dia seguin te, os ma~ons João Ft·l·nandes 
Amaao Velho da Silva e Joã·o l\Jurtins LOUJ'Cn ~:o Vianna. ' 

<c 5. • Que da acta da sessão em o diu J[J do 7" mcz do 
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mesmo anno (4.à'~ Outubro), presidida pelo referido pri- membros presentes, que, comquanlo fosse esse o desejo 
meiro grande vtgJiante, consta que elle expozera ter a dos macons, comtudo era necessario o consentimento de 
convocação da pre!sente- assemblea por fim a prestação do todo o povo. , 
juramento do nosso muito amado membro Guatirnozin, " Reconhecida a legalidade da medida, encarregou-se 
na qualidade de grão-mestre eleito da mítçonaria em o maçon José Clemente Pereira de a propOr na primeira 
plena reunião do povo maçon; e sendo logo o novo grão- vereaçúo da camara de que era presidente para que fosse 
mestre r.onduzido ao sotio 'por uma deputação, prestou o adaptada, se assim conviesse. . 
juramento ela ordem e immediatamente tomou a presi- cc 7 .• Que da acta da sessão do dia 22 do sobredifo 
deucia. mez e armo (:1.1. de Outubro), que fOra igualmente presi-

cc Que depois de varias providencias dadas a 1·espeHo dida pelo grão-mestre, consta que, depois de varias deli
de negocias de Pernambuco, obtendo a palavaa o mesmo berações tomadas acerca de objectos da ordem, fOra re
primeiro grande vigilante, e aproveitando o enthusiasmo commendado a todos os maçons a maior vigilancia para 
geral da assembléa fez sentir em um cnergico discu1·so as que o solemne acto da acclamaç1io, que devia celebrar-se
boas disposições em quo se achava o povo brasileiro, no desejado dia seguinte, se efl'ectuasse com a devida ar
manifestadas por saus actos de aclhesão á augusta pessoa dem e brilhantismo, segundo llavia sido designado. 
do seu defensor perpetuo, e que, seudo o Grande Oriente cc s.• Finalmentfl, que da acta da sessão do dia 5 do 
a primeira corpo.ração que tomou a inic.iativ~ da indepen- so mez do mesmo anno (25 de Outubro), que f01·a convo
dencia do Brasil, dando todas as prov1dencws ao seu al- cada e presidida pelo mencionado primeiro grande vigi
C<IDC~' por meio de seus membros para ser levada a Jante Joaquim Gonçalves Ledo, consta que elle aprelien
effeito em todas as províncias, cumpria que lambem a tára uma ordem, na qual determinava o grão-mestre 
tomasse na acclamação do seu monarcha, acclamando-o (Gualimozin) que se suspendessem os trabalhos do Grande 
1·ei e seu defensor perpetuo, !Ir mundo a realeza na sua Oriente e de toclus as officinas do circulo até segunda or-

ugusta dynastia. dem sua, o qne mandava na qualidade de grão-mestre d~ 
te Recebida com a maior satisfaçãe. e enth.usiasn1o uma maçonaria brasileira e na de Imperador e defensor perp.e

lal mação e orando uo mesmo sent1do vanos membros, tuo deste Imperio. Que, encerrados os trabalhos, se dJs
firmando.se em razões mui convenientes, então o maçon persárão os trabalhadores. 
brigadeiro Domingos Alves Branco, tomando a p~lavra, 

1 

cc Eis o que consta do sobredito livro, .a~ qual me r~
deolarou que o augusto defCJ?SOr perp~tuo de.v1a ser porto, em fé do que passei a pres~nte cerlldao. S~cretana 
acclamai.lo Imperador do Brasll e nao re1, e submdo so- ~ral da ordem maçonica no Brasll ao v alie do lHo de Ja
bre uma mesa acclamou por tres vezes e com voz forte : neiro aós 29 dias do mez de Agosto de 1.861.-Ruy Ger
-Viv.... o Sr. o. Pedro de Alcantara, primeiro Imperador mak Posso !lo 33. · ., chefe. 
e defensor perpetuo do Brasil-o que foi uuauime e en- cc Declaro que da sobredita acta de 1.3 do 5o mez do 
l husiasticamente repelido pela assembléa. anno 1.822 (2 de Agosto) cogsta tambem que antes. de ter 

. '~ E~ seguida resol ve.u a assembléa que a acclamação lugar a iniciação do Prin~i.pe-Regcnte forão. r~ceb1dos no 
ciVIl ttvesse lugar no d1a 1.2 de Outubro, c que todos os Grande Oriente, como VISitantes para ass1st1rem a esse 
maçons Sll espalhassem pelos lugares de maior concurso, acto, os maçons Felippe Nery Ferreira, membro do go. 
principalmente no campo de Sant'Anna, onde deveria verno provisorio de Pernambuco, e Lucas;José Obbes, 
effectuar-se o mesmo solemne acto, afim de procurarem procúrador da província cisplatina, que na sessão ante. 
conservar a necessaria tranquillidade e conveniente de- cedente; em :1.1 do mesmo mez, Jaavião sido nomeados de
coro. legados . do Grande Oriente nas ditas províncias. Secreta-

" Por esta occasião propôz o maçon José Clemente ria, etc., era ut supra. -Ruy Germak Possolo 33.·., 
Pereira os v1vas, que, como presidente do senado da ca- chefe. 11 

mara, tencionava dar-á religião-ao Sr. D. Pedro I, Im-
perador constitucional do Brasil-á sua augusta esposa e 
ti independencia do Brasil. · CEHGA A IIESPOSTA DE S. PAULO E É DIVULGADA POR TODA 

cc E logo o grão-mestre da ordem (Guatimozin) lembrou 
mais um viva-á assembléa constituinte e legislativa-e 
assim se accordou no que deveria praticar no futuro dia 
da acclamação ci l'il. Continuando com a palavra o sobre
dito m.aço? Clemente Pereira, participou, e ficou-a assem
bléa Intemtda, as boas novas recebidas dos emissarios 
que já havião parlido, e o resultado salisfatorio da cor
respondencia com as camaras circumvizinhas. 

cc Em seguida, apresentando a commissúo encarregada 
tios festejos para a ar.clamação o respectivo programma, 
consistindo em cinco arcos e sua ccillocação, resolveu-se 
que, não só esta despeza, como a mais que fosse necessa
ria, se fizesse por meio de subscripção entre os macons, 
os quacs poderião igualmente promovê-la entre seus "ami
gos, nol?eando-se então quem deveria r~ceber o producto 
respect1vo. 

cc Concluídos os trabalhos desta sessão, o grão-mestre, 
recebendo as despedidas de varios outros emissarios para 
as proYíncias, os felicitou e abraçott fraternalmente. 

<c 6. • Que da acta da sessão do dia 15 do mesmo 7• 
mez e anno (tí de Outubro) consta que aberta a assembléa 
geral_, sob a presidencia do grão-mestre (Guatimozin), c 
depo1s de tratar-se da occurrencia havida com o maçon 
Francisco Pedro Limpo, relativamente ás queixas que fi
zera da ordem do governo, que regulava o modo de guar
necer a esquadra brasileira que se estava apparelhando, 
propuzera o maçon João Mendes Vianna que o titulo de 
defensor perpetuo do Bt·asil fosse hereditario na família 
do Imperador em recconhecimento dos incommensura
vei~ serviços prestados ao Brasil, e que, sendo geralmente 
apOiada c approvada esta propost!\, observára um dos 

A CIDADE 

Esperan-se com anciedade pela resposta ªe 
S. Paulo. A's 8 horas da noite do dia to de Jane1\\o 
de 1822 entregou Pedro Dias nas mãos do Principe 
Regente c> officio da junta provisdria do g.overno de 
S. Paulo. 
. José_Bonifacio não escr.eveu, por~m Mnrtim ~ran

Clsco respondeu ao capltão-mór José Joaqmm da 
Rocha pqr uma carta muito laconica, na qual, sem 
entrar em outros promenores, dizia tão sómente 
estas me mora v eis palavras: u Nunca quiz entrar 
em revolução, porque conhecia a pouca madureza 
dos meus patrícios ; porém agora, como a necessi
dade insta, mostraréi para quanto póde em mim o 
amor da minha patria. 11 

De Minas as noticias não forão tão satisfatorias, 
como erão de esperar. O portador que levou as car
tas para o desembargador vice-presidente José Tei
xeira da Fonceca Vasconcellos, e para outras pes
soas de Villa-Rica e Marianna, conduzia-se de modo 
que fez suspeitar-se na capital daquella província 
que· não erão sinceras as propostas do Rio de Ja
neiro. ou que ahi se apparentava uma cousa para se 
fazer outL·a. 

Dahi veio a demora em que se achou Minas em 
relação a S. Paulo para acudir ao reclamo do Rio 
de Janeiro; e dahi veio tambem a perturbação que 
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houve em se mandar naquella província com appa- commandados por chefes portuguezes, sendo muitos 
rencias de republicanismo. . . . dos officiae e soldados gente de Portugal e do com-

O governo de S. Paulo des1gnou para Ylr ao Rw mercio. 
de Janeiro pedir a ficada ao Pt·iocipe, a 1artlm Luiz do Rego dispunha mais das guarnições dos 
Fmncisco mas como adoeces ·e este encarregou de o navios de guerra e mercantes fundeados no porto, 
substitui; a .José Bonifacio. O governo de Minas de- que et•ão compostos de' gente portugueza. 
signou para igual fim ao seu vice-pre!-iidentc desem- Não obstante este apparelho de força e a llcr·icin 
bargador José Teixeira da Fonceca Vasconcellos. do general, o interior do paiz revoltou-se contra 

o -Principe Regerrte deu gmnd~> impor·tancia ao elle. O patriolas e labelecêrão uma junta pt·oviso
officio de S. Paulo, datado do 24 de Dezembro de ria do governo em Goyana. rsto aconteceu no mez 
1821, c não quiz que elle fosse publicado logo pela de Selembro de 1821. A noticia chegou ao Rio de 
imprensa sem que fosse espalhaua pela pop_ulação a Janeiro nc mez eguintc, principio de Outubro. 
noticia do conteúdo delle, com apparenc1a de se- Encheu de contentamento o povo fluminense. 
gredo, o que se conse.guio. . O Príncipe Regente deu parte deste aconlecimento 

1 - 0 dia 2 de Janell'o de 1822 o mtPndente-geral a s6u pai na carta de 4 de Outubro em termos da 
1la policia João lgnacio da Cunha, pelas 10 horas mais pr·ofuncla mngua, e na esperança de que o ge
da manhã, mandou chamar a. Anlonio de Menezes neral Luiz do Rego dispersaria os r·evollosos, aj u
Vasconcellos de Drummond, r lhe deu uma copia dado do refor~o de 340 homens que da Dahia lhe 
do officio do go,•erno de S. Paulo para que elle hou- manclárüo. Luiz do H ego marchou incon linente 
vesse de lhe dar a maior publicidade, sem com tudo contra o governo eslahclecido em Goynna. 
permittir que fosse impresso. Estas appat·encias de Quando Fe trata da defesa do paiz e da liberdade, 
segt·edo em negocias ~e tal natureza produzem os per·nambucanos são todo::; s~ldado~. A nenhum 
sempre os melhores effeltos, como aconteceu. repugna o pegar em armas ; e Lao halntuados estão 

O Sr. Orummond appan:ceu com o. copia do offi- com o manejo dellas, que em pondo tempo se lor
cio na loja de livros rla rua da Quitanda, esquina não wteranos. 
da de S. Pedro, então pet-tcncente a 1fanoel Joa- A junta de Goyana já tinha forças m·ganisadas 
quim da Silva Porto e depois ao con elheiro João pora resistir. Luiz do Rego, dando varios ataques, 
Pedro da Veiga. _ aqueDa loja. se reunião todos, foi sempre repulsaclo (*). Houve de parte a parte 
qualquer que fosse o credo politi~o de. cada um?_ a lances de brio e de' alor, que raramente são imita
procurar noticias, porque era alli onde se vendia o dos. Luiz do .Rego, batido em toda a sua. linha, 
os periodicos e papeis avulsos do t~mpo. . concentrou as suas for~as e tentou um ataque de-

Ahi fez- o Sr. Drummoncl a.lellura do offic10 e cisivo. Manifestou-se a deserção nos cor·pos elo seu 
deixou tirar copias ; dalli passou ao quartel do i • com mando. 
regimento d.e cavallaria da. c.ôrte, situado á rua do Os brasileiros fraternisárão-se no campo da bata
Alecrim, hoJe_ rua do Hosptclu, fez o mesmo na al- lha. Luiz do Rego bnteu em retirada com os seus 
fandega, e ás 2 horas da. tarde circulavão cópias do portuguezes, já. bastantemente dizimados, e che
officio, e toda a cidade estava de posse do conteúdo gnndo ao Recife apressadamente fez os seus prepa
delle, em modo que quando foi publicado no sup- ralivos, embarcou e partio para Portugal. 
plemento n. 4 da Ga:teta do ~io do diB: 8, embora A cidade do Recife fez o seu pronunciamento com 
já todos soubessem, produz10 o maror enthu- todas as demonstrações da. mais geral satisfação. 
siasmo. 

Pelo interior da província do Rio de Janeiro ha- A junta provisoria de Goyana fez a. sua entrada. 
ffi · 1 F d no Recife, e o paiz se achou, como por encanto, no 

vião cópias do 0 cw, porque 0 corone razão, 0 mais perfeito socego. Jurou-se então as taes bases 
Pilar, e o coronel Amador de Lemos, de S. Gonçalo, 1 flzerão espalhar por onde poderão o conhecimento da constituição, e elegeu-se c epois uma junta do 
do officio de S. Paulo, para enthusiasmnr os animos governo provisorio, em conformidade do decreto 
em favor da causa do Brasil, que era a causa de das côrles de Portugal n. 124 de 9 de Setembro. 
todos. A província não foi feliz na escolha. que fez do 

presidente c membros da junta. A presidencia re
cahio em Gervasio Pires Ferreira, quo tanto vacil-

PHYsro~omA .DA BABIA E DE PER -AMBuco Elr RELAÇÃo lou depois em abraçar a inclependencia, forçnndo 
Á I ' DEI'E ·oENCIA DO BRASIL 

Na Bahia o predomínio portuguez e Lava em Lodo 
o seu vigor dentro da cidade, mas no reconcaYo já 
a oparecião demonstrações de oppo ·içao, que, se en
grossando rapidamente, peod llí'ÍO a separação de 
todo o interior da capital. · 

Pernambuco soffria debaixo do pe o do governo 
militar de Luiz do Rego Barreto. Este general, 
proclamando ns formulas c.on titucionaes rlepois quo 
ellas forào proclamada no Rio de laneiro, conti
nuava a governar com o mesmo ar·bitrjo militar 
com que governava antes. 

•a capital de Pernambuco Linha o butalhão n. 1 
de infantaria, que fazia. parte da rHvisào auxiliadora, 
tres ha(alhões de caçadores, .um r.cgimento de arti
lharia e outro de ~a.vallaria, proprios do paiz, mas 

os pernambucanos, pelo seu comportamento duvi
doso, a constrangê-lo para este fim. Pernamlmco 
ao mesmo tempo, mandado por Portugal, linha 
um official general de nome José Maria de l\1oura 
para governador· das armas. 

Assim ficou tu(lo organi ado em conformidade 
do decreto, contra a execução do qual o ll10 de Ja
neiro desenrolou u bandeira da resistcncia, e que 
em nome della militárão tão vnnlnjo amento 

c•J r\a minha iofancia, entre outras cantigas populares, 
havia a seguinte: 

cc Luiz do Rego valoroso 
Sele r.a.mpanbas venceu ; 
Na oitava, de Goyana, 
Luiz do Rego esmoreceu, ele. •• 

f2 
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\ 
S. Paulo e Minas, e todas as outras províncias 
do Drasil, umas após outras. 

O que o decreto não pôde fazer foi cor·rornper o 
cor-ação pernambucano, porque não tardou mui to 
que essa estrella brilhasse na bandeira da indepen
dencia. Os pernambucanos for·ão uiuda ajudar os 
babianos u debellar os porluguezcs. Circumstancias 
particulares 1lzerão deste faelo uma acçãG gene
rosa. 

PRELODIOS PARA O DIA 9 DE JANEIRO DE 1822 

Aos cidadãos que primeiramente se r·eunirâo para 
fazer· resistencia aos decretos do governo de Por
tugal já se achavão aggregadas para o mesmo flm 
algumas outras pessoas, quando chegou a. esta 
côrtc do Rio de Janeiro o ofticio de S. Paulo de 24 
de Dezembt·o de 1821. 

Alguns caracteres timoratos, com as idéas vehe
mentes do Despe1·tadm· Brasilíense (*) e com os ter
mos energicos e decisivos do ol'ficio do governo de 
S. Paulo, se animárão, c todos com o prestigio do 
nome de José Bonifacio, que começava já a ser es
perado na côrte, e que a voz publica indigitava 
como sendo o que devia ser posto á frente dos ne
gocias do Estado, e se preparárão para a grande 
obra da independencia, 

Antes da chegada do officio do governo de S. Paulo 
já se tratava, nas reuniões dos amigos da indepen
dencia, de se fazer uma demonstração publica, pela 
qual ficasse hem pronuncindo que a resistencia aos 
fataes decretos de 29 de Setembro nascêra no Rio ele 
Janeiro, e que fôra.a esta província a quem o Prín
cipe Regente empenbára a sua palavra ele não dei
xar o Brasil. 

A chegada do officio do governo de S. Paulo ani
mou a execução desta decisão, que foi designada 
para o dia 9 de Janeiro de 1822. 

EPISODlOS QUE rRECEDtl\ÃO AO DIA 9 DE JANEIRO 

DE 1822 

Fr. Francisco de Sampaio, religioso franciscano 
e redaclor do pel'iodico Regulado1·, foi encarregado 
de redigir o manifesto ou representn.ção que o povo 
do llio de Janeiro devia levar ao senado da camara, 
pat•a que este o apresentasse ao Principe Regente, 
pedindo que Sua Alteza declarasse !'rancamente que 
fica v a no Brasil. 

Não se trabalhava com tanta liberdade que se pu
desse pr·omover essas assignalut·as por outro meio 
que não fosse o de uma intelligencia particular en
tro os intéressados. 

A puhlicidade não era ainda possivel, porque os 
rninisLros de IJ:stado ainda erào porluguezes, c a 
tropa porLugueza ainda comprimia o paiz. Apezar 
de totlas as caulelas, o general Jorge de Avilez le
vou á presença do Príncipe uma representação, por 
elle assignada e pelos commandantes c officiaes 
dos cor·pos da divisão auxiliadora, exigindo a pri
são e remessa para Portugal das pessoas declaradas 

(*) EsLe pcrio<.lico, publicado no Rio de Janeiro pelo 
Sr. desembargador França Miranda (um numero só), eu 
o transcrevi na 1' serie do Brasil Histo1·ico para memo
ria e se não perder. 

na mesma representação, que elles cbamavã_o per
turbadores da ordem publica(*) 

O Principe Regente desattenrleu a esta insolita 
prctençào Ja força armada, dizendo que o direito 
de petição já estava garantido pelas bases da cons
tituição j mada, e que elle não podia privar os ha
bitantes do H.io de Janeiro do gozo desse direito. 

Precisava-se que o senado da camara se puzesse 
de accordo para levar ao Príncipe a representação 
dos flumineusses. Nuq.uelle tempo o senado da ca
mara se renovara annualmente, e o pt·esiden-te era 
"Sempre o juiz rle fóra da_ comarca. 

Josó 1\f;.triano tlnba ja combinado com os verea
dores que en lra vão c qne sabião, representando b 
senado de 1821 e de 1822, e todos estavão promp
los pal·a levarem a representaçãG. Faltava fallar-se 
ao presiàcnle. Entendeu-se que era melhor fazer-se 
absteoção clelle, e ser o senado da camara presidido, 
no dia da represen tação, pelo Dr. José Paulo ele Fi
gueirôa Nahuco, juiz d'o Cl'ime, que substituiu o 
juiz de fóra nos seus impedimentos, no que concor
dát•ão touos. 

O juiz de l'óra José Clemente, que residia 

!') Dos que assignárão a representação do dia 9 de Ja
neiro ainda existem vivos, hõje 25 de Março de :1.870, os 
seguintes senho1 es : 

i Frunc.isco Xavier Calmon da Silva Cabral (general e 
barão de llapagipe). _ 

2 Manoel Antonio da Fonceca Cos ta (general). 
3 Poly(toro do Amaral-e Silva. 
l! Antonio Maria Navano Ferreira de Carvalho. 
5 José da Silveira Sampaio. 
6 Luiz Alves de Lima e Silva (duqua de Caxias). 
7 Manoel Corrêa Fernandes. 
8 José Feliciano de Gouvêa. 
9 Verissimo 1\Iaximo de Almeida. 

10 Luiz Joaquim de Gouvêa. 
H Joaquim 1\Iaria de Souza. 
:1.2 Frucluoso Luiz da Motta. 
:1.3 Antonio José de Gouvêa. 
1[J José Francisco de Mesquita, 
15 Antonio Pedroso de Albuquerque (coronel). ~ 
:1.6 Mano~ ! Alvares de Azevedo. 
:1.7 Antoqio Soares Pin to. ' 
:1.8 João 1)ereira de Andrada. 
:1.9 José Hibeiro da Silva. 
20 Innocencio da Rocha Maciel. 
2:1. Paulo Fernandes Vianna (conseln iro). 
22 Antouio de 1\lenezes Vasconcellos de Drummond 

(conselheiro). 
:23 João Antonio de Oliveira Lobo. 
2l! Thomaz José de Albuquerque Sandinabo. 
~5 João .losé de Albuquerque Camara. 
26 José lllaria da Silva BillencourL (general). 
27 Solidonio Antonio Pereira do Lago (general). 
28 )"rancisco 1\-n tonio da Silva BiltencomL. 
20 Custodio Francisco Figueira Hamos. 
30 Melcllia<.les José da Silveira. 
3l. J\.lano(ll Antonio Ayrusa (commendador). 
32 Huy C:ermak Possolo. 
33 Leandro Frannisco Leal. 
3lt João Martins JJourenço Vianna (conselheiro). 
35 José Maria Lopes da Costa. 
36 Francisco Borges de Carvalho. 
37 Antonio Raphael Possolo. 
38· àlanoel Iguacio Cuvalcante de Lacerda (barão de Pi-

rapama), 
39 J\lanoel Joaquim de Menezes (tenente-coronel). 
l!O Jvsé Martins Vianna. 
M Candido <laldeira de Souza. 
ll2 Agostinho Nunes Monlez. 
l!3 Franc:isco Xavier Martins. 
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no Rio de Janeiro desde 1.811$ (*), já tinha dado 
provas do seu caracter nos acontecimentos de 20 e 
21 de Abril na praça do commercio(**). 

Para se não sahir do dominio· da lei foi consul
tado José Clemente por José Mariano, que, ne
gando-se a isso, disse-que os d~c1·etos se havião 
de cumprir, e que depois as ci!'cumstancias deci
dirião o resto. 

No entanto José Clemente, vendo que a opinião 
publica se manifestava para a ficacla do Pt•iocipe, 
procurou. a este para saber se el'a cel'ta a sua von
tade de annuit· ás representações, e ou vindo da 
bocca do Príncipe que tomaria em conszderação tts 
representações que lbe fizessem-procurou na noite 
de 8 de .Ja-oeiro, já tarde, a José Mariano pal'a lhe 
participa!' que no dia seguinte iria pt'esidir o se
nado paea levar a representação a Sua Alteza. José 
Clemente esforçav}se para que o Principe se fosse 
embot'a, porque, como juiz de fóra da capital do 
reino unido, esperava fazer parle da junta gover
nativa. 

Emquanto tudo isto se passava, os dous agentes 
das assignaturas, Drummond e lnnocencio Maciel, 
fazião assignar o manifesto ou t'Cpresentação pelos 
habitantes do Rio de Janeiro, com aquella nctivi
dade que caracterisava a época. Com effcito, o que 
poucos homens fizerão no espaço de ::0 dias, isto é, 
desde o di<!. 9 de Dezembro de 1821., dia em que en
trou no porto o bcrgantim Infante D. Sebastião, 
portador do~ famosos decretos de 29 ele Setembro 
até ao memoravel dia 9 de Janeiro de 1.822, em que 
o Principe D. Pedro, regente do Brasil, solemne
mente declarou que não cumpria taes decretos, foi 
tão grande, que, com justo titulo, se deve chamar 
áquella época a do verdadeiro civismo e da gran
deza de animo dos brasileiros. 

Não obstante isto, não erão pequenas as difflcul
dades a vencer para obter-se as assignaturas. Os 
amigos do governo metropolitano não assignavão; 
tambem não assignavão ac1uelles que, enthusiasma
dos pelas discussões do congresso de Lisboa, enten
dião que fóra dabi não havia salvação; os republi
canos não assignavão, porque estes querião antes de 
tudo que o Príncipe partisse. A perrnanencia de um 
Principe, e este herdeiro presumptivo da corôa, no 
Brasil, os embaraçn.va. 

Ravia ainda outra classe de gente que repugnava 

44 Pedro José da Carnara. 
lJ.5 Alex;mdre Maria de Mariz Sarmento (co nsellleiro). 
lJ.6 Belarmino Ricardo rle Siqueira (barão de S. Gon-

çalo). · 
47 Antonio Martins Pinheiro (medico). 
48 José 1\apllael de Souza Pereira. 
49 José Claudio o ele Mello. 
50 José Joaquim dos Reis (major). 
5i Manoel Lopes Pecegueiro .. 
52 João Frederico de Calclwell (general). 
53 Antonio José de Souza e Almeida, por parte da re

presentação dos ourives. 
('"J José Clemente Pereira era natural de Ada, comarca 

de Tranooso no reino de Portugal, e filho ele José Gon
çalves. Estudou canooes, e em congregação da faculdade 
de Coimbra de 26 de Outubro de 1809 foi julgado ltabil 
para gozar da graça da dispensa do acto da f01·matura, 
porque assentou praça no r,orpo academico. Acompanhou 
a marcha do exeí·cito até as fronteiras Os documentos so
bre a vida cl'e José Clemente, copias e originaes, estão em 
meu poder. 

( .. ) Vide o processo no Brasil Jfistorico, 2' serie. 

assignar, .e er~ esta composta de uma parte dos al
tos funcc10nar10s, a quem o medo dominava mais 
d~ que ~ razão. Não querião assignar, porque te-
mtão arnscar os ?eus empregos e até as suas pes
soas nas eveutuolidarles de urna revolução, com a 
qual elles não esperavão gozar mais do que estavão 
gozando. Os que concorrião voluntariamente a as
signar er3o só aquelles que preferião antes de si a 
glo1·ia nacional. 

Parece incrível o que os dous agentes da assigna
tura fizerão para consegui!· em tão curto espaço de 
tempo as assignaturas daquelles homens timoratos 
ou indifTer·cntes, os quaes, pela maim· parte, filhos 
ele Portugal, occupavão os empregos mais impor
tantes da ge1'arcbia administrativa e judi(:ial! E to
davia, dentro em poucos dias, pot·que hem poucos 
erão elles, os que falta vão, o manil'esto esta v a co
berto de nu me rosas assignaturas, e entre ellas se 
distinguem as daquelles mesmos timoratos ou in
differen tes. 

O c;apilão-mór Rocha foi ajudado neste insano 
trabnlbo por seus dous Olhos lnnocencio da Roch!.< 
Maciel e J uveucio Maciel da Rocha, e Au Lonio de 
Menezes Vasconcellos de Drummond por seu irmão 
Luiz de Menezes, e Dr. José Mariano, Gordilbo, 
Paes Leme que fazíão parte elos nove primeiros 
obreiros ela grande obra da emanei pação política 
do Brn.sil, que se reunião na rua da Ajuda, em easa 
do cn.pitão B.ochu. 

As assignaturas do cornmercio forão quasi todas 
obtidas por Luiz de Menezes. 

E' preciso transportar-se o leilor ao Lempo em 
que isto foi feito para se poder julgar da sua impor
tancia. Oh! quanto civismo, quanta abnegação e 
patriotismo não se abafavão nesses corações pura
mente brasileiros! Todos querião, mas erão poucos 
os que ousavão manifestar o que querião (*). 

José Clemente apresentou, sen'l. perda de tempo 
(porque não havia tempo a perder, visto que o dia 
9 de Janeiro estava já muito proximo) na reunião 
da rua do Cano (hoje Set.e de Setembro) a minuta 
do discurso, que o presidente, em nome do senado 
da camara, devia diri gir ao Pdncipe Regente no 
mE:mora vel dia 9 de de Janeiro. Esta minuta de 
José Clemente não agradou. Houve quem visse nella 
intenções desleaes . 
. Na discussão soLTt'eu muitas emendas, postas 

principalmente por Fr. Francisco de Sampaio e 
pelo desembargador Francisco da França Miranda. 
Este foi encat'regaclo de reformar o discurso, de 
accordo com o autor delle e com as emendas pos
tas na discussão. Tudo isto se fez anto contínuo, 
porque já estavão tfc'l noite do dia 7 de Janeiro, e 
na manhã do 9 se devia celebrar o acto. O discurso, 
tal qual sahio desta commissão, posto não satisfi-

(*) Estas narrações que faço dos annos de i 821 a 1824, 
são escriptas por apontamentos e notas, e mesmo me fo
rão referidas, verbalmente, pelos meus amigos conse
lheit·os Drumrnoud, co nego Geralllo Leite Bastos, Inno
cencio da Rocha Maciel, l>ar[to de Cayrú, Or. 1\Ianoel Joa
quim de Mene1.es, Possolo, generaes .Bitteucourt e Manoel 
Antonio da Fonceca Costa, João Martins Lourenço Vianna, 
conselheiro Duarte da Ponte Ribeiro, marqn Pz de Olinda, 
duque ele Caxias, e sobre os innumeros documentos orígi
naes e copias que possuo, jornaes, avulsos e brochuras 
do tempo, e por isso não Lemo pela sua veracidade. 
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t f i \ onde parece que se encaminhão suas vistas e suas esperanças é 
zesse a uma boa parte das pessoas pr.esen es, 0 a consLituição, e a primeira ~antagem que se-espera .des.te_plano 
com tudo approvado, _e tal qual o repetlO José Cle- \ regenerador é a conservaçao. mahenayel das attr1bmçoes de 
mente Pel'eirlt na presença do Sr. D. Pedro no me- que se acha de posse esta ant1ga co~oma .transformada em mo-

d. d · 1 18'>") narchia, menos para autonsar a res1denc1a do augusto chufe da 
mora vcl la 9 e Jancll'o C c --· nação do que pelo grande peso que o seu commercio de expor-

llfani{e&lo elo povo do Rio de Janeiro sobte a residencia 
de S. A. Jleal no Brasil, dil'igido ao senado dc1 ca-

mara. 

cc O povo do Rio de Janeiro, conhecendo q~e os interesses das 
nações reunidas em um r.entro commum de 1.d~as sobre o.-bem 
publico devem ser os primeiros obJectos da V1g1lanC1a daquelles 
que estão revestidos do caracter de seus representantes, e de.
mais, CL•nvencido de que nas circurnstancias actuaes s_e consti
tuiria re,ponsavel para com as gerações futuras se nao ma.m
festasse os seus sentimento~, á vista da medonha perspacttv.a 
que se olfcrece a seus olhos pela reLirada dt: S. A. Real, se d1 
rige com a ultima energia á presença de V. S., comoseu legi
timo representante, esperando que mereção toda a sua con:l
deraçãu os mo ti vos que neste se expoem para se suspcndet a 
execução do decreto das côrtes sobre o regresso de S. A. Real 
para a antiga séde da monarchia portugueza. _ . 

cc O povo, sempre fiel á causa commum da na_çao, Julg~ que 
não se deslisa da sua marcha representando os JDcon vementes 
que podem resultar de qualquer providencia expedida, quando 
ella encoP.tré no local em que deve ser executada obstaculos a 
esta idéa de prosperidade publica, que o soberano congresso 
annunciou alta~ente á face da Europa, e qu~ at.P ? prescn~e 
tem &ido motivo da nossa firme adhesão aos pnnClplOs consll-
tncionaes. . 

cc Na crise actual o regresso de S. A. Real deve se~ conside
rado como uma providencia inteiramente funesta aos mteresses 
nacionaes de ambos os hemispherios. . 

cc Não, não é a gloria de possui!· um Príncipe d~ dy~ast1a 
reinante que obriga o povo a clamar pela sua res1dene1a no 
Brasil, á vista do mesmo decreto que o chama além do atlan
tico ; nós perderiam os com lagrimas de saudade esta .glona que 
acontecimentos imprevistos e mystP.riosamente corn~ma_5los nos 
trouxerão, ah!'indo entre nós urna época qutJ pareCia nao estar 
marcada pela Providencia nos noss,os fastos, e ao .mesmo tempo 
fazendo a emancipação do Brasil JUStamente na 1dade em que, 
possuido da indisputavel idéa de suas (orças, começava a er
guer o collo para repellir o systerna colonial: mas a perda desta 
augusta posse é igualmente a perda da segur.ança e da prospe
ridade deste rico e vastíssimo continente ; amda avançamos l! 
dizer respeitosamente que esta perda terá uma influencia mm 
irnmediata sobre os destinos da monarchia em geral. _ 

cc Se os políticos da Europa, maravilhados pela resolu9ao de 
Sua .M.agestade o S1·. D. João VI em passar-se ao Bras1l, rea
lizando o projecto que os hollandezes concebêfãO qu~do 
Luiz XlV trovejava ás portas de Amsterdão, que Fehppe V tmha 
;na idéa quando a fortuna o ameaçava de entre~ar a Hespanha 
ao seu ri vai, que o illnstre Pombal premeditava quando o 
tbrono da monarchia parecia ir dese,.er aos aby~mos abertos 
pelo terremoto que Carlos IV Já mui tarde de>CJOU real1zar; 
sim, se os políticos disserão que o navio qur trouxe a.o Brasil o 
Sr. D. João VI alcançaria entre os antigos gt·egos mawres hon
ras do que esse que levou Jason e os Argonautas a Colcos, ,O 
povo do Rio de Janeiro julga que o navio que reconduzir 
S. A. Real apparecerá sobre o Tejo com o pa vil llão da mdepr,n
dencia do Brasil. 

tação 'lhe dava na balança merr.antil da Europa pelas suas dif
ferentes relaçõe com os diversos povos desse antigo hemisphe
rio, e pelo progre,sivo desenvolvimento de suas !'orças pbysicas 
e moraes. 

cc O Brasil, conservado na sua cathegoria, nunca perdera de 
vistas as idéas de seu respeito para com a sua illustre e antiga 
mett·upolc; nunca se lembrara de romper esta cadêa de ami
zade e de honra, que deve ligar os dous continentes através 
da mesma extensâo dos mares que o separão, e a Europa verá 
com espanto que se o espaço de 2.000 leguas foi julgRdo mut 
longo para conservar em vigqr os laços d~ reino unido, sendo 
o liador desta umão um fragli lenho, bat1do pelas ondas e ex
posto ás contigencias da navegação; este mes111~ espaço nu!lca 
será capaz de afrouxar os vínculos de nossa alhança, uern Im
pedira que o B1·asil vá ao longe com mais alegria, com a mão 
mais cheia de riquezas do que ia d'antes, engrossar a grande 
arteria da nação. 

cc O povo do Rio de Janeiro, conhecendo bem que estes são 
os sentimentos de seus co-irmãos llrasileiros, protesta á face das 
nações peJo desejo que tem de vê1 realizada esta união tão in
dispensavel para consolidar as bases da prosperidade n~cional; 
entretanto o mais augusto penhor da infalli bilidade destes sen
timentos é a pessoa do Príncipe Bõal no Brasil, porque n·elle 
reside a g··ande idéa de toda aptidão para o desempenho destes 
planos, corno o prirncil'o vingador do systerna constitucional. 

cc As províncias do Brasil, apparecendo nas pessoas dos seus 
deputados em roda do throno do Príncipe Regente, forrnaráõ 
urna liga ue inte resses com muns, dirigindo sempre a marcha de 
suas providencias segundo a perspectiva das circumstancias, 
sendo um dos seus objectos de empenho estre1tar mais e mais 
os vínculos de nossa fraternidade nacional 

« Se o motivo que as côrles apresentão para fazerem. regres
sar S A. Real é a necessidade de instrucção de economia polí 
tica, que o m~::smo Senhor deve adquirir viajando pelas côrtes 
da Europa, assignadas no docreto, o povo julga que se faz 
mais necessar io para a futura glorta do Brasil que S. A. Real 
visile1 o interior deste vastíssimo continep.te, desconhecido na 
Europa Portll'gueza, e por desgraça nossa examinado, con~e- ' 
cido, descripto, despojado pelas nações estrangeiras, em CUJaS 
cartas, como ultimamente na de 1\IIr. La Pie, nós com vergonha 
vamos pr;,curar as latitudes e as longitudes das províncias cen
traes, a üirecção dos seus grandes rios e a sua posição choro
gmphica, qs justos limites que as separão umas das outras, e 
até conhecer a sua capacidade para as riquezas de ag~icullura 
pela influencia das diversas superlicies que ellas ol'ferecem. 

cc Portugal, considerando o Brasil como um paiz que 6 lhe 
era util pela exportação do ouro, e de outros generos com que 
elle paga o que importão os estrangeiros, esquecendo-se que 
esta mesma exportação era resultado mais das forças phys~c11s 
do Brasil, do que de estimulo das artes de industria, compri
midas pelo mortil'ero systema colonial e abandonadas a uma 
céga rotinf!, não se dignou em tempo algum en',trar no exame 
de3te continente, nunca lançou os olhos obre o sFu thermome
tro politi.co c moral para conhecer a I.tur? em que estava a 
opinião publica, e bem mostra ago1·e pel md1fTerença Coi,p que 
se annuucia a seu respeito; é portanto de rime.ira ~cess1da.de 

cc Talvez que Sua Magestade, creando o Sr. D. Pedro Prín
cipe Regentu do Brasil tivesse diante dos olhos estas linhas tra-

que o Priacipe Regen \e dê este passo tàn v'antaJOSO para ma10r 
desenvolvimento da v1da moral e physlCa do B[as1l. 

ct As côrtes da Europa, hoJe decahidas daquel\e explendor 
que etla'!; aprescntavão em outras épocas. ainda conservã_o 
grandes sabios, famosos pollt!Cos; porém estas classes se consl
derão mudas e paralysadas pelas diversas facçqes que as com
batem com uma PJ'epotencia irresistivel: S. A.. Re'al não en
contrará hoje n~:~llas mais do que intrigas diplomaticas, myste
rius cabalisticos, pretenções ideaes, proJectos ephemeros, 
partidos ameaçadores, a moral publica 110r toda ã parte cor
J'ompida, os Iyceos das artes a das sciencias na mais miseravel 
prostituição, uma política céga, conocbendo e abortando, em 
uma pala,rra, s· A. Real achará em toda a Europa vestigios 
desse v ulcã·c, que, rebentando ao Me10-D1a, levou seus estra
gos além das Uh as e dos mares. 

çadas pelo celebre Mr. Du-Pradt: . 
« Si le pas,agc du roi n'avait eu lieu le Portugal perdalt Je 

cc Brésil de deux rnaniêres: 1• par l'allaque qu'eu auraient fait 
cc les anglais, sous pretexto de guerre avec le Portugal sonmis 
<< aux frauçais; 2• par l'independancc, dans la quelle ce grand 
CC pays, separé de la metropole par la guerre, ne paura1t man
« quer de tomber, comme ont f'ait les colonies esl?agn oles •. et 
« par la même raison et avcc Ie mcme succês. Auss1 cst 11 b1en 
cc evident que si jamais le soverain etabli au Brésil rep~sse en 
« Portugal il Iaissera derriere lu i l'indepcndance etabhe dans 
cc les comptoirs de Hio de Janeiro. >J . 

cc Se a passagem do rei se não verificasse, Po~~ugal perd1a o 
cc Brasil por dous modos: 1 o por ataque que fanao os wglezes, 
cc com o pretexto de guerra c~m Por.tu~al.suhmallido aos fran
cc cezcs; 2• pela independenC!a qne mlalhvelmente esl~ grande 
cc paiz, separwlo da mett·opole pela guerra, proclamana, como 
« tlzerão us Americas Hespanholas com a mesma razão e com 
C( o mosmo successo. E' logo bem evidente que se algum dia o 
cc soberano estabelecido no Brasil voltar para Portugal d~ixará 
cc após de si a independencia firmada em todas as feitonas do 
« Rio de Janeiro. » 

<C Conhece-se qual é o estado de osci lia cão e de di vergencia 
em que estão todas as províncias do Brasil; o unico centro 1•ara 

cc Não, ;não foi em crises tão fataes que viajarão ? immorta\ 
creador do Imperio da Russia Pedro I, e o grande h lho de Ma
ria There:w José ll, assim como outros pnncipes que vollárão 
aes .seus E·· tados enriquecidos ~e conbe~imentos. que fizerl!o a 
prosperidade de suas monarch1as. Depo1s que o mteresse pas
sou n ser, como diz o ahbade Condi llac, a mola real dos. gabi
netes, a política commeçou a e:conder sua marcha, e quas1 sem
pre as idéas ostensivas são inteiramente dive1·sas daquellas que 
apparecem nos pl~nos das negociações. 

<c E' bem de esporar que o Príncipe herdeiro de uma monar
cbia, olhada hoje com ciume pelas naçõ~s estrangeiras, não seja 
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admittido á communicação dos seus mysterios cleusinos, que v~m. ~or este implorar a VV. SS. para que se dignem, como 
veJa as novas Tyros e Carthagos só pela perspectiva de su~ eco- dtgmsstmos representantes do povo, aceitar e levar estas sup
nomia publica, e que se faça todo o empenho para desvt~r ~a plicas. á presença de S. A. Real, como ja fizerão em uma eru
conbecida agudeza de seu engenho a carta dos mtercsses mlll.ts- dt~a !alia em Ab1•tl a Sua :Magestade, falia que nada deixa a de
teriaes. seJar, e que em reSIJOSta, e para nossa consolação, ttvemos o 

cc Nas províncias <lo Brasil S. A. Real achará um povo que decreto e inst~ucções de 22 de Abril. . 
o adora e que suspira pela sua presl'n ça; nas mats poltdasen .

1 

«_Os suppltcantes, lllm. senado, pE:rsuadtdos ~om os muis ci
contrará. homens de talentos bem dtgoos de serem adn11tt1dos daclaos amtgos do socego e boa ordem que o relUo do Brasil se 
~o seu conselho; em outras achará a experiencia dos vel.bos conservaria sempre regido pP.Jo . primogenito ou successo1· do 
que o discípulo de Xenofonte encontrou n~s boccas do. Ntlo; throuo por.tuguez, COIIIO foi asseutadu em um conselho ele E -
conhecerá de perto as forças locaes deste 1mmenso patz, em tado em Ltsboa no mesmo anno de 1807, e que depois da che
cujo seio ainda virgem, como diz o celebre Mr. De Sismondi, gada de Sua Mag~stadc pelas in tere santes razões poillicas, o 
se podem perull:tar as plantações que nutrem o orgulbo das elevou á cathegona de reino, que estas razões farião que o ao
margens elo Inuo, do Ganges, da antiga Trapobana, e que obri- gusto congresso das cu r·tes tomassem em consideração o reu 
gão o altivo Adamastor a se embravecer tantas vezes contra os ni lo par.a melllo~ ~ conse ~·varem adhcreote a Portugal.; vemOs 
Europeus. • o contra no que dt vtdem -n o em governos prvvmctaes mdepen-

cc Os povos experimentaráõ estes estímulos de enli!usiasmo e d~ntes e arbitrarias, e só ~om recursos ás cô l'tes em tão longa 
de brio que inspira a presença crêadora de um Prinmpe ; sobre dtstaocia. 
todas as vantagens, emurn, S. A. Jleal terá. uma 4'11 8 não é,pe- " Todo o bom senso treme, Illm. senado, quando penderão 
quena : c~mhecer por si mesmo a herança de sua so_!Jeramd, e na anarchia in.evitavel que ameaça a todo o Brasil, e que annun
não pelas mformações dos governadores que tudo achao mcu!Lo, Cta futuros tnstes e desllstrosos; por isso VV. SS. tambem de-

' atrazado, cem <•bstaculos difOcultusos ou inveuci~•eis, para se vem cooperar para ev itar esta desordem, e a quem os suppli
desculparem ,assim da sua innação, ou para depo1s moslrarem cantes insLão e proteslão pelos acontecimentos que por esta falta 
em granel e mappa color~do o pouco que tizerão, •!eix_ando entre succeder, c reprrsentão que estão promptos a !Jreslar para a 
as sombras as concus:oes vtolenLtssJmas que soJirêrao as vtcLt- conservação de S. A. R ea\, como regente de todo o BrHsil na 
mas de seu despotismo. . . . . . conformidade elo 9itado decreto e instrucções, os seus serv\ços 

C< Tal é a tdéa que o nosso lns1gne VteH·a ollerece em suas pessoar.s, como mtltCJanos, e os seus bens na contribuição de 
cartas, quando annalysa a conducta destes regulos de bastão de qualquer subsidio que para isso fOr preciso. 
ferro; praga Lão funesta ao Brasil, ou ainda mais do que o cc E certilic";d~s C!':Je este é o meio de nos couservar o socego, 
mesmo systema colonial. . asstm o suppltcao a VV. SS., a quem Oeos guarde. Rio 2 de 

« Seudo, pois, esta viagem de tão grandes consequenc•as Janeiro de 1822.-E. R. M. ' 
para o progressivo melhonmcnto do Brasil, Uca demonstrada << (Seguem-se as assignaturas.) >> 

a sua importancia e a sua necessidade ; os conhecimentos adqtü-
ridos por S. A. Real, sendo confrontados com os votosdaquelles 
que possuem a verdadeira estatística do Brasil, sP.rvir:iõ D.Juito 
para organisarem o plano do regimen que deve reanimar a sua 
vida physica e moral. . 

cc Ha uma distancia mui consideravel entre o meio-dia da 
Europa e o meio-dia da America; a natureza humana aqui ex
perimenta uma mudança sensível, um novo céo, e por isso 
mesmo uma nova influencia sobre o caracter de seus inclivi .. 
duos; é impossível que_ povos classificados em opposição pby
sica se possão reunir debaixo do mesmo systema de governo: 
a industria, a agricultura, as artes, em geral exigem no Brasil 
uma legislação particular, e as bases deste novo co digo devem 
ser esboçadas sobre os locaes onde depois hão ele ir ter sua 
execução . 

cc Se o Brasil, agrilhoado em sua infancia e com mui poucas 
homenagens na .sua mocidade, avançou rapidamente através 
das mesmas barreiras que tolhião sua marcha, quanto não avan
çará depois de ser visiLado e perfeitamente conhar.ido pelo 
~rincipe herdeiro dà monarchia, que na sua passagem verá a 
Jusl:iça que se lhe fez, tinndo·se-Jhe as argolas coloniaes e dan
do-se-lhe o diàdema? 

cc O povo do Rio de Janeiro, tendo em vista o desempenho 
deste projecto verdadeiramente philantropico, e conhecendo 
que S. A. Real annuncia o mais energico entbusiasmo em rea
liza .. lo, cofn grande vantagem da nttção em garal, não póde, 
portanto, convir no seu r·egresso, e, julgando que tem dito 
quanto ba!.ta para que V . S . faça vêr a S. A. 1\ea l a delicadeza 
com que o mesmo Senhor se deverá. haver nas circums1ancias 
amcaçadoi'as'Ilo horisonte político do Brusil, espera ser alten
dido na sua representação, de cujas consequencias (nào o sendo) 
o mesmo povo declara V. S. r esponsavel; igualmente espera 
que o soberano congresso a receba, e a considere como um• ma
nifesto da vontade de irmãos interessados na prosperidade ge
ral da nação, 110 renovo de sua mocidade e de sua gloria, qne 
sem duvida nao chegará ao zenitb a que espera subir, senão es
tabelecer uma só medida para os interesses recíprocos dos dous 
hemispherios, attencrendo sempre às diversas posições Jocaes de 
um e outr·o. ' 

" Sendo, portanto, de esperar que todas as províncias do 
Brasil se reunão neste centro de idéas logo que se espalhe a J i
songeira noticia de que se não ver i ficou o r·egresso ele S. A. 
Rea l, o povo encarrega a V. S. de fazer vêr ao mesmo Senhor 
a absoluta necessidade de Ocarcm por agora suspensos os dous 
decretos 124 e 125 das cOrtes, porque não se pótle presumir 
das publicas intenções do soberano congresso quo deixe de accc
der a motivos tão justos, e de tão grandes relações COIII o bem 
geral da nação. Rio de Janeiro, em 29 de Dezembro de 182l. 

« (Seguem-se as assignaturas.) lJ 

cc lllrns. Srs. do senado.-0 corpo de negociantrs e officiaes 
de ourives desta cOrte abaixo· assignados, antevendo as desgra
ças e miserias que succederó.õ pela r etirada de S. A. Real desta 
nobre capital, que teve a honra ele acolher e receber a Sua 
Magestade e toda a família real, com agrado e sa~isl'ação, em 
•eu seio, quando, pela sor te de Portugal, o detxárao eru 1807, 

DIA 9 DE JANEIRO DE 1.822 

Amanheceu , emfim, aquelle magestoso dia, o, 
logo pela manhã, reunirão-se os bons homens desta 
cidade na sala das sessões do senado da camara, 
q\Ie era então no consistorio da igreja do Rosario, 
que servia de Sé. As 9 horas da manhã já o pov.o 
era mu~to, .e cobria as ruas c DS largos immediatos 
ao conststorw. 

A's H ~esceu a camara municipal, composta 
naquelle dta dos membros que sahirilo e dos rpem
bros que en~ravão, e com o estandarte em frente, 
sob a presidencia de José Clemente Pereirá. 

O prestito era numeroso; todos em grande gala, 
cabeça descoberta, - em duas alas, for'io descendo 
pela rua do Ouvidor, em passo lento, até ao paço 
da cidade, onde o PJ;incipe Regente tinha determi
nado reueber aquella im portanto representação feita 
pot' modo tão solemne, e at6 então desconhecido uo 
Brasil. 

Até hoje se não fez outra igual. 
Os homens bons do 11io de Janeiro, seg uros ela 

sua consciencia e confiando nos seus rlíreitos, des
armados e sem nenhum acompanhamento 'le força 
material, marchárão pelas ruas desta cidade, en tão 
opprimida pela força bruta, e sem nada Lem erem, 
farão depositar nas mãos do Princi1)e a representa
cão do subdito fiel e elo cid adão honrado. Porão 
dizer ao Principe que, se elle ohedece~se aos sub
versivos decretos da côr~e de Li!ilioa, ficaria res
ponsavel a Deos e aos homens pelas consequencias 
desse seu desaeet'to .. 

Ao senado da camam reunio·se o coronel Cat·
neiro, da provincia de S. Pedro do Rio-Grande do 
Sul. Este coronel não linha 111issão espec:ial, mas 
achava-se sufficientemente autorisndo pam fallar 
em nome de sua provincia. 

O Príncipe Regente recebeu, ao meio-c1ia1 na sala 
dó throno do paço da cidade a esta importante de
putação do povo da provincia do Rio de Jnneíro. 
O presidente da camara, depois de fazer a Sua Al
teza um respeitoso cumprimento, leu o seg uinte 
discurso: 



98 HISTORIA 

« Senhor.- A sahida de v. A. !leal dos Estados do 
Brasil ser·â o !atai decreto que sanccione a independencia 
deste reino! Exige, portanto a salvaçito da patr·ia que 
\'. A. Real suspenda a sua ida até nova determinação do 
soberano congresso. 

11 Tal é, Senhor, a importante verdade que o senado da 
camara desta cidade, impellido pela vontade do povo, que 
represenl.1, Le111 a honra de vir· apresen tar á touito alla 
consideração de V. A. Heal ; cumpre demonstra-la: 

(f o Brasil, que em 1808 vi o nascer nos vastQs horison
les do !.'\ovo Mundo a primeira' aurora da sua liberdade ... 
o Brasil, que em 1815. obteve a carta da sua emancipação 
política, preciosa dad il'a de um rei benigno, .. o Brasil, 
finalmente, que em 1821, unido á müi paLJ·ia, filho tão 
valente, corno fiel, quebrou com ella os ferros do pros
criplo despotismo... recorda sempre com horror os dias 
da sua escravidão recrm-passada ... teme perder a liber
dade mal segura que tem principiado a gos tar ... e rec6ia 
que um futuro envenenado o precipite no estado antigo 
de suas desgraças. 

" E' llllw daquella recordação odiosa, daquelle temor 
e deste receio, o veneno, que a opini ito publica se aiJres
sou a hmca r· na ca rta de l ~i do 1" de Outubro de 182'1, 
porque se· lbe antojou que o novo systema de governos 
de juntas provisorias, r.om generaes das a rma~ indepen
dentes ãellas, ·sujeitos ao governo do reino, a este só res
poHsa' crs e ás cõrtes, tende a dividir o Brasil e a desar
ma-lo, para o reduzir ao antigo estado de colon ia, que só 
vis escravos podem tolerar, e nunca a um povo livre, que, 
se pugna pelo ser, nenhuma força existe capaz de o sup
planlat·. 

" E' filho das mesmas causas o veneno que a opinião 
publica derramou sobt·e a ca rta de lei do mesmo dia, mez 
e anno, que decretou a saltida V. A. Rea l, porque en ten
deu que este decreto tern por vistas roubar ao Brasil o 
centro da sua unidade política, unica .garantia da sua li
berdade e ventura. 

u E' fllho das mesmas causas o dissabor e o desconten
tamento com que o povo cônstitucionaL e fie l ouvio a mo
cão da extinccão dos tribunaes deste reino, porque des
êonfiou que PÕrtugal aspira a reedificar o imperio da sua 
superioridade an tiga, impondo-lhe a dura lei da depen
dencia, c arrogando-se todas as prP.rogativas de mãi, como 
se durasse ainda o tempo da sua cautela ex lincta, sem se. 
lembrar que este filho, emancipado já, não pó de êér pri
vado com justiça ela posse de direitos e prerogativas que 
por legitima partilha lhe pertencem. 

« E' filho ela mesma causa o reparo e susto com que o 
desconfiado brasileiro vio que no soberano congresso se 
principiárão a determinar negocios do Brasil, sem que es
tivessem reunidos Lodos os seus deputados, contra a de
claração so lcmne do mesmo soLerano congresso tantas 
vezes ouvida com exa ltado <tpplauso do povo brasileiro, 
porque julgou acat>acla ele uma vez a consiclerac:ão até en
tão politicamente nsada com esta importaute parte da 
monarcbia. 

" Tal é, Sen hor, o grilo da opinião publica nesta pro
víncia. Corrumos as vi stas ligeiramente <;Obre as outras, e 
que se póde es perar ela sua cunducta? 

(f Peruambuco, guarda-ndo as materias primas da inde
pendeucia que proclaruou utn dia, ÍHallograda por imma
tura, mas não extincta, quem duvida que a levantará de 
uoro se um centro pro~ imo de união 1 olílica a não 
pr·encler? 

" ;>,iinas principiou por atlribuir-se um poder delibera
tivo, que lem por fim examinar os decretos das cr.rtes 
sobe rauas, e negar obeclieneia âquelles que julgar oppos
tos aos seus inLeresheS : já deu accessos mditares, trata 
de alterar a lei dos dízimos, tem entrado, segundo dizem, 
uo projec to de cunhar moeda ... E qne mais faria uma pro
vincia que se tivesse prodamado imlependenle? 

" S Paulo sobejamente manifestou os seulirnenlas li
vres que possue nas políticas instrucções que diton aos 
seus illustres deputados. Ella ahi corre a expressa-los 
mai~ positivamente pela vo~ de urna deputação, que se 
apressa em apresentar a v. A. Real uma representação 
iguul n deste povo ! · 

<f O Rio-Grande de S. Pedro do Sul vai significa r a V·. A. 
Real que vive possuído de sentimentos idenlicos pelo 
protesto desse honrado cidadi'ro que vêdes incorporado 
~ nós. 

" A h! Senhor, e será possível que estas ver~dades, sendo 
tão publicas, estejão fóra do conhecimento de V. A. Real? 
Serit possivel que V. A.. Real ignore que um partido re
publicano, mais ou menos forte, existe semeado aqui e 
alli, em muitas das provinc'tas elo Brasil, por oão ~izer 
em todas ellas? Acaso os cabeç.as que entervierão na ex
plosão de '1807 espirârãojá? E se existem, e são espíritos 
fortes e poclerosos, como se crê que Lenhão mudado de 
opinião. _ 

(f Qual outra lhes parecerá mais bem fundada que a 
sua·? E não diz uma fama publica, ao parecer segu r·a, que 
nesta ciu ade mesma um ramo deste partido reverdeceu 
com a esperança da sabida de V. A. Heal, que J'ez tenta
Uvas para crescer e ganhar força, e que só desanimou á 
vista da opinião àominante de que v. A. Real se deve ele
morar aqui para sustentar a união da palria? 

(f Não é nolorio constante que vasos de guerra estran
geiros visilito, em numero que se faz notavel, Lodos os 
portos do Brasil? E não se diz que grande parte destes 
pel'len~e a uma nação livre que protege üquelle partido, e 
que outros são observadores vigilantes de nações empre
bendedoras? 

" Não foi, fitlalmente, quando preparavão a sua cons· 
tiluição política que a Polonia se vio Lalada pelas armas 
elos emulos da sua J'u Lura gloria, e a Hespanha por falta 
de polilica perdeu a riqueza das suas Americas? 

!< E se de tudo é resultado certo que a patria está em 
perigo, qual será o remedio lambem achado que a salve? 
A opinião publica, esta rainha do mundo poderosa, que 
Lodos os ncgocios políticos gove-rna com acerto, o en
sina. 

« Dê-se ao -Brasil um centro proximo de união e activi
dade ; dê-se-lhe Uma parte do corpo legislativo e um 
ramo de poder executivo, com poderes competentes, am
plos, fortes e liberaes, e tão bem ordenados, que, for
mando um só corpo legislativo e um só poder ex;ecutivo, 
só umas côrtes e só um rei, possa Portugal e o Bmsil fa
zer sempre uma família it"'mã, um só povo, uma só nação 
e urn só Jmperio. E não oiTerecem os governos liJ)eraes 
da Europa E;xemplos semelhantes ? Não é por este sfs._Lema 
di vi no que a Inglaterra conserva unida a si a sua, Ir
landa? 

<f Mas, emquanto não chega este remedio tão desejad,o, 
como necessario, exige a salvação da patria que V. J\. 
Beal vi v a no Brasil para o conservar unido a Portugal•. 
A h l Soullor, se V. A. Hea l nos dei xa, a desu~ião é certa. 
O pari ido da indepenrlencia, que niTo dorme, )eva ntará o 
seu imperio, .e em tal desg raça, oh'] que de\horrores e 
de sangue, que tel'l'ivel scena aos o hos de l~dos sele
vanta! 

.!< Demorai-vos, Senhor, entre nós até dar tempo que 
o soberano congresso, já inform ado elo ultimo estado das 
causas nesle re ino e da opinião que ncll c reina, receb<t 
as representações humildes deste povo coqsliiut:w'nal e 
fi el, uuidas ás das mais províncias Dai tetnpo a que to
das corrão para es te centro ele unidade; que ·se ellas vie
rem, a pati'ia será sa lva, aliás sempre estará em perigo. 
Daí afago o8 votos dos seus filhos do Bmsil. 

" Façamos justi ça á sna 1Joa fé, e veremos qne as "cartas 
de le1 do 1• de Outubro de 1821, que a tantas descon
fianc:as tem darlo causa, forão ditadas sobre o estudo da 
opinião qu ~ a esse tempo dominava desteyeino. Quasi 
todas as províncias declarát·ão mui positi varnente que 
na ela queriJto do governo do Hio de Janeiro e que só rc
COLl ilecião o de Lisboa. V. A. l\eal o sabe, e V. A. Real 
mesmo foi obrigado a escrever pura J;i que não podia con
servar-se a<rui pol' falta de representação política mais li
~itada que a ele qualquer capitão-general do govemo an
tigo . 

<f Appar·ecêrão além dis to nesta cidade dias aziagos!! 
Corrêrão 1·ezes envenenadoras, que nem a pureza da con
ducta de V. !L Real a todas as luzes conbecidamente 
constilucional perdoárão. Desejou-se (sou homem ele ver~ 
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dade, hei de dizê=Io), desejou-se aqui, e escreveu-se para 
lá, que V. A. Real sahisse do Brasil. . . . 

" Dado estes factos, que são posili vos e JudubtlavCJs, 
que outra idéa se podia então apresent~r ao sol>er~no 
congresso que 11ão fosse a de mandar rettrar do Hrastl a 
augusta pessoa de V. A. Real? 

" i\fas hoje que a opinião dominante tem mudado e tem 
principiado a manifestar-se, com sentim.entus que os ver
dadeiros polilicos possu1rão sempre; hoje que todos que
rem o governo de V. A. Real, como remedio unico da sal
vação coutra os partidos da indcpendencia; hoje que se 
tem descoberto que aquellas declarações ou nascêrão de 
calculas precipitados, ülbos da occusião e do odio noce~
sario que todas as províncias Linhão ao governo do 1110 
de Janeiro, pelos males que de cá lhes forão, ou li'erão 
talvez por verdadeiro fim abrir us primeiros pa~sos para 
uma premeditada independencia absoluta, hoje , Onat
mcnte, que todas vão caminhando para ella, mu1s ou me
nos, é. sem duvida de esperar que o soberano congr~sso , 
quo só qu e r a salvação da patria, conceda, sem l1es1.tar, 

. aos homados brasileiros o remedio d t• um centro proxHno 
de unuidade, que com juslic;a llle rrqu ercm. 

u E como se poderá negar ao Brasil tão jnsla preten · 
ção? Se Portugal acaba de manifeslat aos souerauos e 
povo da Europa que eiitre as pouder~sas e juslilicadas 
causas, que produzirão os memorave1s acont.ecul!entos 
que ali i Li verão lugar nos 1 egenoradores dtas 2lt de 
Agosto e 15 de Setembro de I 820, foi prinripul a da or
pbandade em que se achara pela ausonci.t de Sua :\fages
tade o Sr. rei D. João VI por ser conhecida por Lodos a 
impos il>ilidadil de pôr em marcha regular os negocios 
publicas e particulares da monarchia, achancto-se collo
cado a 2 000 teguas o centro de seus movimentos, que 
razão de dilTeronça existe para esperar que o Brasil, pa
decendo os mesmos males-, não busque mais tarde un 
mais cedo os mesmos remedios? E não será mais acer
tado conceder-lhe já o que por força se lhe h a de dar? 

u Taes são, Senhor, os votos deste povo, e protestando 
que vive animado da mais sincera e ardente vontade de 
permanecer unido a Portugal pelos vínculos de um pacto 
social, que, fazendo ~o bem geral de Loda a nação, faça o 
do Brasil por anneis de condições em tudo iguaes, roga 
a V. A. Real que se digne de os acolhe r benigno e annuir 
a elles, para que aquelles vinculos mais e mais se estrei
tem c se não quebrem... por oulra fórma o ameaçado 
rompimen to de indepcndencia e anarcbia parece certo e 
inevitavel. " 

S . A. o Sr. D. Pedro apparcccu a uma daE junel
las, aonde fui saudado pelo po\'O no meio uos mais 
vivos tran pot·les de ale~ria. O Printipc, contnlO
Yido, disse cnlão ao pom-que lbc tinha dP rrcorn
memlar união e tranquillidade. 

A deput ação do povo do Rio de Jancüo vollon á 
casa do senado da l'amara pela s mr~mas ruas por 
onde att•aycssou , c n ell a ch egand o lavrou o srguin tr 
auto: 

/luto de vcreação do dia 9'de Janetro de 1822 

(< Aos 9 dA Janeiro de 1822, ne ta cidade de S. 'ebm;lião do 
Rio de Janeiro e paços do conc!Jiho, aonde .c acha,·ãn reunidt•s 
~m actos. de vereaçãll, na fúrnw do seu regimento, n juiz de 
fóra pres1dente, vereadore e pr-..curador do senado da ca
mara abaixo-assignados, por parte do povo de ta cidade lorão 
apresentados ao m•·;,mo senado rtJpresentaçües 411e todas e di
rigcrp a requerer que este leve a considernção de S. A. Real 
que .d~StlJa que suspenda a sua >ahida par·a Por·tugal por a sim 
o ex1gu· a salvação da patria, que está ameaçada ele imminente 
p~rigo de divisão pelos parLidos que se temem du um11 inde
pendenoia absoluta, até que o soberano congrcs o possa ser 
ml'ormado destas novas círcumstanoias, e il viola dcllas acuda 
a este reino com um remedio prompto, que seja copaz de sal
var a patria, conw tudo melhor consta das mesmas reprcsen
taçõe~ que se mandárão registra•. 

c< E s~odo VIStas estas representações, c. tanJo p1·e ent<:s os 
homens bou. desta cidade, que têm andado na governança 
della, para este acto coc,•ocados, por lodos l'oi unanimemente 
accordado que ellas conlinhàu a vontade uuaoimc de todu o 
povo, c 4ue urgia que fossem imrnediatemente apreo.enlado> a 
S. A. Real. 

(( Para este fim sahio immediatamcote o procu•·adnr do e
nado da camar3, eocarrt·gado de aonuncinr ao mesmo Senhor 
esta deliberação, e de lhe pedir uma audiencia para o sobre
dito elfcito. E voltando com a resposta de que S. A. Real tinha 
designado a hora do meio-dia para receber o senado d:.; ca
mara no p;~.ço desta cidade, para alli sahio o mesmo senado 1\s 
11 horas do dia, o sendo apresentad~s a S. A. Roa! as sobredi
tas representaçõçs pela voz do presidente do senado da camara, 
que lhe dirigio a falta; depois delle o coronel do estado-maior, 
âs ordens elo governo do Rio-Grande, Manoel Carneiro da 
Silva e Fontoura, que tinha pedido licença ao senado dare
mara para e unir a elle, dirigio a falia ao mesmo Senhor, pro
testando-lhe que os sentimentos da província do Rio-Grande 
de S. Pedro do Sul erão absolutamente conl'ormes ao~ desta 
provincia. 

« E no mesmo acto João Pedro de Carvalho de Moraes apre
sontou a S A. Real uma carta das camaras !lc Santo Antonio 
de Sá e Magé contendo iguaes sonlimentos. E S. A. Real dig
nou-se respooder com as expressões seguintes: 

(( Convencido de que a presença da minha pessoa no Brasil 
T . d r· d « interessa ao bem de toda a nação portugueza. o co o hecido 

ermma o O discurso, que tinha pot· tm ar conta (( que a vontade d~ algum2s provindas assim o requer demo-
da sua missão, de que o senado da camara estava en- C( rei a minl1a sabida até que as cOrte .; e m•!u augusto pai e se
cat·t·egndo, leu-se o m anifes to do povo do H.io de Ja- << nltor deliberem a este respeito, com perfeito conhecimento 

· f d d 11 ] L (( das circumstancias que tem occoiTido. >> 
ne1ro, r1ue era o un amento aque C so emne ac 0 · (< Foi esta resposta de S. A. Real s~guidu de vivas ela maior 
O cot·onel Camciro deu a sua palavra de que eslava sati fação, levantados das janPilas do paço pelo presidente do 
habil itado para a[(irmar ao Pl'incipe que os habitai\- senado da cao•ara, e repet1dos pel.o immeo.;o povo que estaYa 
tes da sua heroica provinc.ia Linbão a eEle respeito reunido oo largo do me.mn paço, pela ordem seguinte.-Viva 

· d d a l'eligião!-Viva a cousLituição!-Vivão as c<lrtcs!-Viva 
os mesmos sentimentos que os habttanles o H.ío e el-re1 constitucional !-Viva a união de Portugal com o Bra>il! 
Jancit·o. C< Findo este acto se recolheu o senado da cnn1n1~ aos paços 

O Princ.ipe, do alto do Lhrouo , dirigimlo a pala- do coocolbo, com os cidadãos e os mestres do povo quu o 
vra ao presidente do senado, articulou estas momo- ac.Jmpanharão, e o sobred•to corunel da wuvinciu do Uio-

Granue do Sul. E de tudo para constar se mandou laHar l~Le 
raveis palavras: Como é pm·a bem de todos e (elici- termo, que todos os sobreditos assigoárãu cumigo Jo5é Martins 
dade ge1•al da nação, estou .prompto; diga ao povo Rocba, escriv ão do senado da camara , que o e!icrevi.-José 
que FICO. Clemente Pereirn.-Francisco de Souza rle Oliveira. -Lui:t José 

d d l d 
Vianna Gurgel do ArnaPat e Rocha -i\lanocl Caetano Pinto.-

0 procurador o senado da camara, CSI'OI'O an o Antonio Alves de Araujo.-José Martins Rocha . 
então de uma dliS janellas da sala tlo tht·ono o es- (( Dcclaração.-Em lugar das palavrHs o~ S. A. Real, que 
tandartc do mesmo senado, o presidente dPlle, da. menos exaclamoote se lançarão no termo supra, devem substi
mesma J·a.nella, repetio em alta voz a re~posLa do tuir-se as segu intes, que 5ào as verdaduír~s: (( Com,, 6 para 

(( I.Jem de todos e felicidade geral da nação, estou III'Ornpto; 
Princ.ipc : (I Como é para o bem de lodos c felici- (( dig.t ao povo que fico. , E Jogo chPgaodo S. A. Real á; va-
dade geral da nação, estou prompto; diga ao povo randas do paço, disse ao povo: « Agora só tenho a recomrnen-
que fíico. 11 <• dar-vos unt.ào e tranquillidadc. >> E para constar se mandou 

. . fazer a sobredita declaração. Era, dta, mez e anno ut supra. 
O povo, que era mmto e cobrta toda a praça, re- Eu José Martins Rocha, escr i ~ão da camara, o eocrcYi.-José 

cebeu com immensa alegria esta resposta do Prin-j Clemente Perei• a.=Francisco de Sou1.a de Uliv<·ira.-Luiz José 
cipe e na força do seu entbusiasmo c ao som dos I Vianna Gurgel do Amaral e Rocha. (Seguem-se Gl assigna-

.' . . d' ' · ê turas.) 
mut?re~ e estrepitosos VIvas, pe ta que querJa v r j <• Estil conforme.-No impedimento do scCL ctnrio, Albanll 
o Prmc1pe. Frederico de Menezes Drummond. >> 
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A' noite a maior ·parte da cidade se illuminou. 
O Príncipe foi ao theatro, onde recebeu nova ova
cão do poi'O agradrcido. 
• 1 o mesmo !lia 9 de Janeiro o Príncipe escreveu 
a seu pai, dizendo-lhe: 

cc Men pai c meu Seol10r.-Dou !?arte a Vossa Mages~~c 
que no dia de hoje, ás 10 horas da manhã, reC<JbJ uma parltCI
pação do senado Lia camara, pelo _se u procurad~':_. que as cama
ras nova e velha se achavão reun1das c me peJJao uma audJen
cia; respondi que ao meio-dia podia vir o senado que eu o 
receberia. 

(( V cio o senado, que me fez uma falia mui respeitosa, de 
que reme to copia Uunta com o auto da camara) a Vos>a l\1?
gestadc, e, em summa, era que, logo que desamparasse o Bras1_l, 
ellll se tornaria independente, e ficando eu elle perststlfla 
unido a Portugal. Eu respondi o seguinte :-Como é para bem 
de todos e felicidade geral da nação, estou promplo; diga ao 
povo que rrco. 

<< O presidente do senado assim o fez, e o povo cor respon
deu com irnmensos vivas, cordialmente dados a Vossa Mages
tade, a mim, á uni'.io do Br·asil, a Portugal e a constituição. De
pois de tu <.lo socegado, da mesma janella em que estive para 
receber os vivas, disse ao povo:- Agoea só tenho a reeorn
rnendae-vos união e tranquillidade;- e ass im findou este acto. 

" De então por diante os habitantes tóm mostrado de todas 
as fórmas o seu agradecimento, assim como eu tenho mostrado 
o meu pm· vêr que lanlo me arnâo. Remetto incluso a V_ossa 
l\lagestade o auto feitr, pela camara, na fórma da le1, e esttma
rei que Vossa i\lagestade o mande apresentar ás cor tes para 
seu perfeito desenvolvimento e intelligeucia. Rio de Janeiro, 9 
dcJ Janeiro do 1ti22.-D. PEDRO. " 

Editaes. 

hyba uma informação que de mim exigio em uma das 
sessões passadas, isto é, se existe na secretaria da guerra 
alguma commuuicação do presidente da Parabyba sobre 
o movimento de ttopa, e dcspeza feita com este mesmo 
movimento por occasião de eleições. Devo informar ao 
nobre deputado que nada existe. -

,, Talvez, Sr. presidente, devesse deixar sem resposta 
algumas observaçõas que o nobre deputado por~- l'aulo, 
que fallou na ultima sessão, fez sobre o meu discurso; 
mas em dous pontos principaes em que locou o nobre 
deputado niio posso deixar de fazer algumas obser
vacões. 

~. O nobre depulatlo, por occasião de uma declaraçiio 
que cu fiz de ler tido a principal parte na reprrscntação 
para a couvocaçao de uma assernbléa no Brasil, disse 
que enlenrlêra g_ue eu me referia ao dia 9 ele J~neiro, C?
nllecido pelo dia do-nco-e que, a ser ass1m, quena 
reclama1·, porque a gloria de preferencia pertencia a 
S. Paulo e Hão ao Hio de Janeiro. 

" O nobre tlcputaelo com muita razão desempenha o 
seu oillcio de bom procurador elos paulistas; mas ha de 
permitlir-me que, como procurador dos fluminenses, eu 
chame a sua allençfio sobre alguns factos, dos quaes se 
deduz que a prioridade (se prioridade houve) pertence 
aos fluminenses. A mim me parece, ua cooperação para 
a indepenclencia, a gloria é igual para todas as provín
cias; mas se (• necessario que alguem tenha a prioridade 
l!a de pe1•miltir-me o ·nobre deputado que o conteste, e 
que diga que ella pertence aos fluminenses (apoiados). 

" O nobre deputado conhece, e não ha duvida, que a 
representação por parte da província do Rio de Janeiro 
teve lugar om 9 ele Janeiro de 1822, c que a representa-

<< O senado da carnara julga de seu dever annunciar ao povo ção por parte da de S. Paulo leve lugar dias depois ... 
desta cidade -que hoJe, ao meio-dia, pôz na presença de S. A. " O S1·. Andrada Machado diz algumas palavras, que 
Ueal o Príncipe Uegente do Brasil as representações que lhe di- não ouvimos. 
rigio, e que o mesmo Senhor se dignou annuir a ella, dando a ,1 0 ST. Clemente Pereira. _ Perdôe-me; a represen-
resposta seguinte: t 1 d 'f é d d « Convencido de que a presença de minha pessoa no Brasil ação leve ugar dias depois de 9 e Janer o : ver a e 
" interessa ao bem de toda a nação portugueza, e conhecendo qHe já nós espera vamos a deputação de S. Paulo, e alguns 

<< que a vontade de algumas províncias 11ssim o requer, demo- preparativos se fizerão J5ara recebê-la ; mas o facto é que 
<< rarei a minha sahida até que as cOrtes, e meu augusto pai e ella não póde chegar aqui senão depois do dia 9 ... 
« Senhor, deliberem a este respeito, com perfeito conheci· " Mas o nobre deputado quer que a representação seja 
« rnento das circumstancias que têm concorrido. » datada do dia da deliberação do governo de s. Paulo, e 

<< E para que seja completa a gloria deste d1a recomrnenda o não do em que foi apresentada ., pois hem, aceito a declamesmo senado a todo este povo que descanse de hoje em diante 
ua soa vigilancia, e que deixe ao governo a disposição das' pro- ração do nobre . deputado, e desejo que se escre,_va nos 
videncias necessarias, porque, não podendo rHsultar de urna annaes da hisLoria que o nolJre deputado quer se conte 
conducla contraria seuão anarchia e desordem, virá a cahir nos a prioridade do dia em que se tomou a deliberaçir,o em 
mesmos males, que, pelo passo qne acaba de dar, deseja evi- cada uma das províncias. _ -
lar. Rio de Janeiro, em vereação de 9 de Janeiro de 1822.- " A de S. Paulo é marcada pelo nobre deputado no (lia 
José Maria Rocha. >> 3 de Janeiro, porque foi quando o governo ela provin,'çia 

« O senado da carnara, tendo publicado hontern, com nota- se dirigia f\S muuícipalidades, parlicipando-41es a delibe
vel alteração de palavras, a resposta que S. A. Real o Principe ração do f!iOVerno OU convidando-as para cooverarem ... 
Uegeute do Brasil se dignou dar a representação que c povo << O 51'. Andrada lltttchado (ainda não o o !Vimos) . 
desta cidade lhe dingio, d~clara que as palavras originaes de " O Sr. Clemente Pereira.-Pois bem, a'Qda mesmo 
que o mesmo Senhor e serv10 forão as seguintes: como quer que seja, o nobre deputado ha de ter Iem-

cc Como é para bem de todos e felicidade geral da nação, es- brança de que em 2~ de Dezembro de 1821. sahio um com-
C< tou prurn!JlO; diga ao povo que fico. >> - -

<< O mesmo senado _espera que 0 respeitavel publico lhe des- nnss,ano, mandado do R_~o de J~n.eiro ao gove1:~o _de 
culpe aquella alleraçao, prot~stando que não fo • voluntaria, S. I ,mio, .c?nVJ~audo pm a _coope1_a1 a ficacla do Pnn~1pe 
mas unicamente nascida do transporte de alegria que sg apode- Regen~e: !91 o ~r. Pedro_ Dias, boje rnarg Cil de Qumxe
rou de lodos us que esta vão-no salão das audiencias, sendo tão ramobm1. E no d1a :!0 sal110 daqu1 pam M111as ouli'O com
desculpavel aquella falta de todas as pessoas que acompanha-I missario lambem por parte do Hío de Janeiro, encarre
rão o mesmo s~nado, não tiver·ão duvida em declarar que a gado de gual commis~ão: foi o Sr. Paula ]3arbosa da 
expr~ssilo do edilal que se acaba de publicar lõra apropria de I Silva... , 
S. A. H.eal_. com alguma peque!1a d1lferença .-Rio <1e Jane1ro: . . . , . . . 
10 do Janmt·o de 1822.-0 JUlz de fóra presidente, José Cte- " Um senh01.-F01 o ::il. conego Januar10. 
mente Pereira. >> " O Sr. Clemente Pereim.-Nito, senbor; esse foi para 

a ac.clama•;ão; esl<nJ bem certo nos factos: foi o Sr. Paulo 
Bnrbosa. Em virtude eles las enviaturas aconteceu quP al
guns povos de i\Jinas mandárão ns suas representucões 
com data de Dezembro (eu quero dar as miueiros a p(trle 
da gloria que lhes pertence) . A villa ele Barbaceoa enviou 
a sua representação, datada de 27 de Dezembro; a ca
mal'a de Murianna enviou lambem a sua, com data de 2 

OJSCUI\SO DO SR. JOSÉ CLEMEN'IE l'ERErRA SODRE O 
PtiTRlAHCIIADO DA INDEI'ENDENCIA DO BI1ASIL 

(Segunda parte da ordem do dia: discussão do art 1." da 
proposta do ao'liemu, fixando a força de terra) (*). 

" ~ s_n. CLEMENTE PE_REIRA ( ministro da guerra). " l\ius no Hio de Janeiro foi este negocio tratado com I 
de Janeiro. 

-PJ'Hncu·o que tudo darei ao nobre clepulado pela Para- muita antecipação, e convem que se dê o seu a sen dono. . - _ I Devo declarar que os primeiros qne se lembrárilo desta 
(*) V1de Jornal du Commerc1o ll. 1.52 de quarta-feira medida, <~O men.os que a 11zerão senlil' e levar a elfeito, 

1.6 ele Junho de 18lJL , forão o Sr. José !\!ariano e o Sr. José Joaquim da Hoeha. 



DAS CONSTITUIÇÕES i Oi 

te O Sr. Andrada Machado.-E' verdade. 
te O S1·. Clemente Pe1·eim.-E isto antes do dia 15 do 

mez de Dezembro ... isto creio que até anda impresso,. e 
tanto que se me faz crime, porque não fui dos primeiros 
a concordar com a medida, como se me representava. 
O· Sr. José Mariano foi á minha casa, por ser enliio eu 
presidente do sen~do da camara, commnnicar-rne a re
solução em que se acha vão de pedir ao Principe Regente 
do Brasil que quizesse ficar no Brasil, porque assim con
vinha aos interesses do paiz. 

mesmo aconteça gue em nosso enthusiasmo, sem nos ha
vermos combinado, estivessemos todos dispostos paro o 
mesmo fim; mas eu hei de continuar a sustentar que a 
prioridade pertence ao Rio de Janeiro. 

" O nobre deputado continuará a sustentar que per
tence a s: Paulo; a questão será decidida pelos docu
mentos officiaes que houverem a esle respeito ; mas .em
qnanlo não se decidCJ nunca o Rio de Janeiro terá de ficar 
em segundo lu~ar . n 

- u Nessa occasião eu disse que julgava de necess idade A TROl'A PORTUGUEZA SE REVOLTA NO DIA H DE 1ANEIRO 
a ficada do Principe, mas que julgava prudente qpe o 
Rio de Janeit·o .fizesse a representação só por si, porque 
não havia força necessaria, muito mais existindo uo Rio A tropa portugueza assistia a festa nacional do 
de Janeiro urna força poJtugueza assás forte, que, como o dia 9 de Janeiro sem dat• maior signal do seu das
nobre deputado sabe por informações, até nos ameaçou contentamento. O minislerio tambem ficou estra
com as armas. nho a semelhante occurrencia. Tudo se fez sem a 

n Tratava-se de nomear então um governo, esse go.:' 
verno ile lres cabeças, governo que o BraEil não queria, sua ingerencia, e sem a sua autorisação. Até o dia 
c contra o .qual eú me linha pronunciado, e por isso e hora da audiencia forão os pedidos ao Prin.cipe 
foi-me objectapo-se o govemo tem de nomear-se o que feitos directamente pelo procurador do senado da 
ha de fazer então o Principe ? -A islo respondi : em- camara. Nenhum ministro de Estado as~istio áquella 
quanto se · pede a cooperação das provincias immediatas, famosa audiencia. · 
Minas e S. Paulo, pó de à Principe ir para Sc1nta-Cruz: Esta v a determinado que a resposta do Príncipe 
loge> que cheguem as representações pede-se ao mesmo fosse fes tejada por tres dias successivos. O dia lO 
Principe que se deixe ficar no Brnsil. ..... paEsou-se tranquillamente; nad a houve que per-

te Estas minhas palavras servirão até depois Jlara uma turbassfl o socego e os fesleJ·os publicas. Mas no dia 
devassa por crime de republicano, na qu aL houve quem 
foi jurar que en era tão republic<w o, que tinha feito as lJ.' logo pela manhã, houve desconfianças de que 
observações que acabo de rcl'erir. _ a tropa portugueza meditava alguma cousa, e que o 

n Mas o r.aso é que o Sr. José M.ariano c o ·s r. José Joa- seu silencio nos di.as anteriores havia sido calcu
quim da Rocha achárão boas as mi11has observações, e lado, para melhor disfarçar a •execução do seu in
éoncord:trão em que se devião dirigir aos governos de tento. Tomárão-se todas as medidas para que ella 
S. Paulo e de Minas, e em consequencia desLe accordo não pudésse lograr o seu desejo. . 
])artirão para S. ·~~ aulo, como já disse, o Sr. marqucz de Na tarde do mesmo dia H o general Jorge de 
Queixeramotim, e para Minas o Sr. Paulo Barbosa . A 1· d d d ô 

- u Ora, agora accresc~ mais que, tendO- eu, c'omo me ve ez, Colllman ante as armas a c rtc e pro-
convinlla, tratado de saber do Principe r,egcnte qual era vincia, visitou os qrlarteis da divisão auxiliadÓra, e 
a . sua opinião a este respeito, porque corria a noticia de tthi participou aos officiaos e soldados que estava 
que elle queria ir para Portugal (o que depois re(!onhe-· demittido do governo das armas. Não era isto 
ceu-se que era politica sua parque sempre leve vontade exacto; não h a via tal demissão. O general a in ven
de ficar), dirigi· me logo depois da communicação do tou, com o fim de provocar os soldados á desordem. 
Sr. José Mal'iano a S. Christcvão, e Sua Alteza cum Elle tiuha o seu plano formado. O batalhão de ca
effeito ainda resel'vou de mim sua verdadeira opinião; çadores n. 3 absteve~ se de entrar nelle. 
mas, tomando consistencia a opinião do povo fluminense, Os officiaes dos outros corpos estavão de accordo 
e estando -eu decidido a cooperar para ella em todo o 
.caso, procurei novamente 0 Principe (e lembro-me bem) com o general Avelez. Fóra da tropa tambem havia 
na vespera do dia de Natal, e fallei-lhe na tribuna ela ca- quem estivesse de accot·do com ella para o mesmo 
pella imperial, dizendo a S. A. Real que o povo do Rio de lim. 
Janeiro tratava de dirigir-lhe uma Rupplica no sentido Ao cabir ela noite apparecêrão magotes de solda-
que lhe hav1a participado dias antes, e que devia espe- dps portuguezes armados de varapáos, a quebmr . 
rar igual representação de Minas e S. Paulo, porque era Inminarias e a insultar o povo, grilando que darião 
impossivel que estas IJuas províncias não annuissem ús cabo naquclla noite de toda a cab1·a lhada (*). 
communicações que lh e forão feita~ pelo Rio de Ja neiro, 
e SLJa Alleza leve a bondade de responder-me que fi- A noticia deRte acontecimento chegou logo ao 
caria. ~rincipe Regente, que se achava no thealro. Sua 

" No dia 26 de Dezembro !'ui á casa elo Sr. José Ma- Alteza, quando alli chegou e não achou o general 
riano, onde se achava o Sr. 1\ocha e o Sr. paclreFr. Frau- Jor o·e de Avelez no seu camarote onde nunca fal
cisc.o de Sampaio, que fo~quet~ne~ig.io a represent<'tção. _ tav~, disse para os que o acompa~havão que o ge
C~ew .que e~ tas observaç.oe~ n<tQ sao mdtflerentes para_ a neral esta v a provocando co in fins sin istros alguma 
tus lona (apowdos) ... e ILn dtzer-lhes que a represcn taçao 1 ·d ·d d M: d l , b '·O" d · 
devia. fazer-se, que estava disposto a cooperar para ella, C e~oJ ~m na Cl a . 0 • . ,m ou. c.1~ma~ o . :1t>a e1ro 
e que deveria ter lugar 110 dia 9 de Janeiro. Tratou-se CarrcUJ, commandahte ela cl1V1sao auXlltadora, e 
desde logo de clar a este acto o apparato mais magesLoso lhe ordenou qne fosse faz.er recolher os seus solda
possivel, e na verdade creio que não será possivel nos 
nossos dias tornar a haver um dia tão solemne! (Nume-
rosos apoiados.) 

c< Nelle apresentárão-se sessenta e tantos cidadãos das 
primeiras classes do Rio de Janeiro, vestidos com o uni
forme de capa e volta que então se usava; reuni o-se a 
elles o povo do Rio de Janeiro com o maior enlhusiasmo 
e interesse, e isto no meio da grande opposição dos bata
lhões de Portugal, que chegárão a ameaçar-nos com o 
emprego da força ! 

<• Com estas informações o nobre deputado decidirá, 
decidirá lambem o publico, e quem quizer ser juiz, qu em 
deve ter a prioridade no acto de 9 de Janeiro. Talvez 

\ 

(') Não se Jembravão esses brancos da carta régia de 
!.6 de Janeiro de 1773, que mandou libertar a todos os 
mulatos (a lguns mais r.laros que os proprios senhores), 
cabms e negros, existentes e espalhados pelas provincias 
do reino de Por,lugal. Erão os mulatos e cabras em tão 
grande numero, que o marquez de Pomhal, envergo
nhado, os libertou. E quau tos filhos desses não es larião 
com praça na divisão auxiliadora! Aqui cabe bem o pro
loquio popular: u Chama-lhes minha filha antes que te 
qhamem. >> Vide a carta régia no tomo 2•, á pag. ll97 
da minba Cho1'Dgraphia. 
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dos a quarteis, afim de se poder manter a ordem I qu~rteis de S. Cbristovão para dissimular ~ de 
publica, que elles querião per-turbar. Declarou que mais perto poder: se a~pa.rar do paço da Boa-VIsta, 
fazia o lJriaadeiro responsavel pelos acontecimentos e embarcar dalll o Prme1pe e a Infanla, com o fim 
.que pude~sem sobrevir se porventura aquclla or- de os reunir a seus pais, e partirem todos para 
dem não fosse severamente executada. Portugal, deixando esta capital na mais desaforada 

O brigadeiro Carreti voltou a? tb(~atro c assegu- a~1arcbia, debaixo. do domínio .~e tro~as insubor
rou ao Príncipe que os sold'ldos Já se acha vão reco- dm~das e corrompid.as, q':le serv1ao de m~trumento 
lhidos aos quarteis,.e q1 ,e por elles, nem por causa ~allgno ao~ revolucwnarws que pretend1ão recolo-
delles o socego pubhco seria perturbado. msar o Brasil. 

No entanto começárão a chegar ao tbeatro aVÍSOS OUTRAS PARTICULARIDADES QUE SE DERAO riA NOITE DO DlA 
da policia publica e particular, dando conta do que 
se estava passando nos quarleis portuguezes. Os H DE JANEIRO, QUE JÁ ~fENCIONEI NA mocnAPlliA no 
brasileiros forão tomando as suas medidas -á pro- coNsEr,uEmo nnmmoNn. 
porção do que se ia sa~lendo, e já não era possível Na noite do dia 11 de Janeiro, achando-se no theatro os te-
apanha-los de sorpreza. Os primitivos autores para nentes-coroneis José Maria, comrnanrtante do batalhão 11 da 
a resistencia, isto é, da independencia, tinhão um divisão, e José Joaquim de Lima e Silva, do 3• da cOrte, aller
camarote no theatro, onde seis delles alternada- càrão calorosamen te sobre a politica do dia (j sabirão alllbos do 

thealro; e José Maria, que se achava furioso e um lanto-espi-
mente compnrecião. ritualisado-disse a Lima que o Brasil seria sempre escrav<Y 

Alli mesmo, no theatro , o Pl'incipe eslava em humilde de Portugal, a quem pertencia, e que o Príncipe em
corresponden-~.ia com olles, c muitas resoluções por barcaria, ainda que a sua espada lhe servisse de prancha. E se 

separarão, seguiudo José Maria para o largo · de li-loura, e 
este modo se tomárp_o naquelle lugar. A vigilancia Lima, entrando outra vez para o theatro, contou o occorrido a 
abrangia a cidade toda, e tudo estava prcvinido. alguns dos patriotas que alli estavão. 

Estava para acabar a representação daquella Nessa occasião se achava no saguão do Lheatro o então cirur-
. h · · gião-ajudante alferes Joaquim Candido Soares de llleirelles, que 

no1!e qnando · c egou a notiCia que a tropa portu- servia em um dos bal~lbões da divisão, e ungindo tornar o par-
gueza estava já ao ponto de se pôr em marcha so- tido dos da d1la divisão acompanhou o tenente-coronel José 
bre o tbeatro. O Príncipe partio para S. Christovão, Maria, ouvintlo delle pelo cammho qual era o plano dos seus, 

d ]] . r ,. f d d S t C e acabando de certificat·-se bem delle, no largo de Mour~, 
e a l rez pai'.Il' para a azen a e an a- ruz, quando se reunirão os officiaes e a divisão se põz em armas. 
naquella mesma noite, a Princcza, e seus filhos O Tende Meirelies sabido o que era sufüciente retirou-se 
Principe H.enl O. João e a Infanta O. Maria da Gloria, scrraleirameote, e foi para o tbeatro dar parte de tudo ao roi
declarada depois da independencia Princeza do Dlstro da guerra e aos interessados na causa do Brasi l, quero
Grão-Pará, e depois l'ainba de Portugal, com o nome deavão ~ ~rincipe, 0 qual foi logo de tud~ informado. 

A notiCia espalhou-se logo com a velocidade ckl raio, o todos 
de Ma da H. corrêrão armados ao tbeatro, e muitos a cava !lo, para escoltar 

O theatro foi logo espontaneamente evacuado. e ~roleger o Príncipe, e r~forçar a sua guarda de cavallaria, 
Cada um ' partio para o seu destino, com animo retu·ando-se elle para o palacw da Boa-Vista, em S. Christovão 

dando logo ordens para que as poucas forças da 1 a e 2• linh~ 
feito de revindical' a honrn. do paiz, insultada por que exislião pegassem em armas. 
nma soldaucsca insubordinada e coberta de vícios. . Era o Sr. D. Pedro dotado de espírito gu~rre iro e entbu-
0 L 1 ·- d S L' A h · Slasta de fe1tos e acções gloriosas, e herdeiro de um nome bri-

pon O C e reumao era O campo e an nna, OJe lba!lte na histo~ia dos povos, e por isso, comprehendendo a po-
da Acclamação (*). . ~1çao que h;tvla tomado no memoravel dia 9 de Janei"to de 

A tropa porLngueza, vendo por este modo mallo- 182t, annuinqo o partido dos povos, decididamente se suje·tou 
grado o seu intento de sorprehcnder o Príncipe no âs consequenc1as da guerra, em cuja causa se identificara. 
theaLJ'O, retrocedeu e tomou posições no morro do Neste co~flicto, de aspecto assustador, cidadilos de toda's as 

clas~es cornão ao quartel do campo d" Sant'Anna, hoje da Accla
Castcllo e pelo litoral da cidade, desde o arsenal de maçao, armados uns, e outros a tomat armamento, e 0 mare' 
marinha até o do exerci to. O batalhão 3 de caçado- chal de campo aJudante-general Joaquim de Olivei1·a Alvares(') 

t 1 d S C! · L - apezar de se achar doente de rheumatismo, e com as per· nas en~ res permaneceu no seu quar e.., e · ll'lS ovao, voltas em b;tetas, tomou o com mando das Lropas b\'asileiras { 
COITIO OS ofHciaes mais influentes dellc, tenente-co- de l ~lelllgencia com o Príncipe, e coadjuvado pelo coronel L~iz 
roncl Garcez, major João Cbrysostomo e capitães Pereu·a da_Nobrega, prestárão grandes serviços. · 
Sá e Julio h avião promettido ao Príncipe. A divisao aux1hadora, formada e acampada no )argo de 

S Moura e no Caslello, póz-se em altitude hostil- O 3• batalh&o de 
oube-se ao depois que essa promessa fôra um caçadores da divisão lusitana, que se achava aquartelado no 

estratagema de guerra, e que 11. ficada deste bata- campo .de Sa,!t'Ano~, que, segundo a fama que se espalhou, ti
lbão no quartel esta v a no plano do general Jorge de nha milhares d~ Cidadãos armados, formando batalhões ou 
Avelez. · porque o seu commandanle fosse partida rio do l'! rincipe, que 

~nforme se disse, espalhou dinheiro pelos officia!)s, ou plano: 
Este plano do general, combinado com alguns nao. se moveu do quartel, deixando de reuniv-se aos compa

ofOciacs da di visão e portuguezes fóra do exercito, nbeu·os no largo de Moura. 
alfectos ao ascendente meLropoli ta no, 'era de sor- A divisão lusitana, forte e preponderante, conservava-se dis-
prehendor o Principe, á sabida do theatro e leva-lo posta a en.trar em campanha, tendo~ ~ua f~·ente o g~neral Jorge 

de A vll~z, mas, não obstante a sua VlgJiancw, na no1le do dia 11 
com a Princeza, acto contínuo, para a fortaleza de de Jane1ro o tenente de artilharia Francisco de Paula Vasconcel-
Santn.-Cruz, donde embarcarião depois para bordo los, maJor José Maria da Silva Bittencourt e outms, passArão 
da fragata União, que J.á se achava preparada de uma peça, com seu~ pertences, que servia para o ensino dos 

d . recrutas, por uma Janella que deitava par<~ a prllia de Santa 
to o o necessano para seguir viagem, porque era L~z1 a, tendo arrombado um portão para lhe dar sabida, e reu-
nella que o Príncipe tencionaya partir, caso os de- nmdo as pruças do corpo de artifices e obreiros do arsenal 
eretos fossem executados no Rio de Janeiro. com_ uma companhia de cavallaria, que se achava proxima, se-

A fortaleza de SanLa Cmz eslava guarnecida por g~lrao para <:>.campo d~ Sant'Anna pela mencion.ada praia, 
al1m de reunuem-se ma1s a urna companb1a de pohciaes que 

soldados do batalhão H da divisão auxiliauora. se achava aquartelada no campo dfi Ajuda, e tomando todos 
O batalhão 3 de caçadores ficára, portanto, nos pela r.ua da Gu~rd~-Velha forão se Juntar no campo de Santa 

Anna a força alh éx1stente. 

(*) Vide o 1• !~!.mo da 2• parte da minha Chorogmphia, 
pag. 258 e segumtes, sobre a fundação da cidade do Rio 
de Janeiro. 

Nessa mesma.n_oile o cadete-sargento Nicoláo, que depois foi 
em 1824 suppllc1ado e':' Pernambuco, ofl'ereceu-se para ir ao 
arsenal de guerra, veslldo de galé e conduzindo a carroça da 

(•) Natural da ilha da Madeira. 
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pipa de agua, al'lm de a encher de munições, passando pela 
frente do largo de Moura, onde e>tava a divisão lusitana, o que 
fez; mas não pôde conseguir encher a p1pa de munições, pu r
que, ao chegar alli, soube que o direotor do arcit·nal brigadeiro 
Raposo se havia bandeado para a divisão, e o vice·director ca
pitão José de Menezes Vaseonrellos da Dru111mond não quiz an
nuir, receiando ser denunetado e cllmpromeLter-se, e d~ste 
modo não poder prestar os serviços que realmente ne~ta occa-
siiio desejava prestar. . 

Sabendo o Príncipe de todos os movimentos da div1são, por 
uma combinação ordenou a Jurge de A vilez que se fosse 
aquartelar na Praia-Grande até se apr0111ptnrem os transpor
tes, que o devia levar com a sua tropd para Portugal. 

Depois de muita PX.itayão e reluctanc~a, não qu ... r.endo cum
prir a ordens do Prmc1pe, que lhe e1 ao trunsm1ttldas, resol
veu-se em fim a ir para a Prala·Grande aquartelar-se no sitio 
da Armação, onde estacion~u e se conse•·vou pnr m~•ttos dias, 
ainda altivo e tomando posições para se fazer respellar, e por 
isso dirigio o seguinte offlcio ao Príncipe R~gente :. 

cc O general commandante da divisão portugueza auxiliadora. 
o 010 ufliciaes da nksma di visão, conhecendo as tri stes conse
quencias que podem resultar da inrhsposição geral que ba en
tre as tropas de Portugal e as do •sta cidade. querendo poupar 
quanto esteja da sua parte a ellusão de sangue, rogão a V. A. 
Real que com a maior brevidade poS:<;ivel dê •S ordens neces
sarias para o seu alojamPnl'l na Praia·Grdode. dondu sahirâõ 
para embarcar logo que cheguem de Portugal as trupas que de
vem rendê-los. 

« Ahi receber'áõ as ordens que V. A. Real se dignar com
municar-lhes, que execJUt .. riJõ respeitn~am•·nte , esperando se
rem ahi succorrid05 da mesma manerra que até ag•H'a, d.e soldos 
e et1pes, protestando a V. A. Real. o. cuncurraram qu~nto seja 
possível para a boa orde!D e tranqu•lhdade publtca! tanto rela
tivamente aquelles habitantes, como com os habrtantes desta 
cidade. Aos pés de V. A. Real. 

cc Quartel do batalhão n. 11, em 12 de Janeiro de 1822.
Jorge de Avilez Zuzarte de ~ouza Tavares.- Francisco Jeaquim 
Carreti, brigadeiro.-Antomo José Soares BClrges de Vascon
cellos, coronel e commandante do batalhão o. 1 f>.-João Corrêa 
Gued~s Pinto, êoronel e commandante do batalhão n. 11.-José 
da Silva Reis, tenente·coronel e commanclante da brigada de 
artilharia.- Antonio Valeria no de Souza, 2° tenente e comman
dante de artífices eugenheiros.-Antonio Garcez Pinto de Madu
reira, tenente-coronel e commandanle do batalhão de caçado· 
res n. a. » 

cc Manda o Príncipe Regente, pela secretaria de Estado dos 
negocios da guerra, ao tenente-general J or·ge de A vilez Zuzarte 
de Souza Tavares fique de accordo que immediatamen te 
vão para a praia de D. Manoel as barcas que deve,m esta tarde 
conduzir para a outra banda os batalhões de inf~ntar\a 
ns. 11 e 15, e batalhão de caçadores n. 3, e corpo de art1lbana 
montada, que devem ser aquartelados nos quarteis da Armaçãg 
ou outros que mais precisos forem, a cujo IIm se acebão de ex
pedir as ordens necessa~ias, tanto ao coronel commandante do 
real corpo de engenheiros para os precisos arranjos, como ao 
commissario dP.putudo para o preciso furnecimento, e ao juiz 
de fóra da real vi !la da Praia-G•·ande para prestar todos os au
xílios que dependerem da sua jurisdição, devendo outros im fi
car mais na intelligencia de que na praia de S. Cbristovão lam
bem se acharâõ as embarcações que devem conduzir o sobredito 
batalhão de caçadores até agora alli estacionado. Paço, em 12 
de Janeiro de 182'2.-Carlós Frederico de Caula. >> 

A TROPA PORTUGUEZA PA SS,\-SE PARA A PRAIA-GRANDE 

Ao amanhecer do dia 12 as tropas portuguezas 
continuavão na mesma posição que tinbão tomado 
na vespera, porém já não dominada do mesmo ar
dor. O golpe tinha falhado. EnLre muita gente as 
disposições varião, e a presença de espi1·ilo não é 
igual em ~odos quando se lemcnta o mallogro de 
uma tentaLtva. 

Havia ·já di visão entre os soldados. Jorge de Avi
lez estava com elles. Senão.Jôra assim muitos te-

brasileiro já assás numeroso, sob o. com mando do 
marechal de campo Joaquim de Oliveit'a Alves. 
Compunha·se elle de tl'es batalhões de infantaria ou 
antes de tres cascos de batalhões, porque nenhum 
delles Linha mais de 100 pr·aças, do 1 o regimento de 
ca.valla1'ia da côrte e da arLilbaria a ca vallo, com
mandada pelo coronel Almada. Este corpo estava 
aquartelado na Praia Vermelha, e logo que recebeu 
avisb se pôz em marcha para o campo de Saata. 
Anna. • 

A estas tropas de linha aj untárão·se os milicia
nos, quasi Lodo o regimento dos pardos, alguns dos 
preLos e tambem dos brancos, e muitos paisanos 
de todas as classes da sociedade, que se armárão, a 
cavallo e a pé, e se sujeitárão á disc.iplina militar 
para defenderem, com mais efOcacia, a hont'a e a 
inclependeocia do seu paiz. Ecclesiasticos e regula
res, com as ar111a:> na mão, não e!'ão raros naquelle 
acampamento(*), que se achou durante a noite 
provido de todo o necessaeio, sem que se soubesse 
com ex.actidão donde vinhão. Erão as vü·tudes cívi
cas e o espírito publico que pt·ovião a tudo. 

A's 8 ho1·a.!; da manhã appare~eu naquelle acam
pamento o general Curado, que foi alli proclamado 
governador das armas da t:ôrte e província. Este 
velho geneml, que já tinha dado provas do seu va
lor na guorra do sul, quasi que de t•epente impri
mia um novo caracter r. as forças que all i es1a v a. 

Achou homens armados elo puro patriotismo. Em 
menos de 3 horas essa gente armada, de mistura 
com a tropa de linha e milicianos, forma vão já ba
talbües organisudos e commandados pot· of(iciaes 
disLinctos. Tudo se pôz em ordem e se houvesse de 
marchar seria já (salva a variedade dos uniformes, 
porque cada um trajava o que Linha) uma divisão 
regular. 

Expedirão-Ge avisos aos corpos de milícias dás 
freguezias das roças vizinhas. Os que se puzerão 
em marcha recebêrão contra-avisos, porque a pre
sença delles já não era necessaria na capital. Em
quanto isto se passava no campo de SnnL'Anna, na 
cidade cada um p1·ovia os meios da segurança dos 
seus bens e da sua pessoa. 

Durante a noite de i 1 circula vão já as proclama
~ões, aconsçlhando ao povo que defendesse a sua 
proprieda<le, r;orque contava-se que a tropa portu
gueza esperava que amanhecesse o dia para saquear 
a cidade. l!.:ssas proclamações ensinavão o mo<lo de 
r.ada um se acautelar em sua casa. A noite foi pas
sada nestes p1·eparativos, principalmente nas ruas 
onde havia mais que- t•oubar. Na rua dos Ourives 
cada casa era uma fortaleza. 

Todos ahi estuvão munidos de cal virgem e de 
toda a especie de projectis para lançar pelas janel
las e pelos Lclbados. Se a tropa porLugueza nutrisse 
por algum Lempo o damnado projecto de saquear a 
cidade, o aspecto que ella apresentou na manhã do 
dia 12 era bQ.stante para fazer recuar. Se a tl'Opa. 
porLugueza deixasse as suas posições c ma1·cbasse 
pela cidade, fosse para saquear ou não, as cousas 
esta vão dispostas de modo que pagaria com a vida 
o seu arrojo. 

riá.o largado as armas. · 
Não se distri~uio l~ação naquell~ manhã ; 1~1 as 9s (*) Na Bahia, pela guerra do Madeira, fez prodígios de 

que de fóra ammavao a tl'Ora nao se des~L~I~árao valor 0 celt·br'e Padre dos Coums, o veneravel José Maria. 
em lhes fornecer ~ necessano. Poucos tmhcmnos Brayner· (vigario de llaparica). Vid~_l\..s~J>iogr.!!l>!lia, q?e 
portuguezes se reumr~o aos revoltosos. I esc revi e pultliquei no meu . l\fed'~íf1~b.ta, -.rJH ;r ~lna, 

No campo de Sant Anna esLava o acampamento n. 48 de 7 de Dezembro de 135"0:~ , • J 
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O cadete Lopo da Silva, do regimen~o de caval
laria, estando a tropa de Jorge de Avilez no largo 
de Moura, sendo encarregado pelo com mandante da 
força brasileira estacionada no campe de Sant' Anna, 
passou pela frente da força portugueza, e entrando 
no arsenal tirou os parqncs de artilharia e os fez 
conduzir para o campo de Sant'Anna, pela praia de 
Santa Luzia, arrombando uma porta que para 
aquelle lado existia. 

No principio da tarde do mesmo dia 12 o Príncipe 
Regente, que continuava a mostrar-se indifferente 
aos acontecimentos, mandou um official ao càmpo 
de Saut'Anna e outt·o ao acampamento dos pertu
guezes, afim de perguntar em seu nome o· que sig
nillcavão aquelles ajuntamentos. O general Curado 
respond eu que os brasileiros esta vão alli para defen
der o Príncipe e a cidade, e que não largarião as 
armas emquanto o Principe e a cidade se achassem 
ameaçados pela opposição hostil que tomálla a·tropa 
portugueza. Jorge de Avilez respondeu que havia 
tomado posição para se defender da hostilidade que 
os brasileiros manifestavão contra elle e os seus 
soldados. 

O Prinr.ipe fez trocar estas respostas entre os 
dons generaes, e depois de dizer a ambos que.elle 
não -podia supportar por mais tempo tacs actos de 
insubordinação, ordenou que se entendessem para 
restabelecer o socego i cidade c aos seus habitantes. 
Em virtude desta intimação do Príncipe os dous 
generaes se entendêrão·, concordárão e ordenou-se: 

1. o Que as tropas portuguezas passarião naquella 
mesma tarde, com as armas, para outra banda da 
JJabia do lUo de Janeiro, e que alli seria convenien-
temente aquarteladas. . 

2." Que se ihe pagaria regularmente o seu soldo 
e etape até se apresentat·em navios a transporta-las 
para Po1·tugal. 

Em seguida a este accordo procedeu-se ao em
barque de toda a divisão, inclusive o batalhão 3 de 
caçadores, que tinha ficado em S. Cbristovão, em 
lanchas c em um barco de vapor, unico que havia 
então neste porto . Os soldados portuguezes, que 
esta vão de guarda, forão substituídos por soldados 
lm1 sileiros, mandados do campo de Sant'Anna. Pi
quetes de cavallaria cscolLavão os guat·dns que sa
hião para que o povo as não insultasse. Ao aFJoit"e
cer estavão todos embarcados, excep to os que ficá
rão tomando conta dos qmateis, nos hospitaes ou 
extraviados. A estes o Pt'inmpc deu baixa no dia 
seguinte c aos que a pedirão. 

Ao chegar a outra banda o general Avllez, que 
havia concordado de má fé e com sinistras inten
ções, como se verá, expedia logo um. forte destaca
Inento para refo1·çar a guarnição da for tal eza de 
Santa-Cruz, que era naquella occasião, fóra os ai"li
lheiros, composta pela maior parte de soldados do 
batalho H de infantaria, com ordem de se amparar 
da fot'taleza c prender a todos que lhe fizessem re
sistencia. 

Forão ainda mallogmdos nesta tenlativt~, porque 
o regimento de milícias de S. Gonçalo, que mar
chava em soccorro da cidade, sabendo no caminho de 
todo o occoniJo naquella tarde, e que um forte des
tacamento da tropa desembat·cada marcha v a em di
recção du fortaleza de Santa-Cruz, forçou a sua 
marcha c entrou elle primeiro na fortaleza, pôz fóra 
della os soldados do batalhão n. 1 i, levantou a 
ponte e ficou assim sem commuuicação pelo lado 
de terra. 

O destacamento portuguez quando alli cbel?ou já 
era tarde. Reunio-se aos camaradas, que tlnhao 
sido postos.fóra da fortaleza, e retrocedêrão mortos 
de sêde e de camaço para as antigas armações d~ 
pesca de balêas, que lhe tinhào sido destinadas 
para quarteis, o que foi assim communicado: 

« Illrn. e Exm. Sr.-Queira V. Ex. levar ao august~ conhe
cimento de S. A. Real o Príncipe Regente que nu d1a 12 do 
presente os corpos da divisão portugueza, consta.n~ do rn~ppa 
Junto, ficárão acantonados na Armação e quarte1s 1rnrned1atos 
â villa real da Praia-Grande, o qual mappa rogo a V. Ex. se 
digne leva-lo á presença de S. A. Real. 

cc Deos gua rde a V. Ex. Quartel-general d~_Praia-Gran~e, 18 
de Janeiro de 1822.- Jlirn. e Exrn. Sr. Carlos Fredenco da 
Gaula.-Jorge de Avilez Zuzarte de Souza Tavares . » 

Manifesto aos cidadãos do Rio de Janeiro. 

rr O general comrnandante da divisão auxiliadora do exer
cito de Portugal, destacada nesta cO rte, se dirige ao vosso 
juizo irnparci" l, para que, corno homens livres, decidaes do 
seu comportamento e do da divi~ão que elle tem a honra de 
cornrnandar, nos acontecimentos que ti verão lugar no dia 12 do 
corrente rnez, e para os quaes se tem olbaJo como um ataque 
feito nos direilos do povo. 

« A detracção, a maledicencia e a dupliddade têm traba
lhado para apresentar-vos com caracteres negros e odiosos a 
divisão de Portugal e os seus chefes, "designando-os como ini
migos declarados da prosperidade deste remo do Brasil. Nada 
ha mais facil que sorprehender a multidão, suppondo factos 
oppo,tos at s sws interesses; este tem sido o resorte o mais 
eflicaz em todas as nações para envolver em sangue os habi
tantes pacíficos. 

cc Para desfazer este conceito, que se tem admttlido talvez 
sem reflexão, o general qne está á frente da divisão tem a 
honra de fallar ao povo, sujllitando ao mesmo tempo a sua con
ducta ao juizo do aususto congresso nacional, cuja autoridade 
soberana todos ternos Jurado reconhecer. 

c< E' notorio ao mundo que quando este povo jazia debaixo 
do poder arbitrario de um rninisterin imbecil e i~norante, a di
vi:;ão de Po1 tugal foi a que, rompendo as cadêas que oppri
rnião aos seus irmãos do Brasil, lhes restituio o exercício dos 
direitos imprescreptiveis do homem, elevando-os ao gozo d,e 
um governo representativo, tal e qual o formassem as córtes 
de Lisboa. 

« As demonstrações publicas de gratidão manifestadas à por
fia por todas as classes, a prodigalidade com que se rocompe
sarão os esforços da tropa, e as acclarnações geraes patenteà ão · 
a gr~lidão sincera que transluziq no semblante de todos os se~s , 
bab1tantes, e são monumentos que prégoão que estes horne~~· 
gue ago ra n0s fazem olhar com odio, são os mesmo;;, de CUJas 
wáus rccelm;tes o esti rnavel bem da liberdade civil. 

« Recor·da i, cidadãos, que estes militar~, quànçlo virão que 
o governo d esta córte il:udia astutamente s benefimos da cons
tituição, concedendo-vos, com e. uma graç , o que por direito 
vos devia, evantou outra vez sua voz no dia 5 de J nllo para 
pedir a observancia das bases da constituiÇão da rnonarchia, 
J.:!Orque ellas são a pedra fundamental de todos os governos 
hvres. 

cc _Não é Yerdadc que desde aquelle dia gozais da liberdade 
da Imprensa e de outras instituições dos povos liv res 1 Não 
são clles os que t~m arrancado da oppressão o genio viril de 
vossos pa1s, ªrnorte.cido jâ com o peso da escravidn'O ? ... En 
appello ao testemunho da vossa propria conscitncia. Em vossos 
coraçUes achareis a ~emente da l.berdade, plantada P.Or vossós 
irmãos de Portugal. ' 

cc E será possível que se tenbão ll'ansformado subitamente 
e.m i11imigos vosso.s, intentando afogm no seu berço a nascente 
liberdade? Não, Cidadãos; esta met~morphose não se póde fa
zer: ella é só ohra dos inimigos da unidade da nãção; eJ.les 
têm accendido o facho da ctiscordia para dividir a opinião, 
cornmoYendo-a do seu natural assento, concitando a anarcbia 
para arrancnr e affixar nas suas mãos o sceptro do mando, ex
pondo os J?OVIJS aos horrores c convulsões, que se experirnen
tã~ n~s cnses violentas dos Estados quando, na exeltaçiio das 
pmxõos, os princípios politicoS se desenvolvem sem a bea-fé e 
a virtude da franqueza ... 

. cc O general, os chefes da divisão de Portugal, não tOm que
ndo nem querem outra cousa do que manter e conservar 
a unidade e indivisibilidade ela rnonarcbia, conservando .. se 
inalteraveis no jllrarnento que prestárão ás bases da constitui
ção ; se esta constancia se reputa corno um crime, elles confes
s?.o desde logo que não acbão outro meio de conservar a sua 
honra do que a inviolabilidade do seu juramento. Tal era o 
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estado das cousas e a (raternidade sincera que exisüa em todo!< 
os corpos de militares até ao fatal dia, cuja causa é preciso 
descobrir. 

« A resolução das côrtes para o regrésso de S. A. Real para 
a Europa foi recebida como injurio~a ao _Brasil ; manifestou-se 
por t~Lias as vias o desconten tamento; os papeis publicas lan
çavão o veneno que envolvião contra as cOnes; os seus mem
bros farão tratados com ludibrio e menospreçe, os seus dis
cursos ridicularisados : já esses l1omens não erão os que, intle
xiveis e enthusiasmados pela liberdade, tinhã() reduzido a pu o 
collosso da arbitrariedade: appareciào por todas as partes pa
peis que insulta vão a honra dos pais da liberdade portugueza; 
estes cumulas de instrumentos de desprezo e en v illecimento se 
difundiào sem que nioguem se prestasse a contraria-los ; antes 
bem parecia que uma mão poderosa protegia e atiçava esta tac
lica de divisão e adio á metropole; a divisão auxiliadora olhava 
com assombro e pavor a sua circulação, não tanto pelo abuso 
da liberdade, quanto porque nestes actos descobria a destrui
ção da constituição e o estabelecimento de um governo mais 
arbitraria do que o antigo destruido. 

cc Tudo isto olhava com magua, sentindo em segredo os 
males que ameaçavão a sua patria. O genera l ignorava absolu
~amente estes sentimentos da divisão auxilia1.1ora, e, achado-se 
Isolado e impóssi!Jilitado.de sustentar com honra o l~gar que o 
g?verno constituciOnlll lhe tinha eucon.meodado, resolveu pe .. 
d1r a sua demissão no momento em que conheceu a resolução 
terminante de S. A. Real de ficar nesta cOrte por requerimento 
da camara. 

(C A noticia da demissão do general commoveu toda a divi
são, ooinp rehendendo que era o precursor do rumor geral de 
serem desarmados e embarcados com violencia, do mesmo 
!fiOdo que farão os de Pernambuc•J; não puJ.erão soll'rer esta 
1gnominia, e anebatados do calor, que inspira a honra e re
putaçã,, de uns militares que nunca manchá.r·ão a sua carreira 
gloriosa, se rl:lunirão na nóite do di(!. U nos seus quarteis, e 
manifestarão aos chefes a resolução firme de não admillirem 
outro genera l, talvez ioimigó da cooslituição, com o desígnio 
de ultraja-los e lança-los fóra da terra, como a malfeitores. 

cc Foi necessarip toda a prudenoia e tino para que o general 
calmassc a commoçào ela tropa, e disoipasse as su<Js JUStas ou 
figuradas apprehensões; o certo é que consegui o tranquillisa
los, asseverando-lhes que não deixava de ser o seu general, 
postoque a sua demissão não es tava ~inda admiltida nem mau
dado reconhecer o seu successor; com este motivo dirigia-se a 
toaos os quarte1s, acompanhado dos seus ajudantes, e vio as 
tropas da teua armada e em posições, e foi Jogo informado 
que ha vião girando las preparadas para signaes ; sabia que se 
tinhão tirado do arsenal 6 peças de artilharia, as quats tiohão 
sido mandadas entregar sem conhecimento seu, observou que 
o outro general tinha sido nomeado para commandar aquellas 
tropas, e lhe üisserão que tudo isto se passava por ordens po
sili vaa de S. A. Real. 

C( Esta relaxação de disciplina militar o incruietou desde logo 
e conheceu que havia um plano hosiil contra algum corpo, o 
que m«is verificou a impugnação que algu~s .chefes daquella 
tropa oppuzerão á ordem que o general lhes llltimou de torna
rem ao seu so~ego; d11lli foi ao quar·tel do go batalhão de ca
çadores que encontrou em traoquillidade, e indo depois ao 
paço de S. A. Real a informa-lo do acontecido teve o desgosto 
del'ouvir que elle lhe significa Ira - que não cuidasse de tudo 
aquillo, pois que era por ordem sua; -observou-lhe reveren
temente que a cidade se aterra,• a com aviso das milic1as que 
por ordem de S. A. Real tomavão as armas, o perigo que 
ameaçava a traoquillidade publica, e as consequnncias funestas 
que talvez resultarião de uma medida tão violenta; replicou
lhe com violencia, expressando que ao general e á di v isãu man
dar·ia sahir para fóra. 

« Uma linguagem desta natureza, com um official que não 
tem feito mais Jo que sustentar com o seu sangue e a sua for
tuna a defeza da patria, não foi digna certamente; retirou-se 
então ao quHtel, e ai! i foi avisado de que 3 peças de n'r-lilba
ria, com morrões accesos, marcharão da Praia-Vermelha para 
o r.ampo de Sani'Aoua a reunir ·se á outra tropa; deu nova 
parte a S. A. Real, e a sua resposta foi-de que não se impor
tasse com isso ;-mandou ao mesmo tempo uma ordem sobre o 
mesmo objecto ao ajudante-general, que respondeu-se acha 
alli por ordens positivas de S. A Real. 

« Facil é conhecer por esta exposiçãt> que aquella attitude 
hostil se dirigia aos corpos de Portugal, pms não havia inimi
gos exteriores na cidade; em consequencia disso e para impe
dir toda a desordem fez tomar as armas aos batalhões l1 e 15, 
brigada de artilharia que reuni o no quartel do 11, tomando 
todas as precauções para não oiTender um só habitante. 

cc Na madrugada vio-se o campo de Sant'Aona transfor
mado em uw arraial de guerra, frades armados, clerigos, cida
dãos, povo, corrião a reunir-se; proferindo dicterios e toda a 
qualidade de expressões insultantes á tropa de Portugal. Todo 
o mundo via a moderação destes corpos, que existill.o nas suas 

posiçõi!S em silencio, respeitando inviolavclmente o direito do 
.homem, sem usarem da menor força ou violencia. 

(( 0 general appelJa Ó JUStiça in1parcial de todO O pOVO pala 
qualificar a conc\ucta irreprehensivel deEtes soldados. 

cc Assim continuou em as suas posições, fazendo-se surdo 
aos insltltos da canalha, que enchia o ar com suas pestíferas 
expressões, até que, vendo que não havia necessidade de ex pôr 
a segurança publica ·lOS capriuhos dos mal intencio.oadus, re
solveu com os chefes 'dos co;·pos o retirar a divisão pm·a a 
Praia-Grande, dirigir.do para esse fim a S. A. Real uma r~ve
reote suppplica, a que o mesmo Senhor annuio na tarde do 
mesmo d1a 12, tendo .. UJe antes mandado intimar pelo briga
deiro Haposo o sou immediato embarque para Portugal, ao que 
de modo algum 'podião anouir por ser uma medida contraria á 
deliberação das cOrtes. 

cc Esta é, cidadãos, a verdade dos successos só daquelle dia. 
Descobris nelles <> lgum espírito hostil contra os vossos direitos, 
alguns vexames contra a vossa propriedade? O general pede 
que lbo seja provada a menor deso1 dem causada pelas tropas 
do seu com mando naquella noite c dia. Elle pôz-~e, é verdade, 
â frente della, porque ellas o reclam~rão por ser o seu chefe im
media to, e por ser o general das ar mas e da sua unica con
fiança : as leis militares lbe iinpoem a mais severa vig1lancia na 
c.onservação da ordem publica, e ellc a conservou á vista de 
todos; os seus inim•gos podem fazê-lo appareoer como opposto 
á prOi>peridade do paiz, porém esta calumn ia desappar·ecerá 
com o calor cphemero dos promotores da desordem; nada o 
póc).e estimular a obrar contra os seus princípios, e na sua car
r ei ra militar jamais se tem dobradu á maldade; a suu fortuna 
independente o pôz sempre em estado de se não prostrar ante 
o i dolo da adulacao, c a classe que tem na sociedade foi adqui
rida sobre o campo da batalha; Jamais foi um cortesão para
sito; pugnou sempre peia liberdade dos seus compatriotas, e 
tem sido o primeil o para prestar-se ao estabelecimento de um 
governo livre: quando nesta occasião tem di sentido é por'lue 
está convencido de que os actuaes procedimentos são contranos 
á indiv isibilidade da mooarcbia, cuja conservação tem jurado 
nas bases da constituição.. 

cc Este mesmo é o sentimento da dh•isão auxiliadora, a cuja 
fren te tem a honra de achar-se; estes corpos tllm dado provas 
do seu zelo pelo estabelecimento radical da constituição, à cuja 
sombra sómente póclo crescer a tenra planta da libcrdaue: des
confiai destes homens, que, com.as cabeças cheias de maximas 
virtuosas, o coração de veneno, vos têm armado cruelmente 
uns contra os outros . 

cc Por ultimo, as tropas, que compoem a divisão ele Portugal, 
têm mostrado que não são nem serão jamais instrumentos c(!gos 
do poder arbitra rio, e que tem oll'e1·ecido destemidamente os 
seus peitos aos inimigos da sua patria, conqui:;tando com o sett 
valor a indepcndencia e a liberdade do seu paiz natal, e deste 
modo têm adquirido com o seu sangue, para os seus filhos e 
posteridade, os benencios que a consttituição derrama sobre os 
habitantes du reino unido ele Portugal, Brasil e Algarvcs. 

« Esta acquisição. tão preciosa crOm elles que não podem con
servar-se com esta tendcncia a divisão e dcsu.embramC'uto de 
qu e outt·'ora os flumin enses fOI ão advertluos de não alterar . 
Esta i convcncidt•s de que na união c concordia dos portuguezes 
de amuos os mundos cousiste o seu ppder e futura ~; raudcza. 

cc A hbtoria antiga e a dos nossos dias a cada passo 11prcsenla 
a destruição t.le remos inteir os yor divisões intestinas: queira o 
céo preservar o Brasil desta calamidade, que lhe será por ex
tremo funesta. Quartel gene1 ai na Praia-Grande, t1 de Janeiro 
de !822.-Jorge de Avilez Zuzarte de Souza Tavares. » 

Proolamaçao em 16 de Janeiro. 

cc Habitantes do Rio de Janeiro !-Quando a causa pul.Jlica 
e a segurança nacional eÀigeru que se tomcl!l medida~ tã~ im
periosas, como as ba pouco lomadas por m1m, é olmgaçao do 
povo confiar no governo. . . _ . 

cc Habitantes desta provmCia, a rcprescntaçao por vus res
peitosamente levada á minha real p~·csença, .e IJOI' mim aceita 
cte tão bom grado, está tão longe tte.ser. um prmc1p10 d~ separa
ção, que ella vai unir com laços mdissoluveis o llrabJI a Poç
tugal. 

cc A desconfiança excitada enlrc a tropa da mesma nação 
(que horror! I !) tem feito com que algumas cabeça~ esquen~a
das e homens p~rversos, inimigos da união de amlJosos ll ~mJs
pherios, tenhão maquinado quanto pod~m .para vos llluctu·em, 
Já vocal, já. por . escripto; não vos dctxe1s eng~uar ; pe~s1sh 
sempre inabalaveJs na tenção que tem~es do vos mm~ortallsar
des coojunctamente com toda a naçao; sêdt~ conslitucwnaes 
perpetuamente; não penseis em separação nem levem ente; se 
isto fizcrdes não conteis com a minha pessoa, porque ella não 
autorisará senão acções que sejão ba e!icadas sobre a bonl'a da 
nação em geral e sua em particular. . 

cc Portanto eu repito o que vos disse no dia 9 do corrente, e 

.. 
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sobre que me fundei para aceitar a vossa representação : união 
e tranquillidade. 

a Com união sereis felizes; com tranquillidade felicíssimos. 
« Quem pretende (e não conseguirâ) desunir-vos quer exci

tar e exccta idéas tão execrandas, anti-políticas e anti-constitu
cionaes entre vós, de certo estâ assnlariddo com dinheiro que 
entre nós se não cunha, e quem não quer tranquillidade são 
aquelles que no seio de !la nunca serião rl'putados senão como 
homens v1s e infames. Vós sois briosos·, eu constante. Vós que
reis o b~m. eu abraço-o. Vós tendes confiança c;m mim, eu em 
vós: seremos felizes. 

<< 0 norle que devemos seguir em primeiro lugar é a honra ; 
c dahi para dl;)nte tudo quanto della descenda. 

<< t :on to c m a vossa honra ; confio em vós: contai com a 
minha firmeza -PBJNCIPE REGENTE. ll 

(Extrahida do « Diario do Rio de Janeiro >> n 14 de 17 de 
Janeii'O de 1822, com a SP_guinte declaração: Affixou-se hon
tem nos lugares publicos a seguinte proclumação ) 
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gosto de as desempenharmos. Elles mostrárão no dia 12 
de Janeiro que entendem melhor-do que nós os princi
pias conslilucwnaes, e que .um punhado de homens 
nunca poderá impunemente fazer face á energia do en
thusiasmo de um povo vingador dos seus interesses; nós 
conhrcemos no mesmo dia que os povos só são escravos 
emquanto querem ser, e que na ordem social só são ami
gos emquamo não desconfião de trau:ão. 

u Nós deviam os respeitar as medidas verdadeiramente 
nacionaes que elles tomárão, impedindo o regt·esso de 
S. A. Real, que, na crise presente seria mui funesto aos 
interesses de ambos os hemispherios se não encontrasse 
um obslaculo irresislivrl; porém a nossa politic:a é.poli
lica de bayonetas, e illudidos por esses esturrados conse
lhriros que )los dirigirão pretendíamos temerariamente 
arrancar dos braços deste povo o augusto penhor da se
gurança de Portugal e do Brasil, sem refltclil mos que 

l com este passo daríamos a entender que estavamos rom
pi·ados por aquolles que inlentavão realizar a indepen
dr.ncia do Brasil, ou que desejamos vêr a anarchia neste 

· d' d á paiz para levarmos ao fim nossas vis tas ameaçadoras. 
Alguns portug~a~e~ m 1 ~Il:a os com 0_ m ° C?m- u Não, não procuremos cobrir-nos com os pt·etextos 

parlamento da dlVlsao auxtlwdoaa ~zet·ao ~ubltcar de repellir o despotismo e de vingar a constituição: os 
em um impresso a contra-proclamaçao du dra 14 de brasileiros são os mais zelosos vingadores desta cansa 
Janeiro : commum; elles estão convencidos com os grandes polí-

ticos da Europa que o mu,ndo_ não póde tornar ao seu an
tigo estado, que o systema constitucional ou mais cedo 
ou mais tarde, com mais ou menos opposição. ha de ser 
adoftado em ~odas as mooarch!as; elles sabem que s. A. 
Rea se explica segundo a linguagem de seu coração, 
quando diz que sente haver nascido príncipe, porque tal
vez o povo suspeite que no augusto berço de seu nasci
mento estão fit•madas as idéas anli-constilucionaes; elles 
estão plenamente convencidos que nem o despotismo, 
nem a lisonja, nem as maximas de Machiavello, nem os 
os planos dos Richelieus, nem os princípios cabalislic'os 
dos Mazarins, são admitlidos no seu gabinete; que S. A. 
Real regula sua conrlucta pelo Lhermometro político do 
tempo; que elle marcha á frente da opinião publica, por
que, dirigindo-se de outro modo, não seria digno do amor 
que todos lhe ·consagrárão nem se faria o centro da reu
nião das provincias, que já dão passos nos destinos de fa
zerem em roda do throno uma muralha impreterível e 
inconqui Lave!. 

« Chefes, officiaes da divisão auxiliadora.-Esquece
mo-nos da honra que deveríamos ler em sermos portu
guezes · nossa conducta pat·a com o augusto filho do 
nosso ~oberano; os mnlliplicados testemunhos de insu
bord inaçfto que havemos offerecido a este povo, e os in
sullus que elles têm rer.ebido da nossa parte, a~a&Qrão em 
nós D gloria deste nome, em todos os seculos d1sLmcto no 
meio das nações polidas, menos pelo estrondo das victo
rias conseguidas por nossos antepassados do que pelas 
vir'ludes políticas e nacionees que sempre o caracteri
sát•ão. 

u A posteridade não acreditará que nós nascemos nessa 
Lusitania, dentro de cujos muros o valor, a honra, a glo
ria o amor da liberdade, forfto sempre qualidades indi
ge~as proprias do nosso bello céo ; emJ,ora se oiTereção 
aos ;eus olhos as ruínas da grandeza t·omana, prostrada 
debaixo do peso das nossas armas, ou o~ immensos tro-. 
}Jhéos que no decu t•so dos tempos se aj,unlár ão em nossas 
praças, e levárão em lriumpho o nome porluguez de uma 
á outra extremidade do mundo; embora o genio da mo
narchia lhe mostre em quadro as aguias da França eslre
buxando soi.Jre as margens elo Douro e do Tejo, nossa 
escandalosa conducta nesta çidadc eclipsa o brilho de 
emprezas tão gloriosas, e é preciso confessarmos, ainda 
que nos custe, que nós, proclimJados heroes do meio.-dia 
da Europa, apparecemos como vandalos no meio-dia da 
America, sendo nós os unicos entre todos os illustres 
porluguezes que existem nesta cidade, em qnem se veri
fica o rifão que tudo quanto passa a linha, vindo para 
este coulinente, degenera e perde o seu merecimento, 
verdade que antes de nós só se realizava na ordem phy
sir.a. 

u Depois de ajudarmos a fazer surgir d'entre as minas 
do despotismo o augusto templo da cónsliLuição, que
brando os ferros que agrilboavão os descendentes dos Al
buquerqucs e dos Par.h eco~, tivemos a gloria de concor
rer para que se ergursse nesta c•idade, ú face do mesmo 
throno, o palladio da liberdade política das nações; mas 
sahirão erradas nossas esperanças: o despotismo nos fez 
vôr que as bases da constilnição, Ormando o sagrado di
roilo da propriedade individnal, nos não autorisavilo para 
commctlermos os infames excessos que projectavamos. 

" Camaradas, os habitantes desta cidade conhecem 
esta maxima L1in celebre em politica: a força das armas 
sempre se faz suspeitosa quando ella se considera neces
saria pat·a a segurança dos novos; a librrdade civil, de
baixo da formalidade da tutela de mil hoccas de fogo, 
está sempre ameaçada, e a menor resistencia que a força 
encontre em suas pretenções arbitrarias a fa.rá voltar-se 
coutra aquellcs que vivião á sua sombra. 

u 'ós tínhamos estas idéas, mas o povo não nos deu o 

<< Camaradas, é verdade que S. A. Real escreveu a seu 
augusto pai o Sr. D. João VI, representando-lhe qne a 
sua residencia neste paiz era indecorosa á sua pesso~. 
Sim, as cireumstancias em que S. A. Real se considerava 
circumscripto no espaço desta província, pela organisação 
dos gQvernos l?rovism•ios nas províncias centrres e marí
timas, com responsabilidade ás côrtes, de rã o justo motivo 
áquella representação. 

11 Em im possível a S. A. Real susten.h{ll' a decencia da 
s11a cl\rte, npezar de haver entrado em economias que 
flzeriío lembrar os planos domesticas do grande I• rede
rico da Prnssia, diminuião sensivelmente os recursos in
dispensaveis, e para a r.onservação dos diver os tribunaes 
aqui existentes; não havia nem se podia eslal,)clecer uma 
regra de proporção entre a folha das rendas pul1licas e 
das dcspezas; a estas causas dever·emos ajuntar nossa in
subordinat;ão manifesta, apezar de suas maneiras políti
cas e tlío affaveis para comnosco, nossas maquina<;ões 
contra o soc:ego publico, todos estes projectos, emfim, 
que nós concebemos por muitas vezes, e que terião sahido 
á luz se não fossem impedidos pela energia do S. A. 
fie a I. 

u Entretanto se as províncias do Brasil tivessem a mais 
pequena suspeita das intenções de S. A. Real, se a carta 
dirigi!la ao Sr. D. João VI appat·ecesse primeiro á sua 
vista, os povos clamarião pela reunião, e mudarião as 
circumslancias que fazião indecorosa a resiclencia de s. A. 
Real no Brasil. 

u Camaradas, nós seríamos dignos de semelhanca dos 
Cassios e dos Brutos se não ti vessemos ostentado de um 
modo tão .infame os I!O}TOres do despotismo militar, .ala- . 
cando a IJ!Jerdade CIVIl e a segurança individual dos ha· 
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bilantes desta cidade, oue nos recebêrão como irmãos e 
como uma tribu auxiliadÔra. 

« Com o nome da constituição nós temos feito êr as 
scenas que apresentárão os proclamadores da liberdade 
e da igualdade em França: se Bruto e Cassio forão insul
tados pelos romanos todos sabem l10je que a manhosa po
lítica de Cesar deu causa a este rompimento: e podere
mos porventura apontar na conducta de S. A. ficai algum 
passo qHe denuncie suas intenções para que volte odes
potismo? 

« Demos graças ao Deos dos exercilos por não haver
mos experimentado a sorte dos Grachos; nós estamos 
mui desmacarados; não poderemos jamais gaollar os ani
mos da .maior parte deste povo, que temia vêr a todos os 
momentos reproduzida nesta cidade a catastrophe dos 
ldus de 1\larço, em Roma; é r.onslante que nós desejava
mos vêr o rompimento dos partidos de opposiçito para fa
zermos o mesmo que fizerão os soldados de Alexandre 
em Persepolis; era impossível levarmos adiante por mais 
tempo a impostura; perdemos a fé publica, e quando en
trarmos em Portugal não poderemos dizer que so111os 
-portuguezes, sem fazer injuria.a este nome, symbolo da 
honra e da probidade no meio de todas as nações da 
Europa. n 

vosso general, aos vossos chefes e dignos officiaes: Se
nhores, a divisão auxiliadora de Portugal se acha mais 
bem informada. a época em que nós detestamos odes
potismo e juramos eterno odio a esta bydra, não deve
mos set• anli-eonstilucionrtes e os seus primeiros pro,•a
ric:adores. 

« Não deixamos de reconhecer a \'OSsa capacidade mi
litar, mas não podemos persistir no erro <: menos na 
nomeação que fizemos do general que se acha ;\ testa 
desta divisão. Ella é uulla e allenlativa dos direitos do 
poder exccn Li v o ; nfto só se acha in LJ·uso, mas são sem 
vigor todos os actos que "lle tem exercidu por um titulo 
que não era da nossa competencia couceder-lbe. 

« Se temos até agora obedecido aos seus n1andados é 
porque nos acha vamos illudidos; mas a nossa cooscien
cia nos accusa e a nossa ignorancia espirou. Não quere
mos mais reconheclll-o na qualidade do exercício em que 
se acl1a, e nós o reclama111os e protestamos pelos mãos 
eiTeilos que por Lo da e qua I quer renilencia se seguir. 

« O nosso comportamenlo não teve por guia a rebel
dia. Foi um falso zelo que nos allucinou e um repentino 
delírio que nos equivocou. Equivoc:açiio, porém, funesta, 
pois que atacou não só as relações sociaes que devíamos 
manter, mas que tendia a promover a guena ci\il entre 
povos tranquillos. • 

<< ós, senhores, tornamos a repetir, estamos mais 
Resposta de mn brasitei1·o constilitcíonal á ordem do dia hem inl'ormados e convencidos de que o uosso iudiscreto 

de 14 àe Janeiro, offel'ecida aos soldados da d·ivisao. proce!limeoto se oppõe até ao mesmo bem c interesses de 
Portugal. J<i acred itamos que somos lodos porluguezes e 

u lllustres guerreiros!_ Quando 0 hcroico e generoso irmão , e que o acnso de nascer e habitar no Brasil não 
povo desta capital esta ya persuadido da vossa sincera é nascer e habi tar em tena amalu içoeda . 
união; quando linha acreditado que as antigas rixas e ri- « Se 0 nosso fim deve ser o bem geral da nação, e se 
validades se tinhão extinguido pela intima convicção de por este bem é que o Brasil quer sustentar a sua calhe
que europeus e brasileiros crão synonimos, e quando, goria e a necessaria regencia do Príncipe Real, não po-

fi 1- 'd ó · d demos nem devemos oppõr-nos, disseminando noções 
em m, se suppuo Jáo um os a v s, segmn ° os mesmos conducentes aos horrorosos cfl'eitos de uma anarchia. 
princípios, que tendião ao mesmo fim, qual era sustentar 
a grande causa da liberdade, é quando vós, apagando a 'ão é proprio da honra e da gloria que lemos adquirido 
luz de tão ingenuos sentimentos, renovasleis a antiga c 0 perturbar a llnifto que os lleroicos povos do Brasil, com 
absurda rivalidade, querendo até impedir, não só o tcco- desvelo e fidelidade, querem mante1· com a mãi patria. 
bro dos nossos direitos, mas appondo-vos â regencia do « Se nós, senhores, tivessemos sido cabalmente ins
nosso amado Príncipe, de cuja existencia depende a pros- truidos por vós não reputaríamos (sem reflexão) ser cri
peridade e interesses do velho e novo mundo. minoso o direito de petição dos povos, pois que ontro 

u Merecia, porventura, a nossa boa fé .que, quando nos não apparece que provocasse a nossa indignação. Nós 
suppunharoos concordes nos princípios conducentes ao agora conhecemos, l'óra de toda a illusão que nos revel
bem da patria, que pelas suggestões de alguns mal in teu- ta mos em oppressores contra povos, que só querião paz 
cionados vos ligasseis a esses monstros, que, cevando a e conciliação, e que pretendiao estreitar cada vez mais as 
sua maldade, folgão da nossa ruina, para vos revoltardes suas relações com os de Portuf(al, e que com es te reino 
contra a legitima autoridade do poder executivo, e contra se querião, e querem unir em laços fraternaes e perma
os briosos povos e valorosos COI'f 'Os da guarnição desta nentcs .• for~ ando uma só familla. E deve.mos .~er nós os 
capital, que sempre vos olhárão com os olhos da mais gue. t.1 ans tor nl. ~os< 0 fim dest~ ~nng~s~o~a obt "·.filha d~ 
atfectuosa fraternidade? 1 JUSL~9" e ~a 1auo, ~ómente p01 JllucJd,tçoes cnpc10sns de 

« t\h I cus la a crêr llt Dizei-nos: é á tropa a quem capl Jc:~os · . . . _ . 
pertence pesar e distinguir os communs interesse ? é á . « ~ao!. senhore~. Os brJOS?s soldados da dlVIsao auxr
trop~ a quem toc_a deliberar os arduos e difficeis neg-ucios had~l a Ja s~ ach,IQ con~encJ~os de q~e o. ~O~)~!an~ con: 
pubhcos? é á tropa, e uma tropa que se quer inculcar gresso, que.e ~~sendo tla naç~o, tle ma~e~J,I al.,~m,t nos 
contida na mais rigorosa disciplina, a que de~e chamar a ha de app!OVaJ, ~lem contar como Sei VIÇOS, .awd.a.qu~ 
si a tutela-dos povos, e a direcção dos negocies que per- bons foss~m, os .res ultado~ de uma prepole!l~Ja mrllla!. 
tencem aõ' governo, que os deve encaminhar e presidir? Estamos mn~a mars convencJd~s f:le que o cspmt~ de um
é á tropa a quem a nação fez responsavel pelos factos, dade, que 1 eg~.os povos c~o Btas1l? sómente pma def~n
abusos e couducla dos governos? Não, não, não. de~ qu~ este 11co e P.ode10so ~ontmente torne ~o anltgo 

<< Não podeis, pois, deixar de confessar que obrasteis e mtellz e~ tado co~omal~~etes~ esta que redund,t mesmo 
inconsideraclamente, e se este mai é por vós reconhecido em benefic~o da .no;sa m,u patna. . 
Lambem vos deveis convencer da necessidade de o reme- . « E senao d11·eJ ·n~s,. senhores: se o Brastl fõr redt~
diar. Ensurdecei para aquelles que não lhes importa vêr z~do a esqueleto ipermJ~ti-~10s. usar desta figura), que utl-
0 "!l.agello da guerra civil e de ,. ~ t· correr 0 sangue inno- !J~~de clelle,.. se p~~erá t1ra1? Mas ~e. este esq~Jeleto. fôr 
cente I Esconjtuai-os como inimigos da concordia e do VIVIfi.cado MO ser ao communs as ,ntrlldades e l cpat LJdas 
bem da patria. a~ n~uezas, de que a natur~za qmz abundar um teneno 

<< Ouvi sómente aos f{Ue tiverem o amor della e da L,\0 leltrl, como ameno e suave ? . 
vossa gloria, e como eu seja um dellcs recebei de mim « Scnbo~~s, n;1o C!_evemos. ser mconsequente~. U~a 
u~ osculo de fraternidade e o meu juramento, e confiai tropa a_uxriladora nao é .uma tropa revolucwnana. 
de que vos não hei de atraiçoar. Em nome da honra mi- O exercito não é o que dehbPru, e só lhe pertence obe
litar aceitai o meu conselho. Não affianço comtudo o decer. A sua força só deve operar á vtn do govemo c 
desempenho das minhas idéas, porque tenho decidida não á vontade dos chefes. 
difficuldade em exprimir-me. Procurarei, porém, quanto u Estes, senhores, são os nossos sentimentos, c nem 
me fOr possivel o fazer-me entender para vos fazer delles nos poderá apartar a narração que lêmos na ordem 
sentir. dem do dia que nos foi transmitlid a, porque, alem de se 

« Amados camaradas, não temais. Dizei sem susto lio formar com ella o mais legal corpo de delicto, foi o que 
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fie lodo nos acclarou o engano que se nos fez pelos equi
vocados e errados princípios em que ella se funda. 

« Os soldados, senhores, ainda que não tenhão a ins
lJ·ucção precisa para poderem decidir em materias políti
cas, nem oor isso muitos de nós deixão de ter um 
alvoroço de idéas que lhes abalão o peito e avivão a sua 
imaginaçfto, apezar que não possão expt·imir-se para sig
nificar o> seu> sentimentos com o enthusiasmo que dese
jão. Mas nem por isso deixã.o de possuir o conlwcimento 
da razão c o amor da verdade, e que agora descobrimos, 
e que inteiramente falta na prec!lada ordem do dia. 

u 1.'\ella são accnsados os povos desta província de que · 
rerem lançar por terra a grande obra da nossa regenera
ção, ao mesmo tempo que não apparece um só facto que 
o compt·ovc nem que tenha chegado á nossa noticia. 

« A otttt•a falsidade, que Lambem descobrimos, é de 
que S A. Real tinha supplicado ao seu augusto pai o 
mandasse retirar deste paiz. Sim. E' vet·dacle que elle 
disse que lhe era indeeoruso aqui permanecer como go
vernadot· de uma só província, igualado ao tias outras, 
que lltc devirw ser suballernas. 

u E disse bem, até pel<t impossihilidacle que resultava 
(na desunião) de poder fazer efücaz a sua regencia no 
verdadPiru ~ystema de ulil administtação Mas não disse 
que e1·a indecoroso ao seu caracter e dignidade L' conser
var-se na tegnncia do reino do Bt·asil quando as suas 
províncias esiives-;em uniformemPnte untdas. 

,, Se aqnella ca1·ta n'lO fosse tle proposito adulterada, e 
sim fosse entendida com a impottaur.ia, mauureza e de
coro que merecia, era bem de es perar qne a providencia 
não fo~se peior que o mal, e que em lugn · de se decretar 
0 embat·qne de S. A. 1\eal para Porluga! pelo contrario 
se ot·< lcnasse a Lodos os governos das tlii t·sas províncias 
que lhe obedecessem e reconi_Jece~s~"? a pila! como um 
centro commum a que se dev1ão dll'lga·. 

<i Não nos illgcrimos em accusar ao a· ::;usto congresso 
de uma tal decisão. Concedamos que ell: foi fundada em 
boa fé. Se o foi, como acreditamos, pela mesma rnão não 
podemos co~d~mnar que o~ povo~ ~o Brasil usem do tli
reito do petu;ao, que lhes e permttt1do pelas mesmas ba
ses da consliluiçftO que jurátuos. 

« Se os soldados da divi ão auxiliadora, senlleres, no 
dia H do wrrente se achassem formalmente instruidos 
daquellas justas razões, como agot a o estão, de certo se
rião surdos ao grito dns armas A de,obodiencia nestes 
casos não é um cri10c, é uma vi!'ludc. Não é o soldado a 
quettl pertence o interpt·etar os clesignios do goveruo, 
ainda mais com sediciosos movimentos, cobertos com o 
véo fi e um affeetado zelo pela <'ausa publica. 

" Finalmente, senhores, os soldados, que em uma por
fiada o longa luta com os mais v tdentc~ guerreiros ela Eu
ropa se cobrirão de lont·os, salvando a Portugal da tymn
nia de um jugo estrangniro, e que desde a foz do Tejo 
até alem elas aguas da Garumna fizerãu respeitar as qui
nas, c de cujo valor a Europa, com o exemplo, aprendeu 
a resgatar-se e a quebrar as cadêus com que foi subju
gada c 'encida por muitas vezes, não hito de agora no 
llmsil viL· a ser igualados aos vis jullizaros, com mani
fe to escandalo c deshonra nossa. 

u Pesai, senhores (nós vos upplicamos) na balança ela 
mzão as nossas humildes expressões, e se achardes que 
deve Ler lugar o que vos ponderamos, creemos entre nós 
o :nais ditoso dia, dedicado ao uos-;o arrependimento, e 
vamos, pelo meio de uma bem escolhida deputação, abra
çar-nos com os nossos irmãos, e ratificar o nosso jura
mento elo obediencia ao augusto Príncipe, nosso amado 
regente. 

u l\Jas quando este bem, que clesejamos se não verifi
que, talve7., seohore~. por se querer sustentar um capri
cho indisl!rcto c hostil, infeiramcntc opposto ao bem ge
ral tln nação, neste caso nós, na presença do Deos e do 
mundo, protestamos pelo engano que se nos fez para nos 
levarem a uma aggressã.o ruinosa até para os mesmos in
teresses de Portugal, protesto este que, sem o menor sos
so_b_ro, repeliremos em nossa defesa qunn do chegarmos á 
ma1 patl'la, e forem declarados os que nos illudirão pelo 
augusto congresso, como perturbadores e alropeladores 

do paiz, que devião respeitar e auxiliar, epithelos que, 
sendo injuriosos, não competem com tudo áquelles que se 
conslilucm dignos do nome porluguez. 

« Esles,'pois, &ão, amados_eamaradas, os saudaveis con
selhos que vos o!Terece o vosso amigo-Patriota Consti
tucional. 

INDIFFERENÇI\ no MINISTERIO E AUSENCIA DE IOSÉ 

CLEMENTE 

Quando se soube na côrte do procedimento do 
regimento de milícias de S. Gonçalo derão-s.c pro
videncias para alli via-lo do serviço, e abrigar a for
taleza de qualquer golpe da parte da cli visão auxi
liadora. 

A capital nas 24 horas decorridas, da noite do dia 
H até á noite do dia i2 de Janeiro de 1.822, esteve 
sem governo, entregue a si mesma, e toda via não 
houve a deplorar nenhum acontecimento desagra
davel. O minisLerio permanecia alheio aos aconte
cimentos daquellas 24 horas . 

Quem fazia a policia era o bom senso dos cidadãos, 
e nunca a policia foi mais bem feíLa do que então. 
Do campo de Sant' f\nna parLião as ordens, que ~rão 
comprebendidas c executadas por. t?dos. A~1 s.e 
acbavão reunidas as pessoas que mms mfluencta tt
nhào-nos negocias daquelle tempo, havendo a maior 
harmonia de pensamento e de ordem em todas as 
del iberações. 

Notou-se, porém, a ausenci.a de José Clemente 
Pereira, presidente do senado da camara em quanto 
que todos os vereadores, que ha vião assistido ao 
acto solemne do dia 9 de Janeiro, alli compat·ecê
rão Lodos a otferecet· o seu apoio e a preslat· os ser-
viços que delles precisasse a causa publica. 

Em vão se mandou procurar o presidente do se
nado da carnara por toda a parte. Appareceu depois 
que a crise se resolveu em favor do Brasil, c quanto 
á sua ausencia explicou que fôra por incommodos 
de sau<lc. Houve, porém, fundadas suspeilas de 
que clle passára a noite de H para 1.2 no q'Uartel 
de Jorge de Avilez. 

José Clemente, por si e pelo seu amigo o p~dre 
Macamhôa, estav& muito relacionado com os offi. 
ciaes da di visão auxiliadora, e. era muito obrigado 
a Jorge de A vilez pela parte que havia tomado no 
seu de ·pacbo de. juiz ele fóra do Rio de Janeiro. 
fslo rleu lugar a desconfianças que já havião; po
rém José Clemente depois se tornou extremo amigo 
cl11 ÜJclcpendcncill do Brasil, e um dos mai~ uteis 
cidadãos que temos tido. 

Ouvi de pessoas mui rcspeitavei , conlempora
neas e muito conhecedoras de José Clemente Pe
reira, qne_ rlcpois do dia !) de Janeiro de 1.822 elle 
se tornou tão dedicado á independenciq do Brasil, 
qu& tomou a si persuatlir, aos portuguezes do com
mel'cio ., sr.t' do interesse delles a causa do Brasil 
para lh es não acontecer como aos hespanhoes eu
ropeus em toda a America Hespanbola, donde erão 
!'orçados a sahir, perdendo o seu commercio c pro
priedades; c o conselho aproveitou, porque os por
Luguezes, identificados com os brasileiros, formárão 
uma só nacionalidade. 

A DIVISAO AUXILIADORA NA PRAIA-GRANDE VE·SE Eli 

GRAVES APUROS 

Na proclamação, que o Principe Regente fez ao 
povo no rlia 12 de Janeiro, quando a tropa passou 
para a outra banda da babia, attribue elle o movi-
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menta da divisão á desconfiança excitada entre a 
tropa purtugur,za por cabeças esquentadas e homens 
perver,os inimigos da união de amhm; os hemis
pherios, que tenbão maquinado quanto podem, ele. 

Na or·dem do dia de 14 ele Jancir'o recommendu 
Jorge de Avilez á divis1o disciplinas, moderação c 
firmeza para elle pot.ler proclamar puhlicumenLc, 
quantia os apresentasse na pa tr·ia- Todos elles são 
po1·tuguezes . 

No dia 16 dirige Jorge de Avilez uma represen
taç;lo assigoacla por elle, pelo br·igudeiro Curretti, 
coruoel Soar·cs do batalhão 15 e outros, como 
abaixo tie ver:í., q ueixawlo-se das Laixas que o Prin
cipe tinha rnanclado dar aos soldados, concebida 
nestes termu~ : 

<< Senhor.-0 gener·al commandante da divisão portugucza 
mu.:iliadura c os officiaes da mesma dt vi,ão. conhect~ndu as 
tristes r.onsequencias que podem ••e,ultar da indisposição geral 
que h a entre a ti'Opa de Portugal e os desta Cidade, qu, rendo 
poupar, qtliliJLo esh·ja da sua p1rte, a elfusão de sangue, rogào a 
V. A. Real que, com a maiur brevidade possivel. dê as ordens 
necessarias par·a o seu alojamento na Praia-G• ande, donde 8a
hirál'í p<~ra embarcar logo qne cheguem de Portugal as tropas 
que devem recebê-los. 

i< Ali i r•·Ceber·aõ as ordens que V. A Real digna~· communl
car-lhes, qu~ exccutaraõ rcspOILOsamente, esperando sc1 em a!Ji 
soccut Ptdos da mesma maneira que até agora, ele soldo e e tape , 
protm.tando il V. A. Re .. l o concorrerem quanto seja possh el 
para a boa ornem e tranquilliclade publica, tanto relath·amente 
áquelles habitantes, como com os habitantes desta cidade. Aos 
pes de V. A. Real. 

<<Quartel do batalhão n. 11, em 12 de JanMo de 1822.
Jorg•; de Avilez Zuzarte do Souza Tavares.-Francisco Joaquim 
Carretti, brigad,•i ro.-Antonio José Soares Borges e Vasconcel
los, coronel do regimento 15 e commandante elo 1• batalbão. 
-Jost~ Corrca Guedes Pinto, coronel do regimento de infanta
ria.-João da Silva Reis, tenente-coronel commandante de ar· 
tilharia.-Antonio Valeriano de Souza Castro, tenente-coronel 
com mandante de artifices engenhciros.-Antão Garcez, tenente 
coronel commandante. 

i( Manda o Prinoipe Regente, pela secretaria de Estado dos 
negocies da guerra, que o tenente-general Jorge de Avilez Zu
zarte de Souza Ta,'ares expessa aos cofnmandantes ordens para 
que os tiros de bestas de artilharia montada do exercito de 
Portugal, que passa a tomar quarteis da banda de além, fiquem 
desta, e sejã" entregues ao coronel commandante da artilharia 
a. cavallo da cOrte Izidoro de Almada e Castro. Paço, 12 de .Ja
neiro de 1822 .-Carlos Frederico de Canla. 

i< Esta conformc.-Simeão Estellita Gomes da Foncera. » 

i( Manda o Príncipe Regente, pela secretaria d•J Estado dos 
negocias da guerra, prevenit· ;;o tenente-general Jorge de Avi
Jez Zuzarle de Souza Tavares que, havendo-se-lhe expedido 
portaria na data do bontem, anm de que os tiros de bestas do 
corpo de artilharia montada do exercito de Portugal, qut• pas
são a tomar quarteis da banda de além, na Armaç.ão, tlcassLm 
desta, p•ra serem entregues ao coronel commaoctan te da ani
lha ria a cavallo desta cOrte, a sim se havia já verificado, não 
só por não serem twecisas daquella parte as parelhas que fica
rão, por haver já la porçãu sufticiente para qualquer exet·cicio 
que se pretenda fazer, como porque assim o ordenára o rnesA:o 
Senhor. Paço, 13 de Janeiro de 1822. -Carlos Frederico de 
Caula. 

i< Está conforme.-Simeão Estellita Comes da Fonceca. >> 

i< Manda o Principe Regente, pela secretaria de E~tado dos 
negocios da guerra, prevwir a_o juiz de fóra da vi lia real da 
Praia-Grande que, devendo boJu passar para os quarteis da 
Armação, ou outros que neces artos forem, os batalhões de in
fantaria n. 11 e 15, de caçadores n. 3 e artilharia montada, 
indo incumbido todo o arranjamento da mesma tropa e abole
tamento da oflicialidade, assim como o coronel commandante 
do raal corpo de engenheiros o coronel de infantaria addido 
ao estado-maior do exercito, José Manoel de Moraes, deverá o 
dito juiz de fóra prestar aos sobreditos coroneis todo o auxi
lio a bem do que ao sobredito respeito lhe ror por elles reque
rido, facilitando-lhes tudo quanto fór conducente á accommo
dação e arranjo da referida tropa. Paço, 12 de Janeiro de 
1822.-Carlos Frederico de Caula. ' 

« Está conforme.-Simeão Estellita Gomes da Fonceca. >> 

« ~anda o Príncipe Regente, pela secretaria de Estado dos 
nego01os da guerra, ao brigadeiro inspector do arsenal Fran
cisco Antonio Raposo faça immediatamente •·umetter para o lu
gar da Armação, da outra bania, onde ainda hoje se deveráõ 
aquartelar os corpos do exeL·ciLo de Portugal aqui rlestacados, 
um numero sufficiente de barracas c esteira , que serão ai] i en
tregues ao coronel commnodante tio corpo de engenheiros 0 
q~e communicara 110 intendente. do me mo ars~nal parp que 
nao .occorra algum embaraço, VIsta a urgcncia quo ex1go eita 
provtdenCla. Paço, 12 ele J aneiro de 1K22.-Cal'los Frederico 
de Caula. 

<< Esk-i conforme.-Simeão Estellita Gomes da Fonceca. lJ 

l< !\~anda o Principe Regente, pela secretaria de Estado d0s 
ncgocws da. guerra, que o corond conunandante do real r.orpo 
d~ enguuheu·o Joaquun Norbet to Xavier de Brilo passe imme
diatamente_ a outra bat~do a examinar os quarteis, que no lugar 
da Armaçao ten~ s~n 1do á tropa, e ahi ou onde mais convier, 
o mats pet to posstvel do mesmo lugar, faça aprompt.1r nos mes
m~ e outros qua• squer quarteis o arranjos precisus pata que 
hoJe mesmo se possão olli accommodar os bawlhões de infan
tori ~ n. 11 e 1&, c batalhão de caçadures n . 3 c corpo de arti
lhana montada, que esta tarde infallivolmentc devem p..ra alli 
lJassar, devendo levar para o coac!Ju ' ar um ou dous ofliciaes 
engenheiros, além dos artífices que entender pncisos. Paço 12 
clé Janetro de 18~2.-Ca.rlos Frederico de Caula. ' 

il Estâ conforme .-Sime~o Estellita Gomes da Fonceca. )) 

i( Manda o Príncipe Regente, pela ~eeretaria de E Lado dos 
negocws da guetTa, ao tenente-general Jorge de Avi li z Zu
zat te de ::ouza T~vot'es fique de accordo que immediatnmente 
vão pará a praia de D. Manoel as barr,as, que dC\'enl esta 
tarde conduzit· para a outra bauda os batalhões de infantaria 
n. li e 15, bala! hão ele caçadores n. 3 e corpo ele artil haria 
montada, que devem ser aq11arlelados nos quarteis da Armação 
ou outros que mais precisos forem, a cujo fim se acabão de ex
pedir as ordt>ns necessal"ias, tanto ao coronel commandante do 
real corpo de engenheiros para os precisos arranjos, como ao 
dt:putado commissarío para o prec1so fornecimento, o ao juiz 
de fóra da villà rettl tia Praia-Geande para prestar todos os au
xílios que depPnderem. da sua jurisdicção, devendo outrosim 
ficar mais na intelligencia de que na praia de S. Chl'istovão 
tambem se acharáü as embarcações que devem conduzit· o so
bredito batalhão de caçadores, até agora ali i estacionado. Paço 
12 de J aneiro de 1822.-Carlos frederico de Caula. ' 

« Está conforme.-Simeão Estellita Gomes da Fonceca. >> 

(( J\o~anda o Principo Regente, pela secretaria dP. E:;tado dos 
negamos da guerra, ao deputado cornmissario Albino Gomes 
GmJLTa de .Araujo faQa immediatamente apromptar as neccssa
rias rações, ctape e ferragem, corr~spondentes-ás praças e!Tec
Livas dos batalhões de infantaria o. 11 e 15, <·açadores n. 3 e 
artilharia montada, que lhe devem ser fornecidas ainda hoje 
mesmo ou amanhã, pela manhã, 18 do corrente, no acantona
mento da Armação ela P•·aia-GI'andê, em que estes corpos do 
e P.rcito de Portugal se clcveráõ hoje ostabelecet·, continuando 
o referido deputado comm is~ario a fazt•r oste fot necimento 
com a maior regularidadc; até no '"H ordem. Paço, 12 de Janeii"O 
de 1822 .-Carlos Frederico de Cauta. 

ii Estn conforme.-Simeão Estellita Gomes da fonceoa. JJ 

DlVJSÃO PORTUGUEZA AUXU,IADORA 

Conta das pmças 1·dacionadas pam bu.ix!L do serviço, po1· 
portaria de S. A . Real. 

<i Praças qlle vi"rão relacionadas para baixa e gozão delta: 
brigada de artilharia, 12; batalhão n. 3, 20; n. 11, 48; n . 15, 
47 ; arliflces, 2. 

<• Praças quo não aceitarão baixa: artilharia, 9 : batalhao 
n. 3, ~O; n. 11, 91; n . 15, 33; artífices, 1. 

i< Praças que não ttlm o.terr.po da lei: artilharia, 10; bata 
lhão u. 11, 16; n. 15, 14; artiflces, 1. 

c< Praças para baixa, sendo presos, sentenciados e crimino. 
sos: arttlbaria, 4; batalhão n. 11, 2; n. 15, 2. 

« Praças que tinhão baixa por desertores e vierão r elaciona
das: batalhão n. 3, 4 ; n. ll, 3 ; n. 15, 4; artífices, 1. 

<< Vierão relacionaüos para baixa 12 nomes que não existem 
nos batalhões, a sab.J r: no batalhão n, 11, 4: e no n. 15, 8. 
Quartel-general da Praia-Grande, 21 de Janeiro de 18'22-Jorge 
de Avillez Zuzarte de Souza Tavares. » 

i( Manda o Principe Regente, pela secretaria de Estado dos 
negocios da guerra, que o coronel com mandante do batalhão 

i4 
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de infantaria n. 11 do-exercito de Portugal João Corrêa Guedes 
Pinto raça dar 'baixa no livro mestre ás praças do dito corpo, 
constantes da relação junta. assignada por Simeão Estellita Go
mes da Fonceca, official·maior da sobredita secretaria de Es
tado, ás quaes houve por bem conceder aquella graça em atten
ção ao qu~ as mesmas praças lhe representárão, tendo· lhes 
permittido licença para ficarem já da banda de aquem. Paço, 
13 de Janeiro d" 11122.-Carlos Frederico de Caula. 

cc N. B. Nesta conformidade, e para o mesmo fim, se expe
dia portaria aos outros com mandantes de corpos, sendo : 

a Do batalhão 11 um 1• sargento, dous 2•• ditos, um forriel 
um cabo, um coronheiro e 10 t soldados. 

« Do batalhão 15 um cabo, um musico e 44 soldados. 
<< Uo batalhão .3 um cabo, um espingardeiro e 11 soldados. 
(( Da artilharia um cabo e seis soldados. 
« De artífices dous soldados. >J 

<< Joaquim :Xavier Curado, do conselho de Sua Magestade e 
do du guerra, fidalgo cavalleiro da sua real casa, commendador 
das ordens de S. Bento de Aviz e Torre Espada, tenente-gene
ral do exercito, e governador das armas da côrte e província. 
do Rio de Janeirc. 

« Em cumprimento da determinação de S. A. Real o J?rin
cipe Regente, que me foi dirigida em portaria da secreta na de 
Estado dos negvcios da guena de 17 do corrente mez, fica com 
baixa do set viço nacional José Ferreira, soldado da 5• compa
nhia do batalhão n. 15 do exercito de Portugal, destacado nesta 
côrte, com declaração de que fica para sempre isento de todo 
e qualquer serviço militar, e para que o referido conste aonde 
convier, mandei passar a presente, por mim assignada, e sellada 
com o sello deste governo das armas. Quartel-general do campo 
de Sant'Anna, em 17 de Janeiro de 1822.-Joaquim Xavier 
Curado. ". 

Jorge de Avillez, chegando á Lishoa, apresentou 
ao seu governo a exposição dos factos acontecidos 
no Rio de Janeiro, e que derão motivo ao embarque 
das tropas, a qual o governo transmittio ás cõrtes; 
e em sessão de 22 de Maio de i822 foi mandadc 
remetter á commissão especial de negocias politi
cos do Brasil, publicando-se pela imprensa, na 
fórma determinada a respeito âa correspondencia 
do Príncipe Real. 

Na mesma sessão lêu o secretario uma felicitação 
feita ás côrtes pelo general Jorge de Avillez che
gada do Rio de Janei ro, sobre a qual propo~do o 
presidente se .;e deveria declarar ter sido t'ecebida 
com agrado, ou suspender-se por então toda a reso
lução, depois da discussão, pondo-se a votos foi de
cidido que não. 

« Illm. e Exm. Sr.-Tendo-me represeniado alg uns 
officiaes e soldados da divisão portugueza que, na occa
sião de irem a essa cidade conduzirem as suas ba"a"'ens 
têm sido insultados com palavras e ameaças as mals "exci: 
t~nles, e não. convindo ao bem do'Socego publico que con
trnuem taes l!lSultos, rogo a V. Ex., com o maior encare
cimento, se digne levar ao conhecimento de S. A. Real o 
Príncipe Hegente esta.minba representação, pedindo-lhe 
que mande dar as ma1s energicas providencias para que 
cessem de uma vez estes Insultos, gue podem produzir 
successos l'alaes. 

<< Deos guarde a V. E:c Quartel-general da Praia
Grande, ilt de Janeiro de 1822.-IIlm. e Exm. Sr. Carlos 
Frederico ele Cuula.-Jorge ele A\·ilJez Zuzarte de Souza 
Tavares. '' 

" Illm. c Exm. Sr. -Tendo ordenado ao eornmissario 
annexo a esta divisão, Luiz Augusto, de fazer as distri
buições do fornecimento aos corpos da divisão pelas 7 ho
ras da maollã, lem acontecido que até hoje as mesmas se 
têm feilo soLre a tarde, de que resulta <tOS soldados não te
rem tempo para os dous rancl1os a que estão acostumados; 
portanto rogo a V. Ex. leve o referido iÍ presen~a de s. A. 
Real para. o mesmo Sen hot: se digne ordenar que o dito 
comr~ussar10 tu~e as v~ec1sas providencias para que á 
refer1da hora seJa eireclJ\'amente distribuído o forneci
mento da divisão. 

" Deos guarde a V. Ex. Quartel-general da Praia
Grande, :1.5 de Janeiro de :1.822.-IIlm. e Exm. Sr. Carlos 
Frederico de Caula.-Jorge de AvHiez Zuzarte de Souza 
Tavares. n 

u Senhor.-0 general e cornmandante dos corpos d_a 
divisão auxiliadora de~taéada nesta côrte, com o mms 
profundo acatamento levantão sua ~oz ante a augusta pes
soa de V. A. Real, para fHzer presente o sentimento com 
que têm recebido pela secretaria da guer1~1 as orde.ns ~e 
-dar baixa a lodos os soldados dos balalboes, que mdls
tiuctamcnle as pretendem; estas ordens, parece-nos, são 
commettidas para debilitar e enfraquecer este corpo, que 
el-rei nosso monarcha e augusto pai de V. A. Real tem 
visto com a maior dislincção, elogiando-o pela sua honra 
e fidelidade nu sua proclamação de 23 de Abril do anno 
passado, e Vossa Alteza mes r: o tem confiado nelle ~ me
lhor apoio da sua alla autoridade na sua proclamaçao aos 
fluminenses. 

" Os supplicantes, real Senhor, estão persuadi.dos, pela 
pratica geraJ , do exercito, que para todas as ba.1xas deve 
pedir-se informação dos seuR immedia~os cheles1 e esta 
formalidade, indispensavel na ordem m1htar, nos la.z crêr 
que alguns mal intencionados têm alterado o coraçao ea
ternal de Vossa Alteza, fazendo-lhe crear apprehensoes 
injustas e sem fundamento. . 

<• A divisão mantem inalteravel seu amor, fidelidade e 
obediencia ás côrtes geraes da nação1 ao nos~o augusto 
monarcha e a v. A. Real, como !Jerdetro das vJrtudes do 
nosso soberano e do throno portuguez em ambos os mun
dos. Este sentimento de fidelidade tem a honra de repe
lir e assegurar a V. A. Real. 

u Confiados nestes senlimenlos, elevão ante Vossa Al
teza esla humilde supplica, para que se digne mandar 
suspender a portaria referida, porque ella tende certa
mente a dissolver a divisão, debilitando sU'a força phy
sica, e não se perdendo de vista que ella comprehen~e 
uma ·parte do exercito nacional permanente, e a qual nao 
póde reduzir-se sem autoridade expressa do gover~o da 
metropole, aonde devem voltar, segundo a declaraçao de 
Sua Magt>stade de 20 de Março de :1.821, na qual pr?~e}te 
o mesmo augusto Senhor que, depois de voltar a dlVlsao, 
se lhe coocederáõ então as suas b<.!ixas. 

" A dh-isão está prompta a voltar a Portugal logo qne 
se lhe faça saber a resolução de Sua Magestade p~las v1~s 
legaes; entretanto pedem a Vossa Alteza que _nao SeJaO 
deshomados e vexados publicamente, nem moVJdos á de
serçao e abandono de suas bandeiras. Este exemplo é ter-
rível e pernicioso para o exercito. 1 

" Permitta-nos Vossa A lleza tornar a nossas lares, com 
a mesma gloria com que delles b<JVemo:; ahido, depois 
de termos cooperado T;lara a liberda~e do mlvo mundo .. 

<< Não -descoufie jamais Vos a \lteza da .nossa fideh
dade, promettendo sobre o mais sagrado da nossa honra 
não perturbar a tranquillidade publica, embora nossos 
inimigos forgem suspeitas e temores contra nós, alterando 
o repouso publico; nós conser var -nos-llemos sempre en
tre os limites da justiça e moderação, qu !quer que seJa 
a sua intenção. 

" Porém, desgraçadamente, se Vossa Ahcza não se 
digna acceder ú nossa humilde supplica, permilla-nos ao 
menos para descargo ~e nossa responsabilidade o mais re
verente protesto (Como desde jú o l'azemos) perante as 
côrtes gemes, pelas consequeucias qne-podem.resultar 
de desligar para sempre os soldados da ohl'igação de ser
vir a deleza de sua patria. 

u Aos pós de V. A. Real. Quartel-general da Praia
Grande, Hi de Janeiro de 11:!22.-.Jorge ele Avillez.-Bri
gadeiro Carrelli.-Coronel Soares, elo halalllão '15.-Te
nente-coronel Jose Maria, do l.Jalalllão H. -Tenente 
coronel Garcez, do batalhão 3.-Tenentc-coronel H.eis, de 
arLilharia lt.-2° Leneule Valeriano, de artífices enge
nheiros. " 

<< 1\Janda o Príncipe l\egen te, pela secretaria de Estado 
dos negocias da guerra, estranhar mui severamente ao 
tenente-general Jorge de A úllez Zuzarle de tiouza Ta v a-
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res a inconsiderada representação que á sua augusta pre- dos nellas lêll_l regressa~ o para as suas companhias, en
sença dirigia, em data de 15 do corrente, pela mesma tregando as ba1xas que tmhfto recebido (documento n. 6) 
secretaria, expondo os pretextos que allegárão '?s. com- e L.enlto a salisfa~ão de segur.ar a V. Ex. que ale ugora ~ 
mandantes do~ corpos da divisão portugueza ªuxi11adora maJOr p~rte Oca firme e muda ás suas bandeiras, e por 
para JlãO f'Xecnlar as suas reacs o1·dens para as baixas este mot1vo temos levado a S. A. Real a representaçrto in
dos soldados da referida divisão, pois deveria sahcr o clusa (documento o. 7) 
roe~mo trnente-general e os commandantes que só lhes " A alta penetração de V. Ex. conher:ccrá a irregulari
cumprc obedecer ao que se lhes determinar sohre qua l- daae destes procedimentos. E é evidente que só um con
quer arttgo, sem que pos~ão isentar-se da satisfação ceito equivoco e malicioso das virtudes militares é que 
deste dever por arbitrarias interpretações, que temera- póde haver suggerido a idéa de desorganisar e desmem
l'iamente excogitão em manifesta contradicção á r.he.diPn- br·ar um corpo, que é a columna do Estado e ddcnsor 
cia qLle protestArão no dia i3 do corrente a quanto o dos direitos da nação e da corôa. 
met.mo Senhor houvesse por hl'm orcfenar-!Lres; e como « Por esta razão Lemos a honra rle communicar a V. Ex. 
nenhuma attenção merece a rel'ericla represent<u;ào, de- para que leve ao cunhe.cimento de Sua M11gestade e às 
termina S. A. Real que se dê cxacto cuulJlriou·nto ao côrtes geraes o amor mais decidido á sua real pessoa, as
que tem mandado r. manda sobr·e este objecto, em que a segurando-lhe que, qualquer que seja o caracter· dos i ui
divisão se tem rnostracló possnida elo espirlio ua mais migos desta divisão, estas~ conservurá semp1:e nos seus 
criminosa · insuboruinaÇão, da qnal vai S. A f\ f·t tl, sem ju>tos limites, respeitando o direito dos povos, vigiando 
perrla de tempo, dar uma exacla e circumstanciada con ta na sua tranqnillidade interior, ao mesmo tr•mpo que pug
a S. M. el-rei seu augusto pai, para que chegue ao r.o- nará sempre pela incolumidade e indivisibilidade da 
nhecimento do soberano congresso nacional. Paço, 17 de nação. 
Janeiro de 1822.-Joaquim c! e Oliveira Alves. " " Não podem os chefes deixa r de levar ao conheci-

• rnento ele VV. EExs. que sotnos todos perseguidos, e que 
<• Illm. e Exrn. Sr.- O general e os chefes da divi são ha um empenho em fazer-nos apparecer como inimigos 

auxiliar! ora, destacada nesta côr'le, têm o sentimento de do Brasil. que faz continuar em agitações a este it1noeeate 
pôr ao conhecitnento de v. Ex. os successos occorridos povo, dobrando guardas, augmentando as· forças das for
no dia 12 do cor rente nesta cidade. talezas, armncando de Sitas casas e lojas aos mestres, e 

" oe~de a p<1rt.icla de Sua Magestade à antiga sé de do ol'flciaes ele officios para conserva-los sobre as armas com 
reino formou-se logo um .partido forte pa ra desnte1nbrar notavel prejuízo de suas anteriores economins, como se 
esta parte do Brasil da monarchia pCirlugueza ; intenções esta divisão fosse aggressora do POI'O; este ernpenbo te-

' de oppressão ao augusto cougresso nacional se <~I t 1·ibuião merario tem clregado até a animar a canalha pal'll que 
cuidadosamente, excitando deste modo o descontenta- insult em os soldado que são enviados á cidade, pelo que 
menlo geral até que se chegasse a formar um ponto de se fez necessario dirigir a S. Ex. o ministro da guerra 
apoio capaz de realizar a separação inteutada. (docnruenlo n. 8), como tami.Jem sobre a alteraçito das 

« E~ta Lendencia se manifestou decididamente á che- rhções (documento n. 9) . -
ga:da do decreto das cõrtes para o regresso de S. A Real, . « Ocos gua rde a V. Ex. Quartel da Praia-C rande, 18 de 
e então se desenvulvêrão todos os meios de discordia por Janeiro de !822.-Illm. e Exm. Sr. ministro de Estado 
via da imprensa; gs aposto los da di isão espallravão por dos ne~ocios da guerra.-Jorge de Avillez Zuzal'le de 
toda a parte esta doutrina, que temou tal vigor que obri- Souza Tavaaes. -Francisco Joaquim Carreti, b1·igadeiro. 
gou a camara a dirigir as. A. Real um requ erimento -Antonio José Soares Borges e Vasconcellos, coronel do 
precursor da indep~ndencia intentada para que ficasse regimento n. 15 e commandante do 1 • ])atalhão.-José 
aqui. Maria da Costa, tenente-coronel command·antc interino 

« Sua Alteza annuio, signipcando que ficaria até dar do batalhão n. 11 .-José da Silva Rig, tenen te-coronel 
parte ás côrtes geraes e a seu auguslo pai, nosso amado commandante de arliLharia.-Anlonio Valeriano de Souza 
rei; esta resposta não pareceu sufficiente ao~ interesses, Castro, 2• tenente commandm1le de ar tifices enge
e pedia se declarasse por um edital a absoluta resolução nheiros. n 
de ficar (documento n. 1). 

« o general e os chefes da divisão conhecião o fim a Rep1·esentação dil•igtda a, s. A. Real. 
a que se dirigia esta resolução, e conhecendo os passos 
d~s coripheo~ ~nn~vador:s esta vão I~1 formados ,dt• $ tn~ios " Senhor.-0 general e commandantes dos corpos da 
que se em?-1 ebav~o pm a conse~mr o.s se~s ~roJ er:tos .. . e I divisão auxiliudora do ex:e rcito de Portugal, penet rados 
do. que dar.~o palte a V· Ex. e As cõJ les o01 aes na ptl- do mais profundo sentimento, levantão a sua voz perante 
meu·a o.:casJao. a augusta preseuça d V A R · l , · · dõ , 

r Estas circumstanci'ls reunidas convencêr'lo o "'!'neral ' ' . e · · ed para expressai a 1 
qu~ a sua pessoa ~ra i1;util ao serviço como ~r·ue~· al das C?m que tem recebido pela s~cretal'la da guerra a porta-

as desta província e pedio a S ' Real o desouerasse na de 17 do corrente, publicada na Gazeta desta cõ 'le 
arm ' • · "· . _ ' _ em !1.9 deste mez. 
deste emprego ' os resulta~os éla sua demlssao ~o~st~o « Demasiado sensivel lhes têm -sido, real Senhor, a se
do manrf~sLo que se fez ... á ~Jdade (documcn.~o · -) 'e veridade com que Vossa Alteza os tem mandado reprehen
neste br e\e ~) ~squeJ~ .-ver •1 '· Ex .. a .neces,ldad~ qu.e der, e crêm certamente que o coração de \1ossa Alteza 
houve de retr~~I a. d!VIS:J~~ afim de Sa~V~l-O \l~VO do.s. h.ot- tem sido desviado pelos seus inimigos, pois que não po
r~res da ~uer~ a cJVJI, P•11 a.a qual .~ diVIs~o foi wcluztda e dem persuadir· se que um Príncipe, que lhes tem dado 
p1 ovocad,t po~ tod?~ ~s mews possivers .. . . provas não equivocas de apreço, os veja boje debaixo rle 

. <~ ~ supplrca dt~t~tda .~S. A. neal.par,t a pa~s,tge~n da outros pontos de vista diiTercntes. 
dJVJs~o ?~ra a .Ptata-Gt~nde, e~ mde?,1 do nunrst;o da u Portanto rogão a Vossa Alteza que, afastando o 
guena pala a su,t execuçao, mosttam-n a os clocumanlos animo das suggeslões dos seus inimigos, que achão o seu 
3 e ú. . . . . . . ,.. . prazer em desviar o coração do melhor dos PJ"incipes, se 

« Depo!s 9ue se aqu,nlelou a dJVls,w nesta pm te digne ponderar as razões que Livel'ão para fa· e!' a sua re-
opposta ~ ~~d~de, aonde.se tem gt~ardado a ~e~hor or- clamação. 'z 
d.em e drsclpltna, t~m trd~ o sentimento de êi-~e ~L~- " Se merecem que Vossa Alteza se digne ouvi·los, 
C?da de um n:r~do. JO~xpeu~do e escandaloso, e sub\er- achará Vossa Alteza que não têm infringido de maneira 
stvo á ordem rmhtar, ptesente e futura. alguma as leis da subordinação nem desobedecido jamais 

" O stlpplemento á Gazeta do Rio de Ja.neil'o t doeu~ i\s suas reaes ordens. A divisão do exercito permanente 
menta n. 5) dará uma idéa justa do animo C(JLD que se de Portugal veio destacada par·a este reino por tem po limi
faz esta operação, pnra cuja execuçüo se te.ru em pregado taclo, a occupar varius ponLos, como Rio de Janeiro, Ba
todos os meios possíveis de sed ucção, ad:nittiudo-se até hia e Pernambuco, ele modo que tem sido sempre consi
requerimentos por terceira pessoa e enganando o publico derada pelas cõrtes geraes da naçfto e por Sua Magestade, 
com relações falsas, pois que muitos soldados dos aponta- que deve ser rendida por outros corpos. 
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•• Daqui se infere que ella é uma parte integrante do 
exercito permanente de Portugal, cuja conservaçüo e 
existeucia é privativa das côrtes geraes, como consta elo 
art. 33 das bases constilucionaes; esta declaracão clara
mente mostra que au:;mentar e diminuir a for~à publica 
é uma aLLrii.Juição inherente ao corpo legisl~tivo, e Vossa 
Alteza a tem considerado as~im em todas as relações que 
lhe dizem respeito, e agora mesmo quando annuio á sup
plicn de acantonar-se nesta praia. 

« Deste principio inferem que as haixas absolutas e 
sem nenhuma causa das que prescrevem o regulamento 
tendem necessariamente a dissoll'er esta divisão. 

1< E' bem subido, real Sen1JOr, pelas 11osasleis miiitares 
e pela pmtica geral do exercito que não porlem dar-se 
baixas sem as fórmas que as mesmas leis estaLeleceru, e 
que não podc•m dispensar-se sem autoridade expressa do 
corpo legislativo. 

« Dar baixa a soldados que não têm servido á nação 
todo o tempo que a mesma nação tem determinado, é 
infringir os decretos do soberano congresso. que ten1 já 
ueterndnaclo o serem promptnmente rendidos, e V. A. 
Real tem sido o primeiro que sempre se tem mostrado in
teressado na execU«;ão. 

« As baix<tS com que tem apparecido os soldados i neli
cão a ignorancia OLl malicia dos que estão encarregados 
dellas; elles dcvi:w saber que é indispensavel que toda a 
baixa se deva dar nos livros mestres, com inl'ormação e 
conhecimento dos commandantes dos corpos ; essa falta 
destroe a economia militar, e na pontual ohservancia 
consiste a regularidade do serviÇ(l; as baixas dadas sem 
esta formalirlade envohe a maior subve!'são na disciplina 
militar c ordem na soeicdacte. 

« Tal é, que nessas portarias absolutas tem encon
trado os criminosos um escudo para illudir o castigo com 
que as leis os punem; o documento 1° mostrará. a Vossa 
.Alteza que os referidos nelle forão julgados milila1:mente 
por um conselho de guerra c sentenciados a so.Jirer seus 
castigos : estes criminosos têm achado nesta occasião 
um meio de zomb'ar das leis, que em_ toda a sociedade se 
cumprem teligiosameute, e tuclo isto se tem praticado 
sem preceder o perdão de Vossa Alteza, o que nos faz 
crer que se tem alcançado por subrepção. 

« Além desta irregularidade têm appareoido relações 
de soldados com baixa, que chegão a 344, fallando só nas 
compauhlas 129, numero muito menor elos que se fazem 
insid1osamente. Por este moti\•o temos o sentimento de 
levai' ao conhecimento de V. A. neal que têm apparecido 
aqui llomeus tão venaes e baixos a seduzir soldados, 
oll'erecendo-lhes dinheiros e conveniencias para que 
abondonem os seus corpos ; porém ao mesmo tempo te
mos o pruzer de avisar a Vossa Alteza que a maior parte 
está satisfeita no seniço da nação e ele Sua 1\iages~ade, 
cujo amor e fidelit!Hde tem lautas vezes manifestado. 

" Esta~ suo as causas, real Senhor, que têm lido os 
commandnntes para implorar a Sua ll.lteza 131'otecção, afim 
de conservar a dil'isuo com todas as suas praçns ef'fecli
vas, de cuja obrig;tçiio não podem dispensar-se pelo jura
mento que prestárão ao entmr no serviço nacional e real. 
riem outro objecto póde guia-los para manter em seus 
justos limites os corpos de que estão cncaJ:regaclos. 

u Não desr.obrem elles nenhum acto de desobedicncia 
em rcpresenlar ao seu Príncipe os males que resultarião 
de urua prol'idencia pouco meditada, e talvez contra as 
sãs intenções de Vossa Alteza; em tempos tão calami tosos 
facil é sorprehender a fé de um Príncipe, herdeiro das 
virt11des do monarcha o mais amado dos portuguezes de 
ambos os mundos. 

t< Porém se os inimigos da ail'isão julgão para seu in
tento dissipa-la, suggerindo esta medida, nós não pode
mos deixar de assegurar a Vossa lllleza que, em defeza 
natural de nossos direilos, como cidadãos po!'luguezes. 
faremos todos os esforços possíveis para não sermos ul
trajaüos nem entregues á discriçflo ele nossos inimigos ; 
a.Vossa Alteza encarregou nosso augusto soberano a pro-

guinarias, evitará Vossa Alteza toda a medida que pôde 
induzir a turvar a tranquillidade e moderação que inva
riavelmente observa esta divisão . 

u Nós tornamos a oJTerecer a Vossa Alteza nossos mais 
sinceros votos de fidelidade e amor, e que conservando 
a u·aoquil lidade publica não esêandalisaremos a socie
dade nem os paciücos habitantes destes campos. Porém 
ao mesmo tempo observamos que em nossas immedia
ções se acan tonâo tropas, se encontrão partidas que ob
servão o comportameHto da divisão. 

« Nós, Senhor, não1somos inimigos destes lwbilantes; 
jámais Lemos concebidos idéas de oppress110 ; nós igual
mente lhe LlesPjnmos a mesma felicidade que a nossos ir
mãos de Portugal, como temos manifestado em differen
tes occasiões: digne-se, pois, Vossa Alteza em obsequio. 
da sua real magestade dissipar seus temores . 

« A divisão está pTompta a i·eLiJ<.tl' se ;1 Europü. toda a 
vez que se não ultraje nem dcgráde da honra, e reputa
ção que tem merecido perante as côrtes c seu soberano; 
muito pouco devi' ser o tempo que ha de decot'l'er até 
que r.!Jegue a divisão que d.::ve render a esta ; entretanto 
rogão a Vossa Alteza não lhe faça hoslilidade alg-uma, 
pois que ella h a de evitar toda a occasião de ti iscorilia, 
logo que pedio a occupar este ar.antonarucnlo, aonde · 
promcllem conservar a Lranquillidade e a disciplina mi
lita r. 

« Esperalllos, Senhor, qne, convencido elas nossas ra
JÕes, nos receba em sen augusto coração~ dissipando as 
su~gestõcs pouco favoraveis dos inimigos ela ordem, asse
gurando a Vossa Alteza nossos sinceros sen~imentos de 
fidelidade e obediencia. 

u AOS pés de V. A. Real. Quartel-general ela Praiaw 
Grande, :!.4 de Janeiro de 1.822.-Jorge de Avillcz Zu
wrte de Souza 'l'avares.-Francisco Joaquim Carretli, 
hrigacleiro.--Antonio José Soares Borges e Vasconcellos, 
coronel do batalhão !5.-José Maria da Costa, tenente
coronel do 11.-AnLonio Garcez Pinto de. Madmeira, te
nente-coronel do 3. 0 -José da Silva neis, tenente-coro
nel de arlilharia.-Antonio Valenano de Souza Castro, 
2° tenente commandante dos artífices engenheiros. » 

O Mli'\ISTRO FRANCISCO JOSÉ VIEIRA E' INSTADO PARA FICAR 

NO BRASIL, E NÃO ACEITA A l'ROI'OSTA QUE SE LR.E FAZ 

Antes do dia 9 de Janeiro o Principe Regente em 
reunião c.om os ministros havia posto em ques\ãO 
se convinha ou não dar execução aos decretos ele '29 
ele Setembro. O Príncipe, em urna curt~ exposiçã9, 
ponderou as c-ii'CumsLancias ern qnc :;fl achava o 
Brasil co risco que corria a mona1·chia, se por ven
tura aquelles decretos l'ossem cum pritlbs. QPr.incipe 
disse que bem ou mal o Brasil es\ava desconfiado, 
e que sómonte por actos da mais sincera len~dade é 
que se podet·ia dicipar essa desconfianr,a. Os ~inis
tros, excepto o da mn.riubn, discom~rãq muito e vo
tárão por Om que o Príncipe obedecesse e cumprisse 
os decretos . O ministro do reino c dos estrangeiros, 
Franc1sco José Vieira, homem probo e de inte.ui
gcncia niio vulgar, depois de se levanlat• o 'Gonselb'o, 
disse ao Principe em particular·, que o seu voto era. 
o voto elo minist t·o, mas que a sua opinião como 
individuo era, que Sua Alteza não cumprisse os de
cretos e ficasse no Brasil. E Francisco Jr;sé Viei1·a 
fica commigo. se pm· ventura eu (icw· ? Perguntou o 
P1·incipe.-Não, senho1·, ?'espondeu Vieim . O lugar 
de ministro em que me acho me priva dessa hom·a e 
des·sa conveniencw. (*) 

José Bonifacio, que lhe succedeu no ministerio, 

tecção deste corpo, que ~em salvado na Europa a mouar-
chia porlugucza, e por Jsso es,•eramos da sua magnani-1 (*) O bonrarlo Francisco José Vieira falleceu em Lisboa 
midade que, araslando de si consell10s dos homens san- pobrissimo. 

I' 



DAS CONSTITUIÇÕES H3 

instou ainda por muitas vezes para que elle fica~se 
no Brasil, mas Vieira entendia, que se achanuo mi
nistro naquella crise, podia er a sua ficada no 
Brasil traduzida em detrimento ua sua honra: não 
aceitou a _Ilroposla de José Bonifacio. 

MAR011ÃU TROPAS DE S. PAULO E nHNAS PARA AUC~IEN'fAR A 

FORÇA DO RIO DE JANEIRO 

Depois da passagem da diYisão auxiliadot'a para 
a Praia-Grande, o Príncipe Regente escreveu de seu 
proprio punho uma carta régia á junta provisocia 
de S. Paulo e outra á respectiva junta do governo de 
l\Iinas-Gera·es, re:lferindo em ambas estas duas carta 
as ultimas occorrencias, e recommendando que 
expeuissem sem perda de tempo as fol'ças que cada 
uma pudesse, para pôl' em respeito a segurança da 
capital do Riu de Janeit·o. Est.as cartas l'ógias, data
das de 12 de Janeiro ás 7 horas ela noite, furão re
digidas pelo capitão-mór José Joaquim da Rocha, 
com insciencia da respectiva secretaria de estado, 
sendo remettidas por expressos na me ma hora 
nellas indicadas. 

A JUnta de S. Paulo respondeu ao Principe com 
muita drlicadeza, pondo logo em marcha um re
gimento de infantaria para esta côrte. A junta de 
l\1inas, ou não teve a mesma actividade, ou encon
trou grandes embaraços na remeça da força, porque 
o esquadrão de ca v aliaria que ella enviou, quando 
chegou já cá achou o regimento dos paulistas a fazer 
serviço. 

O PRI'I'ClPE ORGANISA O IIIL"\ISTEUIO DE 16 DE JAi\'EIRO 

DE 1822 

No dia 1.6 de Janeiro o Príncipe mudou o pessoal 
do seu ministerio ; porque, além de ser natmal a 
demissão do existente, foi pedida desde o dia 9 de 
Janeü·o, e reiterado o pedido a H e i2. 

Desde que o Príncipe adoptára uma medida contra 
a que o minislerio votára unanimemente, esse mi
nister·io não podia mais existir. Elle mesmo pedio a 
sua demissão. A escolha do Pt·iucipe não foi lnesmo 
muito acertada. O a ·cendente portuguez predomi
nava ainda no seu animo, e infelizmente esse ascen
dente, mais ou menos pronunciado, nunca m!l.is o 
abandonou. 

O novo ministerio, que devêra set• composto na. 
totalidade ou pelo menos na maior parte de bt·asi
leiros, foi pelo contrario composto de portugnezes, 
entrando nellc um só brasileiro. Se ao menos aquel
les portuguezes fossem homens de alta capacidade 
intellectual e de relevantes serviços, ainda esta pre 
ferencia podia ter uma explicação; mas não aconte-

elles José Bonifacio cstaya gozando que se não fez 
maior repat·o nesta orgaui ação ministerial e tonos 
e peravão que José Bonifacio po to á frente dos ne
go~:ios nu!Jlicos, pouco a pouco l'os e destrnintlo pre
conceito~ mal fundados, até pôr a organisct\àO 
depois nas mãos de quem ella pertencia do direito. 

José Bonifacio já Linha partido de S. Paulo em 
deputação para a côt·te do Rio de Jancit·o o era es
pemdo a cada instante quando se publicou a orga
uisaçil;o ministerial de 16 de Janeit·o. Esta publica
ção não se fez antes porque o Pl'incipe não lplet·ia 
que o noYo ministerio funccionassc por muitos dias 
antes, l'óra da p~· e·ença de José llonifacio. O minis
tet'io pa~~ado, desde que pedio a ua demis ·ao, em 
conscquencia do acto do dia 9 de Janeiro nunca 
mais quiz funccionar: limitando-se Oti ministros a 
assi:,narem tão só mente o e.xpedientc, e nisto me ·mo 
forâo se restringindo até chegat' ao ponto de re
cusarem ussignar ns cousas mais tl'.iviaes. Houve 
pot·Lanto um interregno na goverua~àCl, e este inter
regno foi snpprido pelo Príncipe, '1 petlido dos seus 
conselheiro:; privados. 

José Bonil'acio veio por Santos cort•endo a costa 
em canôa de voga até ltaguaby (*), aonde chegou uo 
mesmo dia i6. A Princeza Real, qu e se achava na 
fazenda de Santa Cruz, foi quem, primeiro ueu a 
noticia a Josó Bonil'acio a sua nomeacão de mini -
tro. A bontlosa Princeza apresentou-lhe sPus filhos 
e disse ao venerando ancião : estes dous ln·asileiros 
são vossos patric;os, e eu peço que tenhaes pm· elle~:> 
um amO?' pate1·nal. A Priuceza entrou em lurga con
versação sobre os negocias publicas com José Bo
nifacio, e o persuadia a aceitar o cat·go ue miui. tt·o 
q\}e elle reccu:-ava. Disse-me o Sr. conselheit'O n
tonio c e i\Ieneze Vasconcellos de Drummo:1u, que 
ouvira da propria boca da Yirtuosa Imperatt•iz Leo
pold-ina, que a impressão que José Bonil'acio lhe 
tinha causado era ainda tal que ell1\ a não pod.ta 
explicai' . José Bonifacio fallára col'rt a Princeza em 
allemão, lingua em que elle versificava tão bem como 
na ]_.;ortugueza. A \'lmcidade da "ua physionomia, 
o seu aspecto animador e as circnmstancias do 
tempo tudo devia contribuit· pa~·a que a vir~uosa 
Princeza, que tanta parte teve na mdrp_cndt1nma do 
Brasil, o recebesse com aquclla alcgl'la de quem 
recebe um salvador da dignidade publica. 

José Bouifacio cbngou á côrte no dia seguinte, 
17 ile Janeit·o. O Pl'incipe o espera\ a no paço de 
S. Chri~tm ão. Foi ellc a primeira pessoa com quem 
José Bonifacio fallou na cidade do H.io de Janeiro. 
O Príncipe sympatbisou com. o seu ~in i tro. i\fas 
José Donifaciu c bem que estivesse d1sposto a des
velar-se pela causa rio Brasil, re?usava ac~ilay o mi
ni terio e i ·to mesmo fez sentu· ao Prmc1pe Re
g-ente; 'porém como havia promettido á virtuosa 
Princeza, acc.iLava o pesado encargo . 

cia assim, porque nenhum dél!es estava neste CaSO. O Pni:-ICIPE ESCREVE AO REI SEU PAI, E LHE D·\ COXH DE 
O ministerio de 1.6 de JaMiro foi composto deste 

modo : TODO O OCCORRIDO 
José Donifacio de Andrade e Silva para a pasta 

do reino, justiça e estrangeiros. 
Caetano Pinto de Miranda Montenogro para a 

pasta da fazenda. 

O Príncipe Regente, nã? quei'enclt~ occullat' nada 
do qne se passava no R10 de Janeiro, csct·eveu a 
seu pai nestes termos : 

Joaquim de Oliveira Alves para a pasta da guerra. 
Manoel Antonio Farinha para a pasta da marinha. 
Os tres ultimas erão portuguezes, os quaea nada n o r. Jnnocencio da Rocha raciel diz quo um vapor 

flzerão. Semelhante ministerio não. p_odia agradar I foi fretado para conduzi!~ a José Bo~ifacio, c nollc ernbar
aos brasileiros, mas tal era o prest1g10 que entre cou o desembargador Joao Evangehsta. 
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" Rio de Janeiro, 23 de Janeiro de 18'!'l .-Meu pai e meu I da outra para os não corromperem, e trata-se desta medida 
Senhor. - Como devo vou participar a Vossa Magestade os com toda actividade antes que haja sangue. 
factos começados n acontecer no dia 11 do corrente. << O general. tem seus planos traçados, mas em curto espaço, 

« Pelas 4 ho~ras da t~rde foi aos quarteis de 11 e 15 o tenente- que não agradaráõ nem a Vossa Magestade, nem ás cOrtes, e 
genera l graduado Jorge de AviTiez Zuzarle de Souza Tavares portanto o povo todo está desconfiado com razão, porque de 
dizer falsamente aos soldados que estava domittido do governo homl'DS desta qualidade, que, jurando o Hrt. 36 das bases da 
das armas, e que a.;sim elle sentia muito deix.ar um commando constituição, não o cumprtm, e se pOem tão msubordinados, 
que tanto o honrava. Quando elle sahto dos quar teis d~rão-lhe nem HS II\esmas cOrtes, 4ue hão de pela sua genera lidade vir a 
os so ldados VIVas deste mudo:- Viva o general constitucional! representar toda a famil ia por tugueza das quatro partes do 
-e não houve mais nada até á noite. . mulld'l, se devem fiar; e como eu nl!o ser quaes sejão os planos 

cc l odo eu ao theatl'o r eparei na falla do general, que costu- escrevi uma carta régia ao governo p rovisorio de S. Paulo e 
mava não faltar; uma hora depois de eotar no thcatr.o co~eçá- urna igual ao de l\ll ioas-Geraes, que são da fót ma seguinte: 
rào os sold•dos da di visão auxi liadora a queb!'arem as vtdra- cc Eu o Principe Regente vos envio muito saudar. Aconte
ças pelas; m as, quebrando e apagando as luminarias com páos, (( cendo que a tropa de Portugal pegasse em armas e igual
e dtzenLlo:- Esta cabrada leva-se a pâo.-Çhamei o briga- « mente a desta província- por mera desconfiança- dei todas 
dell'O CarTetti e lhe rli -se: E' necessario que tome todas as me- cc as providencias possíveis, e convencionarão os de Portugal 
did:ts para que estes amotinadol'es que lhe Pstão conliados não « passar para a outra banda do Rio até embarcarem; e como 
fação desrn:den.s ; quando não ficara responsavel a el -t'ei meu (( por esta med.ida licasse a cidade sem a tropa neceõsaria para 
augusto pm e as côrtes por qualquer ultraJe que estes st:bdttos « a sua guara1ção, e mesmo sem com que se tlefenda no caso 
a mim ?onfiados ;o!Trão. Elle me respondeu :-Fico scteote e « de ser atacada, exijo de vós, que sois seguramente amigos do 
vou 1::\ a ISSO . cc Brasil, da ordem, da união de ambos os bernispherios e da 

a Um quarto de hora depois so.ube que o batalhão 11 estava « tranquillidade publica , me mande •s força ~ m•ada ern quan
em armas. e o 15 e artilharia tambern, ussim como immedia- rc tidade, que, não desfalcando a vossa prvvinci>t, ajude esta, e 
tamente pelo leneDte-coronel Garcez, major J oã" Chrysoslumo " se consiga o fitp por· mim e por vós Lão desejado, e exijo 
e o capitão Sá, que o seu batalhão :{ de caçadores se não mo- cc com urgencia. Paço, 12 de ianeiro de 1 8 2~, âs 7 horas e 
via sem ordem minha, o que fielmente executou, li~ando nus cc meia da nbite. >> 
~eus qnartPis (até ao fim que lb.P. dei) apezar das instancias do (( Eu tenho tr<tbalhado tanto para a união, e ella estava tão 
Jorge. . forte a Portugal, que nem estes mãos procediment s da divisão 

. << Todas estas desordens e desatinos nascêrão de fins mcog- têm feito appa recer o espirito dominanie; mas se estes conti
tulos ou que se devem esconder para lhe não fazer tamanha a puarem, e a1nda cá estivErem quando chegar·em os outros, e se 
TesponsabiJ1daJe da mentira armada pelo genen>l , para querer unirem com elles, como dizem publicamente que hão de ater · 
1r comm"ndHodo a divisão, e de uma embriaguez do tenente- rar tudo, então parece-me que poderá apparecer o opinião que 
coronel Jo. é Mal'ia da Costa, elo batalhúo 11, que chegou ao reina nos corações americanos, desde o norte até ao sul da 
quartel, cahio na porta da 6• compan hia, e, chamado os solda- AmericR . 
dos, os ft•z pt:gar em armas. « Com força armada é impossivel unir o Brasil a Portugal; 

« A com lHnação estava bem feita, porque o general logo com o commercio e mutua recip~ocidacte, a união é certa, por
appareceu. parecendo querer accnmmodar e excitando os so l- que o interesse pelo commercio e o brio pela reciprocidade são 
dados cada. vez mais. fallando-lbes na fingida demi.>são. A tropa as duas molas reaes sobre que deve trabalhar a m.marcbia luso
de terra, milicias e povo, que souberão que os auxíliadores es- brasileira. 
ta~'áo em armas, desconfiárão desta medida, e tomarão-n'as cc A prov-a. que eu dou, que a força moral é ~uperior a phy
tambem, e não se quizerão desarma r· sem que a divisão se de5- :;ica, é que, quando no dia 12 de Outubro tent;\'rão fazer o que 
arma~se . ' participei a Vossa Mage,'tade em carta de 4 de Outubro de 

« Os da divisão, que por um instante estiverão quasi com as 1821, apezar da tropa estar contra, esteve po1 um triz a reben
su!ls loucuras a dJviclir os dous reinos, tqmárão difi'erentes pon- ta r a independencia, e logo que eu proclamei tudo socegou e 
tos, e os de terra licárão nos seus quarteis do campo de Santa todos se unirão em sentimentos. 
Anna, esperando o ataque por elles gizado com aHos fins ; e as- « Agora mesmo, emquanto os habitantes se persuadir..ão que 
sim estiverão até as 24 horas, que mnndande eu dous officiaes, obravão por sua livre vontade e sem coacção, e que tinhão, 
um aos de ca e outro a divisão, com difTerentes propostas, as-' corno tem todo o cidadão, direito de representar, que lhe pro
senti rão os da d1visão passarem para outra banda do Rio (como vém do direito natural, aJudado pelo direito puhlico constitu
Vossa Magestade verá pelo papel que remetto pela secretaria cional, e que erão tão livres como seus irmãos, nunca .[allárão 
de Estado Lia guerra) . mal nem das cOrte , nem de Portugal; mas logo. que a divisão 

<< O general, que até agora poderia merecer algum conceito pela sua soberba se quiz mostrar superiora e intentou espravi
de quem o não conhecesse, se demitti o a si mesmo, e se pôz á sar esta prov incia- declarárão-se os partidos de cá e de., lá
t~sta da divisão, e passou para a outra banda com ella. que tem r~sta~o ao governo conter o povo, ~~m de evitar pri-

~· Alguns soldados, que não pnderão passar,. me pedirão gas entre ~~·maos ,.; .Pot:tanto dtg? que se a l;lmao ~1ve_: por_ !:)~~e 
b~txa, e eu Jbc tenho dado, porque estão de tal felt!O msubor- a força mo1al sera mdtssoluvel, se a physlCa, eLa nao extsbta 
dmQ.dos, que, se não fosse este expedi0nte, elles farião taes ata- para nunca ma1s. . 1 .. 
ques aos hHb itante~ . que elles, d~sespcrndos por ta nto soffrer , << Dou part~ a Vossa Magestade;que ,rnu~e1 Ires m1mstros: o 
~egur;•mcnte se desunirião, e portanto-como 0 meu trabalbo é conde de Louza, po~ me baver ped1do ;p Vtetra \~o Caula, por 
para unir ~mbos us bcmispberios 11 procurar 0 socego na parte serem medr!JSOs e nao convn·em aoserv~o danaç~o nasactuaes 1 
que me foi cooftaúa-razão por que ap roveitei a 11ccasião de C1rcu~stancws, e ~ara os seus lu!la:es nomeet paF1a o~ negocws 
dat· as baixas para os poder domar (porque têm estado quae; ,do remo e estrangetro~ José Bon1tac10 de :Andrada e Stlva, para 
leíies esfaimados), e demais porque tropa sem disciplina não a fazenda Caetano P_tnto de :t-.hranda M:Ontenegro, e para a 
se1·ve para nada, muito menos para fazer unir duas partes tão gue.rra Joaqutm de Olivetra Alvares, que el'a BJUdante-g~neral. 
ditlerentes em tudo, e que só a força moral (4ue é a verda- E~tmare 1. que Vossa Magestade approve tanto quan to, e a op1-, 
deira força para sustentar a ordem das nações) as póde mao pubhca que qualquer delles goza geralmeq_te. 
unir. « Peco a Vossa Magestade que mande apresentar esta ao so-

berano'congresso para que elle fique ainda mais1certo_ de quanto 
<< Logo mandei immediatamente portari~s para as baixas aos eu tenho tt•abalbado na uni3o de ambos os hemispberios, que 

commandantes; elles, por mducção do Jorge e má disciplina nem as desordens des-tes não puderão acabar e dissolver, qem 
sua, oão só não executárão, como era sua obrigação, mas até poderitõ- ernquanto cu estiver contendo com toda~ as minhas 
disserlío que era maroteira e-que eu não tinha antoridade- e rurças a declaração da independencia, já por alguns bem dese
não d'l rão cumprim ento; e por ordem do Jorge derão baixa, jada-e que será ao meu vêr (que antes não queria vêr) inevi
e dizem que-quem os governa é o gl!neral Avilez e mais nin- tavel, a não serem bem tomadas em consideração as represen
guem- e não dérãó respo&ta alguma il secretaria mais du que taçõt'S das províncias-. 
mandurP.m os sobrescri ptos. << Deos guarde, etc. )) 

<< A minha obl'igação é ex pOr a Vossa Magestade para que 
r.,ça sciente as cOrtes do procedimento destes insubordinados, 
afim de que ellas tomem um perfeito conhecimento do estado 
<ICtual parA ordenarem o que lhes convier, que seguramente 
ha de ser o qnl convier á nação em gera l. 

CHEGÃO NOTICIAS DE PERNAi\1BUCO E E' MANDADO 

O SR. DRU~UrONO PAliA ALLI 

• << Remelto, para perfeito conhecimento de Vossa Magestade . . . á ~ · . 
e d<1senvolvimeoto do soberano con<>resso todas a; ordens que Os que pnmerro medlt rao no RIO de Janen·o que 
tenho dado, e uma proclamação que fiz (~m que expresso cor- era neccssario resisti e a Portugal, por occasião da 
dialmen t~ o meu sen tido) para sustentar moralmente a união publicaç.ão dos fataes decretos de 29 cr'e Setembro 
que pbysJCamcote é ephemera. O povo cada vez mats desconfia é b . . l d . ~ d d . · 
da tropa que compõe a divisão, e assim é de necessidade que, at c egar ao pon O ~ separaçao. os o~s I em os, 
pa!'a socego desta prov incia, regresse ainda antes da chegada I se por ventura as condrções da umào contmuasse m 
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a ser, como até então erão, desfavoraveis ao Brasil, 
contavão com o assenço e coadjuvaçãO' das provín
cias de S. Paulo, Minas, Rio-Grande do Sul e Santa 
Catbarina, e nãocontavão em vão. Ao norte conta vão, 
principalmente, ::o:n Pcmambuco e Alagôas. A Bahia 
estava então na força de seu enLhusiasmo com as 
causas de Portugal, e queria ser cons1de!'ada como 
uma proviucia daquelle reino, e não pertencer mais 
á integridade do Brasil. A Bahia, nesta sua preten
ção, ·não obrava por si, era victima dos portugue
zes, que a dominavão na capital. U:m periodico in
titulado Semanario cívico, e outro a Idade de ouro(*), 
redígidos ambos por dous portuguezes, exaltavão 
essas idéas e de alguma, fór·ma disfarça vãu a verda
deira opinião publica. Pernambuco, pelos seus pre
cedentes, dava já a mais solida garantia da spa 
uniãe> com o Rio de Janeiro. Era ella necessaria para 
comprimir a Bahia pela sua direita e desaffrontar ás 
outras províncias marítimas pela sua esquerda. 

Pouco ou nada se sabia no Rio de Janeiro do 
estado em que se uchava Pernambuco e quaes erão 
as suas opiniões naquella actualidade. Contava-se, 
porém, com os seus ho1~ro.sos prec~de_ntes, quando 
na noite do dia 13 de Janetro, o Pnnc1pe, tomando 
assento na triLuua do theatro, deixava ver no seu 
semblante que alguma cousaopreoccupava e affligia. 
Poucos minutos depois appâreceu no camarote dos 
influentes da situaç'io o guarda-roupa João Maria 

conta, e que não receberia por esse serviço subsi
dio e nem recompensa alguma pecunial'ia. De tudo 
deu-t>e pat•te ao Pl'incipe no dia seguinte. O aconte
cimento dos dias anteriores não permittirão dar 
maior desenvolvimento a este negocio; mas quando 
chegou José Bonifacio no dia 17 já o enviado estava 
portanto para partir e só lhe faltaYa que o navio que 
o devia conduzir pudesse fazer-se de vella. Era o 
brigue fl'ancez Pe1•ola, que ia em lastro canegar 
para o porto do Havre. O Sr . . Drummond esta,•a 
munido de urrl passaporte para a França, com escala 
por Pernambuco, e de um despacho circular do 
encarregado de negocias da. Grã-Bretanha, o Sr. 
Chamberlin, dirigido a touos os consules e com
mandantes de navios de guerra de sua nação, pe
dindo que dessem todo o auxilio e protecção de que 
necessitasse o portador, que era individualmente 
mencionado no referido despacho circular. A de
mora du brigue Perola foi vantajosa, porque dou 
tempo a que houvesse intelligencia verbal entre 
José Bonifacio e Antonio de Menezes Vasconcellos 
de Drummond, sobre o importante negocio de que 
se tratava. 

O brigue Perola largou do porLo do Rio de Ja
neiro para o de Pernambuco no dia 1 de Fevereiro 
e alli foi fundear no dia 14 do mesmo mez. 

Berquó (que depois foi Marquez de Cantagallo) que VIRTUDES CIVICAS.-CHECADA E RECEPÇÃO DAS DEPUTAÇÕES 
de o1·dem do Principe vinha trazer um pequeno pe- DE S. PAULO A FELICITAR O PRJ.NCIPE PELA RESISTENGIA 

AOS DECRETOS DE 29 DE SETEMBRO DE 1.82·1. 
riodico impresso em Pernambuco, em typos·de páo, 
intitulado Cega-rega. Berquó exprimia o desalento 
em que o Príncipe estava com a noticia que se lia 
naquelle periodico. Era ella que no Recife havia 
desembarcado um batalhão procedente de Lisboa, e A entrada de José Bonifar:io no ministerio foi de 
que os pernambuc.a~os hav ião recebido aquel~a tr_opa etfl'li to. vantajoso para a causa publica pela activi
com a mesma alegna com que se recebem lrmaos, dade que desenvolveu, e a tal ponto que o deputado 
que regressão ~epois de longa au~encia,. Em Per- Borges Carneiro, no congresso de Lisboa, censu
nambur:o já hav1a um outro batalhao lusltano com- rando os desacertos e lentidão do seu governo, 

J é M · d M t trouxe por exemplo em sentido contrario o que se es-
mandado por os ana e oura, por uguez, tava fazendo no Rio de-.Janeiro. 11 Alli um só hom em, 
commandante da força armada. 

Mandou-se dizer ao Príncipe que aquella noticia dis!le na tribuna 0 orador, José Bonifacio de An-
não tinha importancia, e que se darião as providen- drade e Silva, com a energia do seu caracter im
cias para precaver ás eventualidades, c que em tudo provisa forças de mar c terra, acha recursos em 
o caso seria injustiça em negocias de honra o não abundancia, e nos põe pela porta fórn com a maior 
contar-se com os pernambucanos. o Print;ipe pare- sem cerr.monia possi vel. Nós aqui gastamos o terripo 

em fallar e nilo fazemos se não l'et<islrar as desfeitas ceu reanimar-se com esta resposta. . u • ' . . _ que vamos recebendo do Brasll. n (*) Taes elogws, 
Depo1s do espectaculo .houve uma reumao na rua. feiLos por um adversar·io erão bem merecidos. O 

do Conde em casa ~e Lmz ~le. Menezes Vasconcellos Rio de Janeiro parecia electrisado. com poucas ex
de Dmmmond e alll se dec1d10 que fosse nm ri~l~es cepções, nunca se vio nelle tanto desinteresse e 
a Pe~·uambuc~, afim d.e sond~r o e~tado do espmto tanta abenegação. Ninguem cuidava senão do trium
publ~có ce~phcar as.vlstas . en~te_nçoes ?as tres.pro- pbo da causa publica. A receita do Estado não el·a 
vinmas colllg.adas, ~Lo de Ja!lel!'O, S. Paulo e M~nas. grande, po1·que estava re'duzida ao rendimento da 
Passando-se a votaçao recahiO esta em Antomo de provincia do Rio de Janeiro, e estn diminuindo 
Menezes Vasconcellos de Drummond, que se achava pelas circumsLancias do tempo· mas tal era a ordem 
pres~nte, ~ era o. mais moço entre todos os ~a n boa arrecadação e limpeza d~ mãos dos emprega~ 
reumão. Este acelto~ o encargo com a. declaraçao dos publicas que chegava para tudo uaquella época, 
de que as despezas de 1da e volta correnào por Stla em que só a honra e o merüo erão attendidos. Com-

(*) o Semanal''io era redigido pelo Maya, e a Idade de 
Ouro por Ignacio José de Macedo, frade franciscano e bom 
orador. Este fracle foi caixeiro ele uma taberna em S. Gon
çalo dos Campos da Cacboeira, depois dona lo e por fim 
ordenou-se frade no convento ele S. Francisco da Bahia, e 
se tornou por sens talentos um homem nolavel. Foi de
pois da inclependencia do Brasil para PorLugal, sendo já 
prégador regio, e alli' abhade de S. Nicoláo da cida(,ie do 
Porto e redactor elo Velho Lib erc~l do Dowr.o. 

parem-se esses tempos com os que atravessamos, 
confl'ontem-se os homens da indcpendencia com os 
que de certa época para cá têm dominado o Brasil, 
que se verá, com limiti\das excepções, que nos pri
meiros tempos de nossa emancipação política os 

(*J Agom nos acontece quasi o mesmo. C'r~tsla - se o 
tempo precioso dos 4 mezes legislativos com discursos de 
3 e ú horas, que ninguem attende, para pouco fazer-se. 

. . 
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homens servião a patria pel" amor da palria, e hoje 
servem a patria para enriquecerem a si c aos seus 
até a ultima ramificação da família, á custa dos sa
crificJos della! 

maior energia, quanta era a certeza anticipada em 
que estava da aquiescencia de Sua Al1eza Real aos 
fundamentos da justificada súpplica daquelln. pro
\'incia, por serem os mesmos que no dia 9 do cor
rente servirão de base n igual representnção do 
senado e povo desta capit:tl, e que haviü.o merecido 
a t•esposta que se fez publica pelo termo da verea
ção desse dia. 

REPRESENTAÇÃO DE S. PAULO 

, ·o dia 26 de Janeit'O Jo!';é Bonifacio e outros 
membros dtt deputação que a pro1•incia de S. Paulo 
enliou pn.ra comprimcntar o Príncipe Regente e 
ext,licat' a sua opinião sohre os deci'ctos de 29 de 
Se!emhro d~ 182L~is como a Ga;;eta do Rio (n. 13 
de 20 de .Janeiro) conta este facto: «Cbegárão com 
elfr ilo a cstn cõrte os deputados do goYerno provi
:;orio, c;)CI'O, e cnmara da capital de .S. Paulo, que 
erão anciosamenLr> deseJ·arlos rwlos habitantes de:>ta 11 Senhor.- O governo, camara, clero e poro de 

S. Paulo, que aqui nos envião como seus deputados, ue 
chlade e provineia camo já sahedores do importante cujos sentimen tos e fltmr resolução temos a honra de ser 
ohjecto de tão gloriosa missão, em tudo conforme 0 orgão perante v. A. Heal, impacientes de continuar a 
com 0s ens dHsejos e sentimentos publico, e so- sotrrer tantos velhos abusos. e o accrescm1o de Pntros 
lernnenwnle rnanifestados no dia 9 do corrente; e n"vns, intl'oduzidos pela impericia, pela má fé e peio 
comqn:m lo Sna Alteza Real desejasse admittir o c_rime, applauclirão c~m en busiasrno.as erimeirHS lenta
mais rlrp1'cssn possi velá sua presença aquellas de- t1vas e os nobres _cslocço~ de' seus rrmaos ~a Eu~·opa a 
pulações, uma 1·azão de conveniencia persua- bem da regen.~raçao polttJ~a ~o vasto lr11per1o lnsllan_o; 
d'o R o dia 26 rle Janeiro Ma o mais adquado mrLJ~á!ão, poi em,. o seu alllor e conflançn log? quere-

1 qu' . . . ' . . I Uecllrao com madureza e sangne-ftto no mamfeslo das 
pam aquelle hm. Twba Sl_rlo a_qnelle _dm feito nota- côrles ás nações estrangeiras, em que, deplorando-se o 
vel nos annacs de nossa btstona pela mslallaç~o _das estado de miseria e de pobreza em que se achava Porlu
eôrtes g-eraes da nação e rrslauração elos d1r~nt os gal, indicava-se rebuçadamente, como medida necessaria, 
políticos e mrlividuaes de todos os porluguezes, e o restabelecimento elo antigo commercio exclusivo colo
por isso os represenLantes de uma grande província nial, origem fecunda d<!S dt•sgraç~s e do longo abati-
mani!'estassRm o racionavel caso que pretendião mcnto em_q~e_pzêra o re1no do BrasiL . . _ 

.. fazP.r dos seus direitos na representação qne se pro- u E_xamm_arao depois as bas:s ~.a_,..r.onsLILlllSa.~ ua mo-
l lh,..o levar ao· conhecimento do soberano con- na r cb_J~ po_Jtuguez.t , e. as ap}~roycll ao e .JlHaJ.~O corno 

I UI. <1 ' _ . . pnnctpJos mcontestave1s de dn·e1to pubhco um versa! ; 
~resso, _naquelle m_e::.mo d1~, em que, pela sua mas o projeclo da nova constituição polilica, entrto ainda 
li!-Sl~llaçao, lhe furao reaqmstaclos esses n:tt~raes não debali·do e convertido em lei, projeclo em muita 
dn·cJtos, ba tanto tempo coal'ctados ou suppnm1dos. parte mal pensado e injusto, em que se pretendia con-

Naquelle dia, pois, pelas 1.1 horas e meia da dm~nar astuciosamente o Brasil a ser outra vez colonia, 
manhã, se congregárão os deput(ldos, pelo govemo, e a ~epresentar o papel de abject? escravo, cuja adminis
clero, carnara e povo da cidade e provincia, na casa traçao ~ra_con_fiada a tutores egmstas_e avarentos, só res
da res dencia (*) do Illm. e Exm. Sr. ministro e ponsave1s as cortes e ao governo_ de Lrsboa, ent~an!Jou no 
ecr tario de estado dos ne"'ocios do Brasil José funr!o de sua alma novas duVIdas, e lhes excitou novos 

s _c • . b temores e des~onfianças. 
Bonzfa:cw de A ndl'ada e S.t!~·a, que era UI? del1es, u Em fim apparecêrão na Gazeta Extraordinariif:.dO Rio 
onde Igualmente se reunll ao todo? os pauhstas, que de Janeiro de 11 de Dezembro passado os dous dc,crelos 
presentemente se acha vão ne$ia cidade, para a com- de 29 de Setembro; então rasgou-se de Lodo o véo c 
panharem a deputação da sua. província. Pouco appareceu a terrivel realidade. O governo, camara, 1çlero 
depois alli concorreu o Illm. senado da camara e povo de S. Paulo estremeceu dP horror e ardet de 
desta· côrte, e grande quantidade de distinclos ma- mva. . . . . .. 
gisLt·ados, que no seu- acompanhamento qnizerão _ (< Moderado, p~r~em, ~ m~w:· ~~pe~o da sua .JJ:mgoa
mo ·Iras O particular obsequiO f[Ue I'BUdiãO aqueJla ÇaO, e hrrvendo 1 e,ISSllmJd_? ,t I a4aO O~ se~,S dll ellos, ~S 5 . . : < • ' , 1 . homens sensatos procedêrao a ana l~sar fn~mente o pn-
p~ovmci_n 11c!S prssoa_s de seus depu uH os. Ao mew- meiro decreto pt·ovisorio, que orgapisa a fóJ·ma e altri
dHL ~ahw a dep~t1l:_ÇUO a pé, formando um c~mo buições elos govcmos provinciaes c\o Brasil, começando 
prestllo ou prunssao desde o largo de S. Francisco .reJo exame da gen uína intelligencia ~ stas dtla's palavras 
rlr Paula, rua do Ouvidor. até ao paço. Marchava -decreto provisorio-e achárão que só podia ser uma 
ntlianLe um piquete de cavall'aria, para ab1•ir campo, detenl!inaçüo lemporaria, exigida pela lei imperiosa da 
tanto era o povo que se achava apinhado pelas ruas necessida?e. . . , , 
por onde tinha de transitar a deputação! As janel- . '' Appltca~do, pors, a ur~enCJa de um .tal_ decreto as 
1 · . .- d . d , · d d ,· c11·cumsLnnCJas <lCLuaes das d1fTerentes provmc1as do retno 
as. es.t.lVaO a OI na as com cor tmas e se a, e u- do Brasil, reconhecêrão-n'o á primeira vis la inteiramente 

quJSSlffias coherlas . do mesm~ eslofo1 e algumas superfluo po1· estarem quasi todas regidas por goverços 
preparadas com mmta. elega nma e p_artlcul_a.r gosto, que o povo legahnente havia creado, usando dos direitos 
e todas ellas guarnemdas de quanLtrlade Jmmensa inalienaveis que lhes compelem como homens e como ri
ele espncladores qe ambos os sexos, o que concorria dadãos livres. 
para l'azer mais brilhante aquella passagem. .(( o_ UBO destes direi~os_ s? podia modiflear-se_pela pu-

Chr()'ada que roi ao paço onde tudo se acha a blrcaçao de uma conslltmçao, fruto da sabedona e. vo_n-
. e . . ' . _ v tade geral dos representantes de todas as provmews 

d~ gr,mde gtt~a, s~ndo 1_utroduz~da a depu laçao para portuguezns reunidos em côrtes. Fundados nestes direi
a sala da audwnc~'l, ah1 ent:eparão os deputa~os as tos imprescriptiveis e inalienaveis, legilimárão ás côrtes 
suas representaçoes ao mnusLro c seCI·etano de de. Lisboa pelo seu decreto de 18 de Abril do anno pas
r.stado dos negocias do reino, e este a Sua Alteza sado os governos provisorios creados nas diversas pro
Real, a quem pedio vénia para ler um discm·so re- vincias do . .Br~si l, e declarárrw_benemeriros _da palria os 
l;ttivo ao objccto da sua missão 0 que fez com tanta que premed1tárao, desenvolvêrao e executárao a regene-

, ração política da nação. 

(*) Travessa de S. Francisco de Paula n. 12. 

« E como agora ousa o decreto de 29 de Setembro an
nullar a doutrina estabelecida no decreto de 18 de Abril? 
Se o novo decreto era talvez necessario para alguma das 
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provincias do Brasil, que estivesse em desordem e anar
chia, só a esta poderia ser applicado e por ella acei
tado. 

<< Os cidadãos sensatos e livres da minha província 
passãrão depois a examinar se um tal decreto era justo, e 
conforme com as bases da constituição por elles approva
das e juradas, e o resu ltado deste exame foi o pleno co
nhecimento da sua clara e manifesta anti-consti tucionali
dade, porque se estas mesmas bases, bem que princípios 
de direito publico universal, não podião obrign os brasi
leiros emquanto pelos seus legitimos deputados as não 
adaptassem e jurassem ; muito menos os podião obrigar 
regras e determinações de direito publico particular, sem 
o exame e approvação de seus representantes. 

« Considerárão, finalmente, o referido decreto pelo 
lado da sua utilidade, e virão o que todo o porluguez 
sem espírito de prevenção e de partido, e só com a mira 
no bem da ordem, da união e felicidade geral de toda a 
nação portugueza, devia necessmiamente vêr, isto é, a 
desmembração do reino do Brasil em porções desatadas 
e rivaes, sem nexo e sem centro commum de força e uni
dade; virão um governador das armas sujeito e respon
save l ao só governo de Lisboa, com todas as attribuições 
despoticas dos antigos·capitães-generaes, e sómente pri
vado deste nome; virão governos provinciaes, a quem 
apparenlemente se da~a toda a jurisdicção na parte civil, 
economica, administrativa e policial, m\ls destituídos 
ve1·dadeiramente dos ins trumentos que os podião habi
litar para o effectivo desempenho de suas obrigac:oes; 
virão juntas de fazenda regidas ainda agora pelas absur
das leis antigas das suas CJ"eações , eujos defeitos já esta
vão manifestos pela experiencia de longos annos, e seus 
membros collectiva e individualmente responsaveis só
mente ás côr les e o governo de Lisboa ; virão magistra
dos independentes e anarchicos pela farta de um trilmnal 
supremo de justiça , que conheça, e julgue seus crimes e 
prevaricac:ões, e os povos, depois de acostumados por 13 
annos a recursos mais promptos, reduzidos hoje pela ex
tincção premedi tada de todos os tribunaes do Rio de Ja
neiro a irem, como vis colonos, soffrer as delongas e tra
paças dos de Lisboa, defraudados por um rasgo de penna 
de uma autoridade bcnefica e tutelar, que suspenda seus 
ais e ~nxugue suas lagrimas, despachando e punindo seu: 
demora ; virão, em uma palavra, quatro forças entre s1 
independentes, de cuja lula, e opposição infallivel e ne
cessariaJ devem seguir-se desordens, roubos, anarchia e 
guerra civil , pois que o governo de Lisboa e as cl\rtes, a 
2.000 leguas de distancia, nunca jámais poderião repri
mi-las e obvia-las ; virão, fi nalmente, o accrescimo de 
d~pezas inuteis, e o caruneho do velho despotismo 
creanclo por toda a circuuferencia a nova arvore consti
tucional até seu amago. 

« Que horríveis calamidades, pois, nos presagiava e 
promelLia uma tão absurda fórma de governo I A qu~ de
ploraveis destinos não estava condemnado o bello, nco e 
vas to Imcerio do Brasil! 

,, Passou-se depois ao exame do segundo decreto da 
mesma data, pelo qual Y. A. Real, unico pai commllm 
q1.1e nos restàva, devia ser ar rancado do seio da grande 
família brasileira, afim de viajar incognilo, como assoa
ll•ão pela Hespanha , França e Inglaterra. 

« No primeiro decreto vimos lavrada a sentença da 
anarchia e escravitl iio do Brasil ; no segundo, vêmos a 
execução da terrível sentença, vêmos a perfidi~ com 9~e 
o Brasil é atraiçondo, e por fim a deshom"a e 1gnom1ma 
com que Y. A. Real é tratado : no pl'jmeiro vimos espo
liado o Brasil da cat.hegoria de,reino ; no segundo vê
mo-lo reduzido· ao misero i>stado. de orphandade. 

« Roubou-se pelo primeiro decreto a V. A. Real a lu
gar tonencia que seu augusto pai lhe havia conferido ; no 
segundo se diz que a residencia de V. A. Real é nesne
cessaria nesta cbrte e até indecorosa I Robou-se-Jhe o go-

. verno deste reino que lhe era devido, e deste roubo i?J
politico e contrario aos mais caros interesses do Brilsll e 
até de Portugal, deduzirão a necessidade do seu re
gresso. 

« Que artificio miseravel e grosseiro I Quão curtos em 

• 

adivinhar o fuluro são os os autores dé tão desvairada 
polilica I Como se illudem os deslumbrados, que adqui
rirão nas côrte uma pequena maioridade de votos, se 
esperão levar ao cabo .;cus projectos I 

« Quanpo Portugal, em 1580, ou Yendido pnla traição 
de algum de seus mãos filhos, ou conquistado pelas ar
mas hcspanholas, dobrou, mal grado séu, a honrada cer
viz ao jugo do novo Nero do sul Fclippe li, entrando em 
sua nova conquista, teye toda\·ia a prudencia ou a polí
tica de ratificar as capitulações, que havia de antemão en
viado aos governadores do reino depois da morte do car
deal-rei, sondo uma dellas que o \'ice-rei de Portugal 
seria portuguez, salvo se elle nomeasse para este lugar 
um príncipe de sangue real, e para contentar ainda mais 
os portuguezes promelleu o mesmo Felippe IL residtr em 
Portugal o mais largo tempo possi v e!. 

« Portugal, conquistado e vergado sob o peso de duros 
ferros, conserva comtndo um governo central, de que de
pendem todas as suas províncias ; e o Brasil, livre, e só 
criminoso talvez por haver siogelamente e sem reserva 
associado seu destino aos destinos de seus irmãos da Eu
ropa, vê-se agora despedaçado em porçõrs desatadas e 
prh·ado ele um centro commum de força e tle unidade, 
sem se esperarem nem serem ouvidos os seus deputados, 
porque a estes, quando lá chegarem, só se deix:o. por es
carneo a pueril tarefa de approvarem ou não a extincção 
das ordenanças ! -

« Quando em 1807 o augusto pai de V. A. Real se reli· 
rou para o Brusil deixou em Lisboa uma regeo ria, e os 
europeus, ainda não contentes com este governo central, 
pedirão a Sua Magestade que ao menos lhes enviasse a 
V. A. Real pua chefe daquella regencia. A traição e a 
perfidia rou!Járão -nos o primeiro, e o decreto das côrtes 
quer ainda roubar-nos o segundo : rt>cusão os de Portugal 
a seus irmãos do Brasil a posse de um bem, cuja perda 
não-podião supportar. . 

« Que egoismo inaudito, que comportamento I Sua má 
politica chega a tanto, que não temem sacrificar a maior 
parte da· nação, e toda a augusta família de Bragança, 
aos acasos prova,·eis de se renovarem as tristes circums
tancias de 1807. 

« o pequeno reino de Irlanda, apenas separado da Grã
Bretanha por um estreito braço de mar, conserva todavia 
um governo gEI{al, com todas as attribuições do poder 
executivo; o mesmo acontece ao diminuto reino de Han
nover, governado aotualmente por um irmão de George IV, 
e o mesmo vêmos nos reinos da Bohemia e da Hungria, 
cujo monarcha é o augusto sogro de V. A. Real. 

« Como, pois, pócle vir A cabeça de alguem pretender 
que o vasto e riquíssimo reino do Br·asil fiq ue sem um 
representan te do poder executivo, e sem uma mola central 
de energia e direcção geral ? Que absurdos em politica e 
que falta de generosidade. 

« Emfim, terminou o povo de S. Paulo o exame do se
gundo decreto, com a annalyse dos motivos com que se 
pretende justificar a retirada de V. A Real, e estremeceu 
de horror com a só idéa de que talvez tivesse de vêr o 
Principe bereditario da corôa e regen te deste reino, a 
unica esperanca da serenissima casa de Bragança, via
jando incognitÕ por uma ci réumscript~ parte da Europa, 
como uma criança rodea,da de aios e de espias ; porém 
elle está capacitado, augusto Senhor, que a necessidade 
da sua supposta viagem é nm grosseiro estratagema, com 
que se pretende cohonestar () medo que se lhe tem e a 
violencia que se lhe faz. 

« Quando este paiz foi esbulhado do benefico fundador 
do Imperio brasilico, do Sr. D. João Vl, nosso rei consti
tucional, os menos perpicazes em poliliea virão no ,seu 
tegresso para Porl11gal o cowplemento dos projeotos que 
alguns facciosos tinhão de antemão secretamente urdido 
para o conservarem debaixo do jugo e melhor o escravi
sarem, e desde então previrão a prisão honesta que o 
guardava: boje que Y. A. Real é chamado, com o frívolo 
pretexto de viajar para instruir-se, crê o governo, a ca
mara, o clero e o povo de S. Paulo, que igual lle~tino 
aguardava a v. A. Real, pois os conjtfrad,os; que abusArão 
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da boa fé do soberano cong1·esso, nunca' lhe podião tri
butar o menor amor e respeito. 

<< A' vista, pois, da serie de males e desgraças que 
ameação o bem geral do Brasil, a consliluição futura da 
monarchin, e a mesma independencia e prosperidade do 
resto do reino unido, o governo, camara, clero e povo de 
S. Paulo, em nome de lodos os paulistas, em nome de 
todos os brasileiros que amda conservão algum brio e 
honra, em nome de todos os verdadeiros portuguezes de 
ambos os mundos, vêm rogar pela presente deputação a 
V. A. Real a execução de tão arbitra rios e anli-constilu
cionaes decretos ; deste modo desvanecerá projectos com 
que pretendem alguns facciosos arruinar a obra da nossa 
commum felicidade e santa constituição, por que lodos 
suspiramos. 

« Sim, augusto Senhor, que motivos ponderosos deve
rião conduzi-lo a Portugal? O amor da patria? Para um 
Príncipe Lodos os seus Estados são patria i demais este 
amor, bem ou mal entendido, pelo torrão em que nasce
mos tambem deve fallar no coração de seus augustos fi
lhos, nossos compatriotas, que em tão criticas circumstan
cias nrw devem abandonar o seu Brasil. Seria porventura 
o desejo de tornar a abraçar seu augusto pai ? 

" Os abraços e carinhos de seus fililos e de uma terna, 
e -virtuosa esposa iodemnisa-lo-hão dos abraços pater
D<!es, e sendo para os paulistas indubitavel que Sua Ma
gestade fõra forçado a chama-lo para Portugal, desobede
cer a taes ordens é urn verdadeiro acto de obediencia 
filial. 

u Seria acaso a felicidade de seus subdiLÕs da Europa? 
Quem mais delta precisa que os habitantes do seu Brasil? 
Scrião os interesses futuros de sua augusta familia? Estes 
mesmos requerem i!;IJperiosamente que v. A. Real con
serve para 11 serenissima casa de Bragança o vasto, ferlil e 
grandioso reino do Brasil. 

« Eis o que lhe aconselha a razão, o dever e a politica; 
se, porém, V. A. Real, apezar de tuclo, esti-vesse, como já 
não cremos, pelos deslumbrados e auti-conslituaionas de
cretos de 29 tle Setembro, além de perder para o mundo, 
9 que não era possível, a dignidade de homem livre e de 
Príncipe, Leria lambem de responder perante o tribunal 
da divindade pelos rios de sangue, que irião ·ensopar sua 
ausencia nossos campos e montanhas ; ~orquo, quebrados 
de uma ve1. os prestígios da ignorancia e da escravidão 
antiga, os honrados portuguczes do Brasil, e mórmente 
os paulistas, e Lodos seus 'netos e !llhos, que habitão a 
populosa e rica provincia·de Minas-Geraes, o Rio-Grande 
dp Sul, Goyaz e Mato-G1·osso, escudados na justiça da sua 
causa, c seguros na sua união, força ·e riqueza, quaes Li
g~es esfaimados, Lomarião vingança crua da perfidia desse 
punhado de inimigos da ordem e da justiça, que, vendidos 
á política occulla de gabinetes estrangeiros e allucinando 
as cõrtes, pretendêrão fazer a sua e a nosjla infelicidade; 
e esta vingança faria época na historiado universo. 

« Mas nós declaramos perante os homens e perante 
Deos, com solemne juramento, que não queremos nem 
desejamos separar-nos de nossos caros irmfws de Portu
gal ; queremos ser irmãos e irmãos inteir.os, e não seus 
escravos, e esperamos que o soberano congresso, despre
zando projectos ins~nsatos e rlesorganisadores, e pen
sando seriamente no que ClOn-vem a toda a nação portu
gueza, ~onha as causas no pé da justiça e da igualdade, 
e queira para nós o que os portuguezes da Europa que
rião para si. 

« Enlfto, removidas todas as causas de desconfiança e 
descontentamento, reinará outra vez a paz e a concordia 
fraternal entre o Brasil e Portugal. 

« Seja, pois, V. A. Real o anjo tutelar de ambos os 
mundos; arrede com a sua sabedoria, força, decisão e 
f1·anqueza, desprezando todos os remedios palliativos, que 
não curão, mas matão o enfermo, para sempre o quadro 
funebre das imminentes calamidades que ameaçüo o vasto 
Imperio lusitano; con6e-sfl corajosamente no amor, ter
nura e fidelidade dos portuguezes do Brasil, e mórmente 
D~s seus· briosos paulistas, que pelo nosso orgão oJTere-

cem seus corações· para abrigo de V. A. Real, seus corpos 
para escudo e seus fortes braços para sua defesa ; que 
por nós, finalmente, jurão verter a ultima gotla de seu 
sangue, e sacrificar todos os bens pa1·a não verem arran
cado do Brasil o seu Príncipe idolatrado, em quem tem 
posto todas as esperanças da sua verdadeira felicidade e 
da sua honra e brio nacional. 

<• Di~ne-se, pois, V. A. Real, acolhendo benigno as 
supplicas d~ seus fieis paulistas, declarar francamente á 
face do universo que não lhe é licito obedecer aos decre
tos ultiniO.!, para felicidade não só do reino do Brasil, 
mas de Lodo o reino unido; que vai logo castigar os re
beldes, e perturbadores da ordem e do socego publico; 
que para reunir toda> as províncias em um centro cbm
mum de união e de interesses recíprocos, convocará uma 
junta de procuradores geraes ou representantes, legal
mente nomeados pelos eleitores de parochia, JUntos em 
cada comarca, para que nesta côrte e perante v. A. Real 
o aconselhem e altvoguem a causa das suas respectivas 
províncias, podendo ser revogado seus poderes e nomea
dos outros, se se não comportarem conforme as vistas e 
desejos das mesmas províncias; e parece-nos, .augusto 
Senhol', que bastará por ora que as províncias grandes do 
Brasil enviem dous deputados e as pequenas u~ 

Deste modo, além dos representantes nas cõt·Les geraes, 
que advoguem e defendão os direitos da nação em gerat, 
haverá no Rio de Janeiro uma deputação brasilica que 
aconselhe, e ·faça tomar aquellas medidas urgentes e ne
cessarias a bem do Brasil, e de cada uma de suas provin· 
cias, e que não podem esperar por decisões longiquas c 
demoradas. 

" Entao nós, mensageiros de tão feliz noticia, iremos 
derramar o praze.r e o jubilo nos corações desassocegados 
dos nossos honrados e leaes patrícios. _ 

1 
rc Numero favela I 
" O céo nos ba de ajudar 1 

« José Bonifacio de Andrada e Silva. ·- Antonio Leite 
Pereira da Gama Lobo, deputados pelo governo e camara. 
-José Arouche de Toledo Rendoa, deputado pela ca
mara. -0 pad1·e Alexandre Gomes de Azevedo, deputado 
·pelo clero. » 

\ 
cc Senhor.- O bispo de S. Paulo, e cabido da sua Sé, e O

clero do seu bispado, pelo seu procurador o padre Alexandre 
Gomes de. Azevedo, vigario. co I lado _da freguezia de Mboy 
daquelle bispado, com a mawr subm1ssão e respeito se apre
senta na real presença de V. A. Real depois de offerdcer a Deos 
as supplicas, e orações pela saude e felicid de de V. A. 1\eal, 
da augusla Sra. Princeza Real e de toda a augusta, real fa-
milia. \ 

cc Senhor, foi para nós, e para todo o povo de S. Pauloe 
de t.odo o Brasil, como uma setta que atravessou os noEsos co
rações, o decreto das cOrtes geraes de Portugal, que manda que 
V. A. _Rea I seja recolhido á Lisboa, deixando-nos orphãos 
sem pa1. 

cc Este decreto tão longe está de fa:~:er a felicidade dos povos 
a que se devem dirigir todas as leis, que só serve de fazer a 
sua infelicidade, e fomentar desordens e partidos, que infalli
velmente se hão de seguir da ausencia de V. A. Real, apartan
do-se deste continente do Brasil. Pensão muit.o mal as.cõrtes 
se julgão querer reduzir o reino do Brasil a uma província, 
captiva de Lisboa, para ellas dominarem com um poder despo
lico e servil. 

« Pretendem illudir a Vossa Alteza, com o pretexto de ir 
viajar pelos reinos de Castella, França e Inglaterra; este in
tento não é senão afim de terem a Vossa Alteza Real come 
captivo se se apartar do Brasil para Lisboa. V. A. Real r> um 
Principe religioso e de alta contemplação i não tem necessidade 
de viajar nos reinos estrangeiros ; no seu reino e domínios 
tem muito que observar viajando nelles. 

a Não se aparte Vossa Alteza do reino do Brasil, onde Lodos 
os brasileiros estimão, amão e reverencião a Vossa Alteza, so
bretudo os honrados paulistas : Lodos elles, eu e o meu clero, 
estamos prompt.os a dar a vida por V. A. Real e pela real fa -
mil i~. 

rc V. A. Real em consoienciadeve ficar neste reino doBra-
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si!, governando, para evitar as coLsequencias funestas que da 
ausencia de V. A. Real infallivelmente se hão de seguir, pois 
os brasileiros são honrados e estão co111oos olhos muito abertos 
para vêr o que lhes con,em; se V. Á. Real seguir o 9.ue pre
tendem as cOrtes ba de se arrepender e sem remedio. Siga 
V •• A. Real o dito de Cesar, que dizia-que valia mais ser o 
primeiro em uma aldêa que o ~egundo em Roma. 

Ih~ prescrevêrão governo_s P,rovinciaes, organisados de tal ma
neira, qu~ ~6 .parecem dest1~ados de p_roposito para enfraque-
cer-nos, dmd1r-nos em par11dos e desligar as províncias afim 
de melhor imperaram sobre cada uma, ' 

C< Rogamos, pois, a y. A. Real que, para bem seu~_nosso, 
satisfa'ça ás nossas supphcas tão bem fundadas na rehg1ae, que 
tambem padecerá da ausencia -de um Príncipe tão religioso, e 
formado conforme o coração de Deos, segundo se explicão as 
Sagradas Escriptnras ; não nos deixe Vossa Alteza orpbãos, su
jeitos a ta11tos infortunios. 

C< Elles nos têm enviado tropas, sob pretextos especiosos 
~em gue bouve~e inimigos externos a combater ou d1ssençõe~ 
mtestinas a suflocar. Mas que homem ha tão estupido, que não 
p13netre o verdadeiro fim de taes expedições? 

a Governe V. A. Real este reino do Brasil com aquella 
mesma caridade, prudencia e sabedoria, com que até agora tem 
governado e attrabido os corações deste povo brasilicnse, e o 
povo de Portugal se contente com a presença de S. M. Fjdelis
sima, que é de superabundancia, pois elles antes, segundo di
zíão, se contentavão só com a f.resença de uma pessoa real. 

a Deo& guarde a V. A. Rea , á augusta Sra. Princeza Real e 
a toda a augusta real família, por muitos e dilatadas annos. 
S. Paalo, 1• de Janeiro de 18~2. De V. A. Real, o mais hu
milde subdito.-Matheus, bispo.-Manoel Joaquim Gonçalves 
de Andrade, provisor e vigario-geral do bispado.-Antonio 
Joaquim de Abreu Pereira, chantre da Sé. » 

(Seguem-se diversas assignaturas.) 

a Senhor.-Se ~ indubitavel que a n'lção portugueza pol' 
seus feitos immortaes tem sido em todas as épocas considerada 
como uma nação de heroes; se é certo que nenhum povo da 
terra lhe póde disputar virtudes sublimes, que tanto a ennobre
cem, taes como a adbesão e fidelidade-a seus reis, enthusiasmo 
pela gloria e patriotismo exaltado, tambem é ,inçontestave_l que 
iilla é snnpre a mesma, que os mesmos sentimentos a ammão, 
quer habite um ou outro hemispberio. A bistoria do Brasil 
attesta esta verdade. 

C< As heroicas proezas dos pernambucanos por espaço de sete 
annos eontra seus tynnnos invasores, os hollandezes; os glo
riosos e felizes esforços dos bahianos, .fluminensés e outros po
vos, repellindo por vezes aggressões estrangeiras, são exemplos 
que ass:ls evidencião quanto os portuguezes nascidos no Brasil 
prezArão sempre a sua independencia, ainda quando agrilhoa
dos pelo barbaro despotismo. 

· C< Era i~possivel, pois, real Senhor, que os brasileiros de 
hoje, herdeiros dos nobres sentimentos e valor de seus ante-

. passados, e i Ilustrados pelas luzes do seculo, não vivess11m pos
suídos do amor da gloria, e cada vez mais inflammados no de
sejo de vêr li~re e indep~nden~e o seu paiz natal : era impossi-

. vel que depois de tão !)songerras esperanças de uma melhor 
sorte elles não· tremessem agora de horror e ind.ignação, pre
vendo desde ja o medonho futuro que os ameaça se se realiza
rem os planos de escravidão que lhe preparão osportuguezes 
da Europa. 

« Os brasileiros, real Senhor, estão persuadidos de que é 
por. meiO de bayonetas que se pretende dar a lei neste reino; 
mmto se enganão de certo os seus inimigos, que intentão pOr 
em pratica tão erradã política : o Brasil conhece perfeitamente 
toda a extensão de seus recursos. -

« A noticia da extincção dos tribunaes do Rio de Janeiro, a 
da rel.irada dos vasos de guerra e os decretos de 29 de Setem
bro, vierão pôr o cumulo a nossa desesperação. Ordenão que 
V. A. Real vá quanto antes para Portugal, deixando o reino 
do Brasil sem centro commum de governo e união, e tornan
do-o dependeniA' de Lisboa em todas as suas relações e nego
cios, qual vil colonia sem contemplação. 

a Esta medida, a mais impolitica que o eil\lirito humano po
dia dictar, tomada sem se consultar os representantes doBra
sil, é o maior insulto q_up se podia fazer a seus habitantes, e sua 
execução, nós o ousali10s dizer, será o primeiro signal da des
união e da discordia, será o principio das desgraças incalcula
veis que têm de arruinar a ambos os reinos. A ameaçadora 
perspectiva de tantos males convenceu os habitantes desta ca
pital da necessidade de se reunirem para obrarem de commum 
accordo, e tratarem das medidas que as circumstancias exigem 
á bem da patria. 

C< A camara e os cidadãos abaixo-assignados, persuadidos de 
que da resolução de V. A. Real dependem os destinos deste 
reino, resolvérão enviar a augusta presença de V. A. Real unia 
deputação, composta de tres cidadãos, o conselheiro José Bo
nifacio de Andrada e Silva, o coronel Antonio Leite Pereira da 
Gama Lobo e o marechal José Aroucbe de Toledo Rendon, cujo 
objecto . é representar a V. A. Real as terríveis consequencias 
que necessariamente se devem seguir de sua ausencia, e ro
gar-lhe haja de differir seu embarque até nova resolu~o do 
congresso nacional, pois é de esperar que elle, melhor illus
trado sobre os recíprocos e verdadeiros interesses dos dous 
reinos, decrete outro systema de união, fundado sobre bases 
mais justas e razoaveis, a principal das quaes sera certamente a 
conservação de V. A. Real neste reino, sem a qual jámais os 
brasileiros consentiráõ em uma união ephemera. · 

c< A deputação terá a honra de expressar a V. A. Real os 
puros sentimentos de seus paulistas e a firme resolução em que 
se achão de preferirem a morte á escravidão, de não pouparem 
sacrificios até esgotarem a ultima pinga de seu sangue para sus
tentarem seus direitos. 

« Praza aos céos que V. A. Real, cheio de prudencia e sabe
doria1 anml.a aos nossos votos, pois de outra sorte rios de san
gue tem. de innundar este bello paiz, que de certo não merece a 
sorte que lhe pretendem destinar. 

C< A' augusta pessoa de V. A. Real guarde Deos muitos an
nos, como. havemos mister. S. Paulo, em vereação de 31 de De
zembro de 1821.- O ouvidor interino José da Costa Car
valho. >> 

(Seguem-se outras assignaturas.) 

o. Com elle~ o generoso Brasil, que tão francamente se pres
tou a fazer causa commum com Portugal, vendo illudida a sua 
boa fé e ultrajado o seu decoro nacional, reconhece hoje o seu 
erro, e á vista de procedimentos nunca esperados parece jazer 
amadprnado, podendo apenas am::editar tão absurdas dispo
sições a seu re&peito. 

cc Os paulistas, porém, não podendo por mais tempo disfarçar 
lillU justíssimo resentimento, são os primeiros que ousão levan
tar sua voz e protestar contra actos inconslitucwnae~. com que· 
se pretende il\udir e escravisar um povo iivre, cujo crime é ha
ver da.do demasiado credito a vãs promessas e doces palavras. 
Desnecessario seria narrar aqui por extenso todas as causas de 
nosso descontentamento ; V. A. Real bem as conhece. · 

--
PRELUDIOS PARA A GUERRA DO nrADEIRA 

Ignacio Accioli (*) nas suas interessantes Memo
rias Historicas da Bahia, resumindo os aconteci
mentos do fim do anno de 182:1. e principio do de 
1822, diz que no dia 3 de Dezembro de 182i teve 
lugar a eleição para os deputados ás côrtes de 

a eim, real Senhor, parece que um destino fatal pugna per 
arrastar as bordas do precipício a esses mesmos portuguezes, 
(\Ue, na sua regeneração politica attrahirão sobre si a admira
Qio do. mundo. 

e: Depois de haverem conseguid? o principal objecto dp seu 
plano, o arrancar do Brasil o precwso deposito que o céo lhe 
confiára em 1808; depois de haverem recebido dos brasileiros 
as mais decisivas provas de uma confraternidade sem igual, 
mudArão inteiramente de tom a respeito destes mesmos since
ros brasileiros, a ouja indiscreta. coo.Pe.ração devem em grande 
parte o feliz resullado de sua perigosJssima empreza. 

o. Os representantes de Portugal, seín esperarem pelos do 
Brasil, começárão a discutir um .projecto·.de constitllição; que 
devia ser commum a ambos os remos, proJecto em que, a cada 
pagina, se descobre machiavelismo, com que, com douradas 
cadêas, se intenta escravisar este riquíssimo paiz e reduzi-lo a 
mera colonia. 

« Os representa~tes de Portugal, depois de haverem pelo 
art. 21 das bases reconhecido o direito, que só competia aos 
representantes do Brasil, de fazer a lei para seu paiz, repenti
namente se 11rrogárão esse mesmo dir·eito, e-começarão a legis
lar sobre os mais sagrados interesses de todo o Brasil ; elles 

(*) Ignacio Accioli de Cerqueira e Silva, filho do des
e mbar,gador Miguel Joaquim de Cerqueira e "Silva, naaceu 
em Cõimbra em 1808, onde seu pai casou, sendo estu
dante na universidade. Jgnacio Accioli lambem frequen
tou aquella universidade, e não se formou ; porém exer
cia o emprego de advogado, porque, tendo quasi Lodo o 
cursp de direito, era proficiente na legislação .. Deq-se aos 
estudos historicos logo nos primeiros annos da sua exis
tencia, e publicou em 1833 a sua Chorographia Paraense. 
em 1835 as Memor.,ias Historicas da Bahia, e outras obras 
que tantos creditos lhe derão. Por muito tempo gozou na 
Bahia de uma bella posição; porém diversas circumstan
cias, indo de encontro a seus interesses, empobreceu a 
tal ponto, que em i853, já além de pobrissimo, com a sauda 
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Lisboa, faltando apenas as listas de Jacobina, e re
cahio a escolha em pessoas dignas do cargo que se 
lhes confiou, quaes o litterato Franc:isco Agostinho 
Gomes , José Li no Coutinho, Pedro Rodrigues Ban
deira, Cnriano José Barata de Almeida, Domingos 
:Borges de Barros, Luiz Paulino de Oliveira Pinto 
da França, Alexandre Gomes Ferrão e o vigario 
Marcos Antonio de Souza, sendo supplentes o des
embargador Christovão Pedro de Moraes Sarmento, 
Ignacio Francisco Silveira da Motta e Francisco 
Elias da ~ilveira; mas já a este Wnpo os destem
peros de alguns actos daquellas côrtes ha vião dado 
origem a irritação dos arrimos no Brasil produ
zindo a idéá de ri validades entre brasileiros e portu
guezes, (*) mais augmentada ainda pelo comporta
mento irreflectido de muitos destes, a quem a junta 
prestava especial protecção, e foi consequencia 
disto a tentativa bastantetemerama de 3 de Novem
lira. Desde o {0 daquelle mez tiúhão apparecido em 
differentes partes, e principalmente nos aquartela
mentos, proclamações concitando a tropa e povo a 
expulsarem a junta governativa(**), e esta fez logo 

• recolher no dia seguinte a mesma t~opa em seus 
quarteis, conservando-se ella toda essa noite em 
pala cio : no dia seguinte pelas i i horas do dia U1U 
grupo de militares e paisanos, ·entre os quaes se 
notavão os tenentes-coroneis José Egydio Gordilho 
de Barbuda e FelisJJerto Gomes Caldeira, O\; majo
res Antonio Maria da Silva 'forres, José Gabriel da 
Silva Daltro, Francisco da Costa Br·anco, José Eloy 
Pessoa da Silva, os capitães José Antonio da Fon
seca Machado, João Antonio Maria, 0 cadete João 
~r~mo, o Dr. José A vellino Barbosa e Felippe Jus
tiruano da Costa Ferreira, se dirigio á pr·aça do 
Palacio, subindó pela ladeira da Praça, dando vivas 
á ccins'tituição, ás côrtes e ao novo governo, e gri-
Jando al1áirw o actual. • 

Chegados á sobredita praça , e approximando se ~ 
guarda principal, redobrárão os mesmos vi v as, ao 
ouvirem que daquella guarda se -da vão outros ao 
gover'no existente, e o coranel ajudante d'ordens da 
semana, Salvador Pereira da Costa, que das janel
las dó palacio tlnha presenciado semelhant-e mov·i
mento desceu á porta do mesmo palacio, reptehen-

assás deteriorada, o tr·ouxe para minha casa, onde por mais 
de 6 annos viveu. Desejoso de morar com a mulher sahio 
de minha companhia, porém sempre lhe prestando os 
soccbrros que podia. Como parente ainda proximo de Igna
cio Aeéioli, fallei a alguem d.o governo para se compade
cer de sua sorte, e por algum tempo se lhe mandou 
dar dos cofres publicas uma pensão de ).OO$ mensaes, 
c.om n condição de escrever a hisloria model'Oa, e elle, 
tirando das fraquezas forças, e ajudado por mim, escre
-veu dous tomo; que os entregou a Sua :\Iagestade, e logo 
depois lhe lirárão a pensão, não obstao te ser o ch?'oni.1ta 
do Imperia !o'alleceu Igoac\o Accioli de Cerque ira e Silva 
na rua do Fogo, hoje dos Andr·adas, em o primairo andar 
da casa n. 53, no dia 1• de Agosto de 1865, e foi sepul
tado em sepultura rasa n. 3847, no cemiterio de S. João 
Baptista, e sendo trasladados os seus restos m0rtaes no 
mez de Setembro deste anno de 1870 para o meu jazigo 
perpetuo de ramilia, que mandei construir no cemilerio de 
S. Francisco de Paula. 

(•) A· rivalidade ünpolitica, anti-social e reprehensiva 
mesmo, entre os nascidos em Portugal e os nascidos no 
Brasil, data de 1808, e (oi devida á indiscripção dos que 
vierão de Lisboa com a fan'lilia real. Vide o 1 • tomo da 2' 
parte da minha Chorographia Historica. 

(") Apparecêrão muitas poesias. 

deu o commandante da mencionada guarda, e mais 
pessoas que se mostra vão dilectas ao governo : se
guirão logo os consPirados para a casa da camara e 
encontrando nesta o celebrado procurador Joaquim 
José da Silva Maia, que então redigia o Semanat•io 
Civíco, o obrigárão a apresentar nas janellas dâ. 
mesma casa o estandarte municipal. · 

A junta enviou logo os seus membros os tenen
tes-coroneis Francisco de Paula de Oliveira e Fran
cisco José Pereira a fazerem marchar a tropa para a 
praça, e noticiada esta ausencia aos conspirados 
pelo sobr·edito ajudante d'ordens, se encaminhárão 
todos para palacio, 'lcompanhando-os o presidente 
da camara, e aquelle procurador Maia, obrigado de 
medo, conduzindo o estandarte. Penetrárão só mente 
os militares á sala onde se achava t•eunida a junta 
provisoria, á qual o presidente da mesma camara 
declarou que aquelles cidadãos se ·dirigião alli a 
propôr um novo governo, por ser essa a vontade do 
povo: em igual sentido fallárão , e com acrim~nia, 
os mencionados Gordilho , Felisberto Gomes, e 
Pessoa; mas a junta dava largas ás satisfações, já 
porque receiava dos conjurados, já porque assim os 
demerava, emquanto se reunia a força que esperava. 

Ateava, porém, a desordem na mencionada praça; 
outro grupo de portuguezes gritando- morra Jnlío 
Primo, morra Gordilho, fóm t'eiJoluciànat•ins f Vi ·1a 
o governo actual f e consecutivamente chegou o re
nente-wronel Pereira com uma companhia do b l
talhão 12,. que, postando-se na porta do palacio, 
passou a occupar ns respectivas salas, seguindo-se 
logo o resto do dito batalhão com o tenente-coronel 
Francisco de Paula e toda a legião lusitana, menos 
o 2° batalhão, commandado pelo tenente-coronel 
Joaquim Antonio, que ficou postado no largo do 
Terreiro com uma peça de calibt•e 6, para ·cobrir a 
t•et:aguarda daquella força, e o esquadrão de caval
laria, não faltautlo tamhem o capitão do navio Con
ceição, Felippe ViAira dDs Santos, com 100 mari
nheiros al'mados. Toda essa força continuou a dar 
vivas ao governo exii:ltenLe, mas não bastou pVa 
atenar os conspirados, que tenazmente instavão 
pela demissão da junta pro viso ria, persuadindo a 
unirem-se-lhes-os commandantes da me~ma força, 
os quaes de ordem da junta se havião reunido em 
palacio. · · ', 

Algumas persuasões empregou ci junta pl:ovisoria 
para que os sobreditos officiaes se recolhessem ás 
suas casas, e desistissem de qualquer projecto tu
multuaria; com tudo vendo frustrado este meio, 
ordenou lhes que im mediatamente sahifsem do pa
lacio, deelarando que serião presos os que o não 
fizessem : obedecê.rão alguns, mas Gordilho susten
tava que todos queriào ir presos, e o major Pessoa 
começou a redigir uma declaração dos motivos que 
os h avião impellido, quando de novo foi a todos 
intimado que sahissem, e que se quizessem escre
ver o fizessem na casa da camara; todavia demo
rando-se ainda alli por mais um pequeno espaço de 
tempo, forão logo capturados os mencionados Gor
dilho, Pesso&, Felisberto Gomes, João Antonio 
Maria, Salvador Pereira, Daltro, Torres, e condu
zidos escoltados por quatro officiaes e uma partida 
de soldados da legião lusitana, para a fortaleza do 
Barbalho, donde forão removidos para bordo da 
fragata Príncipe D. Pedro, cmquanto em terra se 
forcejava pela captura de outros in volvidos. Pelas 3 
horas da tarde tudo estava tranqumo, e a tropa re
colhida a seus quarteis, ficando, porém, na praça 
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do Pala~io um forte destacamento de 300 praças, e' Fons.eca Machado, que se suicidou em Lisboa, o bri
côm lres peças de artilharia. gade1ro Sosé Thomaz Boccaciari, que se atirou ao 
~m cons.equencia d~ste acontec.imento ~uita gente mar a? entra~ na barra de Lisboa, o capitão Luiz 

sahw pa CJdnde, e a Junta no d1a segumte procla- Antomo da SJlva Horta, o tenente FranCisco Rodri
mou nestes termos: gues G?mes de So.nza, o secre~rio rlo 1 o l'cgimenlo 

cc Habitantes da BMia!- A junta provisional de gQverno 
desta provincia, instarJâda .QO s~mpre glorioso dia I O de Feve
reiro pelo illustre povó e briosas trop(ls desta cidade para vos 
reger em paz, e manter a sagrada causa da jurada constituição 
portugueza; esta mesma junta, reconhecida e approvada por 
el-rei o Sr. D. João v'l e pelo soberano congresso das córtes 
geraes, extraordinadas e COllstituin~es, se con.gr.ntula hoje com
vo$co por vos haver s!llvado do in§ondavel abysi.P.o em que 
meia duzia de moq~tr~, sem pat.ria, nem religião, 1lludindo a 
poucos boo;~ens credulos, vos ia despenband6. 

cc José Egydio Gordilho, José Eloy Pessos, Felisberto Go
mes, João Antonio ··Mariz e José Gabriel da Silva Daltro, uns 
perdidos na opinião p'ubiica, e todos inimigos parciaes do go· 
verno, por lhes não haver fartado a insaciavel sêde de torpes 
luoros e tresluuca!los despachos, se arroj~rão a perpetrar o 
horrível crime de attentar tumultuariamente contr·a a existen
cia deste mesmo governo, qué, com tanto 'risco e tamanbó de
ll;Odo, fol levantado por yós sobre as rui nas do antigo despo
tisrpo, e percorrendo as ruas com alaridos, ap.resentárão-se nos 
paços do conseljJo, acompanhados d~: alguma gepte da plebe, 
ra'l'os offici2es de linha ~pouquíssimos paisano~, sem repre
sentaQão civil, arrombárã<> com suas espadas a caixa em que se 
guardava o estandarte, arranoârão-n'o daquel\e deposito, for
çátão alguns dos membros do corpo do nobil~simo senado, 
que então alli se acha vão a atrav!lssar a praça, e, violando o 
respeito devido ao palacio do governo, invadir ão-n'o armados 
com punhaes e pbtulas; que bem se vião escondidos por entre 
s~us vestidos, e quizerão obrigar a JUnta provisional a demit
trr-se c (o que mais e), a autorisa-los para a seu sabor estabe
lece\em um novo governo, que, fartando-lhes sua venenosa 
ambtção, vos lançaria sem duvida no I" l~gu da anarchia. 

cc Mas o invisível brJI_ço do Senhor Deos dos exe1cHos, que 
tem sempre velado na felicidade desta formo~~ proviJ;ICia, vos 
salvou lambem de serdes victimas sacrificadas à maldade 
daquelles onergumenos~ que, violando sem pejo o juramento 
que tão legal e solemnrll!ente prrstárão, de obedecer a este 
governo, cobrindo-se com as falsas roupas de-amigos do 
povo-pretendião satisfazer suas pai~ões PjU'ticular!ls, e collo
cando no meio da discordia o jdolo que açlr;>rão, .elevar-se, 
abater-vr;>s, e la,nçar i\SS)m OS alic~r,qes WS CfÍlÍlinOSoS e sinis
t~OS fins do mar e~iAc,to partíçlo-F~~iS~!Jrt).no-qve nã'o fim
dia menos que a perfeJ!asr.isão entre o Brasil e Portugal. Sim, 
firme a briosa tropa nos princ,ipiqs que Jurou manter, não cor
reu. voou a· soccnrrer-vos, sem praLicar a menor violencia, 
soube preservar-vos da desgraça de que ereis ameaçados. · 

C< Es~es filhos bast!lrdQs da patria, que com :vil perfidia se 
a~revtlrào a querer S!i:fiocar em vós qs seQtimpo.tos que caracte
t'Jsã_o os verdadeiros portugue~es, V\rão. bal~Çlos S~\lS iníquos 
proJectos, não coo~eguirão, como ínl~ntav~·o, marear o bri
l~al!te explen~or da glr;>rjp. adquirida no 'sempre ine'moravel 
d1~ 10 de Fevereiro pótvós e pela' va,ente tropá,"â qual ' mil e 
mil louvores seJâo dados. ·· 

«.A junta provisional, depois de esgotar todos os meios de 
!)aC!ficar a9.uelles insanos, fazendo-lhes as mais generosos pr<?
p~sJções, d1ctadas todas pela prudP.ncia, pelo amor á consti
tuição e união cow seus irmãos de Portugal, e pela obrigação 
q~e contrahio de defender-vos á cus\a de seu proprio sangue, 
VJo-se, emfim, necessitada a fazer prender os infames pertur
bad~re.s do publico socego, que, com inex~licavel contumacia, 
P~rsJsl!ão em seus abominaveis intentos. Ei-los, pois, em pri
sao, esses inimigos da boa ordem, a quem os remorsos hão de 
atormentar, não mais x:eceeis que vos inquietem. 

cc HAbitantes da Bahia l aculhri-vos a vossos domicilios; ter
nas mãis, carinhosas esposas, voltai as delicias de tomar de 
novo nos br»ços maddos e fllhos; contai que a vigilancia do 
governo a cana rilr;>mento sobe de ponto para con.servai'··Vos 
~m paz; vivei, pois, em tranquillidade nu seio de vossas rami
has, e confiai, como até aqui, em nós, e na patriotica e excel
l~ntc tropa, guarda segura de vossas vidas e.fazenda•, clamando 
comvosco: - Viva a religião! Vi vão as córtes da nação por
tugueza! Viva a constituição que ellas decretarem I Viva e!- rei 
o Sr. D. João Vl.-Paiacio do governo da Bahia, aos 4 de No
vembro de 1821.-Luiz Manoel de Moura Cabral, presidente.
Paulo José dt :a-rello Azevedo e Brito, vice-presidente.-José 
Fernandes da Silva Freire.-Francisco de Paula de Oliveira.
Francisco José Pert~ira.-Francisco Antonio Filgueiras.-José 
Antonio Rodrigues Vianna. li 

Em seguida a esta proclamação forão presos 
varias officiaes, como o capjtão Jqsé Ani,onio da 

de_2• lmha Franc1~co José da S1lva Cas~ro, o capitão 
Joao de Souza Netto, o tenente Franc1sco de Oli
veira, o seta-patrão da Ribeira José Soares, o fr.Hor 
da alfandega João Carneiro da Si!va Rego e o c~dete 
Ignacio de faltos Telles de l\fenezes, os quaes pos
tos a bordo da fragata Príncipe D. Pedro, forão re
mettidos para Lisboa, e alli soltos em Abril de 
1.822. 

A nenhuma confiança que e depositava na junta 
provi ional, as intrigas que diariamente promovjão, 
e os desregramentos da tropa lusitana, principal
mAnta com as desordens que fizerão no dia 1.2 de 
Novembro e 25 de Dezembro, que foi muito forte, 
preludiavão os acontecimentos que mais tarde se 
realizárã o. 

E' ELEITA KOVA JUNTA 

Em virtude da lei do i • de Outubro de i821 foi 
marcado o dia 3i de Janeiro de 1.822 para a eleição 
da nova junta provisional, e forão eleitos, apezar 
da grande opposição dos portuguezes, o Dl'. Fran
cisco Vicente ViaQna presidente, o desemhar: ador 
Francisco Carneiro de Campos secrelal'io. e n~em
bros Francisco Martins da Costa, Francisco Elesbão 
Pires de Carvalho e Albuquerque, conego José Car
doso Pereira de Mello, tenente-coronel Manoel 
Ignacio da Cunha Menezes e o desembargador An
tonio da Silva Telles, bem como o brigadeiro Manoel 
Pedro da Silva Guimarães para commandar as 
armas, em vista da mesma lei e portaria de 26 de 
Outubro de 1.82t. 

A nova junta (*) tomou posse no dia 2 de :Feve
reiro. O seu primeiro acto, no dia 4, foi abolir a 
com missão de sensura -que existia creada. Em con
sequencia da eleição ter recahido loda em pessoas 
nascidas no Brasil, crescia progressivamente as ri
validades de nascimento, e o augmonto dos odios 
entre os soldados brasileiros e portuguezes. As 
causas presngiavão grandes desordens, e no emtanto 
no dia H de Fevt'reiro entrou o navio /Janubio, 
procedente de Lisboa, trazendo a noticia de estar 
nomeado o coronel Ignacio Luiz Madeit·a de Mello 
commandante das armas dn Bahia por carta regia 
de 9 de Dezembt·o de 1821. 

Eis a cnrta régia ; 

cc lgnacio Luiz ~fadeira , brigadeiro do exercito nacional e 
reaL-Eu el-rei vos envio muito saudar. Pela conllança que 
faço da vossl! pessoa, e pela experiencia do zelo e preslimo com 
que vos empregais na serviço do me11 exercito, hei por bem 
encarrçgat'-VOS do ~overno das armas da província da Bahia, 
cujo emprego exerc1tareis emquanto e\1 assim houver por bem 
e não mandar o contrario. Escripta no palacio de Queluz, ao~ 
9 de Dezembro de 1821.-REI, com guarda. 

cc Para Ignacio Luiz Madeira. J 

Apresentada ao governo da Bahia esta carta ré
gia, clle l'espondeu em 16 de Fevereiro com o se
gnin le offir.io : 

« Para o E:s.m. briga rleiro governador das armas desta pro
víncia Ignacio Luiz Madeira de Mello. 

cc lllm. e Exm. r.-A junta pro,'isoria de, governo ac.cusa a 

(:> Ignacio Accioli,. << Memorias Historicas. » 
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recepção do officio de V. Ex. eD;J data ~e hoje, depois de 4 ho
ras da tarde, e não cabendo na e~tre1teza. do tempo congre
gar-se a camara antes da segunda-fetra prox1ma, p~ra o que se 
officia á mesma camara, declara eslaJunta que, á v1sta da carta 
ré!rla por V. Ex:. apresentada, não púde deixar de reconhecer 
q;e V. Ex. se acha legitimamente nomeado governador das _ar;-· 
mas desta província, e.que, logo que V. Ex:. entre no exe~c1c10 
de suas attribuições, póde contar com a cooperação da JUnta 

rovisoria para. tudo quanto puss~ tender ~manutenção da or
~em publica, conservação da un1dade p'•httCa, paz e tranqUtl-
lidade da pPOvincia. . 

(( Oeos &uarde a V. "Ex. Palacio do governo da Bahia, aos 16 
de Fevere1ro de 18!!'!.-Francisco Vicente :Vianna, pres1dente. 
-Francisco Carntriro de Campos, secretano.-Franmsco Eles
hão Pires de Carvalho e Albuquerque.-Manoellgnacio da Cu
nha e Menezes.-João Cardoso Pereira de Mello. ll 

dar immediatamente as mais serias e promptas providen
cias para que os c_orpo~ que _Ih~ o~edecem ~e conlenhitb 
nos limites da mais stncta dtsmphna, respettando como 
cumpre os cidadãos pacíficos, e que &ccorreudo qualquer 
difficuldade V. Ex. se apresente logo no palacio deste go
verno com os officiaes maiores de ambas as linhas ás suas 
orden;, para que de comm~m ~ccordo _com Ps~a ju?la as 
corporações e todos os mdadaos mats respe1Lavets que 
possão cong~egar-se, se tome uma resólução sabia e capaz 
de segurar a salvação da província, ficando aliás V. Ex. 
responsavel para com as mesmas cOrtes e el-rei de todos 
os máos resultados que possão acontecer. 

« Deos guarde a V. Ex. Palacio d!> gov~rno da ~ahia, 
i8 de Fevereiro de !822. - Fraoc1sco Vtcente Vtanna, 
presidente.-Fr.ancisco Carneir~ de ~ampos, sec~etario.
Francisco Martms da Costa Gutmaraes,-Franmsco Ele~
bão Píres de Carvalho e Allmquerque.-Manoel Ignamo 
da cunha Menezes.-José Cardoso Pereira de Mello. n 

Esta noticia causou abalo, e maior ainda com a 
chegada do correio maritim~ Leopoldina. n~ dia 15 
qu.e foi portador da carta régta que constttut~ o co-
ronel Madeira govemador das aem~s. Mad~tra, _no A tropa portugueza desde o dia i6 que se achava 
mesmo dia i5 apresentou a carla régta ao brtgadmro no8 quarteis com as armas nas mãos, assim como 
Manoel Pedro e aos commandantes das fortalezas e a brasileira, esperando o motl).ento de se pegarem. 
dos corpos de i • e 2• linha; e no dia seguinte (i6) No emtantü pelas ruas percorrião magotes de maru
mat;tdou-a apresentar ao senado da camara. para s~r jos armados e gente portugueza sem edu~ação a 
regtstada e confirmada, ~ que teve lugar trrefl.ecl,t- insultarem e a augmentarem o terror na ctdade e 
damente (*) por que entao !!chavão-se na casa das 1 obriaando muita gente a sahir della, e fazendo que 
sessões ua eam~ra um. umco vereador e o procur~- os b~asileiros se fossem reunir â força do brigadeiro 
dor, os quaes Irrefl.ecLtdamente fizerã~ em tal dt- Manoel Pedro de Freitas Guimarães. O governo 
ploma exarar o cumpra~se e não o ass1~nando com mandou recolher os marujos âs suas embarcações 
tudo, po~ serem adver~td<fs pela escrivão de que e desarmar aos que andavão pelas ruas a promover 
não ~odião tomar dehberaçao alguma, em conse- desordens. Os partidos cada vez mais ,c;e exalta vão, 
quenCta de se não _ac~ar o senado da cat;nara reu- e para prevenir a lula que estava eminente o go
nido, pelo que offie1árao ao co~onel Madeira, obser- verno provisorio dirigio ao senado da camara o se
vando-lhe 1sto mesmo. Madetra, em presença da guinte officio: 
participação do pt·ocurador da cam31ra e vereador 
presente ficou desesperado, e convocou um conse- ,, Havendo-se notoriamente espalhado boatos temerosos 
lho composto dos of(h;iaes dos corpo)! de fB e 2a li- de acontecimentos sinistros que póde resultar do choque 
nha e lhes perguntou (cada um a cada um) se duvida- dos partidos, que desgraçadamente se annuncião por 
vão em vista da carta régia, reconltece-lo governador occasião da posse do novo governador das armas, a junta 
das'armas, recebendo resposta afirmativa, pedio-lhes provisoria, a quem incumbe providenciar a publica tran
aue assignassem um termo de obedieocia, o que se quillidade, principalmente em circumstancias tão ard~as 
:t e extraordinarias, determina que a camara desta cidade, 
tez. . d lh ru· t no acto de insinuação do diploma regio, que nomeou ~ 

Divulgada a uotteia o c~nse o ~ tar, a ropa drto governador, qualquer difficuldade, não deUbere po 
brasileira dos corpos de tropas do patz constante do si só, mas se apresente instantemente perante esta junta, 
1 • regimento de infantaria, artilbario e legião de para que, de commum accordo com elfa, as corporações 
caçadores declarârão obedecer ao governador das e cidadãos mais respeitaveis da cidade, se tome a me
armas, brigadeiro Manoel Pedro de Ft·eitas Guit;na- dida que ~ossa assegurar a salvaç~o da provínciA. . 
rães, e a portugueza em favor do coroael Madeira, << Pala~w do governo da Bahta, 18 ' de Fev.eretro d_e 
e se pronunciârão de modo a promoverem contlictos !82~.-Vtanna, presJdente.-Campos, ~~cretarw.-Gul
e começo de guerra civil. Neste estado de eiferves- maraes.-Aibuquerque.-Cunha.-Mello. 11 

cencia em que já se a chavão os animos, ajunta do • 
governo provisorio dirigio ao brigadeiro Manoel Neste mesmo dia foi remettida ao senado da 
Pedro e ao coronel Ignacio Luiz Madeira de Mello camara uma representação assignada por 42i ci
o officio seguinte : dadãos para quê suspendesse a posse do novo go

vernador das armas; era do teor seguinte ; 
u lllm. e Exm. Sr. -Havendo a junta provisofia do 

governo desta província empregado todos os seus desve- « Illm. senado da camara.-Os habitantes desta cidade abaixo 
los nas conferencias que tem tião com V. Ex;. para acer- assignados, e por meio destes os habitantes de toda a proyincia, 
tar as medidas, que possão previnir quaesquer aconteci- cujos sentimentos patrioticos têm sido sobejamente declarados 
mentos funestos com que os partidos, desgraçadamente na presente época, tomando por base delles a sagrada causa da 
annunciados, procurem perturbar 0 publico socego por constituição e firmissima união do reino unido de Portugal, 

Brasil e Algarves, em uma só família, julgão do seu dever Ieoccasião da posse do governo das ar·mas, com que V. Ex. vara v. s. 0 seguinte, 
se tem mui cordialmente confot·mado, e continuando lo- c< De nmguem forão desconhecidos os denodados esforços do 
davia a espalhar-se boatos temerosos, que inspirão a esta muito digno Sr. brigadeiro Manoel Pedro de Freitas Guimarães 
junta os mais justos receios de se não haver ainda plena- no memoravel dia 10 de Fevereiro, devendo-se-lhe com jus
mente conseguido o fim da tranquillidade que ella se ha- ttça attribuir, e inteiramente, a regeneração desta província, 
via proposto, a mesma junta, a quem muito particular- da qual çomo que dependeu a das outras do reino do Brasil, a 
mente incurnue viviar sobre a policia e segurança da pro- ponto de o premiar o povo com a patente que tem, conferindo-

" d lhe ao mesmo tempo o governo das armas desta província. vincia, desde já requer a V. E_x., em nom~ o sobe_rano (<De ninguem são pelo mesmo modo desconhecidas as virtu-
congr·esso da nação e de el-re1 o Sr. D. Joao VI, haJa de des militares e civis deste homem extraordinario, pelo que cer-

tos nós de c(u~:~ do commando das armas depende em grande 

(*) Ignacio Accioli, Memorias Híst07'icas. • 

parte o gozo da li~.erdad~ civil ou a escravidão, segundo forem 
lliberaes ou despoticas as mtenções daquelle a quem elle fór con

fiado, principalmente havendo-se estabelecido no decreto do 1• 



DAS CONSTITUIÇÕES 123 

de .Outubro. do anno passado que o governador das armas só I cc A este officio r~sponueu .a. junta com outro, na mesma 
sena responsavel ás cOrtes e a el-rei, ficando por iss0 mesmo tarde, no gual. annunet~~ partiCipar ~ ca'!'ara para se cong~ 
senhor absoluto em suas deliberações, não duvidamos, ampa- ga~ na pr1meu·~ occasJao, extrao~dman~m.enle, afim de se 
rados com o art. 14 das bases juradas, reclamar e pedir a V. s.

1 
eUectuar a d.1ta !nsmuação; que aJunta, _a v1s~a da Cllrta régia 

baJ.a de. não conferir ~or ora ~ posse do gover.oo das armas ao que lhe h.ay 1a. s1do ap1 cse~tada, n~o pod1a de1xar de rec·ouhe
bngadeJro Ignacio Lu1z Mrde1ra de l\1~11~, e SliD fazer patente c.er a legJtJmJda~e. da sua nomea.çao, : que log? que S. Ex. es
este negocio a todas as camaras da provmc1a, afim de que estas, twesse no ex.eretCIO de suas attnbmçoes podena contar com a 
conformando-se con:: o parecer e vontade dos povos, dêm l'S cooperação da JUnta para tudo quanto tendesse á tranquillidade, 
seus accordos, os quaes V. S. levará ao conhecimrnto do sobe- . unidade polilica dç reiuo l.l soceg~ da pro..':' i ceia. 
rano congresso, para que novamente, tomando em sua alta e cc Dissolvida a Junta JÓ depo1s de anoitecer e recolhidt·S ~~ ~ 
profunda consideração, delibere o que fOr melhor. suas casas os seus membros, souberão que havia div1são de 

« E offerecem esta por embargos, como fica poodPrado, para opinião e pa1 tido acerca da curialidade do dipl('lma, e subse
serem decididos pelas soberanas cOrtes, e receberáõ mercê.- quente posse do novo governo das urmas, pelo que, reunidos 
Bernardino Alves de A•·aujo, coronel graduado e interino com- os ditos membros no palaciu das sessões, no seguinte dia 17 do 
mandante de artilharia. » corrente, não obstante ser domingo, abi .conferenciârão com 

(Seguem-se UO assignaturas.) cada um dos ditos Exms. brigadeiros, e protestando o Exm. 
Manoel Pedro de Freitas Guimarães, que prime1rr. se apresen
tou, toda a resignação ás ordeus superiores, prometteu que elle 

A CAMARADA BAHIA SE REUNE PARA VERIFICAR OS PODERES largaria O governo das armas logo que O SPU successor se 
achasse com o seu diploma insinuado e competentem('nte em
possado, e fazendo-lhe a dita junta toda a sorte de representa
ções e instancias, para que nao houvesse o mínimo desagrado 
e dissenção que compromctteose a ~ranquillidade da província, 
se offereceu a tomar toda.s as medidas para conter em estreita 
disciplina os corpos as suas ordens, indicando até que elle dei
xaria de apparecer em publico na occasiào da posse, para evi
tar qualquer eiJusão de entbusia~mo e sympatia que a sua pre
sença pudesse occasionar na parte do povo que se lhe mostrava 
affeJçoada depois do feito da proclamação da constituição que a 

CONFERIDOS AO GENERAL MADEIRA 

Refere lgnacio Accioli (*) que comparecêrão na 
casa da camara o juiz de fóra Luiz Paulo ele Araujo 
Bastos, o vereador mais novo e o procurador, e 
tratava-se de prehencher os lugares que faJt:a.vão com 
os vereadores transactos, recebendo-se nessa occa
sião o alvará da mesa do desemoorgo do paço com 
a nomeação dos vereadores desse anno, que erão 
Antonio Ferreira França, Francisco Antonio de 
Souza Uzel, Francisco Gomes B1'andão ~ontezuma 
e ú procurador Domingos José de Almeida Lima, 
que não aceitou o lugar e foi suhstituido lJOr Fran
cisco José Lisboa, os quaes, sendü chamados, pres
tárão jUI'amento pelas 2 horas da tarrle. Constitilida 
a cama1·a passou a exàminar o diploma do comman
dante das armas, Ignacio Luiz Madeira de Mello, e 
como achasse irregularidades para pôr-lhe o visto, 
encaminhou-se para palacio, onde teve então lugar 
a resolução do con:;;elho, e do qual se lavrou a se
guinte acta, copiada do original : • 

" Aos 18 dias do mez de Fevereiro do anno do nascimento 
de Nosso Senhor Jesus-Christo de 18~2. uesta eidade de S. Sal
vador, Bahia de Todos os Santos e sala do palacio do governo, 
estando prebente a junta provisoria do governo desta província, 
o Exm. br_igadeiro. governador nomeado da m~sma prov!ncia 
Ignacio LUiz Madeira de Mello, com alguns orfiCJaes supenores 
commandantes de corpos de Portugal aqui estacionados, o 
corpo da camara, relação, magistrados territoriaes, membros 
do cabido, viga rio das paror.hias, junta da fazenda nacional, 
mesa da inspecção, provedores da alrandega, Cllsa da moeda, 
dos seguros e da saude, negociantes, directores da caixa de 
descontos e casa de seguros, delegado do physico-mór, mem
bros do collegio medico-cirurgico, intendente da mar~ha, ~a
pilão de mar e guerra, commaodante da força manllma, aJu
dante de ordens do governo, bachareis rormados_ e !lutros cida
dãos de distincção e probidade, perante todos fm dito pela voz 
de seu secretario que, achando-se no governo interino das ar
mas o Ex.m. brigadeiro Manoel Pedro de Freitas Guimarães 
(o qual sendo chamado para este acto não appareceu), apresen
tou o Exm. brigadeiro Ignacio Luiz Madeira de Mello uma 
carta régia á dita junta no dia 15 do corrente, pela qual fõra 
nomeado governador desta província sem que a mesma JUnta 
tivesse a esse res(l'3ito partici~ação alguma, e agradecendo-lhe 
este acto de sua urbanidade fez a junta ao mesmo Exm. bri
gadeiro todas as QEOtestaçõe~ de C?rdial amizade, ., lhe constou 
depois que nesse me::smo d1a o d1to Exm. governador das ar· 
mas nomeado apresentára lambem a mesma régia carta ao 
Exm. governad~r int~r~n~. . . . 

« No dia segwn~ din!\10 o dtto Exm: bngad.e1ro governador 
nomeado um offimo á JUnta provlsona depo1s das 4 horas da 
tarde, dizendo que não havia ainda feito in.sinuar. o seu diploma 
por não ter havido sessão da camara, por Impedimento de mo
lestia do presidente della, pedindo que a junta declarasse os 
seus sentimentos sobre a legitimidade da sua nomeação e CO· 
operação, quo elle esperava para aperatr os laços de união e 
estabelecer a tranquillidade da provinc[a. 

(') « Memorias Historicas. » 

elle princiapalmente se devia. · 
" O Exm. brigadeiro governador das armas nomeado, tra

tando depois com a junta que lhe ftz a& mesmas representa
çõe; e instanchls acerca dos rorpus que lhe obedtcem, protes
tou lambem dar todas as providencias para conservaQão do 
socego publico, queixou-se amargamente das intrigas que se ar
márão contra eile, urdindo representações com assignaturas 
mendigadas para ~erem levadas a camara e estorvarem a insi
nuação do seu diploma: mas que, apezar de todas as contra
dicções, elle seria constante em sustentar seu direito, e \ratafia 
de fazer .realizar_ a mercê régia que lhe fõra outorgada por to
dos os me10s aos seu alcanct>. 

cc Tranquillisou-se a junta em consequencia daquellas confe
rencias, e suppflz que se estabeleceria perfeitamente o soce~o 
da cidade, alterado pelos motivos expostos, que se persuadJO 
serem dol J)OUCa mo~ta; vio, porém, com muita magun ama
nhecer o d1a de hoJe toldado de negros receios, nascidos de 
boatos temerosos, que se esperavão realizados pelo apparato 
ameaçador que apreseutavão as tropas, como dispondo-se para 
o combate, e reunindo-se a ellas cidadãos paisanos em grande 
numero, como constantemente era presenciado por todas as 
pessoas, muitas das . quaes se retira vão assombradas para 08 
suburbios, havendo uma grandíssima probabilidade de appare
cerem os hunores da guerra civil, origjpanclo-se toda esta in
disposição principalmente da funesta rMiidade entre naturaes 
e fluropeus, que, desgraçadamente plantada por alguns espiritos 
malevolos, tem prodigiosamente crescido, ameaçando a total 
rui na deste paiz. 

« A junta, C?Dh.eoeod~ então a crise perigosíssima em que se 
achava a provmCJa e ctdade, reumda com a maior brevidade 
principiou os seus trabalhos ofliciando á cama r a para qutl n~ 
caso que se apresentasse qualquer representação ou duvida con
tra a insinuação do diploma ou posse, a camara immediata
mente passasse a reunir-se a esta junta, para de commum 
accordo com ella , e com todas as autoridades e corporaçõe.s da 
cidade, as quaes a mesma junta convo&a, tomar-se uma deli
b~ra9iio conveniente ao publico socego e segurança d~ p1 o
VJnCJa. 

c< Officiou depois a_ mesma junta ao Exm. brigadeii'O no
meado governador, expondo-lh<J os justos receios que lhe ins
pira vão as disposições hostis que se espalha vão, pelo 4ue co
nhecia n~o sl.l haver cu~segu_ido o fim a que se propuzera nas 
confcrenctas com ellc bngadmro e o governador dds armas in
terino, que a .Junta requeria·, em nomu do soberano congresso 
da nação e de tll-rei, que elle houvesse de dar as mais sérias e 
promptas providenrias para que os corpos que lhe obedecião 
se contivessem nos limites da mais r1gorosa disciplina, respei
tando quanto cumpria os cidadãos paciflcos, e que no caso de 
encontrar qualquer difficuldade na lnsinuaQào do diploma 
como elle mesmo Exm. brigadei,·o havia annunciado a junta' 
se apresentasse na mesma junta para se tomar a deliberação ca: 
paz de salvar a província dos horrores que a ameaça vão. Da 
mesma maneira, e por ÍiJlaes expressões, offioiou lambem ao 
Ex.m. governador inle~ioo, conjurando a ambos que, em caso 
de obrarem o contrano, ficanão responsaveis ao soberano 
congresso e a e l-rei pelas desgraças e runestos resultados que 
sobreviessem á província. 

« )lespondériio ambos por seus ofncios e de absoluta con
formidade com os da junta. Apresentou-se então a camara 
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•·raute a ·unta pro\i5ona, olferecendet a duvida qu~ lhe occor
!!êra por f~ \ta do reoiotro da carta. régia na contadona geral da 
eõrte colllo era ordenado no regUII'·nto dos governadores da~ 

·.' e a resentando uma representação que recebêra ante, 
d~mtu~inuaçfo li,pnada com C(llatruteutas (iOO) e tantas as<Hg
n, tura::l, a q~al reclamava contra a po e, afim_ d~ que esta s_e. 
n· c!rectu·u;s~ seu1 que as camarao da piOVInCia fossem ouvi-

ao tev~sse este n~ocio â presença do soberano congresso, 
d:io~ ~~e, aÔhando-se Já ,unta:; as auturidaues, C•!rpo_rac;ões e 
~h.luuãoo aoima dP.Clarll.dO~, a quem a Jlint-a pronso~;IaJulgou 
nece oorio ..:on,ultar em obJect de tanta tran ctnl\encla e pon· 
rli}U ·iio Jrindpiou-se a deliberar subre as. duv1uas ofl'e1 ~CI
(las \, pri1ncipalmeote sobre o imminun~c per1~0 dde _anarch_l3 e 
"Ue;-ra civil qu~ ameaça,·a a lll\•v2ncta, á nsla os partl!los 
iJ,, evic..l<!nlemente declarado;;, a na<J se to1nar quanto ante~ 
uwa p10v 11J~ncia [Jrompta e efficaz, e passand~-se a votar f~1 
unanimemente accordac..lo que todos .r~conhec1~0 o Exm. bn
"aJeiro por oovernador das armas legitimamente _nomeado por 
Sua :\!age:;Lade, ~orno depositaria do poder executtvo; !Das que 
ainJa julganrio-se de pequen~ monta a falta de sole_!IJDidade do 
reoil!tro pres!'ripto pele· regimento, e mesm~ o obJeCto da re
pr~sentação, à vi ta do numero de suas ass1.gnaturas ell? uma 
oidac..le tão populosa, não se pou~t'.la de maneua algumaJul~at 
iudiU'erenle o recoio da ~erra cml, que a tod~s parecJa mu1t? 
prOV<lvel, como se collePia do appanll~ e d_Isposições host1l 
acima mencionados e dos mesmos elogws fe1tus ao goyerna
dor intel'iuo das a;mas na dit_a r_epresentaçào, o q:~e \udo po
deria truzer a l'Uina da provmCia, pelo que era preciSo esco
lher uma medida que seguramente a salvas~e. . 

<I E passando-se a yotar sobre esta med1da se assen_tou quast 
uuiformemente que se estabelecesse ou creass~ uma J~nta mi
litar com[lOota de sete membros, a saber : do Exm. bngade1ro 
"Ov~rnador das arma> nomeado, como presidente, de dous 
~1eml.Jms por elle eleitos, do Exm. governado: interino, como 
membt·u, de mais dous membros por _elle el~1tos, e que o se
timo fosse decidido á sorte, e que esta Junta, Independente da 
junta provisoria do governo, como o é o governador das ar
mas, governasse interinamente as armas da pt·ovincia até que 
el-rei e as cOrtes, é. CUJa presença de verá ser levado este ne
oocio com toda a u1·gencia, o deridão definitivamente. 
a c< Neste mesmo acto protestou o Ex:m. brigadeiro Ignacio 
Luiz ~ladeira de MeUo que era necessar1o que fosse'm ainda 
ou I' idos todos os officiaes da guarnição desta cidade, afim de 
C{lle declarasoem a sua ,-ont~de e s~ntimentos a este respeito,_ o 
que so f<lria logo no segumte d1a, e no caso que alguns nao 
com pareção por impossibilidade poderá. o seu commandante ou 
offlcial graduado trazer sua opinião por escripto; mas que este 
protesto todavia fazia sómente para melhor e mais exuberante 
conse1·vaç1io de :;eu direito, guarda de sua honra e brio militar, . 
perante as cOrtes e el-rei, e que entretanto tudo cedia a bem 
da salvação da p~ovincia e restabelecimento da publica tran
quillidade, conservando-se todavia os seus vencimentos, deno
minação de goverlltdor das armas e presidente da junta inte
rina, honra e prero~atins, salvo o exercício da jurisdicção, 
em quanto pende a aecisão do congrsso e de el-rei, porque a 
ex:et'citará collectivamonte com os mais membros della, á ex
cepção daquelles aotos que privativamente lbe pertencem corno 
ohel'o da mesma junta, e que por si só os deva executar, sem 
C{?ebra do direito dos outros vogaes, com mais declaração que 
~·>da n vez que nesta província apparecem actos hostis para 
destruir a constituição e frustrar o JUramento a ella prestado 
de uma maneira positiva e indubitavel, elle governador das 
armas reaosumirlt a plena jurisdicção que lbe dá a carta de sua 
nomeação. 

<< E por .~ sta fórma se houve por liuda esta acla, ~acrescen
tando-se por deliberação de toda a junta, corporações e mais 
pessoas que estavão presentes, que no caso de impedimento 
do Exm. brigadei1·o Manoel Pedro de Freitas Guimarães, para 
compai'GCtlr pessoalmente e fazer a nomeação que lhe compete, 
poderll. faze1 a dita nomeação por escfipto, e para que tenba 
. eu pleno cumprimento se fez este termo, escripto pelo secre
tario. da junta provisoria e assignado pel~s pessoas deliberan
t~s . -F'rancisco Vicente Vianna, pres1d1Jnte. - Francisco Car
nei ro de Campos, secretario. " 

(Seguem-se as outras assignaturas.) 

Parte que das occw·r·encias àá a el~rei Ignacio Luiz Jfa
dtl "a de Jfello em 23 de Fevereiro 

<I Senhor. - ão conheco de ver ó<~lgum maii triste do 
que ler de pennlisa•· o paltl rna\ coração de Vossa Mages
tade com a relação dos desastrosos aco ntecimentos que 
têm Lido luga r nes ta uidade. 

u Logo que no dia H do corrente se divulgou aqui a 
nolicia de que Vossa Magestade houvera por b\lm no-

mear-me para governaador das armas desta província, 
principiou o partido revolucionaria a lahorar contra a 
real 'onlade de Vossa Mageslade, e conseguia fazer na 
opinião publica um abalo 'tão grande, que abertamPnte se 
dizia que o go\'erno das armas não me seria en tregue; 
que o brigadeim Manuel Pedro de Freitas Guimarães, que 
então goveruava as armas, continuaria no seu exercício, 
e esta deso!Jediencia era seu1prr acompanhada de gran
des protestos de adhesão a Vo:;sa Magestaúe e ao . obe
rano congresso 

u Esta dispo>ição tinha por ohjeclo não entregar o 
connnando das forças a um cidadão fiel, que l1avia jurado 
de lodo o seu coração a constituição da monarchia, e qu.e 
por algumas \ezes tinha já evitadil a desordem nesta Cl
dadc, para o fazer existir nas mãos de um dos principaes 
chefes do partido da independencia . . 

u Logo que recebi no dia 1.5 a carta: régia de 9 de De
zembro do anno passado a communiquei ao govemo pro
visorio, ao general interino e á camara. O governo m·os
lrou -se imlifl'el'enle ao principio neste negocio ; o general 
disse-me que duvidava de entregar-me o commando , 
porque Vossa Magestade não lhe havia pa1· ticipado a es
colha que de mim fizera, e a camara não se reunio, como 
devia, no dia 16, em que lhe ·mand~i lliJresentar a carta 
régia para a trasl;;dar e registrar nos seus competentes 
livros, segundo maoda o regulamento de 1678. . 

u Conhecendo que as delongas podião influir na deter
minação de VO'ssa Magestade, e que o systema constitu
cional podia ser atacado, uma vez que a força e todos os 
meios militares continuassem a eslar dirigidos pelo par
tido revolucionaria, officiei á junta do governo provisorio 
uo mesmo dia 1.6 a perguntar-lhe se me reconhecia por 
general da província, e se podia contar com a sua coo
peração a bom da causa publica, e ao mesmo tempo lhe 
requeri que mandasse convocar a camara extraordinaria
mente para registrar a carta régia. 

« Na noite do mesmo dia 1.6 juntei em minha casa os 
commandantes dos corpos de 1.• e 2' linha, a quem j~ ti· 
nha participado que Vossa Mageslade me nome~ra para 
general da província, e lhes perguntei se me reconhecião 
como la!, o que fizerão e assignárão um termo para não 
moverem os seus corpos sem m'o participarem primeiro. 
Neste ajuntamento deixou de comparecer o commandante 
do regimento de artilharia Bernardino Alves de Arapjo. 
O governo respondeu ao meu officio que não podia detxar 
de reconhecer-me por governador das armas legitim,a
mente nomeado por Vossa Mageslade, e que logo que e~
lrasse no exercício da minha autoridade me prestana 
todo o auxilio, e por uma portaria mandou convocar a 
camara no dia i 8. I 

u No dia 1. 7 chamou-me o governo, \pedio-me que con
servasse a boa ordem nas ti'Opas do meu cothmando, e 
disse-me que outrotan lo lhe- promellêra o brigadeiro Ma
noel Pedro de Freitas Guimarães. 

<< A camara reunio-se, fi nalmente. no dia 1.8, e rece
beu uma repre>entação ·assignada por mais de úOO pes
soas para que fosse co nservado no St'Verno das armas o 
brigacloiro Manoel Pedro de Freitas Guimarãe11, em atten
ção aos sens serviços no dia 1.9 de Fevereiro de 1.821. 
Esta rep1·esenlação, que nunca devia tomar-se em consi· 
deração, para paralysar as régias determinações de Vossa 
Magestade,. foi apresentada pela camara ao govemo, o 
qual lhe linha ordenado que, se na occasião de lbe ser 
apresentada a carta r~gia apparecesse qualquer embaraço 
á_ sua execução recorresse a elle para dar as providen
mas . 

<t A camara propbz tambem ao governo a frívola diffi
co ldade lJara a execução da carta regia, de que ella não 
fôra . registrad~ em. L_isboa na contadoria geral. o governo, 
não 9uerendq dectdir por seu motu-proprio, e sabendo jã 
antenormenLe das difficuldades que se oppunbão linha jâ 
convor.ado as a~toridad~s, corporações e alguns ~idadãos. 
N~ta . assembloa, depo~ de largo debate, se decidia pela 
ma10na que, p:..ra eVIIar guerra civil, o governo militar 
fosse entregue a um~ junta, ·composta de sete membros, 
de q~e eu fosse prestdent~, co.qservando as minhas hon
ras e Interesses, e que dous'lnembros da junta tossem por 
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mim nomeados, dous pelo brigadeiro Manoel Pedro de 
Freita~ Guimanrtes, que na assembléa foi nomeado mem
bro da junta militar, e um pela sorte, e que assim se 
conservasse o governo das aJ•mas até á decisão de Vossa 
MagPslade e soberano congresso. 

" Alguns cidadãos, entre os quaes se comprehendem 
todos os officiaes do exercito de Portugal que estavão 
presrnles, comhalêrão esta opinião, demonstrando a ille
galidade da representação contra a carta ré11:ia, e susten
tando que sómeute ao soberano congresso competia alte
l'ar as l~is, e que-a que regula a organisação'dos governos 
do BJ•asil fôra aLé feita pelo congresso a pouco tempo; 
porém eu cedi á maioria da assembléa, e julguei que, es
tando imminenle a guerra civil, eu fazia a Vossa Mages
tade e á nação um serviço maior em evitar, cedendo da 
autoridade que Vossa Magestade me confiára, do que 
usando da força para fazer executar a carta régia de 
Vossa Magcstade. Porém os meus sacrificios e os bons 
desejos de conservar em paz esta cidade para nada ser
virão. 

<I Tendo-me retirado do palacio do governo pelas 5 ho
l'aS da manhã, com a saLisfnção de ter empregado da mi
nha parte tudo o que estava ao meu alcance para con
servar o socego publico, éu fui repousar tranquillamentlt, 
e mandei· retirar para o qua1tel uma parte do batalhão 
de infantaria n. 1.2, que na tarde do dia 1.8 maodára es
tallelecer em algumas ruas de suas immediações, em 
consequenr.ia da approxim~ção de piquetes de facciosos 
do forte de S. Pedro, que embaraça vão o transito a mui
tas pessoas, e até atirárão alguns tiros sobre os piquetes 
que mand·ei postar na sua fr·ente, e naquella mesma tarde 
mandei ao govemo o capit:\0 do corpo de engenheiros 
José Feliciano da Silva Costa protestar em meu nome que 
eú não era responsavel pelo ma!' que se seguisse se tor
nasse a fazer-se fogo sobre as tropas do meu commando. 

u Na manhã do dia 1.9 sómente ficárão no cl!mpo os 
piquetes que julguei necessarios para vigiar·em na segu
rança do quartel, e cssses mesmos tinhão ordem para se 
recolherem logo que se retirassem os...que lllP estavão 
fronteiros. A's 6 horas e meia da manhã uma grande 
porç.'!o de tropa de linha, milicianos dos regimentos dos 
pardos e pretos, e até paisanos, sahirão do forte de 
S. Pedro, e vierão atacar os postos do batalhão :1.2 com 
tinas peças de artilharia, que disparárão por algumas 
vezes. 

u O tenente-coronel Francisco José Pereira reunio logo 
o batalhão e foi repellir os levantados, fazendo-lhe fogo 
C'Om ulna peça, e os seguio para os fazer retirar para o 
forte, deixando elles as duas peças: Quando chegou á en
trada de uma rua que conduz para o Trem, que está si
tua'do nas immediações do forte, as tropas facciosas, que 
se achavão no Ttem, com tres peças àe artilharia, fizerão 
um tenivcl fogo; o teneu[e-coronel atacou enÜto o Tr(lm, 
conseguio desalbjar quem o defendia, e ficárão em seu 
poder as lres peç<~s, retirando-se para o forte o resto dos 
facciosos. 

u Emquanto isto acontecia mandei a legião constitu
cional lusitana occupar differentes posições para embara
çar que o regimento de infantaria da Bahia e o regimento 
de caçadores pudessem reunir-se no forte de S. Pedro ao 
tegimento de artilharia, ou bater-nos pela retaguarda se 
se empenhasse um novo combate com as tropas do 
forte. 

.. • Aquelles dous corpos levantárão-se e fizerão fogo· 
sob~e a legião oonstilucionallusitana; foi por I.)Onsequen
eia preciso repelli-los e tomar os seus quarteis. Parte 
~testes corpos pôde evadir-se, e foi reumr-se ao forte de 
S. Pedro ; oútra parte ficou em poder da legião constitu
eioual lusitana, e depois foi posta em segurança. 

" Na tarde do din 19 intimei ao forte para' que se ren~ 
desse • porém nada ficou decidido, e como as respostas 
que deu o commandante .do regimento de artilharia forão 
muito íncoherentes, ordenei que no dia seguinte se tra
tasse de bloquear o forte. 

• Na> manh.ã do dia 20 mandei-lhe outra vez intimar 
para se render ; pouco depois soube que a guarnição se 

ia evadindo ; mandei então o 2• batalhão da legiiio cons
titucional lusitaua tornear o forte. . 

<< No caminho foi atacado por uma partida dPsta guar
nição, e ainda pôde aprisionar oitenta e tantos homens. 
Nessa mesma noite veio o commandante do regimento de 
artil~aria tratar comigo sobre a sua rendição, e na manhã 
segumte entrl\r.~o no forte as tropas constitucionars, nã() 
encontrando senão o brigar!eiro Manoel Pedro de Freitas 
Guimarães, o commanclanle do regimento de artilharia, 
um capitão, um quartel-mestre e alguns cadetes. 

u Proclamei immediatamente aos habitantes pnra que 
tol'nassem a restituir-se ás suas moradas, e o nwsmo fiz 
aos soldados dispersos, exbor'Lando-os a reunirem-se nos 
seus quarleis para não vexarem os habitantes do campo. 
Todos os aue estão reunidos têm conlinundo a ser forue
cidos dos· seus vencimentos e estão desuunadog nos seus 
qnnrteis. Muitos otliciaes fugirão e outros estão presos. 
Tenho dado todas as providencias para restabelecer o 
socego publico, e os habitantes têm-se recolhido a suàs 
casas • 

<< Tal é, ~enho1·, em resumo a serie de acontecimentos 
que tem flagellado esta desgraçada cidade, e que eu me 
apresso a commuoicar a Vossa Magestade por um navio 
estrangeiro que vai para Cibraltar, reservando para daqui 
á poucos dias uma carta mui circumstanciada, acompa
nhada de todos os documentos que a falta de tempo e de 
socego não tem permiltido ainda colhêr e arranjar. 

<< Entretanto, Senhor, collocado neste lugar, que Vossa 
Magestade houve por bem confiar-me, é o meu primeiro 
dever dizer a vo~sa Mageslade toda a verdade par·a con
servar a mtegridade da monarrhia e·segurançH nossa. 
Todas as desordens que nos tlagellão são obras do par
tidO da independencia, o qual é tão implacavel, como in· 
canc;avel, e os odios devem ter-se exarcebado com os ui
limos acontecimentos. 

<< A derrota em que ficárão as tropas revolucionarias 
nqs- põe em estado de podermos sustentar-nos até rece
berr;nos as providencias que Vossa Magestade julgar con
vemenle dar ; porém as nossas tropas são mui poucas: 
fallão 303 homens para o estado completo ; temos nos 
hospilaes 1.49 _doentes .e nunca menos; precisa-se empre
gar uma porçao para conter em respeito as tropas derro
tadas: vão-se defec~ndo continuamente, e eu me vejo 
por consequencia na situação de não poder acudir a qual. 
quer parte do reconcavo da província para apagar quaes
quer levantamentos que os revolucionados não deixão de 
emprehender. 

u Se Vossa Magestade quer conservar· esta parte da 
monarcbia, precisão-se mais tropas, d.evendo vir, além de 
um grand& reforço de infantaria, 50 homens de ca,alla
ria e outros tantos artilheiros. A ~ossa situação relativa 
aos lugares donde podem incommodar-nos faz ser de pri
meira necessidade que existão aqui sempre algumas em
lnu·cações de guerra, commandadas por officiaes consti· 
tuciunaes e babeis. Mediante laes providencias eu terei 
a felicidade de conservar nesta parte do mundo a indivi
sibilidade da monarchia portugneza. 

u Deos guarde a Vossa Magestade por muitos annos 
como todos nós havemos mister. Bahia, 23 de FevereirÓ 
de 1822.-lgnacio Luiz Madeira de Mello, brigadeiro go
veruadur das armas. 11 

Portugal ·não tinha outros orgaos senão a s~lda
desca insolente para manter as leis, e dizia : ,, N'io 
é de um bom pai de farriilias de:i\xar entregue a si 
um filho, que certo arruinar-se-ha sem o soccorro 
paternal, n pai de fa:milia aquelle, cujas obras ~ 
feitos patenteavã:o antes um duro oppressor. 

O Brasil, antes do seu intrometLimento, vivia. 
tranqnillo ; antes da chegada das tropas auxiliado
ras não havia uma só provincia, desde o Arnazona11 
até o Rio da Prata, que estivesse inquieta: aS'des
ordens e os crimes forão frutas que lhe trouxerão as 
hostes lusitanas. 

O Pará foi a primeira província do Brasil que 
t6 
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adhet·io ao systema conslitucio?al ; ella por si pa:
ticipou ao congresso que quer1a adoptal-o: dep~ts 
que o adoptou viveu sempre em paz; lá não havtão 
tropas de PvrLugal. . . _ 

O Maranhão adoptou a constltmçao de Portugal 
sem desorrlens; tambem lá não havião tropas de 
Portue:al. . 

No Ceará o mesmo. E o mesmo aconteceu ao R to 
Grande a Pernambuco, á Bahia e ao Rio de Ja
neiro? 'ouem originou as rivalidades, as desordens 
e as mortes? 

O(ficio do governador Madeira, redigido em 7 de Ma1·ço. 

u Senhor.-Quando por algumas cartas _e folhas. que 
aqui cilegárão, vindas por um navio estrang~t~o no dta ~1 
de Fevt~rt:iro preterito, se espalhou a nottcta que el-te t 
me linha despachado gover11ador das armas desta pro
víncia, exaltárão-se os espíritos inimigo~ da ordem, e 
principiárão sem rebuço _a c0nvocar parttd_o, afim de .se 
opporem á execução da mtnha posse _; ~eceet logo as tns
tes consequencias de u111a guert·a CIVIl, porque eu b.em 
't'ia como o geral dos naturaes uo paiz estava ufano, JUl
gando-se com forças sufficientes para fazerem que a sua 
't'Ontade fosse a lei absoluta ; eu bem via as satyras e ata
ques publicos que se f~zião ás autoridades etp~ssoas q~e 
não erão do seu. part1do faccwso; eu be~ v1a que nao 
sendo livre a ninguem atacar aquelles, amda que ~ai 
obrassem nos seu empregos, senão pelos mPios autorlsa
dos pelas leis, os insultos erão contínuos, e contra estes 
se não procedia ; eu bem via que os papeis d.a sua '?a!or 
estima e que mais giravão entr~ elles erão os wcend1anos 
't'indos do Rio, de S. Paulo e de Pernambuco, em que po
sitivamente era atacada a aulot:idalle de Vossa Magestade, 
uns illlpressos e outros manuscriptos; eu não deixei de 
reparar que tendo recahido a deição ·dos membros ~o 
governo provisorio desta província em naturaes d? pa1~, 
á excepção de um europeu ; e que tomando posse mtert
namente o brigadeiro Manoel Pedro do governo das ar
mas, por ser a patente mais superior_ (ou fosse aque.lla 
eleição ao aprazimento de todos os hab1tantes da provm· 
cia ou não), ser um facto que ninguem se oppôz á mesma, 
e só quando conata que sou eu despachado é então que 
devem ter execução as ordens de e!- rei! 

te Mais cresceu o meu receio quand,o vejo que, reu
nintlo em 8i o ex-governador o poder só reservado a Vossa 
Magestade e a el-rei, publica promoções sobre promoções, 
confere postos de coroneis a paisanos, e mand~ lav1:ar 
um dístico nas bandeit·as do regiltlenlo de artllhana, 
como tudo consta dás copias que juntas oiTereço a Vossa 
Magestado. 

cc Todos estes e outros muitos factos me fazião agourar 
funestos acontecimentos, que se vierão a realizar quando 
depois que recebi no dia 15 a carta régia de 9 tle Dezem
bro, e officio da mesma data tio ministro secretano de 
Estado competente, assignada com o seu nome por ex
tenso, em que me vinha conferido o govm:no das armas, 
aconteceu o qne consta da participação que me fez o pro-: 
curador e um dos vereadores da camara, quando mandei 
registrar a carta do procedimento do goveruo provisorio, 
constante da acta da narração do detalhe militar, que 
tudo igualmente levo por copia perante Vossa Mages
tade. 

ct Mandei proceder a um conselho de investigação so
bre os cl"imes dos officiacs rebeldes, que ainda está por 
find~r, e fiz com o parecer do govet·no provis?rio ~a pr_o
-vincia publicar o perdão dos soldados e offie1aes mfeno
l'es, que, tendo fugido, e com alguns daquelles á frente, 
ião caminllantlo pelos lugares do reconcavo ; e desta 
fórma vai-se conseguindo com a apresentação dos mesmos 
não se reunir maio1· numero dos tocados pelo veneno da 
facção a fuzer um corpo respeitavel, conseguindo livrar os 
pacificos habitantes da pilhagem ue taes·rebeldcs. 

cc Dei mais outras providencias, bem como a de fazer 

sustar os eiTeilos das promoções feitas pelo e_x-g_overna
dor e de mandar fornecer pão e e tape prov1soriame~te 
aos' valorosos e fieis soldados do egquadrão de cavallana,. 
que intrepidos se reunirão aos corpos dos batalhões, e 
conservo os outros corpos rebeldes desarmados até á de
cisão de el-rei. 

<c constando aos commandantes dos corpos que por 
ordem do governo provisorio da provin?i~ se man~av~ 
proceder a um summario particular pelo J lli~O d_o cru:~e, 
afim de se vir no conhecimento de quem pmne1ro prm
cipiou o fogo (recurso talvez adoptado para vêr se contra 
a evidencia do facto se colorêa o rebelde allentado das 
tropas do paiz), me enviárão um protesto para ~u remet
ter ao governo provisorio, para este o fazer JUntar ao 
summario o que assim obrei, recebendo officw da sua: 
recepção,' como consta das cópias que igualmente levo ã. 
presença de Vossa Magestade. 

u No furor dos ataques se não podem evitar alguns 
acontecimentos; não ha ouvidos para a !flOderação: 
muitos dos soldados dos batalhões e cavallar1a, de&espe
rados mais do fogo, que das casas de muitos particu lares 
se lhes fazia .(até de um convento de freiras .d~ Lapa), do
que mesmo do da tropa facciosa, arrombarao algumas 
daquellas, do que se seguirão alguns desa~t~·es , mas n_ão· 
se tocou na do ex-govemador, como clle dtz1a nos_officios 
que dirigio aos commandantes dos corpos da 2• hnha da 
província, afim de se reunirem a elle no forl~ d.:J ~- Pe
dro, quartel de artilharia, onde se acuava, cuJa falsidade 
se mostra pelo exame judicial a que se rnandou ~roc~der 
em virtude de um officio meu ao governo -provtsono, o 
que consta da copia que juntamente apresento a Vossa 
Magestade. 

<c Das tres cartas do vigario capitular e abbadcssa do 
convento uas Mercês que por copia igualmente levo á 
presença de Vossa Mageslade, virá no conhecimento da 
impostura qqe se .fez grassar da geral profalíJação dos 
templos, e de outras de igual jaez. I 

u Só com sophismas e com testemunhas, co-réos do 
mesmo sedicioso delicto, é que se poderá quer~r nublar 
a facção, que se dirige á suspirada independencta, o que 
não acontecet•á se Vossa Mageslade e el-rei toma1·em as. 
precisas precauçõ~s. . . . 

<c Por um navto estrangeirO, que fo1 para Gtbr~ltar, 
dei a el-rei uma declaração em summa dos acontecn;en
tos, e lhe pedi aquellas forças que v~ er~o necessa~1a~ ; 
por esta embarcação reme ui outra ma1s c1rcumstanctad11-! 
e espero, pois, linda a investigaçã~ militar a que mand1.1 
proceder por testemunhas dos mesmos corpos rebeldes,\ _ 
dar uma exaela e mais comprovada nanação de todos os 
factos. · 

u E' necessario que a verdade seja insepara el do ho
mem, quanto mais de um subdilo pam\ com o 'ieu supe
rior; devem desapparecer prevenções'' este o caracter 
constitncional, este o caracter do homem de bem; 
sempre o tive e conservarei : das minhas expressões a 
guia é aquella. 

<c Trata-se do bem da nação, de um dever de todo o 
verdadeiro portuguez, quanto mais de um ~mpregado 
publico declarar os seus sentimentos, quando lle os calar 
se póde seguir males funestos áquella. 

u Tres são os partidos que existem nesta c.idade : dos 
naturaes de Portugal o partido quasi geral é pu1•amen~e 
constitucional, e a este alguns ba dos na luraes do pa1z. 
que se unem; dous são os partiuos que estes seguem, .a 
saber: os mais poderosos já em posses e já ém empre·· 
gos de representação, ligados aos togados tlo Hio de Ja
neit·o, querem uma constituição, e111 que como lords fi
gurem independente do governo de Portugal, e por isso 
trabalhão para a sepa1•açào, e este o motivo por que o 
poder legislativo de Vossa Magestaoe é ali i atacado nos 
papeis publicos com o maior vilipendio. 

u Os que pelas suas posses ou empregos não hombreão 
com aquelles, querem uma indepeudenr.ia republicana 
em que só figurem os naturaes do palz ; têm-se chocado 
ambos estes partidos até aqui, tendo sido o resulLado fa
voravel ao primeiro constituciOnal : porém agora, julgan
do-se oiTendidos ambos os corpos por ser notado o geral 
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americano por fraco e rebeltle, trabalhão a reunir-se, e Trem _se fazia. sob~e a nossa tropa um vivo fogo de mos
se o conseguem, como é de esperar, é necessario grande quetana e artllbana, e o tenentc-coronal não podia sus
força para o rebater, e por isso quanta maieJr brevidade tentar-se nuqu~lle ponto , sendo balido pelo fi11nco, e po
houver em prestar novas providencias e virem mais for- dendo ser obngndo a. manobrar pela frente, mandou 
ças maior. se1:á o resullad~ .ao bem da ~ação e dos do par- avançar a peça que t19ha protegido os primeiros movi
tido cons_tlluClonal, que ahas será sacnficado. mentos, e fez logo sobre as tropas que estavão estabeleci-

<< certifico a Vossa Magestade q_ue todo àquelle, q~ér . das no Trem, ataco u-as e conseguia desaloja-las, tomando 
natural, de Portugal, quer do Bras1l, que fôr verdadeiro tres peças com que llzerão um vivo fogo. 
const_iLu~ional, ha de apoiar e_sta minha declaração, e ser " Continuou . por ma is algum tempo o fogo de fU?il pelo 
o pnme1ro em . se umr a rmm em requerer a Vossa Ma- lado do pa~sew, até que se conseguia fazer retirar ao 
g_estede .e a el-re1 f~rças da Europ~ para conservar o Bra- fnrt~ . todos os levantados. C•1 mo se tinhão rompido as 
sil, casllg? nos facciOsos para n~u J_o~e starem os bons; com lios_t1hd ades em desprezo de uma solemne convenção, 
esta med1~a a a~vore da const1tmçao dará os seus frutos ass1gnada _uma hora antes, vi que o dever de conservar o 
nos tres relDOS u~I?os. q 11P n naçao e el-rei me cunllára , e ás tropas constitucio-

«. Os céos felicitem os trabalhos d~ Vos~a Mage~tade. naes do meu commnni!o, estava ligado com 0 dever de 
BabJa, 7 de Março de 1822.-IgnacJO Lmz Madeira de procurar a nossa ~eg ura 11 ça ; eu procurei, portanto, o 
Mello.)) ~odo de poder repellir quaesquer ataques e obrar ener

<< lllms. e Exms. Srs.-Tendo-me VV. EExs . mostrado 
os desejos de vêrem uma narr~ç.'t n circumstanciada dos 
acontecimentos militares, que têm tido lugar nesta cidade, 
VV. EExs. poderáõ vêr na preseute participação uma des
cripção fiel do qu~ aconteceu 

u Na noite do dta 17 os corpos desta cidade destacilrão 
de seus qnarteis piquetes com sentinellas a' ançadas, que 
conservárão até pela manhã. A's 3 horas da tard e do dia 
18 saliirão do forte de S. Pedro e quartrl c.la legião de ca
cadores grandes piquetes; que ~e postárão em todas as 
ruas das immediações do quartel do l.Jatalhão n. 12, e 
destacárão as suas senlinellas até quasi a porta deste 
quartel, impedindo a passagem mesmo a alguns officiaes 
do batalhão que morão além do .lugar que ellas occu
pavão. 

u Isto obrigou-me a mandar destacar do batalhão al
guns piquetes e postar sentinellas avançadas, e quando se 
estavão postando atirárão os piquetes pertencentes ao 
forte do S. Pedro alguns tiros sobre ellas, a que respon
tlêrão dous soldados dos nossos com dous tiros; nesse 
tempo chegava o tenente -coronel Pereira, que andava 
collocando os piquetes e embaraçou a continuação do 
fogo. · 

u Todo este comportamento das tropas do fo rte de 
S. Pedro me pareceu um principio de hostilidades, e en
roandei o capitão do corpo de en:.tenheiros José Feliciano 
da Silva Costa participar a VV. EExs. o que linha succe
dido nos postos avançados, e prostestar em meu nome 
que eu não ficava responsavel por qualquer accidente fu
nesto que tivesse lugar, e que estava disposto, a repe1lir 
pela força quem atacasse as tropas do meu commando. 
o mesmo capitão me entregou o officio em que VV. EExs. 
me convidárão e aos llll'US officiaes para fazermos parte 
da assemhléa, que ia de.li!Jerar sobre a questão do go\'erno 
das armas. 

« Eu fui reunir-me á assembléa ainda de dia com al
guns dos meus officiae.s. e quasi ás 5 horas da manhã re
tirei-me, com o prazer de ter cerlido da minha autori
dade a bem da tranquillidade publica, c então ordenei ao 
tenente-coronf.'l Pereira que fizesse tirar os postos avan
çados logo que assim tivessem obrado os que linha fron
teiras. 

« A's 6 i/2 horas da manhã ouvio o tenente-coronel 
tiros de fuzil para o lado da rua de João Pereira ; formou 
o batalhão, e a este tempn chegou um cabo de esquadra 
do piquete que estava no campo da Piedade, a participar 
que as avançadas do regimento dP. artilharia tinbão rom
pido o fogo, e que muila tropa marchava pela rua de 
João Pereira com peças de artilharia. O tene,nte-coronel 
Pe.r.eira avançou logo para o campo da Piedade com parte 
do batalhão e uma peça. 

A' sabida do quartel ouvio atirar dous tiros de peça, e 
quando chegou â Piedade atirârf1o o terceiro tiro com 
metralha e alguns de rnosqueturia. Mandou dar uma des
carga, carregou os facciosos com a bayonta, ganhou duas 
pecas de artilharia postadas defronte da igreja do Rosario 
e convento das Mercês; ahi fez alto, mandou entreter 
o fogo de fuzil para os fazer retirar para o forte, em cujas 
proximidades tinhão tropa e duas peças. Poré~ como do • 

giCamente. 
~· Para este fim mandei ao coronel João de Gouvêa Oso

rio quo puzesse em movimento a legião consliLucional lu
sitllna para podermos obsta1· a quaesquer tentativas que 
pudessem empreh~nder-se contra nós. Consequentl'lt'ente 
marchou para a P1edad_e o 1.0 batalhão, commandaclo pelo 
te!lenle-co1:onel JoaqUim Antonio de Almeida, a quem 
fOI determmadq que ni• ? atacasse senão a quem o ata
casse; a mesma ordem tmha recebido o tenente-coronel 
11ntes de ser atacado o batHlhão ·12. 

" Mandei reunir a arl.ilharia; podia se1· necessaria · re
forçárão-se as guarnições dos fortes do Barbalho e S~nto 
Antonio, confiun_do estas posições ao capitão Leão, com
mandante da arlllh&ria da legião consti tucional lusitana. 
Pouco depnis de chega1· o 1° batalhão foi-me participado 
que íl legião de caçadores tinhél sallido do seu quartel, e 
que n_o campo · du Polvora atacára o corpo de cavallaria 
que vmba marchando ern consequeocia das minhas or
dens, com uma companhia da legião constitucional lusi
tana. 

~· Nesta oc~asião foi ferido o capitão Pereira da caval
lan a. Mandei logo o 1" batalhão ao campo da Polvora, e 
quando chegou ao quartel da legião de caçadores, uma 
P?rção de lia, que alli esta v a encerrada fez um fogo mui 
v1vo sobr~ elle. O tenente-coronel mandou ao quartel o 
tenente Silva do mesmo batalhão para propOr que se aca
bassem as hostilidades conforme eu lhe ordeuára; porém 
esta moderação fui inutil ; os caçadores oontinuârão a fa
zer fogo e insultárão o tenente Silva, querendo até ma
ta-lo. 

" O ten ~nte-coronel vio-se na precisão de atacur o quar
· t~l, o qual foi tomado, aprisionando-se os que não pude
rao. escapar-se. Nesta operação, que foi executada com 
mmto valor, foi ferido gravemente o capitão Antonio Cal
das e contuso o capitão Aragão . Ao mesmo tempo que 
Jsto acontecia no quartel da legião , teve partir.ipação o 
tenente-coronel AlmPitla que as avançadas do i • regi
mento estavão já fazendo fogo sobre uma avançada do 
2" batalhão, que estava na embocadura da calçada da 
Palma. 

« Mandou logo uma companhia a soecorrer a avançada, 
e como o fogo se continuasse mui fortemente mandou 
todo o batalhão O 1 o regimento foi-se retirando na direc
ção do seu quartel, fazendo, porém, um vivo fogo, e o 
batalhão o seguio até á porta do mesmo edilicio, onde o 
regimento se fez forte, fechando ,o cancellãe, e então en
treteve de toda a parte um fogo desesperado. Isto obrigou 
a atacar o quartel, que foi levado, fazendo-se dentro uma 
obslwada resistencia. 

« Ainda depois de tomado o quartel bouverão solda
dos, que, escondidos debaixo das tarimbas, fizerão fogo 
sobre quem entrava. Urna parte do regimento fugio, e o 
resto foi aprisionado. VV. EExs. provavelmente souberão 
já que este regirpento sahio do quartel na manhã do dia 
19 e marchou alé o campo da Polvora. Dahi marchou uma. 
parte para o forte de S. Pedro e a outra para o quartel, 
e foi a que atacou ao 2° batalhão. 

<< Em lodos estes choques conservárão os solrlados a. 
maior moderação, o que faz muita honra ao coronel Oso
rio, ·que ahi se achou, como aos commandantes e maiil 
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offlciaes de todos os corpos, e á por•fia cuidarão com o 
maior desvello em fazer conduzir os feridos para os hos
pitaes. Depois que não tive mais a receia r dentro da ci
dade reuni as forças na Piedade e mandei de tarde inti
mar ao forte que se rendesse, a que me respondeu mui 
confusamente. 

" Enlão determinei-me a bloquear o forte no dia se
~uinte, e ordenei ao capitão Coslá, commandante de en
genheiros da legião constHucional lu~itann, que fizesse 
os preparativos para esse fim. Na manhfL do dia 20 tornei 
a intimar-lhe que se rendesse, escrevendo para este fim 
ao brigadeiro Mauoel Pedro de Fr·eitns Guimarães, dizen
do-lhe que respondesse dentro de duas horas, o qual res
pondeu ao tenente Doutel , que fôra o mensageiro, que 
não era possível dar a resposta com a Lrevidade exigida, 
e que a elle é que competia marcar o tempo para a res
posta. 

" Sabendo de tarde que pelo lado do campo de S. Pe
dro se ia evadindo a guarnição do forte ·com ar·mas, vi 
que a minha moderação e a suspensão de hoslilida!les, 
que eu tinha praticado durante a manhã, e na tarde e 
noite antecedente, não era bastante para obrigar a guar
nição a obrar como eu lhe intimei, e mandei ao 2• bata
lhão da legião constitucional lusitana que marcbasse pela 
estrada uas Brotas, em direcção ao sitio do Bom-Gosto, 
pafd. evitar que alguma grande porção della oudesse ma-
nobrar sobre as nossas posições. · 

« Quando o batalhão tinha chegado ao meio do cami
nho recebeu a guarda avançada uma descarga, que lhe 
atirou uma _partida de tropa que sahira do forte, da qual 
resullou a morte de um soldado do batalhão e ficou ferido 
um de cavallaria. O batalhão carregou sobre a partida, 
que pôz em desordem, e depois conseguio aprisionar 
muitos soldados dispetsos. Quando o bàtnlhão chegou á 
sua posição conheceu que o forte eslava abandonado. 

u A' noile veio o commandalnte do \!egimenlo de aTti
lharia Bernardino Alves de Araujo convencionar comigo 
sobre a sua rendição, e na manhã seguinte occupãrão o 
forte as tropas do meu comrnando, não se encontrando 
dentro senão o brigadeiro Manoel Pedro, o capitão do re
gimento de artiU111ria, o capitão Ignatio Corrêa,- um quar
tel-meslre e alguns cadetes. 

cc Durante a ta,rãe do dia 19 e no dia 20 fez-se fogo por 
algumas vezes sobre os nossos postos e sentinellas avan
çadas, e ,até pessoas mal intencionadas alirárão por dilfe
rentes vezes de dentro de algumas casas sobre a tropa ou 
officiaes que transita vão pelas ruas. 

cc Taes sã.o os acontecimentos militares que ti verão lu
gar nesta c1dade, nos quaes eu não fiz senão o que foi 
absolutamente neoessario para se defenderem as tropas 
do meu commando, não sermos envolvidos e evitar os 
males que daqui se seguírião. 

« Deos guarde a VV. EExs. Quar·Lel-general da Bahia, 
!!5 de F~vere1ro de 1.822. -Illms. e Exms. Srs. presidente 
e mais membros da junta provisol'ia do governo da Bahia. 
-Ignacio Luiz Madeira tle Mello, brigadeiro governadc;,tr 
das armas. 

« Está conforme, Joaquim José de Croot Pombo capi
tão engenheiro ás ordem do general de Pernambuc~. » . 

<JOHEÇO DA GUERRA ENT,RE O GENERAL ~lADEIRA E A Fl!lllÇA 

]lRASlLEIRA . 

O máo comportamento dos portuguezes na Bahi'lr 
I() das 'Côr•tes derãQ occusião, desde logo, a apode
rar-se de povo bahiano a maior disposição para 
despedaçar os élos da união luso-brasileira. 

Este sentimento se manifestava visivelmente. e a 
soldadesca lusit~na, para atear a rivalidade, engru
pando-se em _drversas partes dn capital, dirigia 
affrontosos ep1thetos de-morrão os cab.ras-, es
pancavão os soldados do paiz, que inermes transita
vão e desapercebid?s; e po~ isso reunin~o-so alguns 
destes em represalm, com 1guMs vozerMs, davã0-

morrão os carneiros("').-Travando-se em alguns 
pontos tão renhida luta, que foi mister expedirem-se 
fortes patrulhas, ao mando de officiaes, para apazi
guar os contendores,. conduzíndo-se os feridos ao 
hospital e os aggressores para os respectivos quar
Leis; resultnndo de taes conflictos a morte elos sol
dados de artilharia José Clemente e Manoel Soares, 
que isoladamente, com denodo, batêrão-se com a 
chu~ma de soldados lusitanos que os perseguião. 

Toda a cidade continuava a ser policiada por 
muitas patrulhas dobradas dos contingentes dos 
corpos ao com mando de officiaes apoderad~s do ~ys
tema de vinganças d'entre as massas, estigmatiza
dos por desenfreada soldadesca, tomando o gov~rno 
a precaução de fazer collocar duas peças de artt~h~
ria no lat•go do Theatro, sob o commando do capltao 
Leão, lusit11;110, guarnecidas por infantaria portu
gueza, cuja medida exacerbou aos nacionaes, dentre 
os quaes alguns, por mofa, sem duvida, durante a 
noite, tiravão algumas vezes os soquetes das peças 
e deixavào em seu lugar pelles de carneiros. 

De tão frequentes lutas parciaes, o resultado de
vel'ia ser u:ua guerra de extermio. Agitados os es
píritos, na tarde do dia i 7 de Fevereiro de 1822 um 
grande numero de cidadãos no forte de S. Pedro, 
em harmonia com o regimento de artilharia com
mandado pelo coronel Bernardino AI ves de Araujo 
Filho, mandando ·chamar ao brigadeiro Manoel 
Pedro de Frei las Guimarães, que se achava em uma 
chacara na Barra, alheio aos movimentos que se 
eHtavão dando, formou-se um conselho de ol'ficiaes 
para se precaverem contra a altitude ameaçad.ora em 
que se achava o novo governador das armas com 
as forças lusas e a· cavallaria do paiz, além dos de
mais corpos ua guarnição sob seu commando. 

Decidia-se a defensiva em quanto outras provi
dencias se pratica vão, e forã.o postas duas bocas1de 
fogo no Trem dos Afflictos, sob a direcção dos ca
pitães José Alves da Silva e José Ignacio de Mello, 
coadjuvados pelos tenentes Antonio Ma~cellino da 
Costa Dorea e Manoel Joaquim Xavier; sendo outra 
postada na,. rua das Mercês, conVgua ao forte de 
S. Pedro, sob o commando do t~nente · Bernardo 
José de Noronha, formando a linha ae defesà por se 
considerar infallivel e imminente a aggressão, 

Na tarde do dia 18 sahirão da fortaleza de S. Pe
dro e do quartel da legião de caçadores em Santo 
Antonio da Mouraria grandes piquetes~ e se farão 
postar nas imm.ediações no quartel do batalhAo 
n. 12, em S. Bento; e o general Madeira, rccei{)SO 
de que fosse atacado man-dou que marchassem ou
tros piquetes daquelle corpo a fical'em fronteiras 
as sentinellas avançadas de ambos, e sem muito es
perar, um dos piquetes, que tnarc'havão do forte de 
S. Pedro, fez fogo, e foi corresyondido pelo inimigo. 
No entanto Madeira, acompanhado da gente ordi
naria e pela maruja, percorren-do as ruas da .cidade, 
gritavão-fóra a .camara, morra Maooel Pedro! 

A cidade já era um arraial de guerra, e pela ma
nhã do dia 19 se reunirão aos brasileiros mais de 
100 homens dos regimentos 3 e 4 de milícias de 
pardos e pr·etos, capitaneados pelo sargento de ar
tilharla F'mncisco Vicente Vianna, evadidos da for-

('
1
') Cbamavão-os-carneiros-por terem o fardamento 

de lã Rr(loea. 
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taleza de S. Pedro, com o projecto de trazerem o 
fardamento do brigadeiro Manoel Pedi'O de Freitas 
Guimarães, existente em sua casa á rua do Rosario 
de João Pereira, os quaes, com· illusorias ordens 
superiores, compellirão ao tenente Bernardo José de 
Noronha, que estava na guarda daquelle ponto,;om 
a pe(ja do seu commando, a avançar ás 8 boras da 
manhã em protecção daquelles. 

Logo que se approx.imárão da igreja do Rosario 
forào aggredidos pelas avançadas do general Ma
deira, travando-se um renhido combate, lutando 
com forças superiores até o final desfeixo JlOr não 
consentir o commandante do regimento a abertura 
do portão a seus commandados, que resolutos pro
curavào romper o obstacolo que se lhes antepunha 
em defesa de seus companheiros de armas prestes 
a succumbir I 

Tendo ao mesmo tempo atacado a posição do 
Trem dos Afflictos forão gravemente feridos p te
nente Antonio Marcellino da Costa Doria e outr·as 
praças, e levemente o capiLào José lgnacio de Mello, 
além dos que morrêrão, occupando á viva força o 
inimigo tão importante posição, pouco guarne
cida e desbaratada, por uma columna bem re
forçada, que penetrou a cortina do fosso da forta
leza paralella ás das baterias desta, afim de pô-la 
em assedio, como aconteceu, pois, alarmada a ca
pital e municiados os corpos da gual'Dição, pôz o 
governo em effecti vida de as medidas conducentes 
a realizar os seus planos. 

A maior parte do 1.• t'egimento de linha se apre
sentou no forte de S. Ped1·o, desobedecendo ás or
dens daquelle, com os capitães D. Bernabé de 
Uzeda e Lona, Ignacio José de Moraes, Santos No
gueira, D. RodrigoJosé Romão da Silveira; tenentes 
José Joaquim Corrêa de Moraes, José Ferreira Ri: 

. beiro, Auto Joaquim Gonçalo Leão, Simões, José 
doa Humildes; alferes Alvaro Corrêa de Moraes, 
lzidoro Corrêa Leal, Farias, Arvellos, Mondim Pes
tana e outros. 

Igual conducta manifestou uma grande parte de 
officiaes da legião de caçadores : forão os ca
pitães Francisco José de Mattos Ferreira Lucena, 
Caetano Mariano da Fonceca Machado, ajudante 
Alexandre Gomes de Argolo Ferrão e outros, bem 
como o tenente José Joaquim Leite e alferes P dro 
Jacome de Menezes Doria, que ao t·etirarem-se das 
guardas do arsenal de marinha, pt·ocurando com 
rapidez a maior porção daquelles pelos brejos do 
Toróró, arrostárão com denodo o ataque inimigo, 
que lhes impedia os passos, conseguindo a entr·ada 
11:a. fartaleza pelo f?sso e pela escada que se lhes fa
Cilttou para o effelto, sem cessar desta o vivo foge, 
apezat• da p!'Ohibi~ão do commandante de artilha
rin., dando as!lim a perceber não adherir ao movi
mento. GOmo altim manifestou em conselho com 
futeis evasivas, depois de ouvir a seu pai o major 
reformado Bernat'dino Alves de Araujo, que sem 
duvida foi abi em missão secreta, regressando 
logo. 

Um parlamentario então se enviou ao general 
Madeira, que foi o major Ignacio ·corrêa deVas
concellos, cuja ·são, não satisrazendo aos sitia
.dos, r{lso1veu o brigadeiro Manoel Pedro de Freitas 
Guimarães a dirigir officios par·a os coiDJDandantes 
dos regimentos de milicias do reconcavo pelo ca
pitão Francisco José de Mattos Ferreil·aLucena, 
ajudante Arg.olo Ferrão, cirt1rgião-mór Francisco 

Sabino Alves da Rocha Vieira e outros, sabendo-se 
ter sido desapiedadamente assassinada pela tropa 
lusitana a respeitavel abbadeça do convento da 
Lapa, e atormentado com sevicias seu veneravel 
capellão o Rev. Daniel, sem attenção ás suas virtu
des e idade sexagenaria, sob pretexto de protege
rem a seus patrícios I Eis como o facto se deu. 

MORTE DA ABADEÇA DO CONVENTO DA LAPA E DO ANCIÃO 

10S~ BENTO 

A tropa lusitana, desesperada pela resistencia 
que ia experimentando por parte dos brasileiros, ao 
passo que buscava vingança, tambem estendia soas 
vistas para a rapina. 

Havia na Bahia um ancião, professor de latim, 
da villa de J'acopina, aposentado, de nome José 
Bento, bem ~Jnisto e de um comportamento exem
,Plar. Tenilo r·ecebido nas vesperas dos aconteci
mentos dos dias anteriores os seus ordenados, que 
montavão em alguns cento·s de mil réis, constou 
isto ao major Serrão, da legião lusitana, que, 
aproveitando-se das circumstancias, invade a casa. 
do pobre velho, sob o pretexto de que delln fazião 
fogo para a tropa portugueza, postada naquella rua, 
pt•ende-u e o leva á presença do Madeira, que, 
reconhecendo a sua innocencia, o fez reconduzir 
por uma escolta para sua casa. 

Mallograda a primeira tentativa, passadas horas, 
o major Serr·ão, sob o mesmo pretexto invade çle 
novo a casa !!lo professor José Bento, assassina-o, e 
rouba-lhe todo o dinheiro e as alfaias de prata e 
ouro que possuia. 

Em acto qu:.ll5i contínuo o mesmo facínora, sob o 
mesmo pretexLo, desejando roubar o convento das 
t•eligíosas da Lapa (era segunda-l'~ira de entrudo), 
acompanhado de soldados, bate na portaria com os 
cooces das at·mas, e descendo a inoffensiva abba
deça mad1·e Maria Joaquina, com uma bolsa cheia 
de dinheiro, disse-lhe que de seu convento nã.o po
dia partir oiTensag á tt·opa, que estava postada na 
rua, por ser aquelle asylo morada de mulheres e 
que não podia pela sua regra admiUir homem al
gum, e lhe offereceu o dinheiro para as deixar 
em paz. 

Serrão recebe a bolsa, e ao mesmo tempo é a po
bre religiosa varada JlOI' uma bayoneta, e alli 
mesmo expira. O a11arido das religiosas foi grande, 
e o virtuoso Daniel, que acodio a esta scena, foi 
ho11rivelmente maltríltado a deixarem-n'o qoasi ,POr 
mortp. 

OS SITIADOS DO FORTE "DE S. PEDRO, RECEIANDO Tl\AJÇAO, 

RETlRÃO-SE PARA O RECONCAYO 

No dia 2i de Fevereiro, sem que cessasse o fogo so
bre as muralhas da fortaleza, obedece;ndoásordens 
clo chefe respectivo, oujo procedimento causava 
suspeita de traição, r~solvêrão os demais of{iciaes 
(attenta á enfermidade nervosa de que foi acom
mettido o brigadeiro Manoel Pedro de F,reitas Gui
marães por testemunhar a i;ngraLidão e pouco Jll/.
triotismo desse chefe) evacuarem a fot·laleza evitando 
assim que o rendimento ficasse á discrição de seus 
defeo.sores, segundo o desenvolvimento da.s siladas, 
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no successi vo, indicação esta exercida por aquelle 
brigadeiro, protestando arrostar todas as vicissitu
des da sorte, á mercê de seus aggressores, na con
vicção de poupar a seus companheiros de armas 
os sacrificios resultantes de uma vingança trium
phante, conseguindo reunir suas forças auxiliares 
como ba via predisposto. 

Reconhecêrao os acantonados a ur({ente neces
sidade de se retirarem opportunanJCnte sem a 
nodoa de covardia a que estavão expostos não 
usando da offunsiva, como até então, procedendo 
instantaneamente ã evar.naç~o riR fortaleza por esca
das decorda sobre as tnuralbas do lado do portão 
sem que percebesse o inimigo tal operação, pr.rrua
necendo na fortaleza o "brigadeiro Manoel Pedro de 
Freitas Guimarães, coronel Bernardino Alves de 
Araujo, majores Jgnacio Corrêa de Vasconcellos, e 
mui poucas praças empregadas no quartel, que fo
rão com aquelles capturados ao occuparem a dita 
posição as forças do governo. 

Tendo seguido a columna dos sitiados a direcção 
da povoação do Rio_Yermelbo, com o projecto ~e 
incot·porar-se ao regtmento da Torre de Garcta 
d'Avila, e fazer -ahi a reunião dos demais auxi
liares pat·a repellir os projectos lusitanos; dispu
tou sua vanguarda o passo com uma pequena 
partida de caval!aria postada em observação ás 
companhias do litoral da Torre, a qual retirou-se 
em debandada, sem encontrar outro ob.staculo 
na di~ressão accelerada que levava. 

Adwntando-se o major Joaquim José Rodri
gues tia colnmna em Itapoan ã Torre, para en
tender-se com o coronel Pires de Carvalho e Al
buquerque, encarregou o com mando dellaa o major 
Joaquim Solyro da Cunha, que assim proseguio a 
mat'cha para aquelle ponto, cuja jornada penno~a 
descontentava aos expedicionarios, já bastante fati
gados, e privinidos com a supposta traição que 
acaba vão rle soffrer, os compellio á insubordinação, 
sendo difficil aos officiaes conter os excessos dos 
CJUe se afastavão da fófma para matarem gallinhas e 
porcos dos moradores do caminho que trilhavão, 
para saciarem a fome que os ~evot·ava, supportan
do-se a sêde em uma marcha agitada em tert'eno 
arenoso e em extreJllo quente pelo forte sol do dia 
22 de Fevereiro de 1822! 

Alguns soldados, temendo as marchas forrçadas 
em acção, sem certeza de bo~ exito, desampará
rão seus companheiros de infortu nio, cuju numero 
excedia de 900 combatentes das tres armas, sem 
que nenhum desatino se presenciasse n~s transeun
tes em gravame da pt•opriedade ou moral dos ha
bitanles nos seguidos pontos da sua direr.ção além 
da fr·eguezia do Monte-Gordo, de onde contramar
chárão por ordem do major Rodrigues, apparen
tando o melhor resultado de sua missão. 

Illudidos por uma entrevista que tiverão perto 
de ltapoan, dirigio-se o major Rodrigues com oca
dete de artilharia Daniel Gomes de Freitas ao rumo 
da fazenda dos Arcos, devendo para alli seguir a 
columna que deixára descansando no Monte-Gordo, 
conseguindo chegar ao destino emprebendido de
pois das H horas da noite do dia 23 de Feve
reiro. 

O pt·oprietario da fazenda acima mencionada, que 
era tenente do regimento da Torre, os recebeu com 
a maior affabilidade, empregando todos os desve
los da mais liberal hospitalidade, dando desde lo&o 
providencias para m~tar a fome áquella força fatt-

gada quando alli se apresentasse, como se observou 
na manhã seguinte, fornecendo-a do neces.sario para 
a continuação da sua jornada, calculando rações 
para LOOO praças. 

Confidencialmente informado por tão pbilantro
pico cidadão aquelle major do officio que lhe diri
gira seu coronel (Antonio Joaquim Pires de Carva
lho) para desavisar as praças de sua companhia, 
como ot·denava aos demais capitães, por haver rece
biuo terminantes ordens do novo general (Madeira), 
em opposição ás precedentes do brigadeiro Manoel 
Pedro de Freitas Guimarães, autorisando-o para 
perseguir aos amotinados que se apresentassem no 
districlo, aguardou o coronel o dia subse.quente para 
entender-se com o major Satyro e predisporem os 
meios de evitar a sanha de seus inimigos. 

Em tão acerba contingencia, cbeiZando a força 
áquelle ponto, consultou o major Rodriges ao major 
Satyro, scientificando-o do ocorrido, e resol vêrão fa
zer desapparecer os mais compromettidos officiaes, 
e toda a força, assim abandonada, se dispersou em 
grupos, apresentando-se a maior parle della em 
seu regresso, á vista do bando que se hn.via publi
cado, perdoando o governo ás praças de pret, sendo 
algumas destas capturadas pelas partidas de caval
laria collocadas nos suburbios da cidade, conser
vando-se os demais em deserção. 

Diz Ignacio Accioli que até então, na Bahia(*), 
os negocios do Rio de Janeiro servião sómente de 
objecto ás discussões secretas; ellas, porém, se 
tornarão geraes com a chegada de uma carta dos 
depuLados desta província, datada de 22 de Março 
em Lisboa, exigindo entre outras cousas que a ca
marada capital ouvisse as demais camaras de toda 
a provincia sobre a conveniencia de uma delegação 
do poder executivo no Brasil. 
· Essa carta foi remettida a diversas camaras pela 

junta pro viso ria(**), que outra quasi igual recebêr'a 
daquelles deputados, e antecipárão-se em patentear 
a sua opinião ás villas de Santo Amaro e S. Fran- 1 
cisco, pedindo á camara da capital lhe designasse o 
dia para convocarem os seus eleitores de pp.rochia, 
afim de procederem á nomeação dos procuradores 
geraes, na fórma do decreto do Prilncipe de 16 de 
Fevereiro do mesmo anno de 1822, e tambei;Xl á da 
Cachoeira, onde na noite de 8 de Maio se desenvol
vêrão todas as demonstrações de jubilo por tal no
ticia. 

GABINETES MINISTERIAES 

HISTORIA DOS ~UNISTERIOS E DOS ACONTECIMENTOS QUE SE 

DERÃO Eni CADA mi DELLES 

Devendo continuar com a historia da indepen
dencia. e seguir a exposição dos acontecimentos do 

("'l As idéas da união ao Rio de Ja_neiro formaviio em 
verdade o desE'jo dos naturaes da prov~ncra :.porém, ate~
rados com a força dominante, nada mats podtão _consegmr 
dentro da cidade. Já se bav1a publrcado em dtversas fo
lhas a felicita~;ão apresentada ao P · ipe Regente D. Pe
dro, pelos bahianos !esidenles na_ c e, em i5 d~ ~aneiro 
(1822) e o periodtro Constttucwnal, então redtgtdo por 
Franci'sco Gê Acayaba Montezuma e Francisco José Côrte 
Imperial, entrava com mais franqueza na polemica da 
opposiçã.o. 

(*"') Tenho uma cópia della no meu arehivo. 

; 
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ministerio de :16 de Janeiro de i822 por diante, 
julguei fazer uma diversão e voltar ao a.nno de 
i808, e partir delle principiando esta bistoria ~or 
um dos ultimas actos do ministerio de el-re1 o 
Sr. D. João VI, composto de Thomaz Antonio de 
Villa-Nova Portugal, do conde dos Arcos e conde 
.<le 'Palmella (depois duque), sendo o mais proemi
nente na administração o ministro Thomaz Anto
·nio pelos creditas e privança que gozava com 
o rei. 

Os governos despoticos, anormaes, medonhos, 
sempre abominaveis por essencia, firmavão-se no 
terror e compressão do genero humano, porque 
dispunhão das vidas, das fortunas e na honra dos 
homens, como se a Divina Justiça os encarregasse 
disso. Para pcMerem dominar sonhárão direitos, 
fabulárão principias, que o Crcador lhes não con
fiou e. nem outorgou a ningum, e por isso colliga
dos firma vão o seu poder na força e na tyi·annia. 

Estes dons elementos de dominação Lambem en
fraquecem quando não são medidos pela prudencia 
e pelo conselho, e então, voltando-se sobre os 
opp1·essores, os esmagão e aniquilão. A força e a 
tyrannia podem exercer o seu imperio sobre a ma
teria, porém o espjrito livre não se abate e nem se 
humilha em face do tyranno; no tormento das dô
res, no horror dos snpplicios, elle crê que é livre 
e só espera o termo final para se libertai', e então 
alegre como a noiva, que troca o limiar da casa pa
terna pelo do amado esposo, vôa para. os braços de 
Deos, onde não chegão as perseguições do~ homens. 

Os tyrannos, conhecendo esta grande verdade, 
para exercerem melhor o seu poderio, tratárão de 
dominar tanto os animas, como as consciencias, e 
para isso farão aos templos consagrados á oração 
e ao culto de Deos Eterno subornar os levitas, cha
mando-os em seu soccori'O, e por meio de um com
mercio torpe, infame, subjugar o espírito e a cons
cieocia. 

Este expediente com tudo não bastou; os mesmos 
levitas, já não tendo a força sufficiente para conter 
os animas descrentes que os ouvião blaspbemar, 
dando a Deos Eterno paixões humanas, com o fim 
de os amedrontar, ima~inát·ão execraveis torturas, 
abominavr.is supplicios e terríveis fogueira, até que 
a humanidade, revoltada e cançada de tanto soffl'er, 
se levantasse e esmagasse a impostura e a tyrannia. 
Então apparecêrão a razão e a equidade, que, em 
vista de tantas scenas de horror, proclamár·ão os 
direitos e os deveres do homem e do cidadão, com 
o fim de se r.eorganisar as sociedade a serem os ho
mens governados sem degradação. 

Para este fim foi commltada a consciencia hu
mana, e extrahindo-se clella os fundamentos para a 
]?ase do edificio social, que se buscou reconstruir, 
ficou a realeza, que era a suprema arbitm da socie
dade, verdadeiramente um mytho, que não póde, 
ainda querendo, fazer mal a alguem. ús poderes 
concentrados na realeza fórão divididos, e como se 
reconheceu que ella, cdmo a serpente, ainda podia 
causar damnos, se lhe juntou funccionarios res
pbnsaveis á sociedade pelos actos do poder real, e 
deste· modo cónfeccionàndo um pacto como centro, 
donde devião partir as leis e regulamentos. 

Para se conseguir semelhante reforma, opposta 
a usanças seculares foi necessario grandes esforços, 
grandes sacrificios mesmos; mas como agradou a 
todos a supt·ema idéa da constitucionalidade social, 
fundada sobre direitos e deveres, levou-se isso a 

effeito, e por unanime concurso se fundárão as mo
nnrchias constiLucionaes represen lati v as, tendo por 
bflse e por elementos os deveres do homem em so
ciedade. 

O rei , que se suppunha o senhor de sens seme
lhantes c com poderes delegados do céo, bem de
pl'essa conheceu que crão ephemeros e unicam ente 
emprestados ou usurpados, e que do mesmo modo 
que lh'os havião cedido os tomavão tambem, que 
em sua posição não se deveria considerar outt·a 
cousa mais que um mytho ou ilivindaue, sem acção 
arbitraria, unicamente pal'a 1·eceber cortejos e ser
vir de instrumento á vontade dos homens. 

Assim responsaveis os ministros de um rei pelos 
abusos do poder executivo, não póde praticar o que 
as leis não permi ttem, e por isso a sociedade des
afronta da não presenceia os horrores que se derão 
no tempo do despotismo real. 

Sem snhirmos do Brasil ufferecemos aos inimigos 
das instituições modernas o seguinte documento, 
para que vejão o que eram os em 1.81. 7 ~o que somos 
hoje; e se tínhamos ou não razão para aspirarmos 
outra fórma de governo que o que coropt·imia o 
Brasil em todos os sem angulos. 

O documento que offerecemos é a sentença pro
ferida pela commissão militar, ct·eada em 1.81.7 para 
punir os réos Domingos Theotonio Jorge, José de 
Barros Lima, por antonomasia Leão Coroado, e o 
Rev. vigario de Itamaracá. , 

Bem proverbial era a bondade do Sr. D. João Vi, 
mas foi no se~ reinado que os seus ministros man
dárão decapitar os executados, e lhes arrastar os 
corpos em caudas de cavallos até á borda da sPpul
tura!!! Foi no anno do SenbOI' de 1817 c pl·imeit•o 
quartel do seculo XIX que se prufcl'io a seguinte 
sentença para honra e gloria da monarchia abso
luta. 

Sentença. 

« Vendo-se nesta commiasão militar de Pernambuco o pro
cesso verbal dos réos Domingos Theotonio Jorge, José de Bar
ros Lima, por alcunha Leão Coroado, capitães de artilharia 
desta praça do Recife, e do padre Pedro de Souza Tenorio, vi
gario de Itamaracá, prllsos aquelles por serem os primeiros ca
beças da revolução praticada no infausto dia 6 de Março pro
•Ximo passado nesta villa contra o Estado rAal de Sua Mages
tade, sendo o primeiro governador e general das armas, u 
membro do infame e intitulado governo provisorio, e eva
cuando d epois esta praça, na approximação do exerci to do 
mes1110 Senhor, com a tropa que tinba debaixo do seu com
mando, e levando os cofres da fazenda real, que havia rou
bado com o réo José de Barros Lima, e este por ser o motor e • 
dar principio ao r.tesenvolviruento da rebellião, animando á es
pada e dundo uma estocada no seu brigadeiro, do que moneu, 
ao tempo que es te lhe dava a voz de preso no quartel, s~ndo ao 
depois nomeado pPlos perversos insurgentes coronel de artilha
ria, no qual posto se conservou até o di.t da sua fugida e feliz 
restauração de. 19 de !\I aio; ao réo Pedro de Sauza Tenorio, 
por acommetter com uma pistola na mão ao juiz de fóra de 
Goyanna quando entrava na fortaleza de Itamaracá, onde o réo 
estava, e despojando-o de sua insignia, e intimaot.lo-lbe que já 
não era juiz de fóra, e gritando-viva a religião e a patria-e 
arvorando com seus sectarios a bandeira branca, chamada pa
triota, ao som das descargas de at tilharia, e passado algum 
tempo fOra ajudante do secretario do dito criminoso governo: 
vendo-se o auto do corpo de delicto, depoimento das testemu
nhas, documentos inlerrogatorios feitos aos ditos réos, deci
dío-se, sem discrepancia de votos, que as ditas culpas est;lVão 
plenamente provadas, os réos convencidos, e de al~um modo 
confessos, sem lhes poderem sulfragar as frívolas e luteis eva
sivas a que recorrêrão as suas respostas, as quaes se dt'bVane
cem por si mesmas, e portanto julgão os mesmos réos incursos 
nos §Si f>o, so ego da Ord. do liv. f>o, turno VJ,.e mandão que 
as sobreditas penas se execuCem nos réos, os quaes todos, de
pois de mortos, serão cortadas as mãos e decepadas as cab~ças, 
e se pregaráõ em postes, a saber: a cabeça do primeiro réo na 
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Soledade e as mãos no quartel, a cabeça do segunrlo em Olinda 
e as mãos no quartel, a cabeça do terceiro em ltamara_cà e as 
mãos em Goyanna, e os restos dos seus cadaveres-serao liga
dos a caudas de cava' los e arrastados até o cemíterio-e igual
mente os daclararáõ exautorados, e manda qutl se aspem e no
tem as patentes dos capitães em todas as estações em que 
houverem de serem registradas; e q~~nto á degratla~o do 
réo padre determinão que se fação par·tlCipações ás autondades 
ecclesiasticas para mandarem immediatamente prvceder a lllla, 
e a expulsão e depos~ção da insígnia do habito, visto ser caval
leiro antes da execuçao da pena ultima. 

o prestito da casa da sua residencia, que fica fron
teira ao chafariz das Marrecas, na rua dos Bar
bonos. 

(( Quartel-general do Recife, 8 de Julho de 1817.-José Gon
çalves Marques, relator .e auditor de guerra.-Conde da FI
gl!Bira major de cavallana.-José de Souza SampaiO, ten.·nte
coron~l de caçadores.-Verissimo Antonio Cardoso, ~oronel. 
-Luiz Paulino de Oliveira Pinto da França, coronelmterro
gant.e.-Luiz do Rego Barreto, general-presidente. >> 

Esta sentença iniqua, e por demais barbara, foi 
executada fielmente em todas as suas partes, e os 
cadaveres, para maior solemnid"de, at·rastados 
pelas caudas de cavallos em vez de sPrem puxados 
em direitura ao cemiterio, passárfw neste estado 
horrível c lastimoso pelo pateo do hospital do Pa
raíso rua do Rosario, pateo do Carruo, rua das 
Trin~heiras até chegarem ao seu destino marcado 
na sentença condemnatoria! ! ! A mão do historia
dor treme ao descrever taes horrores! ! ! 

1\IINISTERIOS NO BRASIL DESDE 1808 ATÉ 1821 

Gabinetes ministeriaes organisados no dia iO ds Março 
de 1808 

Transferida a côrte portuguer.a para o Rio de Ja
neiro, como largamente já dissemos ás pags. 86 e 
87 do lo tomo da 2• parte da Chorographia Histo
?'Íca, na noite do dia 1.0 de Março de !808, foi mu
dado o ministerio que acompanhou o Príncipe Re
gente e a família real para o Brasil. 

Esta mudança teve por origem o bo,ato de traição 
que se espalhou em Lisboa, e que fez algum peso 
no animo do Príncipe Regente de haver o ministro 
Antonio de Araujo aconselhado a jornada do Prín
cipe da Beira, como condestavel, para o Brasil, e 
com isto buscar-se salvar Q filho para entregar o 
pai aos inimigos ; este boato que os inimigos de 
Thomaz Antonio e do núnistro Antonio de Araujo 
fizerão espalhar por toda a parte, não se desvaneceu 
em Lisboa e nem se apagou de todo no animo do 
Príncipe Regente. O novo gabinete foi composto do 
medo seguinte: 

t.• D. Fernando José de Portugal (depois mar
quez. de Aguiar) para os negocios do reino. 

2.• D. Rodrigo de Souza Continha (depois conde 
de Linhares) para os negocias estrangeiros e da 
guerra. · 

3.• Visconde de Anadia (depois conde) para os 
negocias da marinha e ultuamar. 

O aonde ~ AnadiG. 

O primeiro fidalg() portuguez gue falleceu no Rio 
de Janeiro, dos que acompanharão o Príncipe Re
gente, foi João Rodrigues de Sá de Menezes, conde 
de Anadia, ministro e secretario de Estado dos ne
gocio& da marinha e domínios ultramarinos, no dia 
30 de Dez~mhro de {809, sendo sepultado o seu 
cada ver, com todas as honras que lhe erão devidas, 
na igreja do convento de Santo Antonio, sahin.do 

A respeito do conde de Anadia já fallámos no t• 
tomo da 2• parte da nossa Chorogmphia, e o que 
nos resta a accrescentar é que elle sempre foi ini
migo do Brasil; porém o Brasil lhe devP um dos 
melhores beneficios, que foi 11. transmissão da vac
cina que para o Brasil mandou por aviso do 1• de 
OutubT'O de 1802, recommendanc!o aos governado
res de ultramar a propagação rlr~,;te prPservativo 
das bexigas, e por outros muitos avisos e determi
nações rApeLio instantemente a [iel execução das or
dens do governo metropolitano. 

Depois que chegou ao Rto de Jallfliro não gostava 
de causa alguma que não fosse'"ne Portugal, e a 
respeito dos seus odios para com o Brasil conta-se 
que, sendo elle convidado pela fa-mília do Dr. An
tonio Francisco Leal, primeiro medioo do hospital 
militar, a passar algumas horas em um saráo em 
sua casa, onde se reunia a melhor gente de -então, 
na occasião do chá, além de muitas iguarias, viera 
um bolo, conhecido pela denominação de ltfãi
Benta, e o louvando elle pelo sabor, lhe perguntou 
uma das filhas do dono da casa se S. Ex. conhecia 
a materia de que era feito o bolo que estava co
mendo, e com íntüto prazer saboreando, ao que 
respondeu pela affirmativa, dizendo que era feito 
de farinha de trigo. 

A senhora disse-lhe que não, que era feito da 
gomma da mandioca. O indiscreto fidalgo, isto ou
vindo, para mostrar a sua repugnancia, fez jogo do 
resto do bolo que comia pela janella, mostrando-se 
arrependido de o haver comido, e cuspindo, como 
enjoado. 

Contão-se varias anecdotas neste sentido do eende 
de Anadia, e era o unico fidalgo de primeira or
dem que se mostrava hostil a este abençoado paiz, 
emquanto que os outros não se queixavão. 

Anno de 181.0 a 181.7.:-D. Fernnndo José de Portugri c 
Castro, conde de Linhares.-D. João de .Almeida MeU~ 
e Castro, conde das Galveas. 

\ 
Pela morte do conde de Anaüia no dia 30 de De

zembro de f809 foi chamado o coLide das Galvêas 
para substitui-lo nos negocias da matinha e ultra
mar, estando elle no commando das armas por fal
leeimento do tenente-general Montàury a 1.8 'de 
Maio, ficando em seu lugar o visconde de Miran
della .Francisco Antonio da Veiga Cabral, 1que haVia 
chegado do governo da India, o qual, fanec-éndo a 
31. de Maio, ·substituio-o no governo das armas o 
marquez de Angeja, que falleceu de otna apoplérla 
no dia 27 de Dezembro de f.SH, com 70 anMs. 

Com a t:norte do conde de Linhares passou o 
conde das Galvêas a dirigir a pasta dos negocias es
trangeiros e da guerra, porque, já tendo sido mi
nistro de Estado em l?ortugal, e exercído lugares 
de diplomacia, como enviado nas côrtes de Haya., 
Roma e Londres, julgou o Prineipe Regente não 
confiar. a outro senão a elle a direcção da pastJ. C!Ue 
tinha o illustre estadista conde de Linhares, até que 
falleceu no dia 1.8 de Janeiro de i8U, com 56 annos, 
f. { mezes e 26 dias de idade, sendo o seu ~adaver 
sepultado na igreja de S. Francisco de Paula, com 
todas as honras que lhe erão devidas. 
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O marq'uez de Aguiar D. Fernando Jos-é de Por- Quando N~poleã.o Bonaparte ordenou que o ge-
tugal e Castro era um dos fidalgos mais nobres da neral Junot Invadisse com um exercito francez . 
monarchia portugueza, tendo exercido lugares de Portugal, ayxiliaclo pela Hespanha, com o espAr,ioso 
magistratura na casa do Porto ·e na supplicação de pretexto de defendê-lo contra a Inglaterra, p Prin
Lisboa, tendo governado por 14 annos a capitania cipe Regente, depois o Sr. D. João VI, convocou o 
da Bahia, e sendo. mais de quatro vice-rei no Rio ?On~elho de Estado para ouvir o seu parecer, como . 
de Janeiro, exercendo em. toda a ·parte os cargos, Já d1ssemos no tomo 1° da 2• pag. da Chorographia, 
com muita intelligenciá, moderação e proverbilll sobre o que convinha fazer-se em drcumstancias 
honradez, voltou á Lisboa em 1806, e alli chegando tão c-riticas; o conde de Linhares, como membro 
foi nomeado presidente do conselho ultramarino desse conselho conhecendo as intenções perfidas 
em t807, yassando ao conselho de Estado. de Napoleão, como depois se provou pelo tratado 

11om a • tt·asladação da côrte portugueza para o feito em FontaineblPau em 27 de Outubro de 1807 
Brasil al)ompanhCJu o Pdncipe Regente, e na Bahia pelo qual se dividia Portugal em tres partes, send~ 
foi elle quem, como ministro, tomou sobre si o peso uma dada ao Principe da Paz, o celoorf! Gorloy; 
dos negocios publicos, e ahi, levado das persuasões foi um dos que Votou que o Príncipe H.egflnte se 
do sabio Dr. José da Silva Lisboa, depms visconde refugiasse no Brasil, residindo no Rio de Janeiro 
de Cayrú, -aconselhou, por justas mzões de Estado, até á paz geral. 
que- se almssem os portos do Brasil ao commercio Adoptado o conselho, partio o Prinr.ipe Regente 
franco das nações ami~as, e com effeito promul- de -Lisboa no dia 29 de Novembt•o de 1807, e rlrpois 
gou-se a carta régia de 28 de Janeiro de 1808, ex- de ter aportado á Bahia chegou ao nto de Janeiro 
pedida pelo conde da Ponte, que governava então no dia 7 ds Março de 1808, organisou todo o seu 
a Bahia, que sem duv'ida fo.i um. dos melhores l;le- u~inisterio, para o qual foi contempJ;.do o conrle de 
neficios para o Brasil, sendo a pedra angular da Lmh~res, nao só porque fôra um dos que derão o 
grande obra da independencia e soberaniã do menciOnado salutar conselho, mas por que l'ôra 
Brasil. sempre partidario da Inglaterra. · • 
_ D. Fernando, marqú.ez de Aguiar, no ministerio, Foi elle quem redigi-o o manifesto do {0 de Maio, 
creou Lo· Rio de Janeiro o desembargo do puço, o em ·que o Príncipe Regente declat'a guerra á Ft•ança. 
conselho da fazenda, a casa da supplicação, ·a jun~a A pasta que se lhe deu foi a dos negocioe estran
do commercio, a mesa da consciencia .e orden~, q geiros e da guerra, estando então unidas estas 
erario regio e 0 banco do Brasil. Acabou com as duas repartições. 
leis que restringião a industria·, ficando liv:re a to- El'a o conde de LinharQs um verdadeiro esta
dos os brasíieiros esLahelecêrem fabric.!IS e darem-se dista e enthusiasta. do ,Bmsil, porque conhecia o 
a todo genero de commercio. · · quanto el!e valia por sua vastidão e riquf'zas; pro-

Por tantos beneficios feitos ao Bl'asil a memoria curou empregar os meios para o engrandecer, 
deste varão deve ser abençoada. EHe falleceu no dia creando pela carta régia de 4 de Dezet1lbro de 
24 de Jaaeiro de 18-17 com 64 annps, 1 mez e· 19 J810 a acade_mia militar, sendo a car.la de lei por 
dias de idade, no palacete da rua dos Barhonos elle redigida, em que mostrou :;uperiol'es conheci
o. 66, onde -hoje é casa dos expostos, sendo sepul- _mentos, pelo que dizem pes$oas entendidas que a 
tado no dia 25, á tarde, na igreja de_ S. Francisco pref~:~rem a quantas mudanças se têm feito na 
de P.aula, com todas as honras devidas á sua posi- mesma academia. - . 
ção social. A fabrica de polvora de Roárigo de Fl'eitas é 
- Era o marquez de Aguiar um varão muito ins- tambem creação sua, assim como a de ferro, em 
truido, e aqui publicou em iStO a sua traducção Ypanema, na província de S. Paulo, onde existe 
da critica de Pope, com notas mui eruditas. Sendo uma mim abundante de ferro, sendo este metal 
solteiro, casou no Rio de Janeiro com uma sua so- superior pela qualidade ao da. Suecia ; ao arcbivo 
brinba, mas não deixou succéssão. Morreu mui po- militar enviou muitos mappas geogeapbioos e me
.hre, e sobre .o que aconLeceu·no correr do tempo morias; mas em consequeucia do seu fallecimenlo 

- com a nobre marqueza de Aguiár exporemos no em 18:1.2 não progredio a fabrica, porque o seu sue-
lugar competente deste nosso trabalho. cessor, o conde das Galvêas, qne era seu inimigo 

Ao .marquez d~ Aguiar succedeu o cavalheiro figadal, muito co~t1·ibui? para que ~!la fosse defi
Antomo de AraUJO de Azevedo, conde da Barca, nhando a estar hoJe quas1 desapparec1da. 
eom as pastas das tres secretarias de Estado. O seu As potencias da Europa, amigas e alliadas de 
funeral foi muito concorrido, annunciando-se pelas Portugal, com a trasladação da côrte portugueza 
5 bora.s da tarde do dia 25 estar a náo Rainha em para o Brasil, mandát'ã9 os seus enviados extraor
funeral, dando tiros de quarto em quarto de hora, dinarios e ministros plenipotenciarios, sendo elles 
seguindo-se as demais honras, e terminando por homens de grandes merecimentos e serviços, como 
uma salva de 21 tiros dados em despedida pela náo forão pela Inglaterra Iord Strangfort, pela côrLe de 
Rainha. - Roma o cardeal Callepi, etc. · . 

O conde de Linhares. 

O conde dé Linhares D. Rodrigo de Souza Cou
~inho foi um fidalgo de muita importancia na car
reira política, e sendo empregado na diplomacia, 
-como enviado extraordinario e ministro plenipoten
ciario em França, recolheu-se á Lisboa, onde foi 
nomeado ministro e secretario de Estado dos ne
gocios da marinha e domínios Últr.amarinos. 

I 

Foi com Strangfort que o conde de Linhares ne
gociou, e CO!lcluio em 19 de Fevereiro de :18:10, os 
tres tratados com a Grã-Bretanha, sendo um de
commercio e navegação-outro de- alliança-e (). 
ultimo do estabelecimento de paquetes, sendo ple
nipotenciarios o conde de Linhares e lord Strang
fort. 

No tratado de commercio e navegaçãõ, art. 32', 
se estipulou que o presente tratado sel'ia illimitado 
emquanto á sua duração ; que as obrigações, e con
dições expressas e contrahidas nelle, serião perpe-, 
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tuas e immuta-veis, e (iUe não ser.ião mudaW~is ou 
. alteradas, de modo algum-no caso que S. A. Real 
o Príncipe Regente de Partugal, seus herdeiros ou 
successores, tornassAm a estabelecer a séáe da. mo
narchia portugueza nos domínios europeus desta 
corôa. 

Este artigo acabou• com o systema colonial do 
Drasil, pois qqf\ estllild{) os s-eus portos abertos ao 
.ílommerc,io inglez e á~ outras n~es amigas, seria 
contra os interesses nacionaes· o inverso desta con
-venção, e p,ortanto póde dizeNe quEr·o conde d:e 
L.inhares foi um dos que, contriliuio pavilla indepen
dencia do Brasil, devendo ser a sua,memorilll vene-
1'ada e abençoada por todos os ooasi1eiros,por ter 
sido elle quem acabo,ll oollíl. o systema colo
nial. 

feita que. e nob.re cuncte ret!eb.eu; a que Dã.O pôde 
resistir, fallecendo no dia 26 de Janeiro de i8i& . 

Dizem as notas q~-e temos qll-e o conde de.Linba.
res foi aoommeLtido ele 11ma violenta febre maligJHh 
estando no gabimHe da sec11etaria ~e E$tado.,, o~11ua. 
pado no serviço dO> soheiano, faJlecendP. d·ahi.a 
quatr.o. dias,, oorn 56 annes1. nll! sl;la, cas.a da1rua db 
Sabão, esquina, da do N®eio., e fo i sepuHadGt~ 
igrE\ju de Santo Antonio com tod.&s as h~!!®M tft~ 
vidas aos seus- cargos. 

O sabia visconde de Cayrú ~z-lb.e o EllO~f. fune
bre, que foi publicado no Inv.es#gfP}.cm Portugfi.ez, 
em Londres, que comeqa : · 

elarum et venerabile noll!en 
Gentibus et mllllum. n~travq,úod p_rodeliat ur.bf, 

( VIIRG'.) O tratado de eommercio so:ffreu g.ca.nde opposi
ção, sendo o conde de Linh-ares mui censurado por 
ter, segundo se dizia, sacrificado os 'interesses_ na- c1 E' penoso, mas indispensav:el annunoià'l'- a-ll'isté-'liGtlcia 
cionaes. Esta censura por fim se desvaaE!c.e quando de ha.v.ey fallccido da v·ida pre§ente, em 26 d~ Janeifo ~ q$.:;. 

Se 11"cor· .:~a a época cl·rt celebra/1\ãO do dito tratc.•do rente ann,o de 1812, na córte do Rio. de I"'nei~;o, o IJ}Jn. e.li'wm 
"" "-' 

14 v· ' .u • Sr. O. Rodrigo de Souza Coutinho, copd.1' de Linliares, cto~! 
A:. Grã. Bretanha sustentava com o seu dinheiro o selho de! Estada de s. Jt. Real lo Ptinci[Je Regente de Pórt!Jga1; 
e.x:ercito portuguez, ll havia salvado o Príncipe Re:" s.eu mini~bl!a e sectetario de Estado dos negociostestrangeinós i~S 
gente e a sua,familiat de cahir em poder de Napo- da guerra,. 
1 · d F d VJI • t u· << Tendo-lhe sobrevindo em 23 do mesmo mez (achaQ.do.-se • eão, como succe eu a ernan O e a am la no seu costum_ado, assiduo .e exemplar exercício da secretariá) 
real de Hespanha. uma forte vert1gem, quando, no fervor' da estaçãG, ex~dia des-

Aquella nação, sendo essencialmente IlilePcantil~ pachos para ln~laterra e P.or~u§al, seguio-se dep,o1s te11J.1iNel 
n,ecessariamente havia de procurar as· melhores ataque de uma rebre de symgtomas escuros, a qua~ de subito 

. desenvolveu acção rapidíssima, que fez terminar em menos de 
vantagens para o sea commermo, e por isso seria tres dias a sua ex.istencia. 
loucura esperer que ella levasse o seu desinteresse << Assim acabou um dos mais insignes varões do lmpetio 
a ponto. de não querer ap:coveitar a occasião de.. in- portu~uez, morrendo não menos victima <la P,ropriíl v;ir;tw.j.e e 
demn. S" se dos servi· li OS qu"' faz1· a n 0 t 1 energ~,a, que da malignidade e emulação dos qye se, vião dA."-

1 ,.r- · · 'i ,.. · a . .~r r uga · lumbrados com os ·resplandores do ang~lico espirito com.qufa 
Outro grande beneficio foi o ter-se aj ustad@ np natureza o dotou. 

art. 9• do tratado de allianç.a a abolição do tribunal c< Na intensidade das seús sofii!imentos, .quando Viio certo e 
da inquisição do modo seguinter: · pro~imo f> fatal momento de deixar o p.osto da vida, se resiar 

pou humild-e á Divina Providencia, cqm a mais intima can-
<t Nilo se tendo até aqui estabelecido ou re·co- fiança na eterna bendade e· cheio dos pios sentimehtos da nossa 

Dlheeido no Brasil a inquisição ou ·o tribunal do .religião\ e esp.eFando ·a mim~rioordia da Creador.lhe oflereceu 
S Offi · S A R 1 p · · R d uma alma, que meditando semp.l'e veo:turas á naç~o e á socie,. 

anto CIO, • • ea O r:rnCipe egente e dade, aneiava em exaltar a gloria do se\\ sobe,:ano, a ~ll~ 
Portugal, guiado por. uma-illimitada e liberal po- adorava, enchendo constantemente o seu ofllcio em próp5i--lhé 
1ltica-aproveita. a ópportunidade para declarar es- melholfamentos pu)jlioos; e1ell1ecutar as •suas'oFdens nl!l destf~l> 

tonlaneamentc no seu proprio nome, e no dos seus de o constituir modelo das testas coroadas, semell;lante aos .f.llt
tos e Antoninos par(~ ser completamente as delicias da b.umâ 

erdeiros e snocessores, que a inquisição não será nidade. 
para o futuro estabelecida nos meridionaes domi- « A morte deste sllrvidor do Estado o honra de Portu~ se 
nios americanos da 'corôa de Portugal. E S. M. Bri- ~óde justamente considerat· como uma calamidade naCienal. 
tannica consente que esta obriga"ã.O do 5o artigo !la foi lamentada por todos o~ bons pa~riotas, e slrr.á· senl~<la " e_m todas as partes em que se respeitar o .tl\rono e o nome lu-
do h'alado de 1654 se estenderá tambem a Po·rtu- sttano, e com especialidade no Brasil, onlie, visto mais de 
ga:l no caso que tenha lugar a aboliçã:o naquelle perto, era reconhecido como o~homem necessario-á\monar-

. d m do S A R -1 p · · R t chia, e não só igual, mas superior aos negoc;ios de que estava 
pa1z, por or e · • ea 0 nnmpe egen e, encarregado pela illimiLada e merecida confi.tn~~ de sell'Prin-
e geralmente a todas as outras partes dos domínios cipe, e que elle desempenhava em tão difficil crise poli!\cã a 
de S. A. Real, aonde venha a abolir-se para o fu- que o reino se vê reduzido. 
turo aquelle tribunal. . « Deve-se considerar como sendo-lhe de im:norta! panJgy-

nco a publica demonstração, q).le em repetidos actos os mais 
· A companhia do Alto-Douro, entendendo que não enternecidos aquelle inclyto soberano (que sou)Je c0nhec.ê-lo e 

devia est&r comprehendida na parte do tratado de aprecia-lo) deu do profundo sentimento, com que se conster-
1e C. 0 relativa aos p 1· '}e · ·1 · nou . o seu !Dagnanimo coração pe.la. morte _de quem, não-só 0 comrr r I r VI gws exc USlVOS, que ~erv1a com mcomparavel, zelo, actlvtdade, mtellig~ncia e des-

0 minislao inglez exigia por .seus procuradOI'es, que mteresse, mas lambem com mais'ellthusiastico amor á sua au
erão mui poderosos na côrte do Rio de Janeiro, os gusta pessoa, e cujo nome continuamente pronuociava como 
quaes, empenhando-se fortemente e elevando a de um numen na terra. - · 

p · · R C< E' difficil llizer-se: tão grande testemunho do merito de 
quesLào ante o rmmpe egenle, este a apresentou um. fi~l vassallo lhe faz mais honra ou ao proprio amabilíssimo 
ao conde de Linhares, que se oppôz a ellas com ra- PnnCJpe. 
zões de Estado; e como contrariasse as do Prin- « Tambern algum lenitivo a dôr, que tão irreparavel perda 
cipe, este se encolerisou' e, levantando a bengala, causa aos amantes da verdade, é que, supposto, por ordenação -

do céo, Cesse cortada áquelle martyr do bem publico a car
a descarregou sobre o illuslre conde, que sem mais reira da fama, ja tão egregiamente adquitida etn seu ministerio, 
reflexão retirou-se, e consta que, chegando em t~ndo só a idade ~e 56 annos, todavia se póde dizer que assás 
casa tomou uma porção de veneno. ":'veu para a patfla.' e que nos ann~es da htter~tura e diploma-

' • . . . ma ha de até a ma1s remota postendade ser VIVa a sua memo-
Fr. T1burmo José da Rocha (redactor da pnme1ra ria, e acompanhada do devido louvor, collocando-o a par dos 

g!lzeta), sendo chamado para confessar o conde de_ qt~e se di&tinguirão na sciencia e probidade dos Newtons e 
L. b · · d · P1tts. m ares, SU!l~eltou que o c.o~ e estivesse en vene- c< o escrever a vida deste Al'istides lusitano deve ser tarefa 
.nado pelo toxiCo e pela pamw, cau~ada pela des- para outra época e para mãos mais babeis, dignas desse nobre 
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li~J11111RP· Sem duvida illio faltará quem s~tisfaça a esse dever. 
Para as nações estranhas basta notar que o ministro fallecido 
com razão se póde dizer ter sido em Portugal o cr.eador da 
lnarJiiliã militar e do credito publico. . 

mentos de linha, e de uma bateria de 4 peças n. 6 
e de 2 obuzes n. 8. 

11. ~inc:l<l 1<111e recebesse nos teJllpOi mais perigosos a admi
nistração 1\o ~t.ado, cpmtudo nas repartições em que ostentou 
seu~ tallln\o~ fez o prod1gio de mlj.nter a gperra e .a circulação 4o por;nmercio. a r!lnda publica e a dign,idade da corôa, entre 
embílf'I&QS it;~.~xtricaveis, causa,dos pela tremendl!. foroa revo
l ucionaria com que a Franoa opprimia os governos regu-

lafllll· " ·t . 'd h h . . 11 Elle, ... ~ pe1 o 1mpav1 o e engen o compre ens1vo, v1o 
pel!feilltmente o estado da Europa, e com previdencia politica 
quíz ao lo~e antecipar males imminentes á nação, e foi o autor 
do conselho em occasião opportuna de sal v ar a casa e dynastia 
de Bfrag~pça, tran&port•udo-se a real família para os Estados 
ul~ramaripos, 

u No Br;~sil concluio o tratado de commercio da corôa por
lpgueza com S, t.l. el-rei da Grã-Bretanha em 19 de Fevereiro 
de 1810, que é o unico em seu genero e em que parece te1· con
sunn;napo a obra de mui. tos ~culos, completan~o o v~ to doses
pirilos rectos, que a~p1ravao o vêr algum d1a realizado, pelo 
menos em alguma parte do globo, a magnífica e .bemfazeja 
theoria da prosperidade das !)ações que illus\res governos ba
vião projec~.<~do, afitp de que a descoberta das tres incognitas 
partf'lS do mundo tivesse os favoraveis e transcendentes elieitns, 
que, ll!lgundo alcança a fraqueza do nosso entende_r, a sabedo
ria infinita tem decretado para a leal correspondenCJa reciproca, 
ajuda e felicidade compativel com a ordem presPnte. 

c< O iljuminado diplomata, pela liberdade de seus princípios 
e pureza d~ patriotismo, conbecend_o o.s genuin~s i~teress~ na
cionaes, qmz assegurar ao seu PrmCJpe a pnvat1va glona de 
ser o primeiro m9narcha que fez assim cumprir o ostensivo 
plano do Regedor do Univer~o, e que os seus vassallos fossem 
os instrumentos da execução da sua vontade. 

cc Emfim, abrindo este novo mundo á communicação dos po
vos, que respeitão a lei das nações, aquelle insigne homem 
de Estad?, tendo já posto as bases de importantes estabeleci
mentos, accrescentou ás columnas da monarchia, não só novos 
ra!IIOS de commercio e credito publico inteiramente da sua 
creação, como o salitre, polvora e ferro; mas tambem outros 
recur~os da defeza l)acional e potencia da corOa, oPganisando 
devidam!lnte o exercito do reino. 

« O escriptor destas linhas, sendo dos affectuosos do ministro 
que Deos levou para si, póde l<llvez parecer suspeito de excesso 
neste trrbuto de obsequio, que submett(l á ingenuidade do pu
blioo. Se •nisto ba necessidade de apologio sirva-lhe de escusa 
que já cantores D3.oioilaes llavião celebrado as suas virtudes tão 
&ingulares, como notorias. » 

DECLARAÇ:\0 DE GUERRA Á FRANÇA, EM VIRTUDE DO 

HAKIFESTO DO 1. • DE MAIO DE 1.868(') 

Conqllista de Cayena. 

A côrte do Rio de Janeiro ordenou em meiado 
do anno de 1808 ao capitão-general do Grão·Pará 
(} tenente--general José Narciso de Magalhães de 
Menezes q.ue ilzesse dalli mamhar forças de terra e 
mar -para ir occupar militarmente a margem direita 
do r.io ,Oy,{lpoc~, Umit.f! mar!lado entre o Brasil e a 
França pelo tratado de UlLrecht (**). 

Qs cofres puQlicos da Cílpitama do Pará acha
vão..se .oxllaustos, es armazens de .guerra despidos 
de rude, e semelllante expedição llra uma temeri
tlatle; ffii\S c,qnyjn~a obedecer. 

Foi nomeado com mandante desta força o tenente
coronel Manoel Marques(*), chefe do corpo de ar
tilharia, te~do por i!pmediato o major do a• regi
mento Manoel José Xavier da Silva Palmeirim com 
os competentes officiaes, sendo capitães de infanta
ria Joaquim Dias Azevedo de Araujo, Jonquim Ma
noel Pereira Pinto, José Antonio de Carvalho e La· 
zal'o Valente Marreiros. 

A força naval e transporte compunbão-se da es
.cuna Geneml !Jfag~/Mús, capitanea, de f2 peças de 
pequeno calibre ; dos cutters Vinganga e Leã{l, cada 
um com 8 pe~s de pequeno calibre; Ires barras 
canhoneiras, cada uma cem uma peça de calilJre 
18, monlada em rodizio; da sumaca l'rympha, das-

(') Nos annaes tnililares do Brasil figurão dous gene
raes que muitas ve~es são confundidos por quem fal111 
nelles, supprimindo a um o coguome que constitue a dis
semelhança dos nomes; o primeiro em antiguidade e 
graduação é o tenente-general Manoel Marques de Sou;za, 
natural da província do Rio-Grande do Sul. Este distiocto 
brasileiro estreou a vida publica em emprPgos de admi
nistração c i vil. 

Quando em 1. 771J. os l1espanhoes invadirão a.quella pro
vincia, Manoel Marques de Souza era tenente de milioias. 
o general Blohm, que commandava um corpo do exercito, 
foi encarregado de expulsar os invasores, e o conseguio, 
e então soube apreciar as qualidades que adorna vão o jo· 
ven Manoel Marques de Souza, como valente e conhece
dor do paiz1. e gozando já de grande prestigio entre os 
seus compatl'lotas. 

Blohm l!bamou-o e o empregou, e aqui princilliou a 
carreira militar do marechal Manoel Marques de So111.a, 
que nella seguio os postos, passando para a 1.• linha :foi 
promovido a coronel chefe de legião de voluntarios, a 
brigadeiro, a marechal de campo ; emfim, a tenente-ge
nerl!l, posto em que falleceu no Rio de Janeiro. 

Foi muitos annos commandante das fronteiras do sul, 
e nesta qualidade prestou os mais relevlf.ntes serviços ao 
Estado em 1.801., em que, commandando elle, José do 
Couto e! pulsou os hespanhoes e restituio os campos orien· 
tal's ao dominio porLuguez. 

O segundo Manoel Marques nunca usou deouu·o appel
lido, apezar de sua família em Portugal ler o de Elvas 
Po1·tugal. 

Nasceu o general Manoel .Marques (governador de 
Cayena) na villa de Penamosor, em Portugal, aos 2 de Fe
vereiro de 1762. Sentindo-se com vocação para a vida 
militar, deixou o ~ar paterno contra a vontade de seus 
progenitores, e foi allistar-se voluntarie em 1.780 no re
gimento de artilharia de ExLremoz, da guarnição em El
vas, de que era então chefe, e depois general, Vallerée. 
Manoel Mat·ques alli frequentou as aulas regimentaes e 
completou o curso com tanto aproveitamento edislincção, 
que em breve, tendo passado, mediante exames pelos 
postos inferiores, achou-se official por merecimento. 

e ~~-en.ett;d, IVend,o o estado destas cousas, abrio 
urna._ Si.t~!!Pt'i.PlHlo,, aro que ~Ue proprio assignou 
6:0Jaol, sendo imitado por ou~ras pessoas, a poder 
da11--se e peasivel impulso á expediQão. 

Era 1.• tenente e commandava a artilharia da praça de 
Campo-Mai<ir durante o sitio que os hespanhoes lhe pu
zerão em 1.801., e o seu valor e successos nesta occa<i\!iQ 
forão tão apreciados, que foi pt·ó,movido a capitão pe 
bl)mbeiros; e em audiencia publica o Princip~ llegen1~ 
(O. João VI) o conuecorou por suas mãos com a ordem da 
Avi~ 

Em 1803, Sllndo ainda capitão, foi promovido em Lis
boa a tenente-coronel, chefe do corpo de artilharia que 
se mandou erear no Pará, e do qual foi elle o creador e ~ 
instPuetor, passando naquelle momento para aqu,ella ci
dade. 

Comp1.1n.ha-se ella de 400,bomens, com as compa
nhias de .granadeivoste 'caçadores dos tres regimen-

<J. Yi~e o manifesto feito na collecção das leis do Brasil. 
' ( ') Vi'de o l 0 tomo da :1..1'· parte da Chorogmphia do 
Br~. . 

Reaolvida a occupação dos limites do nQrle do Br11sil, 
no Oyapook, e depois a conquista de Cayena1 foi elle es
colhido p3J'a commauda~ em chefe a expedição: fez a con
quista e a conservou até que foi restituída á França. PeiG 
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arvorada, tendo a bordo desmontados dous obuzes 
das baterias, e dos pequenos transportes a lancha 
S. Narciso e um hiate. 

PARTE A EXPEDIÇÃO NO DIA 8 DE OUTUBRO DE :1808 

Disposto tudo o qne o tempo e as circurns~ancias 
:permittião, no dia 8 d~ Outubro de, 1808 ~ahio a ex
Jledição do porto da e1dade do Para em d1recção da 
-villa de Chilves, na parte oeste da ilha de Marajó ou 
de Joanes, p1tra receber o continge?te do. ~o r~gi
-mento que ahi se achava de guarmção; !e1to Isto 
~eguil'ão as embarcações para o Igarapé de Ob'ussú
tuba, na ilha Caviana, afim de ahi refazer-se de ca
bos de laborar, feitos de embira, que tão bem appa
rellmda, sahirão do-Pará(*). 

serviço que fez nesta importantíssima commissão foi pro
movido a brigadeiro, depois a marechal de campo, com
mendador da ordem de Aviz, da Concei~o de Villa Viçosa, 
e, emfim, iospector das tropas no Pará, onde falleceu em 
:1824. 

Manoel Marques, comquanto nascesse em Portugal, 
adoptou de coração o Brasil por sua palria, e deu penho
res de bom quilate de sua adhosão á patria adoptiva, 
quaudo, nas lutas por ue;~asidu Ja independoncia, se ligou 
no Pará ao partido que por ella pugnava contra a facção 
contraria. que capitaneava o commandante das armas 
José Maria de Moura. 

o marechal Manoel Marques era tão bahil arlilheiro, 
que, em uma occasião de exercício de peça, n•um mesmo 
buraco fez tres pontarias: era sem duvida o primeiro ar
tilheiro de Portugal e Brasil. 

Tomou por esposa a Sra. D. Magdalena Rosa Marques, 
de quem teve dous filhos: D. Maria Carolina Marques, 
que casou no Pará, e Francisco Marques de Elvas Portu
gal, que, já sendo tenente-coronel chefe de um corpo 
naquella provincia, fez uma viagem a Portugal por occa
sião de enfermidades, e alli falleceu sem descendencia. 

(') Entre os manuscriptos originaes pertencentes ao 
illustrado diplomata Antonio de Menezes Vasconcellos de 
Drummond encontrámos uma carta (que lambem foi do 
archivo do conde de Linhares), escripta por José Lopes dos 
Santos, mandada a D. José de Souza Coulinho, irmão de 
D. Rodrigo de Souza Coutinho (:1° conde de Linhares) e de 
D. Francisco de Souza Coutinho, que então governava o 
Pará, que parece ter sido escripta em 1796, a qual por 
sua importancia a transcrevemos pelas noções exactas 
que DOS deixou das localidacles desde Macapá até os limi-

.tes da Guyaua Franceza. ' 

Descrip~o geographica da costa da Guyana Portugueza, 
desde a praça de S. José de Macapá até os limites con
finantes com a colonia {ranceza. 

«Na latitude de um minuto e meio ao norte do equador;e 
na longitude por mim observada ao occidente do Ferro, 33 
graos e 6 minutos e meio, está situada a praça de Macapa, na 
mar~em da costa da Guyana Portugueza, cuJa é a mais forte 
ibrtiÜcução d<l Amazonas : esta referida praça é regular e qua
drangular, oom os baluartes massiços; tem parte de suas obras 
exteriores, como é um bom revelim, um redente e uma bateria 
.baixa. 

cc A tropa regular que fornece esta fortaleza é um regimento 
~ue tem o mesmo nome, o qual n!io persiste todo ali i, existindo 
parte na cidade do Para e em destacamentos no Amazonas e 
Rio-Negto. 

cc Das villas circumvizinhas, os seus moradores alterão, ha 
um grande numero de homens arregimentados, como uma le
gião, parte cavallaria, parte infantaria, os quaes estão peitados 
a qualquer signal chegarem a seus postos, distribuídos com os 
.seus competentes ofHciaes, afim de os defender, cuja boa or-

No dia 2 de Novembro desamarrou-se a flotilha 

dem e disciplina é depois que existe no governo o Illm. e Exm. 
Sr. D. Francisco de Souza Coutinho, general do Estado. 

<t Esta praça tem um pequeno rio ou igarapé pela parte do 
sul, que lhe serve de fosso, e pela parte do norte ou ta o, que o 
quizerão communicar a circumvalar a praça, porém não aoa
bárão. 

cc A vi lia desta referida praça dista pouco mais de um tiro 
de espingarda, cuja fundação não foi bem eregida por estar su
jeita primeiramente aos ataques, se é que os póde ter ... Ella 
tem uma freguezia da me~a vocação, com um vigario, como 
lambem a praça um capellão. 

« Esta vllla foi povoada pela gente das ilhas dos Açores, 
que para esta capitania foi; porém presentemente estão esta
belecidas muitas famílias de Mazagão, as quaes têm abando
nado a sua vil la por moles tias que nella experimentavão, e por 
consequencia se acha em parte arruinada. 

cc Pur terra está muito obscura, ainda mesmo aos naturae~ 
desta capitan 1a, e se pó de pensar com acerto sêr derensi vel por 
causa dos incognitos caminhos, e muitos obstaculos que tem, 
como são prisões, lagadiços, pequenos e grandes rios, de que 
toda a costa da Guyana é cortada, fazendo estes nas suas cabe
ceiras copiosos lagos e prisões, com immcnsidade de ilhas 
nelles comprehendidas pela muita agua que se aJunta nas bai
xas dos montt:s, ficando desta sorte a terra montuosa isenta 
desta innundação e muito longe; claro esta que, sendo toda a 
Guyana como disse, é desta sorte a defeza da praça possível 
por serem taes causas mui penosas para os ataques terrestres, 
afim de se conseguir o direito caminho das marchas, como a 
dos aproches, pois ainda mesmo a terra montuosa é cheia de 
gros eas matas e agrestes caminhos. . 

« Daqui se collige que poucas são as disposições guerreaes 
que se querem elfectuar para conquistas tão distantes, e com 
penosas marchas como estas ; não sejão levadas tanto DO inte
resse, como devem da certo ser na empreza. Ha poucos annos 
que tem florescido esta praça na agricultura; porém as moles
tias dos moradores, e de seus escravos e indios, a devora, mo-
tivos porque tambem padece o Estado. -

cc Presentemente se tem conhecisl,o os diversos canaes do rio 
Amazonas, por onde póde ser ácommettido todo o Estado, 
como igualmente o porte das embarcações e sua força, cuja cu
riosidade e segurança se deve ao Exm. Sr. D. Francisl)() d& 
Souza Coutinho, sençlo seus antecessores de contraria posição 
pelas faltas de um conhecimento e instruccão geographica do 
Estado, em a qual se não instruirão, pois deverilio ter um co
nhecimento das partes offensivas e defensives de seu Estado, 
sendo em parte a causa disto o serem instruidos por um sim
ples ofllcial militar, commandante naquelle tempo das guardas
costas, que defendião a foz do rio Amazonas, fazendo a sua na 
vegação á discrição de um indio pratico, sem trazer pessoa al 
guma versada no ataque naval. 

« Desta sorte alonga vão o seu curso a duração da maré, 
regressando depois com outra maré para o seu aposento, qual 
era na ilha de Bailique, estendendo o manto do seu curso até 
avistar o cabo do Norte, tendo uma total seg\Irança de que não 
Permittia a costa navegação alguma á embarcàção de força, por 
eJ la ser cheia de esparceis e de bancos, comp igualmente todo 
este golpho. 

(( Porém a necessidade que havia de um éxacto mappa da 
costa, sua configuração, nos, ilhas, baixos, comprehendtdos na 
foz do rio Amazonas até o rio Oyapock, do qual tive a honra de 
ser incumbido peio Exm. general, e depois de exlrahic,lo igual
mente dirigi-lo a p1•esença do mesmo senhor, ao quàl se fez vêr 
o contrario do que ~eus antecessores presumião, fazehdo dep::~is 
realizar pelo meio da 1.avegação que fiz no bergantim de Sua 
Magestade, que dimaodava 7 pés d'<~gua, e arlilhado com 16 
peças de calibre 6, cuja navegação estendia-se até o 'qabo de 
Orang, ultimos limites de Sua Magestade, donde aperfelçofi () 
mappa, com as sondas do oceano, lendo lido para lodo este Jim 
as ficções necessar1as e instrucções, praticadas em pequenas ca
noas, fazendo repetidas observações e explorações da costa, 
seus rios, cachoeiras e estabelP.cimentos que nalles houvessem 
feito, tudo afim de o mencionar no dito mappa, para que não 
houvesse nos domínios· de Sua Magestade cousa alguma incog
nita, e resultasse depois o importantíssimo corso para segurança 
do Estado e sua ca pi tania, com dispersas embarca~.ões proprias 
para qualquer aviso, sendo relevado neste curso pelas lanchas 
artilheirás que novamente se construirão. 

cc O ancoradouro desta villa é bom, porém desabrido por 
causa das terfas serem baixas, e o vento ser proximo a direc
ção do canal, principalmente no tempo das ven.tanias . 

« Este canal é formado pelas ilhas que !leão em distancia da 
costa 2 leguas, com pouca dillerença, sendo as principae~ Jlhas 
dos Canis, Veados, Saracuras, Paccas, Gerupary, Cavtanna • 
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das margens qo Obussutuba, e tomou a direcção do 1 Cabo do Norte po1· entre o labyrintho das ilhas da 

:Mexianna, Geruã e Flexas, pelas quaes se dirigem ã pratica 
deste canal para s~hirem ao o~eano. . . . 

cc O seu clima e pouco sad1o por ser mu1to suJeito a sezões; 
() terreno é muito ferLil, pois pelo~ seus matos se achão dlsper
:sos cacâo baunilha e outras raridade~ mais da natureza, que 
adornãu ~ Amazonas. Os generos da primeira ordem são o al
godão e arroz, e algum café. 

cc Em distancia de 6 le<>uas para o norte, em que dista a 
ponta da Pedreira, é cortada de rios, dos quaes os mais essen
·ciaes são Cu1·iad, Carapanatuba, Vacariquava e Vacarena ou 
da Pedreira, por deste se lira r grande po1 çào de pedra para a 
edificação da praça. 

(( Nestes referidos rios se achão varies estabelecimentos dos 
·moradores da villa, pois se lhe faz mais aprazível ao trans
porte da vida pela abundancia de caças e peixes. Tambem se 
achãd' novamente estabelecidas varias fazendas de gado, das 
quaes em parte se fornece a praça e a villa. 

<< Ntmhum destes rios serve para embarcações de grande 
porte pela estreiteza delles, sendo fund.ssimos, C<•IDO igual
mente esta porção de costa pela tendencia das aguas sobre ella, 
pois se acha proximo 15 braças e mais de profundidade. 

a Desta referidl;l ponta. volta a costa proxima ao. rumo do 
nordeste até e· famoso r10 Araguary, com um soffnvel canal 
para embarcações que demandem pouco fundo, e antecedente 
de;te tem outros mais, como são Macacoary; Grogdb, e outros 
mais pequenos, que servem de abrigo ás pequenas erpbarcações 
que navegão sobre a costa. 

<c Pouco antes do rio Araguary, na bocca de um braço que o 
corta, existia um lugar denominado arraial "de Araguary, 
onde jazia o quartel do cumrnaudante das fronteiras e parte da 
tropa e iudivo, V"l"a fuwecimentos e mudas dos destacame:1to~ 
avançados, como igualm~nte uma feitoria para beneficiar a 
grande pescaria que se fazia na costa, e lagos o e Araguary e 
suas cachoeiras, donde colhião immensas tarlat ugas, peixe-boi 
e piraricd, cujas cachoeiras distão 32 leguas da sua foz. 

<c Neste lago se flzerão grandes pescarias por contrato 3 annos 
effe.ctivr,s, tendo os índios., denominados Francezes, e outros 
nossos refugiados, se utilisado antecedentemente de seu fruto 

_J>or este não ser cultivado por nós, pois se communicavão no 
mverno em pequenas canoas das suas povoações além do cabo 
do Norte, sem lhe ser preciso vir pela costa, pelo respeito que 
tinhão á grande peroro~ do cabo do Norte, como tamJ;>em ãs 
.nossas guardas-costas, po~ grande parte deste ternt?no, que 
excede em parte 8 leguas, e vargem, e por consequencw os seus 
matos são chiriubas e mangues i!iundados das grande~ aguas, ,e 
só desta distancia para o interior se achão campos, CUJaS quali
dades desmerecem as antececlentes, ainda que se achão algumas 
cousas proprias do paiz produzidas pela natureza e o seu clima 
menos sadio. 

(( Proximo á foz deste rio finalisão as ilhas do Amazonas, 
nas quaes se encontrão as mesmas especies, como tambem al
gumas frutas suaves ao paladar, e na mais septen~ri9nal é que 
existia d'antes o destac~;~mento e guarda-costa, mt1tulado do 
cabo do Norte. -

<c Deste rio Araguar_y para o norte, e na aUura de 2 gráos, 
está o cabo do Norte, cujo é circulado de um esparcel da 
mesma costa, porém falsario, form_ando um pequeno canal 
pelas duas ilhas quê lhe ficão ao onente, chamadas Turury e 
Gipioca, e por outra mais do norte a que chamao Maracâ, fi
cando o mais proximo meia legua; porém como do dito cabo 
o esparcel é mais largo e o fundo multo baixo faz um estreito 
canal o perlongo da ilha, pois é talhada a pique, e seus matos 
compostos de chiriubaes e mangues, como igualmente esta 
parte da costa que acabá mos de fallar, como lambem a mais 
1nund,ada, sem prestimo algum. 

a Em distancia deste cabo para o oriente 5 leguas dá prii~
cipio a rebentação da pororoca com grandes estrondOti, CUJa 
!orça vem quebt·ar sobre as margens das ilhas e da costa, humi
lhando todo o objecto que lhe causar ob~taculo ao seu curso 
até qnebràr a sua maior força, toma a direcção dos canaes q~e 
suecede em mais de meia m2ré cheia, sobre a costa, por CUJO 
motivó em todas as conjuncções I unares é muito difficil esta na
Vt!jlação, e mesmo em qualquer outro tempo causa grande 
rutdo, pois é preciso toda a cautela e conhecimento do lugar 
em que esperão maré, afim de evitar o perigo em que estão, 
como da appat•ente falsidade dos movimentos da correnteza, 
pará que não succeda o mesmo que ao conde da Mina, o qual 
.no banco deste cabo jazeu uma semana, e por isso lhe dã· este 
.nome, ppis lhe foi preciso varar a sua embarcação pelo tijuco, 
~ qual depois vio a confusão em que se achava embaraçado, 
()Orno tambem quaes erão a origem e effeitos da pororoca. 

1< Quatro para cinco leguas de distancia, a oeste deste cabo, 
está. um grande rio, chamado Carapapury, e pelos francezes Vi
cente Ponçon, cujo rio tem fundo e largura sufficinte para 

.... 

qualquer navio até quasi 2 Jeguas pelo seu interior, onde tem 
um braço que v~i a um lago, distante quasi 7 leguas. chamado 
Amacary, CUJO e extenso, e nelle se acha vão na occasião da 
minha observação varies estãbelecimentos, com uma villa que 
teria 27 casas, e a pouco tempo lhe tinha morrido o seu viga
rio, vindo de Cayena, a quem erão sujeitos e denominados Ma
rua nuns, tendo estes entre si muitos dos nossos alli estabele
cidos. 

« Tet?-do Lambem no fim deste rio, da parte direita, um 
forte triangular feito de fachina, com tres canhoneiras em cada 
lado; porém tanto eEtas como a casa da guarda e polvora esta
vão arruinadas, tanto pelo fogo que teve, como pelo grande in· 
verno, pois toda a fortificação de fachina nestes climas precisa 
haver curiosidade de os reparar, continuamente servindo este 
de defeza á villa e ao lago, tendo· lhe presentcmeute no anuo de 
1792 tirado a artilharia, e a co&duziJão para a fronteira dos 
hollandezes, em cuja observação e explorações de mim des
confiârão alguns naturaes, Jcancezes, não me valendo de nada 
a miuha simplicidade, e só sim as ficções, querendo-me de to
dos os modos conduzir á Cayena, os quaes grande parte no 
anno de 1794 forão sorprehendidos por ordem do mesmo Exm. 
Sr. general do Estado, como outros de alguns est3b~ lecimentos 
em os rios desta costa refugiados, tendo arriscadamente ser
vido todo este intervallo de tempo de observação geographica 
e exploraria, afim de depois executar-se todo o deduzido. 
. (( A maior parte de toda esta gente vivia em uma tranquilli
dade annunciada e intimada pelo governo francez, dizendo-lhe 
que podião estar seguros que os portuguezes lhes não erão se
nhores daqellas terras, as quaes podião cultivar ... e se alarga
vão a passar o nosso lago de Aral$uary a fazer as suas pesca
rias, que fornecião â Cayena, scrvmdo-lhe de muita uti1idade 
tanto estes duus l~gos , como igualmente os índios, premiando 
aos ditos com graos de nobreza, e os fornecião em trpca o que 
lhes era i'lecessario; intimados disto se alarga vão a fazer po
voações e fortificações para a sua defesa, pois até a refe1·ida 
época vivião no profundo esquecimento de que não serião 
apprehendidos pelos portuguezes, tanto po1· lhes n&o ser per
tencente isto, como a pouca necessidade que tinhão de cultivar, 
pois tanto elles, como seus antecessores colonistas, continua vão 
naquella lide sem encontrar rondas militares nem destacamen
tos, e só sim algum desertor, com o qual se associa vão e sabião 
todos os remoros du Estado, do que presentemente está isenta, 
esquecedo-se, emfim todos os colonistas francezes do quanto 
obrou o grande capitão Pedro Teixeira naquella capitania no 
anno de 1619, em que demo tio varias fortificações, com as rui
nas dos hollandezes e inglezes, os quaes com grossas ar·madas 
nas differenças de Castella passárão a assenhorear-se destes 
districtos. 

(( Depois succedeu residir nesta capitania Antonio de Albu
querque e Magalhães, e desta, época para cã nenhum governa
dor se tem alugado a este importantíssimo serviço, por cujo 
motivo, como a viveza não é igual nos homens, occorreu ao 
pensamento do Exm. Sr. general do Estado D. Francisco de 
Souza Coutinho, que as d.iiT!olrenças da corOa e da· convenoão da 
França podia preceder alguma novidade, resultou mandar l'.l:ter 
as referidas exploracões e evacuações, e apresação de todos os 
refugiadu~>, cujo lugares e capitania até o rio Oyapock, o ul
timo lttrmo dos domínios de tiua Magestade, defendia a fama 
das nossas antigas victorias e igualmente o respeito das nossas 
armas. 

(( Porém como a conflança da paz que l$ozavamos nos tinha 
descuidado, forão á sombra da nossa pactencia crescendo em 
atrevimentos, de sorte que, segundo os vestígios que observei, 
intenta vão roubar-nos os domínios de Sua Magestade e capita
nia do cabo do Norte, por cujo motivo os moradores se alarga
vão a fàzer todo o deduzido. 

« O dito rio denominado Carapapury, a 4 leguas de dist.an
cia, se aoha tapado pelos tffeitos da por,•roca, apezar de sua 
vasante ser veloz pela muita agua que extrahe dos lagos e de 
deus rios, em o qual se di 'lide, cliamados Manaim e Aboty; 
pelos campos destes se passa ao nosso Aragory, e pelas serras 
destes se achavl!o amomcabados alguml pretos dos moradores 
de Macapâ e Marzagào, etc.; porém forão quasi todos apanha
dos no principio da effectuação da exploração da costa, na 
qual não ha presentemente incognita alguma que lhe sirva de 
refugio, ainda mesmo pelo interior de seus dampos, pela muita 
frequentação que por elles se faz . 

« Da foz deste rio Carapapury vai corre o do a costa desde o 
nornoroeste até quarta a leste, com pequenas enseadas e pon
tas até ao cabo e rio Cascipure, circulada toda esta de uns ell.
lensos parceis, e se acha na lati tu de de 3 grãos e 45 minutos ao 
norte do equador, como bem se mostra no mappa que desta le
vantei, com os rios de que é cortada, como o no Camaú, Maya-
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bocca do Amazonas, e por tortuosos e estreitos ca
naes obstruidos de espaço a espaço pelas arvores 

caré, Cabo Suane, Oyarapó, Maribanaré, Quanany e Ca-
xipurl\ . . b "' 

a Porém todos estes não são sufflc1entes. para em arcaç .. o 
I?"~ ode o só para barcos, pela razão da estre1teza e pouca pro
tundid;de da sua foz, ainda que as marés leva~tã.o duas bra9as 
e meia sobre a costa; porém e~te augl!lento d1mm~e á med1da 
de que se approxima o cabo Já menmonado, Casmpu~e. on~e 
só augmenta 9 pés, e o pouco fundo do ~eu esparcel de• ta ma1s 
ao largo, tendo alguma connexão a d1stanma da terra com a 
pronfundidade. . _ 

« E, te cabo se faz conhecido por umas montanhas que distão 
pelo interior da terra, ás quaes me dirigi na obseavação e ex
ploraQão que fiz neste rio até .suas caclu>~ira.s, nas quaes só
mente encontrei dous estabeleCimentos de md1os portugueze:>, 
e mais nada de raridade a não ser alguns páos de quali-
dade. c · · á « A estas referidas montanhas lhes dão o nome de .ampor , 
derivado dos gentios do mesmo nome, os_ qu~es v1vem por 
ellas dispev~os, como bem observei ; e! las nao sao mmto al.tas, 
porém a planidade da costa e .seJ.s rn~tos as fazem elevar aClma 
do seu nível, sendo bem vtsJvets ate fi leguas ao mar da costa. 
Neste dito cabo se fundo.tl o quartel do com mandante da fron-
teira ; porém existio pouco tempo. . 

« No rio Mayacaré, depois de ter nelle observado ~rrtsca
darnente os seus estabelecimentos, corno em os outros Já men
cionados principiavão O!- francezes a levantar uma nova for
tificação' para a defesa do rio e suas povoações, tendo neste 
lugar, dlstante da foz do rio quasi uma ~egua, algumas c~sas 
para os índios, e dous armazens bem edtficados e reparttdos 
para o IIm de guardarem todo o fornectmento par~ .est~ e~
preza, como tambem do quartel do desta~arnento rn~htar, nao 
observei a sua configuração senão depo1s de ter fett~ ~ ~ado 
par te ao meu general de todo o dedu.ztdo, aonde me dmg1 por 
sua ordem com duas lanchas artilhetras e quatro canoas, tudo 
fornecido para atalhar qualquer insulto, d~sembarcando nós 
com sagacidade e o commandante da frontetra, que me acom
.panhava afim de evitar alguma desconfiança e podermos al-
cançar os seus,projectos. . . _ 

<< E então vi que tinhão sórnente hneada.esta forllficaçao..!. e 
feito duas portas de barreir~s postas em seu !ug::r, ~omo.tam
hem a artillia ria que linha vmdo para esta a tmllao Já retirado 
para a fronteira pela muita precisão que e:rperime~~;tavão,_ de
pois de tudo bem indagado e observado, por m~ta pol.tttca 
que usassemos era muita pouca para que a usárao receJOsa
rnente com o nosso expediente por nesta occasião não terem 
f,o rças ; e desconfiados da nossa ida, e timidos de algum as
salto, logo que ti verão occasião desamparárão tudo, como bem 
vi na ssguinte regressão ql!e n~ta costa fiz. 

(( Neste mesmo lu<>ar Já f01 fundação de urna fortaleza do 
•general Baldegru, c~~o tambern J?O ~io Oama.ú, as quaes forão 
demolidas pelo cap1Lão Pedro Tetxetra nas dtfferesças de Cas-
tella, como já dissemos. _ . _ 

(( No rio Qua11ani e ·cabo Coenne nao se achoUJforttficaço~s, 
só sim algumas villas arruinadas 1depois que IMs faltou a mts
são franoeza, a quem dizião sert)m sujeitos, vivendo toda esta 
gente desde então dispersarnente pelas suas roças, que erão 
abundantes alimentando-se com seus frutos pelo bom terreno 
que tinhão: e é por isso qu_e se estende com força a agricul-
turo~ índia pela seguinte proprtedade que é boa.. . 

« Todos estes estabelecidos são possos por ali• refugtados de 
muitos <~nnos, e presentemente apresados. E ' conhecido este 
r io Quaoanl por um peg:11er._o l!lOpte gue está perto ao sul 
dlllle, sendo o unico...que ex:1~te na costa do cabo do Nor~, de 
cujo cabo ta)llbem até o presente n~o se te)ll conf)gurado nos 
muitos rnappas geographieos de diversos autores cousa alguma 
exaota. 

«Do cabo Cascip\1~11 para o cabo de 9rang corre a_costa. 1\ 
leguas e tre~ q\lartqs ao noroes\e quartn (j.o t~orte, mUlto b1!Jt,a 
e alagadiça, corno · ta,mbem cirgúlada do n\e~rno esparclll tia 
oosta, porém rnuitó bai:;a,, onde tambem ~s dorrehtez:as mudão 
o seu rnovimenio, e leste-oeste com este cabo, quas1 5 l_eguas, 
fica uma montanha chamad~ pelo~ liol)and,ezes de Aijan, opde 
se diz forão postos os nossos rn~l'cos dé fins de limites da 
Gnyana Portuguezíl, segundo o \ratad,o dé Utr,e\lk. 

<I Toda esta porção de 5 leguas {órma uma çrande bahia 
com maior fundo de 2 braças e me.ia., a ~ual dimtnue até uma 
e meia já dentro ; a esta referida bahia lhe cbarnão geralmente 
do Oyapock por nella desaguar algtJns rios, como é o famoso 
Oyapock, por nós tambem chamado· Vicente Pi11son. · 

« Neste referido rio tem os france:?e$ muitos estabelecimen
fos pe1as terras serem boas, como t!IQ'lbBJll em distancia da sua 
foz 8 milhas uma villa, e um forte cprn a invopação de S. Luiz, 

arrojadas pelas pororocas{*}, não permitt~ndo a~
vegação senão á luz do dia, o que retardou a via
gem até o dia ~2, em que foi montado o cabo do 
NorM*"') durante uma noite .de cerraçã9, de .gros~ 
e i.ncessante chuva. Nessa noite umo rlas canhonei
ras que transportava a maior parte das munições de 
artllharia, transviou-se, e impellida pe1as cotr'ct#e8 

ao qual e seus arrabaldes. me dtrigi ficciosamentEJ, ~ inda~r ll,lf 
?orÇ;t.s da oolonta e conqmsta de Cayena, e das ~Dais COl,ISi!,S (le • 
que fui incumbido, pois tinha a todos ~s morad!Jres capacit.a~o 
o ser soldado e que queria desertar, pots- ha mmto tem~;>o VInil 
disper&~, principal [!lente de meus pais, os quaes '!I e tinbão be~?
ect\lcado, e por isso tinha algumas luzes. geographtcas, e capaCI
tados di~to me facilitárão tod~s as VIstas e q1,1anto dP.Se)aVlj, 
corno de tudo tive a honra de informar ao Exm Sr. general 
do Estado ; vendo lambem a configuração do fl;lrt~ ~· Luiz ll {l 
sua villa se acbavão arruinados descte o pnnctpiO dí! con
venção. 

1 
<< N~sill mesmo rio, e em oppo~ição tal que descobri.sse a 

fortificação refetída e a foz do rio, fizemos um aposento em 
terra em 'fórma de aquartelamento, afim de poder· privínir àl
gnrna falsipade e vermos todos os rumores que se effectu:~s~hep,t 
no dito forte, como igual !lJente tudo quanto entra v a ~ sa 1a 
pelo rio, o qual é a maior pal"te delle cheio de pequenas 1lbas e 
bancos, com fundo muito irregular até 5 braças, e com a l:~r
gUra de meia legua em partes, capacitando a todos os seus mo
radores ser a causa do nosso quartel os muito doentes que ti
nhathos, e como de facto se capacitárão por ser o clima 
doentio. 

« Nesta bahia ha mais dous rios chamados Uanary e Na93, 
tendo este érn si dous braços ch·amados Cai ri pé e Arucaua, CUJQS 
vão acaj)ar em lagos extensos, tendo dispersas varias nações de 
inrtios, como são Corcoana, Palicore e Caripira, ~endo estes 
vindo dispersa mente do interior do Amazonas, ccmo a D<)Ç~o 
Paralvilha'na, povoadores do rio Branco, por aqui estabeleci· 
dos, com os seus alliados, viveódo sóq~ente do peq~eno fq1lo 
que ti rã:o das suas roças, pois os francezes os não occu pão 'eih 
co usa alguma e vi vem á l'ei da natureza. ' 

<I O rio Uanari tem este riome por ficar entre duas mon~.a
nhas, uma do mesmo nome, e que fórrna uma ponta, a bocca do 
Oyapock, e a outra a do rio Uanari, sendo esta extensa; j~Sti\S 
montanhas são muito cultivad~s e toda a planície, as qua'es pro
duzem muito algodão, café, eanella e cravo da lndia, e alguma 
noz-mosca da, e 110res de mil especies; obtendo particularmente 
sementes se remettêrão ao rum. e Exrn. Sr, general doEs· 
ta do. 

<< Estas grandes fazendas erão administradas porMr. P!l
menge, com perto de 250 escravos da companhia, intitulada do 
Senegal, cujo titulo o vi esculpido com as letras ioiciaes C. D.. S> 
nas bandeirolas que tinhão nas casas da administração, obser
vando tarnbem a boa ordem de suas plantas e qualid~des; ijQ
rém pr~sentemente tem desmerecido depois da liberdad\l,(\a 
escrailàtUta, apezar de ter estes uma terça parte do seu prp
ducto. Este rio é pequPno, só proprio par~ barcos, 'de c~jqs 8e 
servem para os transportes de suas fazend:~!l para Cayena.,. 

<< Depois de ter todas estas vistas e ter d'ado conta d.~.S mi
nhas observaçCies passei á montanha de Arjan, na ~u~ êsj.áva 
estabelecido Mr. Grovienitie, suje r to muito instruido na J;~
~aphia e engenheiro ?a planta baixa, sendo a C!JUSa da ~jn~a 
tda o quçrer-rne instrmr melhor de todo o deduzrdo e regtstrar 
com os dlhos o nosso marco, o qual elle mesmo me facilitou 
esta curiosidade ; porém era cousa que já não exi'stla nem eUe 
dava noticia, passando ao depois desta a embarcar-IDe em Ullja 
lanl::ha artilheira, a fazer minhas observações long• tudinari~~ e 
da costa até á vista do rio A proack e colooia francez~, no qual 
se achão maiores estabelecimentos, com uma simples fortifica
Ç~o para a defesa do rio, tudo a1lm de extrahir um individu;l
vel rnappa e dar cumprimento ás respeitaveis ordens do IJ\IlU 
gener'al p Illm. e Exm . . Sr. D. Jo~é de Souza Coutinho, Jl9.r 
q:uem tive a lion~a de sh empregado para este impor'tan·tls.. 
simo serviço t~o utii ao Estado, C\)rÍJO á nação. • . 

<< · n~os ~uaréle a V. Ex.-l'llrn. e Exm. Sr. D. José de SQ.I}Za 
Coutinho .-De V. Ex. sul:1dito muito reverente e menor cr~~iJ.9. 
....:rosé Lopes dos Saritos. )> 

(') Nn primeira p11rt.e da nossa 1< Chorographia » pretendia
mos tra.t~r do~ rios do Brasil e fallarmos largamente sobre esse 
maravilho~o phenomjlno. 

(") A Franr;-a muito antes do congresso de Ultrecht pre
tende a posse dos nossps .terrenos da margem esquerda do 
Amazonas, e em 30 de Julho de 1699 Roque Monteiro Paim 
mostrou á luz clara ~o sol, e com documentos, ao embaixador 
francez .Mr. de RovilM, que a França neííhurn direito tinba a 
essas terras. 
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d'agua, foi, passados dias, parar em Surinam, onde 
se vendeu inutilisada. 

Cumpre notar que nenhuma das embarcações da 
:flotilha, excepto a oapitanea, foi dada a official que 
entendesse de nautica. 

Ao alvarecer da manhã, avistou'-se uma corveta 
e dous brigues de guert·a, e comquanto fossem 
muito super.'iores em forças á flotilha, tudo se pt·epa
rou· para o combate; porém, ern breve desvane
CÍI'it>-se os receios, por saber-se que erão a corveta 
i':lgleta Confiança,- de 26 peças, commanaada pelo 
capitão James Lucas Yeo, e os brigues portuguezes 
Voador, de f8 peças, l11(ante D. Pedro, tambem 
Ele i8 peças, commandados, o primeiro pelo capi
tãó de fragata José Antonio Salgado, e o segundo, 
pelo capitão-tenente Luiz da Cunha Moreira, que 
vfnbão do Pará, tendo a boroo a segunda expedi
çílo, composta ao todo, de tt·ezentas praças, e 
"Wazendo novas ordens, determinando, que a expe
dição assim reforçada, tinha por abjecto, não já 
ocoupar, ou J)egurar o limite do Oya'Pock, ou de 
Vicente Pinson, mas, sómente apoderar-se da cida
de de C&yena, e occu put· toda a colonià franceza. 
A expedição, não obstante, encaminhdll-se para o 
O~àpock a cumprir a primeira parte da sua com
missão: á entrada do rio Oyapock, ou de Vicente 
Pinson, a sumaca Nymplla, que navegava wais a 
costada ao cabo de Orange, avistou uma escuna 
com b~ndeira franceza ; montou á proa os dons 
obuzes- que transportava, deu caça á escuna, fez
lhe fog0, e afinal ella rendeu-se. A escuna cha
mava-se Petit Adelle, e vinhl}c do Senegal com 
muito carregamento de esera vos pretos, tendo a 
seu bordo, como passageiro, o Dr. Du Prepetit du 
P.rene, insigne medico, e litterato distineto. 

.ENTRA A EXPEDIÇÃO NO IUO OYPPOCK OU DE VICENTE 

PINSON 

- Entrada a expedição no rio Oyapock ou de Vicente 
Pinson, e desembarcadas as tropas, procedeu-se 
ao acto solemne da posse no dia 1• de Dezembro, 
içando-se o pavilhão ou bandeira portugueza. Pro
curou-se o forte de S. Luiz, que a expedição devia 
batet· e render, e a muito custo, depois de dias, 
achárão na margem direita do rio Oyapock ou de 
Vicente Pinson enterrados, e debaixo de nova ve
getação, que sobre elles cresceu, os vestígios desse 
forte. Cumpre notar que os francezes sempre 
respeitát·ão tanto os limites estabelecidos no tratado 
de Utl'eckt, que ainda depois da usurpação do tra
tado de Amiens, que levou os limites ao Araguary, 
não havia na margem direita do rio Oyapock ou de 
Vicente Pinson nenhum estabelecimento francez, 
quer publico e quer pat·ticular. 

Desde a chegada do capitão Yeo repa1·tio-se o 
commando das forças expedicionarias, cabendo a 
este o das forças navaes, e ao tenente-coronel Ma
noel Marques as de terra. 

'fralárão os commandantes do cumprimento das 
ordens recebidas para se apodarat·em da cidade de 
Cayena, e de t.oda a eolonia franceza; mas era pre
ciso antes adquirir-se algum conhecimento das 
localidades, e dos meios de defesa levar a efr'eito 
a arrisc11da r o preza; procurárão, pois, o rio A proak, 
para onde partio a expedição, deixando o Oyapock 
ou de Vicente Pinson a 15 de Dezembro de 1808. 

Desembare:ada no Aproak(*) a expedição, sou
be-se por a.v1sos de um corsarw, qúe havia vistb a 
llolilha na embocadura do Oyapoék, que o gover
nador de Cayena eslava apet·cebido, e tinha feito 
at·mar e guat·necet· as baterias na margem esquerda 
do rio Maroni, que erão os fortes Diamante, o De
gi·ad des Canes e o 'frió. 

(*) Extracto de um o{fi,cio do mesmo tenente-coronel Ma
noel Marques, datado d_o quartel de Aproak a 29 de 
Dezembro de 1.808, dirigido ao Exm. governador do 
Pará. 

u .A 22, e~tando em via~em para csle rio com as qua
tro companhias de granadeiros e caçadores, completei-as 
para me acomp'llnharem ; entre o monte Lucas e a mon
tanha de L'Argenl recebi segunda carta de Mr. 'Yco. Sus-
pendi de Oyapock a 23, levando a escuna com gente de 
transporte, e igualmente a meu bordo no barco Santo 
Antonio, na escuna antes Creole, agora Lusitanaj presa 
feita em Oyapock, em quatro montarias e na sumaca Pa.
quete. 

<< Todos navegâmos para sahir do rio, ond2 deixei cru
zando entre o monte Lucas e a montanha de L'Argent a 
barca n. 2, e na foz do Oyapock o bi·igue Voador. A's 9 
horas avistámos uma embarcação, que, estando mais 
perto, conhecemos Lei' dous masti·os. 

« A sumaca e a escuna estavão a seu barlavento, e 
esta, ainda mais distante, deitou fóra os seus escalares 
com gente armada para a reconhecer, proseguindo em 
sua viagem; os escaleres, vendo que a embarcação os 
batia com artilharia se abrigArão á sumaca, que com duas 
peças e um obuz do parque que levava lhe fez fogo, deu 
caça e a rendeu; chamava-se a escuna Petite Adelt e 
aotualmenle o Invencivel Meneres, nome que lhe foi 
poslo por mim, de accordo com Mr. Yeo. 

« A equipllgem compunha-se de ilí pessoas, e vinha 
carregada de 45 escmvos, os quaes com tudo o que ella 
contém mandarei a V. Ex., menos a embarcaQão que se 
faz precisa por ter ú peças de artilharia. 

« A 25 desembarquei no Aproak com toda a tropa que 
me acompanhava, e o commandante Yeo me entregou de 
todos os postos occupados pela gente do seu commando; 
então soube que, chegando elle a este rio no dia 15, en
viou Mr. Macleaster seu immediato, como parlamentaJtio, 
á habitação do commandante do Cantão, onde se achava 
a tropa que o guarnecia a perguntar-lhe se queria ren
der· se ou combater, dando-lhe 3 minutos sóruente pam 
responder. 

u o commandanle militai· disse que era necessario 
consultar o commandante civil para poder decidir-se; 
concedêrão-lhe mais 3 minutos; porém vendo que nestas 
paliações se consumia o tempo inutilmente, e que só pre
tendião entretê-los para augmenlar as forças, lhe pedirão 
prompta resposla, a qual foi que que1•ião defender o 
posto que lhes linha sido confiado. 

u Em virtude disto o capitão Yeo ordenou que desemw 
barcassem 32 inglezes e i8 brasileiros do brigue Infante, 
e com esta pequena força pôz em fuga o commandante 
militar e parte da LrOpí!, fazendo prisioneiros um sargento 
e dez soldados, que remeLterei a V. Ex. na prirueira 
occasião. 

u Passou immedialamente·o capitão Yeo com parte da 
sua gente a uma habilaçf10 chamada Collegio, onde se 
achavão lambem alguns soldados com uma peça de 
bronze, guardando um armazem de deposito, os quaes, 
querendo resistir, forão dous mortos e os outros fugirão; 
tomou-se a peça e queimou-se o armazem com tudo o 
que continha: nesla acção ficou ferido levemente em um 
braço um marinheiro inglez. 

u Ach11o-se prisioneiros de guena debaixo da sua pa
lavra de honra todos os habilautes deste cantão. TomA
rão-se duns escunas, e se lhes pOz por nome D. Carlos e 
Sidney Sm'ith, e a uma pequena ilha, onde se asseslárão 
duas peças, e se arvorou a bandeira portugueza, llie fez 
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Resolveu-se todavia assaltar essas baterias, e 
embarcadas as tropas em pequenas embarca,ções 
(botes e canOas) ~fTecLnou-se o desembarque na 
madrugada do dia 6 de Janeiro de 1809, na bate
ria do Diamante, que, sorprehendida, foi logo to
mada, perdendo os francezcs o commanda.nte ca
pitão Chllvreull, que foi morto, e nove soldados 
feridos, e os mais ficárão prisioneiros. Dos assal
tantes, morreu o 2• 'tenente inglez do navio Royal 
Marines; Reoner. 

o commandante Yeo pôr o nome da nossa augusta prin
ceza a Sra. o. Carlota. 

« Havia este commandante postado em differBntes pon
tos os nossos dous culters Leão e Vingança, porque a 
fragata e o brigue Infante. achando-se ancorados muito 
ao largo, na foz do rio, só podião dPfendeJ·a embocadura; 
achei armado em guerra o barcoS Narciso, defendendo 
a entrada do pequeno rio Coroay, que desemboca no 
Aproak, na margem esquerda do qual me acho est<tbele
cido em um bom lt>rreno firme, com bons quarle1s para a 
tropa e rm uma posição assás vantajosa ; aqui espero 
jnntar o resto do exerc.ito, que já mandei vir do Oy3pock 
para oppnrlunamente continuar a marcha, que julgo será 
breve,. não deixando ficar neste posto mais gente que 
aquella que V. Ex. determinava ficasse no Oyapock, por 
ir avançando terreno e por haver já combinado isto 
mesn10 com M1·. Yco. 

« Este ofncial tem ·~e prestado com o maior valor, des
velo, promr•tidão e ?elo no serv1ço de S. A. Real. O seu 
immediato Mr. Macleaster excede qnantos elogios posso 
fazer-lhe, e o terceiro commandante M1·. Blyth não é me
nos c~timavel, e foi nesta campanha ferido com cinco 
golpes de flexa; geralmente toda a guarnição da fragata 
Con{ia:'nça é gP.nLe de muito pre~timo, e com a maior as
siduidade nos tem ajudado. 

u Os nossos não são menos dignos de lonvor; cum
prem suas obrigações com tanta alegria, intrepidez e 
promptidão, que me enchem todos do n:Jaíor prazer; po
rém apontarei a V. Ex. individualmente os que mais se 
têm (listinguido e trabalhado. 

u Não posso nem cle.,·o deixar de recommendar a 
V. Ex. ,losó de Assumpção, portador desta, que sendo 
pequ~no ~egociante de Chaves, se o!Terece para vir na 
expedição com menta ria e índios seus, os quaes tem sem-
pre sustentado á sua custa. · 

u Este homem faz-se recommondavel por sua regula
rissima cond ucta, pela sua assid uirlade, e porque não se 
poupado a trabalho algum por mais penoso e arriscado 
que seja de dia e de noite; isto é o que devo dizer em 
obseqnio da verdade. 

u Deos guarde a V. Ex. Quartel de Anroak, 29 de Oe
zembJ·o de 1.808. (Assignado)-Manoel Marques, Lenente
cornnel.-Jilm_ e Exm. Sr . tenente-general José Narciso 
de Magalhães de Menezes, etc., etc. n 

Segúndo o(ficio do capiUio Yeo ao tenente cÇJronel Manoel 
lltarques. 

u Quartel da tropa no A proak, 20 de Dezembro de 
1.808. 

« Sel'lbor.-Não tenho recebido resposta alguma da 
carta que vos dirigi a 1.5 deste mez; creio que a canoa 
que a levava n~o pôde chegar a Oyapock. Aqui estou com 
50 homens, e é preciso que venhais ou envieis alguma 
tropa, porque se precisão mais forças neste lugar. 

« Tenho a honra de ser, etc. (Assignado)-Yeo-
SJ', tenente-coronel Manoell\larques, etc_, ele. n 

Segue-se uma ordem do tenente-coronel commandante 
ao capitão de granadeiros do 1. • regimento de linha elo 
Pará Joaquim Manoel Pereira Pinto(*), que mandava a 

(') Este mesmo offlcial levou ao coromandaote do cantão do 
Oyapock o manifesto do Exm. governador do Pará. 

Guarnecido o forte niumante. seguirão as tropas 
a tomar o Degrad des Ganes, distante mais de uma 
legua, que foi igualmente sorprebendido, morto o 
comman!lante, e tres soldados feridos. RPstava o
fortll Trió, á margem do canal Criquefumé, que 
divide em duas a ilha de Ca~ena. Esta bateria 
melhor armada, do que as outras, era defendida 
por milicianos, que se comporlárão valentemente. 

Fez-se subir o rio o cutter Leão, pc ra atacar, 
prrdendo no conflicto o m~:~stre, e desemba1·cani!o 
prlo lado de terra um desta,·amento; os franrezr>s, 
não podendo sustentar-se evacuárão a batrria, fi
t·an,lo assim os invasores, na po~se de toda a mar
~em esqnerda do rio Maroni, e estabelecendo o 
forte Degrad des Canes, ponto central, e que ele
fendia a entrada que leva à capital. 

Seria meio dia, quando estas operações se con
cluirão. Se a essa hora em que ainda não erão 
entt·adas todas as emh1;1rcações, com, o t•esto das 
tropas, a bateria de a!'tilharia e todas as munições, 
os francezes, que se achavão em posição alta, que 
dominava o campo brasileiro, tivessem atacado, 
terião feito obstar o fim da expedição: pot'que a 
artilharia estando em boa posição, e tudo bem 
disposto, sem duvida nos repellirião; mas esperárão 
pela noite, e isso os perdeu. 

Os francezes dividirão-se em duas columnas: 
uma que devia atacar o flanco direito da linha bra
zileira, e a outra a frente desta. Por felicidade 
dos atacantes a noite se tinha tornado por ext1·emo 
escura, e a columna que devia atacar pel11 fl'l:lnte, 
pondo-o~ entre dons fogos, de:mrientou-se por 
causa da escuridão, resultando disto a maior con
fusão, e a retirada dos francezes mui precipitada e 
tumnJLuosa, que nunca mais apparecêrão, ~rndo 
elles perdido na refrega 17 mortos e os brasileiros 
7 entre mortos e feridos. 

Estava franca aos invasores a entrada para a ca
pital da Guyana Franceza, e foi demorada a marcha 
nesta direcção por que o capitão Yeo, com vista d'e 
pilhagem da sumptuosa residencia de campo do\ 

-------------------------------------
I 

1ropa de transporte a bordo da sumaca Paque"e, pedin-
do-llle commnnicasse as circumstanci~s da tomada da 
escuna Petite Adele, etc. \ 

O officio em resposta contém que, ~·indo a svmaca 
Paquete do ria Oyapock par1t o de A proa)< a 23 de De
zembro, ás 9 horas da manhã, appareceu a dita esr,um,t 
na foz deste rio da banda do sul; a escuna General Ma
galhães, que a vio primeiro, mandou duas lanchas a re
conhecê-la, e que sendo franceza içassem as velas para 
signal. 

J,ogo que as lanchas se approximárão os francezes lhes 
fizerão fogo com mosquetaria e um tiro de peça· estas 
pretendião refugiar-se á escuna donde Sllhirão, e' não o 
podendo realizar, porque não lhe foi possível alcan'ca-la, 
vierí10 Ler á sumaca do commando dclle capitão. 

Este, não querendo perder occasião, fez signal á escuna 
pedindo. coadjuv~ç.ão! mas não lhe foi respondido: por
tanto fot-se ao 1Dm11go, atacou-o e apresou-o, não sem 
opposição. Para conseguir esta presa teve a sumaca que 
tirar do porão com indizível trabalho um obuz; este 
com duas peças de seis que tinha a embarcação etfectuou 
a em preza. 

A escuna içou ao principio bandeira americana; roas 
depois se v!'rificou ser franceza e se apresou das 5 para 
as 6 da tarde. Concorreu toda a guarnição (f.31. pessoas) 
para a tomar; mas distinguirão-se varios, ele., ele. 

E' assignado pelo capitão de granadeiros Joaquim Ma~ 
noel Pereira Pinto. 

\ 



DAS COI\STlTUlÇÕES Bi 

governador de Caycna Victor Hugues, sita na mar
gem direita do rio Maroni, quiz atacar um desta
camento de 60 homens que a defendia, c que de 
nenhum modo podia ser· nocivo ás aspir;rções bra
sileit•as: dP.u o ataque e afugenton o destacamento 
com a perda de 15 homens dos que le\'•JU ; mas as 
embarcações que lev:í.t·iio de sua confiança voltárão 
bem replectas elos muitos ronbos que flzerão os in
glezes. 

No dia 8 de Janeiro de i809 principiou a marcha 
para o inter·ior da ilha, tomando posição as tt·opas 
no sitio de Beaure~arrl, e donde se fez as ameaças 
ao governador de Cayena, que pedio um armisticio 
que lhP. foi concedido para se ajustar a capitulnção, 
trocanrlo-se refens. 

No dia 12, neutralisado o por·to frnnc!'lz de Borda, 
foi aqui posta por Victor Hugues, dis-cutitla por 
ellc, e pelo tenente-coronel Manoel Mm·q ues o capi
tão Yeo, a capitulnção, que foi assignada pelos con
tratantes no mesmo dia 12 de Janeiro, como se 
verá dos ol'flciqs e documentos que o tenente-coro
nel Manoel Marques rometteu :w governador do 
Pará, dando conta das operações da expedição e de 
seus actos(*). 

Depois da capitulação do dia f2 puzcrão-so em 
marcha no dia 13 as tropas cxpedicionarias para. 
irem tomar posse da praça de Cayena; mas eslando 
ellas em um arrabalde .chegou um· portador oxpr·esso 

feritlas duas baterias, que defendião a habitação ou fa
zenda de i\1 . Hugues; para as destl'llir· mandúmos entrar 
as embarcações no rio; principiou o fogo ús {J 1./~ da 
tarde pela bateria em que jti me aclla,•a postado, pelo 
cullcr Vingança, commandado pelo palrão-mór. chalupa 
Leao, pelo sargentos José Antonio de Rarros, de pedes
tres, e lgnacio Prreira, dP. artilharia; escuna l11vrmcivel 
Menezes, pelo tenente Mikiles; barca n. 1., pelo forriel 
Bemar·dn Antonio, e n. 2 pelo sargento João Gonçalves 
Corrêa Guimarães : ás 6 boras, vendo eu que diminuía o 
fogo inimigo, rnand~i ·J 50 homens de desembarque em 
montarias para se senhorcarelll dos postos; conseguirão, 
porém, pôr os inimigos em fuga total, desmontarem as 
peças e destr·uir os reparns. 

« A's 7 horas, quando tudo se achava em movimento 
e a tropa quasl toda dividida pelos differentcs postos, fui 
atacado naquelle em que me aciHwa pela retaguarda da 
parte da ilha; as guardas avançadas, compostas, a prin
cipal de 80 homeus, r.ommandaclos pelo tenente José Lei
tão Fernandes, e uma peça de campanha pelo tenente 
Chateauneuf, sustentárão o primeiro fogo; marchili logo 
em seu soccorro com a gente que me restava, e outra 
peça comandada pelo lencnte Francisco Marques; a 

rJ cc lllm. e E;:.m. Sr.-A minha ultima carta de 5 de tropa que havia passado á outra parte, pensando nito ha
Janeiro annuucia a V. Ex. a minha sahida do Aproak e \' Cl' mais inimigos, voltou com velocidade, e, tendo-se 
o projecto do a~aque de Cayena, combinado entre mim e feito um fogo vivíssimo, tanto de artillwrin, como de 
o capitão Yeo; resta agora relatar a V. E4. a conclusão mosquetaria pelo espaço de quasi 2 horas, foi denotado 
dos nossos successos na Guyana, e o inteiro cumprimento e posto em fuga o inimigo, deixando 6 mortos sobre o 
das respeitaveis ordens de que V. Ex. foi servido encar- campo e havendo 30 feridos. 
regar-me. cc Eu vi nesta acção com prazer que a nossa tropa se 

« No dia 5 de Janeiro embarcou a tropa do meu com- portou com um valor extraordiuario; cada um de per si 
mando, ficando hO Aproak 70 homens, tanto sãos, como desejava assignalar-se, e eu não devo omiltir que, vindo 
enfermos, commandados pelo capitão Luiz Antonio José a faltar os carLuxos aos soldados por se terem consn
Salgado, pelo tenente Francisco Antonio Pinto (encarre- mido os que havião nas patronas. o Hev. padre capellão 
gacto das munições ele guerra e bocca) e pelo all'eres Fio- pôz um cunhete delles sobre as costas c foi levar-lhes 
riano José da Costa. pelo meio do fogo. 

u No dia 6 ancorámos ao largo, na emboceadura do cc No dia 8 reappa1•ecêrão os inimigos sobre as baterias 
rio, e d'alli marchou o capitão Yeo com 300 homens, 200 que defenclifto a habitação de l\1. IIugues; !\Ir. l\1aclesler 
granadeiros do meu commanrlo, e 1.00 das guarnições da foi enviado como parlamentario ao commandunte dollas; 
fragata e brigues, e'Uma das nossas peças de campanha, sendo, porém (contra todas as leis da guerra), recebido 
commandada pelo capitão Azedo; Pm pequenas embarca- com fuzilaria, o commandante Yeo, em consequencia 
ções, com o o projecto de desembarcar no rio Mayori da deste attenlado, murchou sobre ellas com toda a sua 
parte da ilha; isto se ell'ecluou da meia noite para o dia ge11t.e, 50 homens nossos c uma peça de campanha; !e-

. 7; n'uma bateria denominada Diarr.ante, de duas peças vou as balerius a golpes de sabre, pôz em fuga os iuimi
de ferro de 24 e uma de bronze de 8 : nesta bateria forão gos, e, querendo persegui-los por uma grande estrada, 
mortos dos francezes o capitão-com mandante e 3 solda- encontrou nella tres cortaduras, defendidas por ~peças 
dos; pris,ioneiros 16, inclusos 3 feridos; o resto fugi o: de campanha; venceu ainda estes obstaculos e tomou as 
da nossa parte foi ferido mortalmente o commandante da peças; a este tempo enviei-lhe mais 50 homens com o 
tropa ing'leza, que morreu no dia 9, e 3 soldados tambem alferes Morada, bravo, que cumprio valorosamente e 
inglezes: o capitão Joaquim Manoel, com 1.{JO horncns, decidia. 
marchou immediatameute por· terra a atacar· o Degrad cc Mr. _Yeo fez pôr fogo a toda a habitação de i\l. Hu
des Canes, outra bateria de duas peças de 8, de bronze, gues, ass1m romo ao posto do Trió, em razão da reite
distanle desta pouco mais ou menos uma legua e guar- rada resistencia que flzerão. Nesla acção foi ferido grave
necida por 37 homens, dos quaes morreu o comm~llldanle mente o putrão-mór· por uma bala de metralha que lhe 
e um soldado; os mais em fuga. atravessou o beiço infenor: acha-se, porém, melhor e dá 

Na manhã do referido dia 7 desembarquei eu com o esperança de um prompto restabelecimento. Na relação 
resto da tropa no Diamante, a tempo que chegava uma inclusa n. 1. verá V. Ex. os indivíduos debaixo do meu 
parte do capitão Joaquim Manoel, dizendo que era pre~ commando, que fo r·ão feridos nestas differenles acções, 
ciso · reforçar o posto do Degrad des Canes, onde se assim como daquelles que mais se distinguirão, posto 
achava, poriJUe o inimigo trabalhava em formar baterias que geralmente nenhum se póde taxar de cobanlia. 
da parte opposla, e já tinha tluas estabelecidas; marchei cc Eu não tenho termos assás expressivos e fortes çom 
logo com uma pequena guarda a reconhecer os postos, que possa exprimir a v. Ex. o quanto incessanlemente 
p_or onde podi~ ser atacado, e erdenei ao major Palmei- nos tem ajudado, e os seniços inrportantes q\le tem feito 
r1m que cond~zrsse a tropa para a~uelle posto e~ que eu ao nosso soberano a guarni~ão da fragata in"'leza · â in
me estabel~c1, p_orque elle _proteJe ~~ dos camwhos de trepidez, o valor o mais distincto os guia ~m to'das as 
Cayena; al11 se aJuntou com1go o capttao Yeo, e assentá- occasiões e seus dirruos officiaes infati"'aveis n'ío se 
mos ~e man~ar encravar a ar.tilharia de ferro e destruir a 'poupand~ a trabalho

0 
algum, se têm actfado s~mpr·e ã 

batena do Diamante, o que fo1 logo executado. testa delles nos mais perigosos encontros. 
« Ainda nos reslaYa ~a mesma margem do rio um . cc Achando-nos, P?~S, senhores de toclos os pontos for

poilO de duas peças, o Tnó, c d(l margem opposta ás re- li ficados, q11e defend1ao o desembarque na ilha de Caycna, 
18 
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de Victor Hugues, pedindo que se não fizesse en- de um escaler e um official que nelle vinha. Era 
trada nesse dia, porque a sua guarniÇão estava Mr. Bernard, chefe do batnlhão e aj1;dante de or
toda embriagada. Ti verão as tropas brasileiras que dens do governador Victor Hugues, que tinha sido 
esperar nesse arrabalde durante a noite, e as ron- mandado á França a pedir soccorros, e os tr·azia, 
das que vigiuvão a. praias prendêrão a equipagem 

--------- ------------
de H canhões tomados em dous dias, e não nos restando 
mais inimigos a combater nesta pa1·te, resolvemos, eu e 
Mr. Yeo, ir tomar no interior uma posição vantajosa, e 
por isso marchei com a minha tropa no dia 9 a postar-me 
na habitação de Bourgardc, situaJa sobre uma altura, 
donde podia interceptar toda a communicação com 
Cayeua, tendo segura retirada uo caso de ser atacado su
periormente. 

<c Nesta marcha de quasi duas leguas, feita debaixo de 
um sol ardentíssimo. eu me enchi de prazer e ternura 
vendo o valor, a constancia e a obediencia da nossa tropa 
levada ao ultimo gráo : o soldado, extenuado de fadiga, 
coberto de suút', carregado com sua espingarda e com 50 
cartuxos embaladús, trazia ainda ás costas as munições de 
artilharia e puxava pelas peças; isto admira tanto mais, 
que elles nl'io tinhito largado as armas e cessado de tra
balhar os dias antecedentes, tomando sempre á pressa a 
nu Lrição necess H ia. 

u Estando estabelecidos na referida posição, enviámos 
~orno parlamentarios á Cayena, no dia 10, Mr. Maclesler 
e o tenente l\likiles, com a somação ao governador, que 
por copia n. 2 remetlo inclusa(*) a V. Ex.; respondeu 
com a carta aqui Lambem junta n. 3 c•). Em consequen
cia della tivemos uma conferencia no dia 11, em que se 
tratou da capitulação, e pt~dindo-nos pela carta n. 4 (*"*) 
lhe dissessemos se o·systema de libertar os eseravos era 
na conformidade das nossas instrucções; respondemos
lhe com a carta n_ 5. 

Em 12 de Janeiro foi feita a capitulação no posto avan
çado de Bordá, e nella verá V. Ex. que _eu me cingi litie
ralmente éis instrnc~i"íPR qtJP V. Ex. foi servido dar-me, e 
que não exigi outras vantagens que as de segurar a pos
sessão desta colonia a S. A. n. o Príncipe Regente, nosso 
senhor. 

w O art. i o foi exactamente cumprido no dia 1ú, em que 
eu entrei com a minha tropa nesta cidade e fit. arvorar a 
nossa bandeira, solcmnisando este acto com uma sa!.va 
de 21 tiros . A tropa franceza embarcou logo para bordo 
das nossas pequenas embarcações, que são ao todo 593 
homens, e para se dar o devido cumprimento aos arts. 2° 
e 3° faz-se preciso que V. Ex. envie aqui as embarcações 
competentes. 

cr Os negros, a quem se devia a liberd~de, tambem se 
ernbarcárão. Achou-se na praça muita artilharia, porém 
quasi torta desmontatlu, e muito poucas munições de 
guerra. Fico inventariando todos os diiTerentes artigos 
·que nos vierão á mão. Sendo necessario velar na segu
rança interior, polir.ia e tranquillidade da colonia, e não 
tendo a que1o encarregasse estas importantes commis-

(") A som ação se reduz em substancia ao seguinte: havendo 
S. A R o Principe Reoentc de Portugal ordenado a conquista 
da Guy a na Franceza pelas razões allegadas no manifesto junto, 
e unido para este fim forças marit1mas e terrestres mais que 
iuffir.i.,ntes, já cunquistámos os cantões de Oyapock e de 
Aproak, o outrosim todos os postos forti!icados que impedião a 
entrada da i! h~ d~ · Cay~na, podendo nós entrar ne3sa capital 
ou V. Ex. queira ou não, e pois não póde esperar soccorro 
nem de mar, nem de terra ; propOmos a V. Ex_ que se renda, 
porque, evitando inutil elfusAo de sangue, obterâ termos honra
dos. que nós saberemos cumprir. 

("") Pede suspensão de hostiltdades pór 24 horas, e um lugar 
onde elle peça algumas explicações que lhe são necessarias, e 
igualmente faça at~umas propostas. 

('"") Pergunta se com eO'eito faz parte das instrucções rece
bidas do Pdncipc Regente, nosso senhor, a desorganisação das 
officma~. e a liberdade que nós concedíamos aos escravos, por
que este modo de guerrear em colonias era desconhecido até 
aqui por ser dcstructivo da povoação branca, ao que respon
dem os com mandantes pela uffirmativa, dizendo que este proce
der acabaria logo que n praça se rendesse, conservando-se e 
protegendo-se as propriedades com desnlo. 

sõcs, organisei uma junta provisoria, composta de oito 
dos principaes habitantes, cuja constituição, deveres e 
condições, verá V. Ex. na ordenança n. 7, ·pela qual a 
institui e creei. . 

<< As sabias ordens e determinações de V. Ex., que ao
ciosamente espero, me eeclareceráõ sobre a marcha que 
devo seguir no governo desta colonia emquanto V. Ex. fôJ' 
&ervido que eu o occupe, devendo asseverar a V. Ex. que 
pelo genio activo e indurtrioso dos habitantes, e pela SU!l. 

assiduidade na agricultura, ella é uma ar.quisição impor
tante para o· no~so soberano, e igualará, se não exceder 
em opnlencia, ás outras colonias da America, se a liber
dade do commercio e uma paz duravel a deixarem resta
belecer tlos choques destruidores que tem sofi'rido. 

" Deos guarde a V. Ex. Cayena, 21 <I e Janeiro de 1809. 
-lllm. e Exm. Sr. tenente-general José Narciso de Ma
galhfte~ de Menezes, governador e capitão-general do 
Estado do Pará e da Guyana.-0 tenente-coronel Manoel 
Marques. 

u FicArão feridos pos diiTerentes combates 8 sol
dados. n 

Capitulação propostrt, pO!' AJ. Hugues, o(ficial da Legião 
de Honra, commissm·io de S .. M. o Imperador e Rei, 
commandanle em Cayena e na Guyana Franceza., e 
aceita pelos Srs. Janus Lucas Yeo, capitilo de mar e 
guerra de S. Jl. Britannica, commandante das (01·ças 
combinadas inglezas e brasileiras, e Manoel Marqu,es, 
cavalleiro da ordem militar de S. Bento de Aviz, te
?lente-coronel chefe e director do corpo de artilharia do 
Pa1·á, commandante da vanguarda do wercito bra
sileiro. 

<< Ainda que os postos avançados forão tomados á força, 
e que o comrnissario do Imperador e Rei esteja reduzido 
com a sua guarnição á capital, elle deve aos sentimentos 
de honra, que sempre o tem distinguido, ao valor e\á 
boa conducta do<; officiaes e soldados do seu commando\ 
á adhesflo dos habitantes da colonia para com S. M. o 
Imperador e Rei, deve declarar altamente que se rende, 
não tanto á fo1·ça, como ao Bystema dtlslruidor de liber
tar todos os escravos(') que ~e declara vão peJÚ inimigo, 
e de incendim· todas as habitações e posl'{>s em que havia 
resistencia. , 

" Que o commissario do Imperador, commandante em 
chefe, depois de ter visto o incendio de muitas hãbita
ções, especialmente da sua, a mais consideravel da colo
nia, tinha attribuido isto no principio aos acontecimentos 
da guerra; que a desorganisação das officina e a liber-

(") Este artigo, em que o commandante da Guyanll Franceza 
quer dar por causa de capitular a o~sorganisação dos serviços 
e companhias dos escravos, em virtude de concederem os com
mandantes bra~ileiro e inglez a liberdarle âquel111s que se união 
ás forças combinadas, e referido com a costumada falsidade 
franceza, sendo admiravel como os cnmmandantes brasileiro e 
inglez consentirão que o commandante Hugues aLLribuisse a 
S. A. R. o Principe Regente, nosso senhor, ordens que S. A. 
Real não havia dado, merece aqui se1· contestado. 

S. A. R. o Principe Regente, nosso senhor, não deu outras 
ordens ao governador e capttão-general do Pará senão que ata
casse Cayena r- a Guyana; e unindo-se por um feliz accidente a 
esta expedição o valoroso capitão Yeo, com a pequena fragata 
do seu com mando, prestando-se elle de boa vontade a aconopa
nhar a ex pedição e a commnodar a força maritima, não lhe fa
rão dadas outras ordens senlio que atacasse Cayena. E' bem co
nhecido, c infelizmente praticado. que, pelo direito da guerra, 
se póde e deve fazer ao inimigo todo o mal possivel emquanto ' 
dura a resisteucia. Debaixo destes princípios os dous valorosos 
com mandantes da expedição derão a liberdade aos negros que 
se incorporârão ao nossu exercito, e isto lhes era ltcito, não só 
pelo direito da guerra, mas po1•quc Hugues tinha obrigado os 



DAS CONSTlTUIÇOES ua 
consistindo elles em 200 homens de tropa, muni
ções de guerra e de boca, vindo tudo a bordo da 
fragata Sarpon, commandada pelo capitão Laballe. 

tação dos escravos lhe ti.nhão parecido arbítrios momen
taneos, mas que, certificando-se por eseripto que os Srs. 
offlciacs inglezes e portuguezes obravão em virtude das 
ordens de S. A. Heal, querendo salvar a colonia de uma 
·destruição total e conservar 11 seu au~usto amo Yassallos 
que lhe derão tantas provas de adhesão e fidelidade, o 
commissario de S. l\f. Imperial entrega a colonia ás for
ças de S. A. R. o Príncipe Regente, com as condições 

' seguintes : 
« L • A guarnição sabirá da praça com as armas, baga

gem e tod:1s as honras da guerra. 
" Os officiaes conservarão as suas espadas e os officiaes 

superiores os· seus cavallos; ella deporá as armas e se 
obriga a não ser\"ir po1· espaço de um anno contra S. A. R. 
o Príncipe Regente e seus alli:Jdos. 

« 2. • Dar-se-hão embarcações á custa de S. A. o Prín
cipe Hegcnte para transportar dirP.ctamente á Fran~;a a 
guarni~;ão, os officiaes civis e militares, todus os empre-
1:ados no serviço, com suas faruilifis e eiTeitos, o mais 
depressa possível. 

<t 3.• Dar-se-ha Igualmente uma embarcação commoda 
para transportar á França o commissario do Imperador, 
commandanle em chefe, sua familia, seus officiaes, seu 
sequito e e!feitos, o chefe da administ•·ação ordenador, o 
commagdante das tropas, o inspector e o commandante 
<la artilharia, com as suas familias. 

u 4-• Será concedida uma demora conveniente aos Srs. 
officiaes que lêm propriedades na colonia para terminar 
os seus negocios. 

u 5.• Os arsenaes, baterias e todos os objectos de ar
\ilha•·ia, sala de armas, armazem de polvura, armazem 
de viveres, serão entregues por inventario e no esrado 
em que actualmente se achão, c indicar-sc-ha onde es
tilo todos os objectos. 

<I 6. • Todos os negl'os escravos de uma e de outra 

senhores a darem-lhe uma parte dos seus escravos(') para os 
armar; e, quando Hugues vio que não podia resistir ao valor 
das nações combinadas, fez então esta pergunta aos dons com
mandantes para os embaraçar, e elles, respondendo muito bem 
que logo que Hugues se rendesse cessaria todo o m11l de que se 
queixava, ajuntárão inadvertJdamente que obra vão assim por 
ordens de S. A. Real, o que era falso, e antes podiào dizer que 
obra vão pelo direito d~ guerra, que permitte fazer ao inimigo 
todo o mal, muito mais porque H\Jgues tinha armado os escra
vos, e por consequeocia em taes circumstancias dar-lhes liber
dade era o mesmo que pagar bem aos desertores do exercito do 
!leu inimigo. Eis-aqui bem respondida a artiliciosa e caluum
niosa accusação de Hugues q uao to a liberdade dada aos escra
vos que se união ao exercito portuguez. 

Emquanto ao incendio e devastação das habitações, particu· 
larmente da sua, Hugues esqueceu-se de dar a verdadeira ra
zllo, e foi que, havendo-se da sua fazenda atirado duas vezes 
contra o parlamentario, que o exercito combinaJo lhe man
dava, mereceu por este facto atroz e digno da falta de respeito 
do~ francezes, para com todos os usos que prescreve a humani
dade, o severo castigo que, depois de tomado o lugar, se deu ao 
mesmo e aos seus habitantes. Eis-aqui o verdadeiro ponto de 
vista em que se deve considerar esta asserção do commandantc 
Hugues, que os commandantes da expedição descuidadamente 
deixárão passa r. 

\) (( Sendo preciso pelas circumstancias actuaes que se forme 
um corpo de negros, arbítrio ja adaptado em todas as colonias, 
os Srs. habitantes queirão mandar negros de 18 até 30 annos, 
que sejão fortes, vigorosos, caçadores, domesticas e todos ladi
nos. emflm, os mais intelligentes se não quizerem que l'hos tor
nem a mandar á sua custa, com um oflicinl de gend:~rmeria, 
afim de tomar entre os seus escravos os que se julgarem capa
zes. Os escravos sobreditos que ficarem mutilados. ou se percão 
pelos acontecimentos da guerra, serão pa~os a seus senhores; 
os que ·se distinguirem em qualquer occasião obterM a sua li
berd\de, e seus senhores serão indemnisados, etc. Cayena, 21 
de Dezembro.-Victor H11gues. » 

Ao romper do dia. achou-se a fragata f'ranceza 
fundeada ao alcance da corveta Confia.nra, e dos 

parte serão desarmados e remettidos para as suas habi
tações. 

<< Os ne;!ros rrancezes, que os commandantes de terra. 
e mar de S. A. o Príncipe Regente admittinio ao serviço 
rlurante a guerTa, e a quem derão a liberdade em virtude 
d~s suaa ordens, serão mandados para fôr;~ da colonia por 
nao poderem ser pa1·a o futtu·o mais que um objecto de 
pel'LUrbação e discnrrlia. 

« Os coml!l~ndantes se o!.rigiio •. seguudo as suns pro
n:es_s~s, a soliCitar de S. A. R. o Prmcipr Regeu te a subs
lllurçao de outros tantos escravos ou uma indemnisação 
a favor dos habitantes a quem pertencem. 

« 7." Os papeis, planos e outras cousas pertencentes á 
engenharia serão igualmente entregues. 

u 8 .• Os doentes, e feridos obrigados a ficar na colo
nia, poderá~ sahir della com tudo quanto lhes pertencer, 
quando estiverem em estado de o fazer, e entretaoto se
Ião tratados como até aqui. 

<I 9.• Serão 1:espcitadas as propriflrlades particulares de 
qua!gue_r e~pec1e e natureza que sejão: os bauitantes po
derao dtspor dellas como ~té aqui. 

« 10. Os habitantes da colonia conservaráõ as suas 
propriedades e poderáõ residir nellas, conformando-se ás 
ordens e fó1·mas estabrlPcidas pelíl soberania debaixo de 
que ficão. T~rão liberdade para vercder as suas proprie
dades, e retu·ar-se na época que lhes convier sem que a 
isso se lhes ponha ubstaculo. 

<< H . . As leis civis, conhecidas em França pelo uome 
de Codtgo Napoleão, e que eslão em ~igor nesta colonia 
serão seguidas e executadas até a pnz entre as duas na: 
ções. Os magistrados não poderáõ decidir ~obre os inte
resses entre os particulares que não sejft em Yirtude das 
ditas leis. · 

« 12. As dividas reconhecidas pelos particul;tres du
rante ou _ante~ _do tempo det&rminado pelo artigo prece-· 
dente serao exrgtdus conforme as bases estabelecidas pm: 
este mesmo artigo. . 

u 13. Os papeis concernentes ao governo e matriculas 
da tropa serão levados pelo quarlel-mestre. 

<< ·14. Desejand_o conservar a plantaçã!! de especiarias, 
chamada la Gabnelle, em todo o seu explendor e agricul
cultura, fica estipulado que não se destruirá nenhum 
edificio nem plantação, arvores ou plantas; mas conser
~ar-se-I!a no estado pr~sente, tal qual se entrega aos 
commandantes de S. A. o Príncipe Regente. 

u -~~- Todos os pap_eis dos armazr~s, de inspecção, de 
domm1o, toda e qualquer responsabilidade, se deporá no 
cartorio ou n'outro lugar ajustado para se recorrer a 
ellcs quando fbr preciso. Tudo ficará debaixo do sello dos 
dous governos e á disposiçãq de S. M. L e tteal. 

« 16. A presente capitulação será feita nas tres lín
guas e assignada pelos officiaes estipulantes. Postos avan
çados de Bour·dá, a i2 de Janeiro de 1809. ( As;signados) 
-Victor Hugues.-James Lucas Yeo.-i\ianoel Marques. u 

Notas que SM farem necessa1·ias a.· alguns artigos de1te tra
tado e que devem acompanha-lo, segundo a ultima 
sancção do governador e capitao, debaixo de cuja or
dem immediata se procedeu nas opel'ações contra a 
Guyana Franceza. 

c< José Narciso de Magalhães de Menezes, do conselho 
do Príncipe Regente de Portugal, commendador tla or
dem militar de Aviz, tenente-genernl dos rcaes exercilos, 
gove.rnador e capitão-general do Estado do Grão-Pará e 
Rio-Negro, CIC. 

I< Tendo-me sido presente a capitulação proposta por 
M. Victor Hllgues, official da Legião de Uunra, commis-
sario de S. M. o lmprrador e ~ei, commandante em chefe 
de Cayena e Guyana Franccza, aceita e as ignada a 12 de 
Janeiro do corrente anno pelos commandautes dus forças 
de mar e terra, que, debaixo das minhas ordens imme-
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brigues fioadm· e Infante D. Ped1·o. Estes, ainda fragata franceza, porque a maior parte da gente que 
que superiores em boccas de fogo, temião-se da os guarnecia. tinha desembarcado para ajudat· as 

dialas fo rão encarregndos do ataq ue e conquista daquella mesma sorte, e uo mesmo numero que o forão e forem, 
colonia, e niro obstante a dita convcn<;ão e ass1gnatura, na impressão da cidade de Cayena, os exemplares dare
pam qúe os tinha anlorjsado em termos gemes, e srguo1o ferida capitulação, pois que com ella devem igualmente 
as for mas em semclhautes casos ordinariamente obser- circular; elle, ueba1xo da minha uuica assignatura, vai 
vadas, reservando-me comtudo a suprema autoridade de autorisado para fazer constantes as justas, decentes e po
que me julgo legitimamente munido pelas reaes ordens, derosas razões, com que eu só podia convir naquelle tra
pela inteira e exclusiva direcção de todos os movimentos Lado, leva-lo á presença do meu augustissimo soberano, 
praticados na dita conquista, pata fa.zer a respeito da e pOr nas vistas ou consideração publica tanto aquelle, 
mesma rapilu lação as addicções e declarações convenien- como este papel diplomutico, que, debaixo da mesma con
tes, tanto pelo que pertence á intelligencia e conceito pu-.. dição do art. 16, será feito e communicado nas tres lin
blico, como á d1gnidade e interesses do meu augusto so- guas alli contempladas. Palacio do govemo na capital do 
berano, hei por bem a'ldicionar e declarar o seguinte: Pará, 17 de Fevereiro de i809. (Assignado)-José Nar-

« :t..• Que dando .M . Hugues, entre as causas que o ciso de Magalhães de Menezes. 
obrigárão a render-se e a lral<ll' daquelle accommoda- « Referendado por mim secretario interino do governo 
mento, o ter visto intendiar muitas habitações, princi- Geraluo José de Abreu. Hegistrado na secretaria do go
palmente a sua, a mais consideravel da colonia, é de verno no livro competente. Pará, 17 de Fevereiro de 1809. 
crêr que nlio eslava informado dos motivos que para isso -Abreu. " 
altamPnle concorrê rrw, e que cs dous contratantes se ha-
vião esquc~do trmbem de que a dita habitação fortificada, 
e que obstinadamente defendia com artilharia e infanta
rja a penetracào das nossas lropas por aquelle ponto, fôra 
mandado em· parlamenlario o 2" commandante da fragata 
inglc7.a Mr. àlaclesle1·, e não obstante este caracter, re
cdúuu alli, rontra l6das as leis da guerra, ús repetidas 
descargus de fu zilaria; que por consequencia desta in
fracção, sendo aquelle posto então levado a golpes de sa
bre e posta em fuga a tropa que o defendia, Leve de soiTrer 
por consequencia o destroço que sobre si desafiára, se
gunclo encontro nas participações officiaes que Srl me di
rigirão, e no detalile das operações e comLates, que tive
rão lugar nos dias 7 e 8 do sobredito mez. 

11 2." Que a condição do 1" artigo, em que a guarnição 
se empenha a não servir contra S. A. o Príncipe Regente 
e seus alliados durante um anno, deve entender-se este 
prnzo a· con tar desde a época em que a mesma guarnição 
entrar l)Os domínios de S. M. o Imperador c Rei no con
tinente da Europa, havend1> tambem de contar-se indu
bitavelmente com toda a possível brevidade na execução 
deste artigo pela nossa parte. 

u 3.• Que os arts. H e 12, tendo a unica intelligencia 
tle que aos habitantes da colonia se lues conceda a manu
tenção e formulas na administração das leis eivis, debaixo 
das quaes até se Iiles administrava a justiça, é igual
mente bem entendido que todos os processos e julgados 
serão ern nome do Príncipe Hegen te de Portugal, como 
seu sobc t·ano, pelo a~~oluLO domínio que justamente lhe 
devolve o direito da conquista e o das armas, não po
dendo nunca, pela coni.Jecida prepouderncia destes prin
cípios, dednzir-se qualquer interpretação lilleral dos 
ditos ar tigos que se oppon!Ja á toda livre acção em que 
fica o mesmo augusto Senhor, de ampliar ou restringir 
o que lhe pnrecer conveniente a respeito dos seus interes
ses e daqul' lles dos seus nobres sujei tos. 

u 4. • Qt:e o art. 16 deve ser comprehendido na de
claração acima sobre os ar ts. H e 12; elle, regu lado pela 
mesma essencia daquelles plincipios, fica (t absoluta clis
posição de S. A. H. o Príncipe Regen te . 

u 5." Que de nenhuma sorte convenho na ultima con
dição do art. 15 emquanto diz « á disposição de S. l\L I. 
e Heal : " naquella colouia nada pócle nem deve ficar á 
outra disposição que não seja a immediata, en tretanto 
legitima e independente, do Príncipe negen te ele Por
tugal. 

« E porque sómonle debaixo dos compre!Jensivos ter
mos das supm-escriptas declara~.ões se deve conceber, e 
ter a sua efl'ecllva va lidade, a accordada capitulação, or
deno no commandante da vanguarda das minhas tropas, 
govemador interino de cayena e Cuyana Frauceza, uma 
das partes contra tante~ da mesma capitulação, que, fa
zendo o!Ticiulmcnte apresentar ao ex-governador M. Vie
Lor IJugues este snpplemeri to a ella para sua ultima e de
eidicla intelligeucia, iguah11ente o mande imprimir da 

Copia de um of{icio di7'igiclo pelo tenente-coronel jJJ anoet 
J11arques, cm'lmandunte em Ca.yena e governador in
terino da Guyana, ao Exm. governador do Pani. 

(( 111m. c Exm. Sr.-O governo francez, em consequen
cia de uma representação do general Hugues, fez pat·tir 
de diversos portos de França duas corvetas, e l.illla fra
gata denominada O Topazio, com tropas e provisões de 
guerra e bocca para esta colonia. 

u A fragata, de 44 peças, tendo a ])ordo 106 homens 
de desembarque e 1.400 barricas de farinha por conta 
do govemo, appareceu á vista da Confiança e dos brigues 
a 13 uo corrente, e vindo á terra no mesmo dia em um 
escaler M. Bernard, tenente-coronel ajudante de campo 
do general Jiugues, foi preso no Degrad des Cannes pelo 
nosso destacamento; e percebeudo-se que elle tinha dei
tado alg uns papeis fóra, á be1ra do J'ÍO, procurárão-se 
cuidadosamente, e ainda se ac!Jarão os que inclusos re
metto a V. Ex. por copia. 

}\ Este ajudante de campo, como chegou quasi a'o 
mesmo tempo da capilulaçuo, entrou nella como os outros 
officiaes e deve acompanhar o general para a França. A\ 
fragata escapou-se e já não apparece, e supponho que, 
ou e lia es tá fundeada nas ilhas do Diabo (onct~ já.esteve 
a esquadra de Jeronymo Bouapal'le), Ot\, em virtude das 
instrucções que traz o commandante, iri~ fazer a sua ues
carga em Guadalupe ou l\'lartinica; porém não tardaráõ a 
chegar as duas corvetas que l'altão. 

\( A fragata Confiança e os dous brigues, não podendo 
aqui cu trar em segurança, ficúrüo ancorados ao !al-go, 
onde o máo funtl o e as tempe:: tad es frequentes ~esta es
tação, lhe destroem as amarras e ferros; por e'ste motivo 
nilo podem aqui existir muito tempo, e eu, nã_o tendo á 
vb ta disto quem me guarde o mar, rogo a V. Ex. queira 
enviar-me mais trop« para guarnecer os pontos de des· 
embarqne, o que não posso fazer só com as forças que le
nho, e já muito (Hmiouidas pelo grande numero de doen
tes, cunseqnenc.ia infallivel dos excessivos e penosos tra
balhos r1ue teuho lido. 

u Na relac;ão aqui junta verit V. Ex. o estado da força 
total da tropa de lrnha que defendia esta colonia; haviil 
Lambem 100 milicianos habitantes em arnras, que forão 
desarmados e despedidos na época da capitulnção, assim 
como os negros escravos, cujo numero, entrando os que 
erão océupados nos differentee trabalhos, moutava a perto 
de 500. 

\( Deos guarde a V. Ex. Cayena, 2·1 de JAneiro de 1.809. 
-Illrn . e Exm. Sr. tenente coronel José Narciso de Ma
ga lhães de Menezes, governador e capit.1ío-general doEs
tado do Pará e da Cuyana.-0 tenente-coronel Mánoel 
1\larques. n 
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forças de terra, e a fragata franccza Lambem te- composta. de homens novos, ainda soiTria os effeitos 
mia-os, porque a maior parte da sua guarnição, do enjôo, assim como a tropa auxiliar que vinha de 

Copia em portugue::.-A' nl'ln rl!-(,·onte de Cayena, 1.3 de 
Janeiro de 1809. 

u O capitão de fragata de Sua 1\Iagestade, Topazio, ao 
~eneral Hugues, commandanle em Cayena. 

« Tenho a l10nra de vos annunciar a chegada da fra
gata Topazio, expedida de Brest a 7 de Dezembro pant 
trazer tropas e provi~ões á colonia qu~ commandais. 

" Tenho a honra de vos remetter inclusas as instruc
ções que recebi de S. Ex. o ministro da marinha, os co
nhecimentos dog differentes artigos carregados a bordo e 
as quitações para cautela da alfandega. 

" Os acontecimentos dos dous primeiros dias da nossa 
sahida nos privárão de mastreaçüo e de apparelho ; para 
vos habilitar a julgar do que affirmo, peço-vos, general, 
que lanceis uma vista de olhos sobre uma copia do meu 
diario, que achareis inclusa. A mnior precisão que temos 
é de vergas de gavia; talvez que no porto de Cayena se 
achem algumas vergas grandes de navios mercantes que 
nos possão sen•ir. Tambem prccis:nuos de 40 toneis 
d'agua. 

u A respeito da minha estada cléfronte de Cayenajá 
providenciárão tudo as in&trucções de S. Ex., e cu me re
firo inteiramente ás ordens que vós, general me derdes 
para sua execução. 

'' Tenho a honra de vos saudar com o mais profundo 
respeito. 

<< Uma fragata e dous brigues fundeados defronte de 
Ca.yena não permiltem que eu vá ú terra. M. Bemard, 
vosso ajudante de campo, m;! pedi o uma embarcação· para 
ít• á terra afim de vos levar os oiTicios do governo, c es
pero que lá chegará felizmente. 

<< Vou amarar-me e fazer tudo quanto possa executar 
um marítimo inteiramente zeloso do serviço de Sua Mtl
gestade para u nibar outra vez á colon ia. 

" Tenho a honra de vos saudar com o maior respeito 
(.Assignaclo). -Lahalle. 

11 M. Bernard prometteu-me que vos havia de pintar mi
nha situação. n 

Copia en~ portuguez das Í7lstrucçaes elo ministro da 
marinha franceza a Jll. Lahalle 

« Paris, H de Novembro de ·1809.-Senhor.-A inten
ção do Imperador é que a fragata do vosso commando 
chegue á Cayeua o mais depressa que fôr possível. En
tregareis a disposição de M. Victor Hugues, comman
dante .dessa colonia, as provisões que estão a ''osso 
bordo, e outrosim as recrutas, que nelle se embarcárào. 

u A vossa carregação é p1·eciosa para a colonia, e a 
precisão da sua chegada é urgente; por isso devereis 
evilar, indo para Já, a caça dos navios, que vos apar
tarem muito do vosso caminllo, e prolongarem demasiado 
a travessia : na volt<t manobrareis a este respeito, se
gundo a quanfidade de viveres que tiverdes, c os aug
mentareis cóm tudo o que as vossas presas vos poderem 
fornecer, afim de cruzar como julgardes convenieute, se 
a marchá do vosso navio vos promeller algnm bom sue
cesso. Todavia será preciso que obreis de lal sorte, que 
possais chegar a um porto de França antes ou no tempo 

tuguczes e inglezes, !lão boa presa, e os primPiros com 
mais forte razão por navegarem cont1·a a ordem do seu 
governo. Vós dc:;Lruircis as presas que vos call irem ás 
mãos, e que não tiverdes esperança de introduzir feliz
mente em nossos portos. 

w 'f~reis cuidado de tirar primeiro destas pre. as todo 
os ~rt1gos que poderdes reecber a bordo, c que forem 
nLei_s , ou para vosso na vi o, ou para a colonia a que sois 
env1ado mas todas as vezes que tiverdes esperança de 
fazer chegar a bom porto uma presa JWicios;J, on cscol
Lanclo-a, ~u n~andando-a a ventura para Cayena, que é o 
porto ma1s. livre de cruzadores('), ou ,.ara qunlquer 
outra coloma, ou emfim para a França, não deixareis de 
o fazer. lslo depenclerá dos acasos que vos apresentar 
o estado do mar ou dos ventos, e as distancias em que 
vos achardes. 

<< Chegando a Cayena, apressar-vos-J1eis a desem
barca~· a vossa carregação, e communicareis estas ius
trncções a M. Victor llngues, com quem vos concertareis 
sobre o resto das vossas operac;õrs. necommendu-se a 
este chefe da colonia que vos dê todos os meios que 
possa, ou para vos forncc;er trabalhadores, afim de que 
a vossa equipagem não se entregue a um excesso de tra
balho para a descarga, ou para fazer aquclla aguadó 
que precisardes. Vós en lendeis que quanto menos vos 
demorardes na colonia, mais ar.liva sení a vossa com
missão, e maior será a satisfação que haveis do causar. 

". A precisao que a melropolc sofTre de generos co
lomaes, e as difTiculdades que experimentão os colonos 
para os fazer passar á França, dicidirão Sua Magestade 
a mandar fazer pelos seus mesmos 11avios de guerra uma 
operação, que em outras circumstancias >ó devem pro
teger. Por consequencia deseja-se que M. Victor Hugues 
possa destinar-vos umà carregação de gr.neros colo
niaes, que receberei a abordo para a trazer á França; 
mas esta operação, CJUC 11ão tem difficuldadc nos ou
tros portos das colonias, será menos facil em Cayena, onde 
fundeareis ao largo. 

<< Ha sobre estas operações uma experiencia na colonia, 
sobre que M. Victor llugues vos podo!':.\ instruir, e cn
tender-vos-heis com elle sobre a possibilidade de fazer 
a ca,rregação, devendo vós abandolla-la se não se poder 
fazer com tanta I igeireza que a fragata se anisque fun
deada, ou pür causa de ventos, ou por Ler de se medir 
contra outro navio de iguaes forças. 

<< Es te artigo das vossas instmcc.ões se reduz ao se
guinte: seria vatajoso que a fragata pudesse voltar com 
uma carregação de gene1·os coloniaes, ou pertencen1e ao 
governo, ou tomadas a frete, ou por conta dos colonos; 
mas, resultando disto algumas circuruslancias que com
promeltüo a fragata, (j preciso renunciar á dita car
regação. No pl·imeiro caso, quanto mais coJJJpleLa fõr 
a vossa carregaçào, tanto mais feliz será a vossa com
missã~; no segundo caso l'areis, se ppderdes, nqnella 
aguada, qne fôr proporcionada aos viveres que t1verdes a 
borclo, e os que vos poderem promeLLer os que alcan
Ç<'lrdes pelas vossas presas. 

" Esforçai-vos em fazer o maior mal ao inimigo, o 
que alcan1;areis, pondo a maior acliviclado em os vussos 
wo' imen los. Sen<l o n vossa canegaç?io destinada para 

do equinoxio de Março; porque, sendo mais tarde, a grnn- quem o dito governo dev ia proteger pelos generos coloniar.s 
deza dos dias, e o estado do mar, dito menos acasos contra que lhe importava, é Lraladil como inimiga, ~em prévia deula
os cruzadores inglezes.-Sr. capitão Lahalle, comman- ração de guerra. Que lei respeilái'ão estes barbaros, vandalos 
dantc da fragata Topazio dos nossos tempos ·1 Onde seria forjado o seu cudigo? No 

" Vós conheceis o estado tle hostilidade das provinr:ias egoísmo, ambição e mis~nlhropia. 
insurgentes de Hespanha c Portugal contra S. M. o Jm- (') Conheção os brasilienses de que perigosos vizinhos se li-
perador e Rei, e isto deve bastar para regular a VQSsa vrariio pela gloriosa conquista de Cayena; linbãv :i porta, não 

b d só um deposito de ex t0rsões e rapinas destes b~ndidos, mHs até 
conclucta! e pri~inir qualquer arri a a a esta_s_po~scssões. o mesmo asylo de suus cruzadores. Naquelles mares pouco te-
Os amencanos( ), hespanhoes, suecos, bras1henses, por- mião e se Julgavão mais se""uros. Graças aos nosoos nuerrc!ros 

e dOS fieis alliados que o~ expeilirão! Por alli nav;gará mais 
(') Desta ordem vêrão os an1cricanos a boa fé do governo 1 pa_cifico _o iudust1ioso co!T!mcrciante, que espalha em sun car

francez; uma nação que nenhun1 preJuízo lhe tem causado, u a • nma a nqueza e abnudanCta. 
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f rança. Sarpon suspendeu O ferro e Se fez de vela, OS BRASILEIROS TOiiiAO POSSE DE CAYEi:fA NO DU 14 DE 

f' foi Ser presa doS inglezes em Guadalupe(*). JANEIRO DE 1.809 E PROSEGUE.Il EM SEU GOVEIINO 

Cayena é da maior importancia qno consigais chegar lá. 
Se achardes embarcações inimigas, que f OS impeção o 
chegij r áqnella colonia, tereis cuidado ao principio em 
evitar o ir lá, porém vollareis out1·a vez, e fareis todas 
as tentativas para realizar esta operac;ão; mas, se contra 
o que se póde prever, fbr impossível o alcança-lo, ireis a 
uma das colonias da Marlinica ou da Gu11delupe, onde 
!areis tudo o que aa presenlC3 instrucçõcs vos mandão 
fazer em Cayena. 

11 Emfim, não podendo chegar a nenhuma destas co
lonias, o que ó contra todas as probabilidades, ireis des
embarcar a vossa gente e os ,·ossos viveres em S. Do
mingos. Não vos escapará que, ou em Cayena, ou em 

Domingos é difficil fazer aguada: deveis. portanto, ter 
nclla a maior economia, e vigia i em que não haja a menor 
consumação inulil deste artigo. 

11 Eu fiquei por fiador perante Sua l\1agestade do zelo 
e aclividadc, que tereis na impoctantante missão que vos 
é confiada, e Sua Magestade conta com a vossa a!Teição, 
eoragem e talentos em todas as circumstancias em que 
vos achardes. 

(( Deveis, Sr. commandante, ficar bem persuadido da 
attenção particular que o Imperadm· dará ao modo com 
que desempenhardes a commis~ão quP ides a fazer , e eu 
me julgarei feliz se lhe puder apl'esentar relações que 
augmentem mais a confiança e estima com que Sua Ma
gestade vos honra. (Assignado)-Decres. 

(( Por copia, conforme.-0 capitão da fragata de Sua 
Magestade, Topazio, Lahalle. n 

(*) Copia de uma carta do capitao Yeo do Sr. Sidney 
Smith, mandada pelo primeiro ao honrado W. !Y. 
Bole. 

11 A l!ordo do navio de Sua Magestade Confiança, no 
porto de Cayena, 1.5 de Janeiro,de l809. 

11 Senhor. -A minha ultima carta de 26 do passado 
vos confirmou da chegada das tropas brasileiras a 
Aproack. 

'' Em 4 do corrente !'oi determinado pelo tonrn tP-coro
nel Manoel Marques e por mim o fazer-se o desembarque 
no lado de léste da ilha de Cuyena, em conformidade do 
que todas as tropas se embarcárão a bordo das pequenas 
embarcações, fazendo 550, e 80 marinh!liros e soldados 
da mar~nha da Confiança, e um destacamento ele soldados 
dos bngues Voador e l11{ante Em 6 todos ancorárão na 
bocca do rio; de tarde ei.J a1·ancei com 1.0 canoas e quasi 
250 homens para me apl)ssar de duas baterias, uma por 
nome Forte Uiamanle e a outra ' Grande Can, que domi
navão a estrada real para a cidade de Cayena . 

« Os navios, com o resto das tropas, eu os deixei de
baixo das ordens do capitão Salgado, do Voador, com 
ordem de me segui1· depois do pror do sol e ancorar na 
iJocca do rio i\1ahurie, e esperar a! li até que eu tomasse 
a du11s baterias já referidas, e quando eu ·fizesse o signal 
aj ustado elle devia entrar pelo rio e desembarcar com a 
maior brevidade possível. · 

11 Eu cheguei (I pon1a Mahurie ás 3 horas da manhã 
seguinte com 5 canoas; as outrns, sendo ronceiras, n:w 
puclerão chegar. Nós então desembarcámos em uma ba
bia, que ficava em igual distancia das duas baterias. A 
mai'I.'Sia era tão forte, que em pouco tempo as nossas em-
bal·cações se fizerão em pedaços. · 

u Eu ordenei aa major Joaquim Manoel Pinto, que com 
um destacamento de tropas brasileiras caminhasse para 
a esquerda e tomasse Grande Can, durante que eu, acom
!>anhado pelos tenentes Mulcaster, Blyth e Head (das tro
pas reaes da marinha), os Srs. Savory, Guilherme Taylor, 
Forder e lrwim, caminhei pam a d1reita com nma par
tida da Confiança, para tomar o Forte D1~mante, do qual 
nos apossúmos em pouco tempo: tinha dons canhões de 
:llt c um de bronze de 9, e 50 hemens. 

N~ dia sabbado i4 de Janeiro, pela manhã, apre
sentarão-se as tr·opas portuguezas rm frente d'<t 
praça, oncle já as esperava a guarnição ft·anceza na 
esplanada, debaixo de armas. 
. ~ força exp~dicionar·ía, ,por doenças que lhe inu

tllrsárão quas1 200 homens, desde o Oyapock, em 

11 Lamento. ter qu~ dizer ,que o tenente .João Rear (das 
trnp~s brasileiras) , di!!O das tropas t·enes da marinha, um 
offic1al, moço de todo o merPcimento, ficou ferido mor
talmente, e tambem 1. marinheii'O e 5 soldados da ma· 
rinha levemente. O capitão e commandante francez oom 
3 soldados mortos e 6 feridos. 

« O major teve o mesmo successo : o forte linha dous 
canh~es de bronze de 9 e !.00 homens; dous do inimigo 
ficái'Uo mortos. A cntrapa do rio, estando em nosso po
dE!'r, fez-se o signal, e ao rneio dia todos esta vão desem
barcados. Nesta occa~ião recebi noticia que o general 
Victor Hugues Unha sahido de Cayena, á frente de 1..000 
soldados, para nos deitar fóra dos nossos po,tos. 

1c ~ nos~a força, sendo muito pequena para se dividir, 
e a dtstancta entre os dons postos grande, e só 1.2 milhas 
distantes de Cayena, determinámos de cle&mantelar o 
Forte Diamante e ajuntarmos todas as nossas forças em 
Grande Cam. 

u Eu então cleixei o meu f• tenente Mr. Mulcaster com 
um des taca!llento da Confiança para · fazer este servico e 
depois unir-se-me. Chegando a Grande Cam vi duas ·ou
tras batcri~s. 9uasi uma milha pelo rio acima, dos dous 
lados, a meiO tiro de canhão uma da outra uma na mar
gem direita chamada Trió, sobre uma eniinencia, com
mandando a angra que conduz á Cayena ; a outra da 
parte oppostn, á entrada da angra que conduz á casa e 
plant:oçito do l[eneral Victor Hugues, é evidentemente 
fei ta de proposito para sua defesa. 

u A's 3 horas fiz ancorar os cuters Lel!o c Vmganr,a, 
emp~aelhados com ellas, e logo se seguio um combate 
renludo, que durou uma hora ; então, vendo que o cali- / 
bre. das peç.as do inimigo e a sua posição erão muito u
perwres á nossa, os cuters tendo só do calibre de 4 e 
muitos dos nossos homens cahindo por causa da incés
~ante chum de.metralha, ~eterminei de os lo!TJar por asl 
salto, e para ISto mandei a S11V0ry (o comm4;sar-io) que 
acompanhasse um destacamento de brasileit\os, e eles
embarcasse na bateria do general flllgues, e ao mesmo · 
tempo, encaminhando-me eu, acompan~1ado pelo tenente 
Blyth, a ll'ipolação do meu bote e um destacamento de 
tropas brasileü·as para o de Trió, e ain~a que ambos o.s 
destacamentos ti\'f~ssem que desembarcar nas I.Joccas dos 
canhões, que fazião um fogo continuo de metralha e mos
quetaria , a determinada valentia elos nossos homens de
pres~a as tomou, fazendo fugir o inimigo : clida forte ti~ 
nha duas peças de l!ronze de 9 e 50 homens. , 

11 'Apenas este serviço estava acabado, quando as tropaa 
francezas de Cayena atacárãu o coronel em Grande Cam ; 
as _nossas tro.pas, estando muito divididas, eu, por esta . 
razao, mande1 que todas embarcassem, e fomos para a 
~arte ~ode esta v~ o co:o_ne!, o quHI, com a sua pequena 
!orça, tinha destnndo o m1mtgo, que, depois de um com
bate t·enhido de 3 horas, se retirou para cayena. 

" Neste mesmo tempo 250 homens do inimigo appare
cêrão diante do Forte Diamante ; mas, vendo que o te
nente Muscaster estava preparado para os receber, e per· 
suadidos de que elle tinha força maior do que realmente 
era, e !mbendo o desbarato do seu general, seguil'ão o seu 
exemplo. 

11 Tendo-se \'isto uma pe«:a de campanha e um mor
teiro, que estavão defronte da casa propria do gener;tl 
Victor Hugues, com 1.000 homens, para evitar a effusão 
de sangue mandámos dous parlamentarios ao general 
lrancez, mas fizerqo fogo sobre ellcs. Vendo que o ini-
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destacamentos que tinha sido preciso deixar guar
dando os pontos occupados, eslava reduzida a me
nos rle 400 homens, apezar de se incOJ'porarem nas 
fileiras alguns marinheiros das embarcações de 
guen·a, .c neste estado a sua linha era inferior em 
numero á franceza. 

As espingardas depostas na esplanada forão 523, 
isto além dos officiaes de patente e inferiores, e do 
seu parque rle seis peças de calibre 8 e de dous 
obuzes puxados por bestas, assim como os carros 
de manchego e armões. 

Desarmados os francezes, desülát•ão e forão ha
bitar os pantões que se lhes tinhão preparado, até 
nos primeiros dias de Março, em que embarcárão e 
seguirão pa1·a a França em duas galeras mercantes, 
brasileit·as, que para esse fim tinhào vindo do 
Pará trazerem a terceira expeçlição, que elevou a 
guarnição b1·asileira de Cayena a 1.300 homens. 
Desarmou-se c foi posto em parlamentarío o brigue 
Infante JJ. Pedr·o, que recebe u Victor Hugues e sua 
família, os empregados da administração e outt'os, 
que do mesmo br1gue tlesembarcárão no porto de 
l'Orient (*). 

migo tinha tido bastante perda pelo caminho, e que as 
suas tropas esta vão emboscadas pelo mato que o flanquea
vão, o tenenle Yeo mandou a sua tropa que avançasse com 
os piques e bayonetas. . 

'' O forte foi tomado, a casa, e o inimigo obrigado are
tirar-se com precipitação pelo meio do mato. Em 9, umu 
eminencia, chamada Béaugard, planicie, a qual com
manda a estrada que vai e vem de Cayena, foi occupada 
pelas tropas inglezas. Em 1.0, um ajudante de campo do 
general francez chegou com a resposta a intimação para 
capitular, pediudo um armísticio de 2á horas para arran
jar os artigos. 

« A capitulação se assignou em 12, e em 1á a força 
alliada tomou posse da cidade to inimigo, em numero de 
400, depôz as armas e foi omoarcado immediatamente; 
duzentos milicianos do paiz, que tinhão sido incorporados 
com a tropa de linha, entregãrão ao mesmo tempo as 
suas armas e se dispersárão. 

'' O tenente Yeo dá os maiores louvores á conducta do 
capilito Slllgado do Voador em o posto que lhe foi dado, 
e lambem ao tenente J. P. Schultz, e toda a esquadra bra
Rileira. Ao zelo, valentia e incansaveis esfor·ços dos tenen
tes Mulcaster, BlyLh e noad, me attribue uma grande 
parte do successo. Os tenentes lllyth e nead ficãrão feri
dos; o ullimo mortalmente. Mr. Savory Thompson, Lar
que, Taylor· e Forder, são mencionados cm termos da 
maior recommeudação, como lambem o são Mr. Snvi
nand Silveslre, guarda marinha e cirurgião. 

« A' judiciosa manobra ele Mr. J. Acolf, piloto, o qual 
estava encarregado da Confiança, o tenente Yeo allribue 
o não poder a fragata Topazio reforçar a guarnição de 
Cayena. 

« A Confiança leve 24 mortos e feridos; os brasiieiros 
1 mot,lo c 8 feridos, e os francezes i capitão e 15 soldados 
mortos, e 20 feridos. •> 

(*) O tenente-coronel dá conta ao gcueral.Josó Narciso 
da sua conducta do modo seguinte: 

(( lllm. e Exm. Sr.-Em 12 de Março passado recebi pelo 
1• tenente José Joaquim da Silva, commandanle do bergantim 
(( Aurora Resplandecente » o ofllcio de Y. Ex., em data de 23 
de Fevereiro do correnle anno. Agradeço a V. Ex., cheio de 
prazer e de gloria, os elogios com que se dignllhonrar-mc e 
aos bravos conquistadores da Goyana Franceza debaixo das 
minhas ordens, o que m•• lisongêa, tanto mais que foi em exe
cuç~o das sabias ordens de Y. Ex. que eu obrei sempre, e pro
curaJei sempre cumprir o mais litteralmente que me fór pos
sível. 

u Recebi igualmente as nolas de Y. Ex. feitas ao tratado de 
capitulacão, coucluido entre mim e o capitão Yeo, e o commis-

A guarnição ft·anr.eza era mal commandada e 
Victor Hugues só curava de enriquecer ; o co~l
mandan~e das armas, tenente-coronel Lambert era 
uma entidade sem signifição, e os soldados mirra
dos pelas febres paludosas de Cayena vivião descon
tentes. 

Talvez pelo complexo destau circumstancias l'osse 
menos energica a resistencia, e este facto foi expli
cado pelo conselho de guerra que em França Jul
gou VIctor Hugues, e o condemnou a prisão pe!·pe
tua da mancim seguinte: u a liberalidade das con
cessões da capitulaça·o de 12 de Janeit·o de 1809 foi 
uma ponte d e ouro lançada pelo inimigo para sobre, 
ella entrar em Cayena. » 

Na composição das tropas expedida tlu Pará para 
a conquista de Cayena não enli'OU um só cstran
geil·o, á excepção de alguns poucos officiaüs e pt'll
ças do pret, nascidos em Pol'tugal; todos os mais 

sario do Imperador e Rui, ex .. commandante em chefe desta co
lonia, a 12 de Janeiro ele 1809, e é com o mais grande desgostv 
que eu annuncio a Y. Ex. que as suas ordens a este respeito 
não puderão ser ~umpyidas, e eis-aqui as razues priocipaes: . 

(( 1. • O comnnssano elo Imperador ML Victor J:'lugues. um 
dos estipulantes, sem o qual nada se podia obrar, partio deste 
porto para um dos da França com a sua familia e >equito, e o 
oruenador da marinha a 3 de Março no bri~ue de S. A. Real 
((Infante D. Pedro, >> commnndado pelo capllão-tenente L. da 
C. M. Este homem intrigante e cabalista era perigoso, não só 
por este motivo, como por tod(ils os outros que podem imagi
nar-se em taes circumstancias; elle não cessava de fomentar 
a desordem e a desunião por toda a parle, e ao mesmo lempo 
clamava altamente por causa do retardo do seu transporte; 
pedio-nos, finalmente, a mim e ao capilãr, Yeo que lhe conce
dessemos o mencionado brigue para este fim ; foi para nós 
uma extrema felicidade esta supplica, e portanto ordenou oca
pitão Yeo ao com mandante que desarmasse o brigue oopuzesse 
em estado dP. parlamPr.t:~rin, r.onfnrmf' o uso e pr~tica gP.ral, o 
que se executou promptamente, fornecendo-lhe amplamente ao 
di lo comm1ssario do Imperador tudo o que exigia para seu tra
tamento durante a viagtm ; não se lhe concedeu, porém, o em
bar·que de algumas especiarias e generos coloniaE.>s, como se 
mostra a V. Ex. pelas duas cartas aqui inclusas ns. 1 e 2; nos 
papeis n. 3 v era Y. Ex. o passaporte com que foi expedido o 
dito brigue e de que foi munido o commandante. 

(( 2.• O capitão Yeo-, escrevendo ao governador de Suri
name, para lhe pedir embarcaçues para conduzir os prisionei
ros francezes á Frauç.a, lhe mandou igualmcnle- uma copia da 
capitulação, escripta na língua ingleza. Esta copia passou dalli 
a Barbadas, onde foi impressa nas folhas publicas, das quaes a 
goleta '' Lune, >>que aqui entrou c•Jm gen~ros dCJ cornmercio a 
2 l de Feverdro, trouxe ml'litos exemplares, e portanto era ja 
impossível cohil.Jir a circulação deste papel. . 

(C As obse1 v ações de V. Ex. são justas, c as suas no las c 
addicção á capitula~ão é inrgavel que augmcnlão o decoro e a 
con>ideração do nosso soberano. !\las permilta-me V. Ex. quH 
~u lhe faça ah;umas observaçues, que são indispensaveis para 
justificar-me. Eu achava-me estabelecido no interior da ilha de 
Cayena, quasi sem viveres em uma paragem que não olferece 
se não algumas ressurças ruomeul<lneas, com uma grande parte 
dos officiaes fóra do estado de servir por causa do moles lias gra
ves, como o major Palmeirim, os capitães Joaquim Manoel e 
Azedo, o ajudanle Motta, o tenente João Gomes, e os alferes 
Gama e Ped•·o Antonio, quu :. qui morreu, e com perto de 200 
homens lambem doentes, tendo que guardar os [JOrlos conquis
tados para ter o mar livre; nestas circumstanoias sel'ia absurdo 
c temeridade teu lar a tomada de Cayeoa vor assalto, haveudo 
que fazer ainda mais de 3 leguas de marcha, que não podião 
vencer-se em um dia (como nós o experimentá mos) por um · 
caminho estreitíssimo, já montanhoso, já alagado c cheio rl e 
desfiladeiros, guarnecidos com arlilhar ia que os fazia quasi 
inaccessiveis. 

f( Eu não podia sustentar-me no posto em que me achava 
para esperar os reforços que chegárão dalli a 36 dias, isto é, 
em 17 de Fevereiro, (') porque ainda mesmo q uc niio fosse aln
cado não havia subsistencias, o numero de doentes crescia e 
falta vão não só os medic;m1entos proprios, como os professo
res para os tratar; accrescia a islo que a fragata e os dous bri-

(") Um capitão, 4 subaltemos, 8 officiaes inferiores, 1 Iam
bar e 110 soldados. Total124 praças. 
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et•ão natnraes do Brasil, e a maxima parte da pro
víncia do Pará. 

Soldados bisonhos, que ainda não tinhão en
tra:lo em campanha e experimentado n acção do 
combnLc bellico, nunca voltáNio a face nesta al'ri~:;
rnch guort•a; nunca recnát·ão c sempre affrontárão 
•iS perigos e a morto com firmeza e denodo. Sof
frendo ns mais cru eis privações e ns inclemencias 
do um clima destruidor, nunca soltárão uma queixa, 
c dep.,is de entt•at•em conquistadores em Ca~·ena , 
po!'l.o que bou r esse boato de saque nos quarteis, o 
respeito c disciplina os conteve ue tal modo a se 
J.:Om portarem em face da popnlaç'io fr·anceza tão 
disti nctamente que grangcárào as sympatias e ve
ner·ac:ão de todos. 

O ca(litão-gcneral do Pará, considPrando-se, não 
sem razão, o general em chefe da tropa cxpedicio
Jtaria, julgou-se competente para reprovar algumas 
das esLipulnçõcs da crtpitulação de 12 de Janeiro, 
reprovando a parte que concol'da em ser o codigo 
Napoleão o quo continuaria em vigor a reger u 
1-:.uyana, e ot·denou(*) que fosse reformada a capi-

.;ues não podião esperar estes r eforços, fundeados ao largo, 
em uma costa desabrida como esta, e já quasi sem mantimentos 
nem aguada: portanto que partid•J me restava a tomar? Pro pôr 
.:apitulação ou retrogradar, recmbarr.ar-me, deixar a conquista 
em meio e ao inimigo os meios Ji\'fes de fortificar-se melhor, 
servindo-se dt: no\'os meios. 

(( Este ultimo partido era deshonroso, c nenhum militar sen
>ato o tomara, pois que .,e••dia de uma vez a esperança de tor
nar a eutrar ainda curo quatriplicadas forças, tanto mais que 
no momonto em que se acabava de concluir a capitulação, che
gava da França uma fragata com 106 praças de desembarque, 
~;om uma equipagem de trezentos e tantos homens, e uma quan
tidade 'Prodigiosa de munições de bocca e guerra, cujo desem
barque não podia impedir-se ou em Curena, ou em outro 
qualquer ponto da costa mais ao norte, porque a fragata 
<< Confiança » e os dous brigues não tiuhão a seu bordo nem a 
~en te necessaria para poder suspender os ferros, e farão muito 
lelizes que ella não quizesse batê-los. 

<< A' vista destas razões, que me parecem ser concernentes,
nl>s aceitamos a capitulação, que, segundo o meu modo de pen
:;ar, não descaracterisa nem ao nosso soberano, nem a V. Ex., 
que ordenou esta conquista, nem a mim, que commandava a 
expedição. porque estipulasse no art. 11 que o codigo Napoleão 
seja seguir!" e executado nesta colonia, é dizer que nenhuma 
pessoa sensata poderá persuadir-se de que em um paiz cou .. 
•[uistado por S. A. R. o Príncipe Regente de Portugal possão 
executar ·se sentenças ou Julgados, em virtude de quatsquer 
leis, em nome de um monarcba que 1i ca sendo estrangeiro, e 
Je,•o declarar a V. Ex. que, se não impuzesse na capitulação 
esta condiç~o eu ~eria obrigado a faze-las executar por falta de 
juizes e magistrados competentes, e das leis em vigor no reino. 
O art. 12 é ligado ao antecedente, e occorrem a respeito delle as 
mesmas razõos. 

« Os papeis de que trata o art. 15, e que ficão á disposição 
de S. M. I. o Real, de nada podem servir nem a S. A. Real, 
nem aos seus vnssallos; elles devião ser levados para a França 
do mesmo modo que os de que trata o art. 13 i mas por cau;a 
da extrao1·dinaria quantidade e immensos volumes que occu
pào urna cnsa inteira elles ficárào provnvclmente, porque a sua 
utilidade era bem conhecida aos administradores. 

(( Eu tenho continuado a procurar lodos os meios possíveis 
para contentar os habitantes desta colonia, e fazer· lhes amar o 
novo governo que os domina i e, sem mo entrega r com con
fiança a elles, t~oho-lhes dado demonstrações de franqueza e 
do inteira amizade, para os conciliar e sujeitar, etc., etc., ele. 

(( Deos guarde a V. Ex. Cayen~. 6 de Maio de 1809.-lllm. e 
~x:m. Sr. tenente-general José NarcisCJ de Magalhães de Mene
zes, governador e capitão· general do Estado do Pará.-0 te
nente-coronel de artilharia Manoel Marques. JJ 

(*) Ratificação condicirmal do capitão-general do Pará 
á capitulação de Cayena. 

~~ José Nm·ciso de Magalhães de l\lenezes do conselho 
do Principc Regente de Portugal, commendddor da ordem 

tulação de conformidade com as suas observa
ções. Estas ordens recebidas 40 dias depois de con
firmada a capitulação, c já em gt·and'e parte cum
pr·ida, e quando ainda se achava em Ca}'ena o 
governador, offici:Jes e gua rnição reunidos, pôz em 
serios embaraços os dous commandantes signata
rios, qull, consultando, resolvêrão tomat· sob sua 
responsabilidarle a )nexecução de taes ordens, re
ceinndo que da sua execução resultarião graves con
flictos, e tnh·ez a perda da conquista ; sepullãr·ão-se, 
pois, no silencio as novas ordens, considerando-as 
eomo não ha,•idas. 

Livres deste cruel embaraço e da presença do ex
governador Vir.tor Hugues, e elos seus offkiaes e 
tropas, principiou o govel'nador Manoel Marques a 
curai' dos inlcreses da colonia. Quanto á parte ju
diciat'ia corrião os negocias para um Lr·ihunal su
pt'emo de primeira instancia c de appellação, com 
assento em Cayena. 

Urgia, porém, prover os relativos á administt'a
çii.o civil c politica, porque o tenente·coronel Manoel 
Marques, versado nas sciencias mathematicas, em 

militar de A viz, tenente-general dos reaes exerci! os, go
vernador e capitflo-general do Eslatlo do Grão-Pará e Rio 
Negro, etc .. etc . 

cc Tendo-me sido presente a capitulação proposla por 
Mr·. Victot IJugues, official ila Legião de Honra, commis
sario de S. r.J. o Imperador e Rei, commandante em 
chefe da Cayena e Guyana Franceza, aceita e a>signada a 
1.2 de Janeiro do corren te anno pelos commandanles das 
força~ 1de mar e terra, que debaixo das minhérs ordens 
immediatas forão encarregados do ataque e conquista 
daquella colonia; e não obstante a dita convenção e assig
natura, para o que os tinha aulorisado em termos geraes, 
segundo as fÓI"mas em semelhantes casos ordinariamente 
observadas, reser~ando-me comtudo a suprema autori
dade de que me julgo legitimamente munido pelas reaes 
ontens, pela inteira e cxcln~iva direcção de todos os mo
vimentos praticados na dila conquista, para fazer a res
peito da mesma capitulação as addicções e declarações 
conveni!)nte~. tanto pelo que pertence á intelhgenci:~ e 
ronceitó publico, como á dignidade e interesses do meu 
augus to soberano, hei por bem arldicionar· ~declarar o 
seguinte: \ 

cc L" Que dando ~Ir. IIugues entre as causas que o 
ohrigárão a rcnder·se e a tratar· daguelle accommoda
menlo ter· visto incend iar mui las haQitações, principal
mente a sua, a mais consideravel da colonia, ~ de crê1· 
que não estava informado dos motivo~ que para isso al
tamente concorrêr·ão, c que os deus contratantes se ha
vião esquecido talllbcm de que a dita habitação era forti
ficada, e que obstinadamente defendia com artilharia e 
infrmtaria a penetração das nossas tl'Opas por aquelle 
ponto, e fum maDdado em parlamentario o segundo com
mandante da fragata ingleza Mr. Maclester, e não obs
tante este caracter rccrhido alli, contra todas as leis da 
guerra, ás repelidos descargas de fuzilaria, que por con
seqnencia desta informação, sendo aquelle posto então 
levado. a golpes de sabre, e posta em fuga a tropa que o 
defendi~, tere de soffrer por consequcncia o destroço que 
sobre SI desallára, segundo encontro nas participações e 
combates que tiverão lugar nos dias 7 e 8 do sobre
tlilo mez. 

cc 2: o_ Que a condição d_9 prim.eiro artigo, em que a 
guarntçao se empenha a nao servu· contra S. A. o Prín
cipe negcnte e seus alliados durante um anuo, deve en
tender-se este prazo a contar desde a época em que a 
mesma guamição entrar nos domínios de S. M. o Impera
dor e Rei no continente da Europa, havendo lambem de 
contar-se indubitavelmente com toda a possível brevi. 
datle na execução deste artigo pela nossa parte. 

<c 3. • Quo os arts. 11 e 1.2, tendo a unica intelligcncia 

, 
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fortificação e artilharia, tinha sempre sido e era pu
ramente militar-; portanto precisava-se supprir a 
falta de proficiencia nos diversos ramos da admi
nistração, e o proprio Manoel Marques, sendo o pri
meiro a reconhecer isso, teve o bom senso de cha
mar um conselho, á imitação das antigas juntas de 
fazenda, composto dos nGLl'les mais notaveis da co
lou.in por sua intelligencia, probidade e haveres, 
sendo elles os Srs. Vidal, Bruainé, Dupeyrier, Mi
nord e outros. 

Com esta junta ou conselbo, que elle presidia, 
começou a dar impulso aos negocias administrati
vos. Ajunta era cornmltiva e deliberante, e os seus 
netos erão promulgados pelo governador Manoel 
Marques e sómente em seu nome publicados. 

O primeiro acto teve por fim regular o valor da 
moeda pol'IU!o!'·H'Zfl comparado com a ·franceza, o 
que facilitou 10 uito as transacções met·canlls em 
grosso e miUI'o trafico. 

O segund o !'oi de mais alta monta: estabeleceu 
um imposto dP patente sobre todas as casas de ne
'gocio de tod<t~ as classes, para com o seu producto 
se pagar o ooldo á guarnição, que se estava devendo 
desde o me7. de Outubro de 1.808, visto que, tendo 
partido do P.al'l com 4:000$ na caixa milHar, o ca-

de que os habitantes da colouia se lhe concede a manu
tenção e formulas na administração das leis civis, debaixo 
das quaes até alli SP lhe admiuistl'ava a justiça, é igual
mente bem entendido que todos os processos e julga
mentos serão em nome do Principe 1\egenle de Portugal, 
como seu soberano, pelo absoluto domínio que jusijl
mente lhe devolve o direito da conquista e das armas, 
não podendo ntwca pela conhecida preponderancia destes 
princípios deduzir -se qualquer interpretação lilleral dos 
ditos artigos, que se opponha a toda livre acção em que 
fica o mesmo augusto senhor de ampliar ou restringir o 
que lhe parecer convenien~e a r~speito dos seus interes
ses e daquelles do' seus novos SUJeitos 

<< 4.• Que o art. 1.ll deve ser cornprehenclido na decla
ração acima sobre os arts. H e 1.2. Elle será regulado 
pela mesma essencia daquelles princípios, e fica á abso
luta disposição de S. A. n. o Príncipe Re.genle. 

« 5.• Q1w de ueuhuma sorte convenho na ultima con
dição do art. 1.5 emquanto diz-fi disposição de S. M. I. 
e Heal. Naquella colonia nada pódc nem deve ficar tí ou
tra disposição que uão seja a immediata, entretanto le
gitima e independente, do Príncipe Regente de Por-
w~. . 

<< E porque sómenle debaixo dos comp1·ehensiveis ter
mos das supra-escriptas declarações se deve conhecer e 
ter a sua elfectiva validade a accordada capitulação, or
deno ao commandantc da vanguarda das minhas tropas, 
~overnador interino de Cayena e Guyan~ Fra~ceza, uma 
aas pa1•tes contratantes da mesma cap!lular:.ao, que, fa
zendo officialmente apresentar ao ex-governador Mr. Vic
tor Hugues este supplemento a ella para sua ultima e de
cidida intelligencia, igualmente o mande imprimir da 
mesma sorte, e no mesmo numero que o farão f- forem 
na impressão da cidade de Cayena os exemplares da refe
rida capitulação, pois que com ella devem igualmente cir
cular. 

« Elle, debaixo da minha unica 1\Ssignatura, vai auto
risada para fazer constantes as justas, decentes e pode
rosas razões, com que eu só podia convir naquelie tratado, 
leva-lo á presença do meu augu~to soberano, e pôr nas 
vistas ou consideração publica, tanto aquelle, como este 
papel diplomatico, que debaixo da mesma condição -do 
art. i6 se1·á feito e communicado nas tres línguas alli 
contempladas. Palacio do governo, na capital do Pa1·á, 
17 de Fevereiro de 1809. (Assignado)-José Narciso de 
Magalhães de Menezes. » 

• 

pitão-general José· Narciso, como para dar uma 
clara demonstt·ação de que não Linha fé no bom 
exito da empt·eza da villa de Chaves, os mandou re
colher á capital. 

Apezar da exorbitancia e illr.galidade do imposto 
derramado sobre Ca}ena, foi pago sem relutancia, 
e se satisfez ás necessidades qnc tinbão ob!'Ígado a 
cria-lo. 

REF'LEXÕES SOBRE A CONQUfSTA. OI: CAYENA 

A conquista de Cayena foi um passo de política 
transcendente do governo do Sr. D. João VI, então 
Príncipe Regente. Se este soberano logo á sua che
gada ao Brasil não voltasse as suas armas sobre 
aquella colonia, franco limiLe do vasto Imperio do 
Brasil, Cayena seria presa dos inglezes, e estes 
nunca mais a restituit·ião á França. 

Na paz geral os inglezes não restituirão nenhuma 
das conquistas, que durante a !{Uerra tin hão feito; • 
pelo contra!'io tratárão de obter novos teJ·ritorios, 
como foi Surinam, que obtiverào dos hollandezes 
pelo tratado de Paris. 

Neste caso o Br·asíl estaria hoje comm•cando pelo 
norte com as pos~essões inglezas tão ~ómente, e 
não é preciso exame apmfundado [Jat'H c"nhecer-se 
todo o· alcance deste aconlecÍlmnto sóbre OR direi
tos do B1•asil e a sua actuallinha t'l'ooteira pelo rio 
Oyapock(*). 

(*) Em conversa sobre este assumpto com o Exm. Sr. 
marquez de Olinda, disse-me este senhor ter copiado do 
original manuscripto um mteiro, que nunca fôra impresso, 
de uma viagem que em 1.723 ~e marrdou fazer desde o 
Pará até o Oyapock, e nos enviou esse importantíssimo 
documento, com a seguinte carta, ambos da sua propria 
letra. 

<< Illm. Sr . Dr. Mello Moraes.-Tr>nho o prazer de re
metter a V. S. o roteiro em quCJ lhe fnllei. De Y. S. amigo 
altencioso, etc.- Marquez de O linda. 

<c S. C., 28 de Outubro de 1.859. n 

Roteiro da costa de Aragua1'Y ate o ?'io de Vicente Pinson, 
pelo nome de terra de Guayapoco. que mandou {a:Xl' o 
capitão commarrdamte JoO.o Rudrigue.~ do Amal'al, por 
ordem do general o capitão gene1·al do Estado João da 
lUaya da Gama, indo o dito capitau commm1damte are
conhece?' a patagem onde estavão os mm•cos das terras 
de Portugal. 

<< A ponta de Araguary demor·a ao norte, e corre com a 
ponta da ilha Paracú nordeste-surl.oeste. Esta ponta de Ara_, 
guary vai mettendo a I erra uma enseada ao noroeste, e dentro 
desta enseada fica o rio de Araguar), que entra ao sudoeste, e 
deste rio vai !'orrendo a terra ao nordeste, até onde faz uma 
ponta, que, dobrando-a, fica um igarapé, chamado Uruassahy, 
e vai deste igarapé correndo a terra pelv mesmo rumo obra de 
seis leguas; está um igarapé g• ande, que entra ao sudoeste 
pela terra dentro, chamado Paratuasstí.. E deste igarapó vai 
correndo a terra até fazer uma ponta ao norte, que baverá M. 
derrota seis para sete leguas. 

<< E~ta ponta é o cabo do Norte; por toda esta costa que te
nho dito é esparcelada, cheia de muita madeira que ajunta a po 
roroca, até á terra alagadiça do mangues altos. E deste cabo 
corre a terra obra de tres leguas até a outra parte grossa ao 
norte, fazendo .a terra como enseada, com muto mais baixo, 
onde fica um igarapé chamado Orapumaça, é bota nrn parcelao 
mar meia legua boa. E dobrando esta ponta ao nordf:stc, pouca 
distancia, fica um igarapé chamado Sibiaana : tem boru canal 
para·entrar canoas; a terra é por aqui de man~ues altos; desle 
igarapé vai correndo a terra pelo dito r um o até fazer uma pon~ 
que haverâ na derrota quatro para cinco leguas. Esta ponta 
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HIO BIS TO RIA 

O Príncipe Regente determinando a con.quista de 
Cayena passou as suas ordens a este respeito ao te
nente-general José Narciso, que então go~ern~va o 
Pnrá e commonicou esta mesma determmaçao ao 
gove;·no do seu alliado o rei da Grã-Bretanha. 

corre com a ilha da Pororoca nordeste sudoeste, e dahi vai cor
rendo ~ terra ao les-nordeste. 

<< A ilha corre noroeste-sueste: haverá de distancia da terra 
firme quasi meia legua: chama-se esta ilha pela lingua da terra 
Turury, e a terra firme faz uma enseada, e no fim ~ella u~a 
ponta, que demora com outra da ilha que segue d~pms da pn
mCira, chamada Tarinana, a qual tica pouco d1stante ; a ponta 
desta com a ponta da terra firme corre léste: desta bave• á de 
distancia da tlha á terra firme quasi uma legua, e tambem 
corre a noro~sle-S'Jeste. 

« Da ponta de terra firme que tenho dito vai correndo a 
terra a sueste, fazendo enseada até á outra ponta, que fi ca. de
morando com a ponta da tercei1·a ilha, chamada MapuraJenl, 
que é a maior. e corre esta i'ha nordf~te·sudoeste, e faz entre 
e! la e a terra firme grandes correntezas, e a tena firme corTe 
a sues-sud&este, fazendo uma muito grande enseada, e bave1·ã 
quasi tres quartos de legua da terra firme á ilha; faz um grande 
rio entre estas tres ilhas e a· terra firme, mas tem mmto gran
des correntezas e grandes coroas, donde faz seu e !feito a po· 
ror oca. 

« O gentio chama a este rio Iparapepuca. São estas tres ilhas 
de mato alto e a terra firme, tarr.bem de mangues; haverá na 
derrota até a sabida destas ilhas dezeseis leguas, P.ouco mais !lu 
menus; a sahida deste igarapé é ao noroeste. na !lha do me1o, 
em uma corôa de mais de cincoenta braças de largo. e tem seu 
principio no lim da prfmeira ilha, e finda na terceira . e vai a 
ten·a correndo. ao nor&cste até o igarapé de May1:cary, e tem 
uma campina antes de ch~gar a este, e b~ta por esta costa um 
muito grande parcel, que lança ao mar ma1s de quatro leguas: 
na bocca tem um bom canal. por onde se eutra nelle, e bavera 
na derrota dez legttas, e deste igarapé se vai cor:endo a costa 
ao noroeste até á ootra ponta, que, gyrando-a, hca outro Jga
rapé. chamado Caraxuena; haverá na derrote pouco mais de 
seis Jeguas, que p11r toda esta costa bota grandes corôas ao 
mar, aonde foz gr .. ndes marés por causa do buixio. . 

a O canal d<'St" ienr•nl\ Pntra ao sudoeste, e tem este tgarapé 
muito gentio de nãção' Bl'icurarPz; aqui corre a terra a no
roeste outras s~is ou sete kguas até chegar a outro igarapé cha
mado Vairapú, o qual tem uma grande corôa na bocca que 
atravessa perto de tres 1eguas de comprid~, e bota ao mar mais 
de um quarto de Jegua, o qual tem mullo saco, contra o su
doeste, e dentro tem dous braços, um que corta ao sueste, e ou
t ro ao sudoeste: ha neste igarapé muito gentio de nação Bricu
rarez e outras nações. 

« Aqui fallámos com os francezes; havera na derrota quatro 
para cinco leguas; daqui corre a terra pelo mesmo rumo perto 
de tres ou quatro legua;, onde faz uma pouta; segue-se uma 
enseada, onde fi cão dous igarap•>.s, po·rLo um do outro, que terá 
de distancia uma legua um do outi'O, ch~mado Uruatury. 

<< Vai correudo a terra pelo mesmo rumo que digo qu~si seis 
leguas até á ponta do r-io Goanane, que é de mangues, talhado 
a pique; para se conhecer bem este rio se ver á que, antes de 
chegar a elle obra de duas leguas pelo sudoeste, uma serra pe
quena ou outeiro, que fica pela terra demro, e é alto e corre no
roeste-sueste, e é melhor conhecença, pofqu~nto a costa é de 
<Jrvoredo baixo. tabocaes e é terra alagadiça ; c para se entrar 
neste l'IO se advirta que toda esta costa bota grande parcel ao 
mar meia legua, e nas pontas ma1s, e corre este parcel ao no
roeste, e no meio da bocca deste rio finda, onde fica o cana I, 
'que é fundo, e se dobra para o sudoeste at.é lloar em meio, e 
por cllr. se entra direito ao sul at~ ir defronte de uma ponta que 
lica dentro, da parte direita, mato alto, pelo rio dentro; dahi o 
rio vai correurlo ao sueste: tem agua boa, e lambem pela terra 
do sudoeste cone o parcel e finda na ponta; do noroeste desta 
ponta corre a costa noroe&tc em dista.nc1a de tres para quatro 
Jeguas, fazendo como duas enseadas, onde ficão dous igarapés, 
<listao te um do outro p@uco mais de uma legua, chamados Co
maniuis, e acaba Qsta terra fazendo uma ponla em que entra 
outra ~nseada, que corta ao norte po~co distante, que acaba 
fazendo urna ponta que lança ao mar, a que chamão a ponta da 
Estrella da Lua, e oesla enseada ha dous igarapés chamados 
l\1anaxurnis; 6 a terra desta enseada em pontas muito rasas: 
são campinRs sem a1·voredos. 

(( Estes 1garapés. agora direi, haverá na derrota tres para 
quatro leguas. e desta ponta da Estrella da Lua vai correndo a 
costa peh; rumo noroeste obra de sete para oito leguas, e tem 
.uma enseada pequena, onde fica um Igarapé, Poteuassú, e antes 
de chegar a este flcão tres, perto um do outro, chamaçlos Bu
rueni, lmatu;~ueni, c faz a terra uma ponta ; della vai correndo 

Do Rio de Janeiro não se mandárão auxilias ao 
Pará para se fazer sustentar uma guerra, que ·nin
guem podia prevêr tivesse tão prompto, como feliz 
resuUado. O Pará marchou para a conquista de 
Cayena com os !:ieus proprios recursos provinciaes, 
excepto os que dizião respeito ás forças de 'mar, 
que forão mandadas do Rio de Janeiro. 

As instrucções que o governo rlo Príncipe Re
gente mandou ao general José Narciso não fallavão 
ua liberdade dos escravos de Cayena, e quando pelo 
preamhulo da capitulação, e pelo relatol'io do ge
neral francez Victot· Bugues, mandado ao sett go
verno, se attribuia á côrte do Brasil uma 3f'Çào in
digna della e Qpposta ás virtudes do Sr. D. João VI, 
não tardou em mandar expedir circulares ao corpo 
diplomatico portuguez, desmentindo o factu, para 
que este o levasse ao conhecimento das côrtes junto 
ás quaes esta v a acreditado, e publicasse pela im
prensa aqueDe sobredito documento. 

O Sr. conselheü·o Drummond af'fiemou-nos, como 
testemunha deste facto, que nas secretarias de Es
tado e nas das legações portuguezüs da Europa de
vem existit· estas notas(*). A religiosidade tlo Prin-

• 
a costa ao norte, quarta a noroeste, obra de oito para nove le-
guas, onde llca outro igarapé chamado Guanavuanary, e deste 
igarapé vai correndo a costa pelo mesmo rumo obra de quatro 
leguas Aruanavanory, que faz a ponta que dobra ao sudoeste, 
fazendo uma grande enseada, e dentro desta fica um grande rio 
chamado Coxipurú; entra pela terra a de.ntrõ ao sudoeste: terá 
d,, largo ou bocca quasi meia legua e tem agua doce, e deste 
rio vai correndo a costa pelo mesmo rumo do nóroeste obra de 
oito legua~ até fazer uma ponta, on!,le fica um igarapé chamado 
P14rcana:xy, e antes dest-e fica outro, e dabi vai correndo a 
costa pelo mesmo rumo obra de seis leguas até fazer uma ponta 
que della vai correndo a costa sues-sudoeste obra de cinco para 
seis leguas, e acaba em uma ponta chamada Camarupy, que do· 
bra ao sudoeste obra de duas leguas; fica demorandoo ao no
roeste monte alto e haverá de distancia tres para quatro lcguas: 
esta é a bocca do rio ou bahia de Vicente Pinson. 

<< Toda esta costa, de que atraz tenho dito, é em partes mu~to 
rasa, porquanto são campinas, e em par~~s mato raso de man~ 
gues ou guaximas, e é tena alagad1ça de tJ)ucaes, e adv1rto qu~ 
por toda esta costa, desde Goanane até este rio, é muito Laixa, 
esparcellada, mas de tijuco muito molle, que at.ola um indio. \ 
até o pescoço, lança muito mar, em partes uma legua e em par
tes mais, sendp que ao mar não deixa de ter bancos de ares, 
porquanto faz em partes grandes marés banzeiras e dr I evadia, 
que não arrebentão. 

C< Por este rio dentro se entra pelo 1•uro~do sul-sudoeste, 
que tem l~rgue~n e fundo; advirto q~e pela te Ta de uma pa~·te 
á outra e mu1l0 esparcellada, e~ prata perto d quarenl~ a cm
coenta braças quando vasa a maré; da parte ,do noroeste tem 
muita madeira cabida, e da parte do sueste é tij ucado, e den
tro deste rio tem uma corôa junto a ilha que d.vide este do em 
dous braços, e r,orre esta corôa a léste-otJste. 

cc Os dous broços, que o gentio. e os francezes chpmão rios. 
um está ao sul; para dentro va1 cammbando parà o sueste. 
chamado pelo gentio Curupy, que é o da mão esquerda; e ou
tro entra ao sudoeste, vai voltando para o sul, chamado Guaya
poco. 

<< E na entrada deste rio ou braço Guayapoco está um monte 
alto, e delle corre para o es- noroeste- quatro terras altas que 
vão pela terra d~ntro, e vindo sahindo para a bocca deste rio 
ou babia está out•·o monte alto, que demora ao noroeste, onde 
em cima estão os marcos de Portugal, c deste monte corre para 
o sudoeste trcs sp,rras, pegadas umas ás outras, que, nas quil
bradas que fazem. parece que se sepa1·ão, e deste monte vai 
correndo a costa para Cayena a léste-noroestc. 

cc Char11a-se esta terra do outeiro Camaripú. Este é o rio de 
Vicente Pinson que os fraucezes nos disserão se divid1ão as 
terras de .el-rei no~oso senhor de Portugal com a França, e desta 
ponta ao monte que tt~nho dilo são vinte e quatro leguas a 
Cayena. Se aqui neste rio quizer entrar algum navio até du
zentas toneladas, que vier falto de ag\la ou leu h a, o póde fázer 
sem rec~io ; teUJ bom fundo e é de tijuno. Hei por lindo o ro· 
teiro em 12 de Maio de 17~3. » 

(*) Não recorremos á secretatin de Estado dos negor.ius 
estr~ngciros para pedirmos uma copia desse documenLo, 
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cipe Regente sentio-se por mnito tempo offendida 
com o preambulo da capitulação, e com o rclatorio 
do general francez Victor Hugues. 

O art. 6° da mencionada convenção foi uma ponte 
de prata para dar passagem ao general francez, que 
tao m<tl se bouv, naquella campanha. Manoel Mar
ques não a deveria aceitar, embora com a sua não 
aceitação houvesse de continuar a guerra, po1·que a 
declaração alli feita, de que as tropas brasileiras, 
pela alliliação que fizerão, levál'ão os escl'a vos de 
Cayena a Sfl revoltarem contra seus senbot·es e a 
incendiarem as plantações, et·a uma falsidade, por
que tal alliciação não houve, e se houvesse era um 
attentado contra o direito da guerra que rleslus
trava as armas cln vencedot·. 

Ao orfioial íng-lez pouco importava isso; o que 
elle quel'ia P.ra a conclusão da guerra para colher 
os despojos do vencido. Manoel Marques, cedendo 
ao inglez, sub~creveu a capitulação sem excluir 
aquella deshon,· .. -;a tleclaração. . 

O commantlante inglez apoderou-se de todos os 
navios que a,·buu no porto de Cayena e os chamou 
seus. O govemo rlo Priocipe Regente teve ainda de 
o indemnisar cum 8.000 libras esterlinas, que elle 
reclamou pela pa1·te que lhe tocava na conquista de 
Cayena. Aos ol"fhüaes de mar e terra das l'o~ças bra
sileiras até hoje se não pagou o que lhes era devido 
pela mesma cunyuista("'). 

porque alli se não póde penetrar: é a gruta tle Sybilla, 
onúe os mysterios se não revelão facilmente. 

(*) Em Portugal, em 1837, reclamárão elles indemni
sação desses serviços, como se verá do seguinte docu
mento: 

C< Senhora.-Ninguem de nússos dias ignora os successos 
brilbántes que acompanhárão as bandeiras portuguezas na to
mada de Cayena : <~mor da patria, perigos postergados, probi
dade e valor a toda prova, orgulho nacional compromettido, 
desp1·ezo da vida para dar novo renome a Portugal, taes forão, 
Senhora, os meios e incentivos que augmentarão a gloria por

. tugueza, gloria qull interessava á patria, que tinha a peit .. o 
monarcha piedo:;o, augusto avO de V. M. Fidelíssima, e que 
linha e teve po1: fim a reintegração dos dominios portuguezes, 
.levando os seus l1utites até á wargem do rio Oyapock ou de 
Vicento Pinson. 

« Sem que os portuguezes, sempre vencedores e sempre 
maiores do que os sPus alliados, necessitassem do soccorro es
ll'anbo para triumphar em causa de tanta justiça e de honra na
cional, appareceu uma corveta ingleza para partilhar a gloria e 
colher os frutos reaes do nosso valor. 

cc Desenvolvêrão-se as operações. caminhárão os planos con· 
certados ; foi c~da portuguez um heroe, cada acção um prodí
gio ; Cayenn tomou-se, Cayena liceu portugueza; fizerão-se 
importantíssimas presas no valor; ti verão logo os inglezes c;lo 
gov~rno poçtuguez, que as recebêra, a parte correspondente 
aos combatentes que forão, e os portuguezes, que mais traba
lbárão, quo dcrão á patna um novo realce, que collocárão as 
sagradas quinas sobre a aguia do norte, abi estão ainda, Se
nhora, os seus herdeiros com a recompensa na gloria, com a 
paga no que fizerão, mas sem a sua propriedade, porque sua é 
rigorosamunte a parte das presas que lhe c01-respondem. 

« Deba lde se tentou reclamar durante governos despoticos, 
nos quaes a vontade é lei, a lei uma idealidade, a razão um 
fantasma e a Justiça um titulo negativo; mas hoje, Senhora, 
que o throno de V. M. Fidelíssima assenta-se sobre solidas 
bases da igualdade e da rectidão, esperar um indeferido para 
suppOt· um hupos•ivel, para imaginar montanhas firmes sobre 
a agua, para quebrar os mandamentos da verdade, fOra que
brar a pedra preciosa da liberdade, o direito sagrado da pro
priedade. 

« Os supplicanles reconhP.cem comtudo que as forças do \be
souro publico são eséassas e mitJguadas, que um impossível 
moral obsta ao pagamento em dinheiro eflectivo, porque o não 
ha; mas, combinando o seu direito com essas considerações, 
convem em receber títulos do thesouro, que lhes possão dar 
um futuro, que paguem o seu credito, que amortizem esta di· 

A noticia. da capitulação de Cayena, com a de
clamçào acima referida, causou cstranhil novidade 
na côrLe do Rio ue Janeiro, e O. João de Almei da, 
conde das Galvêas, na sua qualidadade de conse
lheiro, foi quem tomou a iniciativa da reprovaçio 
de semelhante aclo, dirigindo ao Prinoipe Regente 
o .s~u parecer sobre o assumpto, que cuviámos do 
or1gmal, nestes termos : 

~ Pcrmitta V. A. Real que com o mais profundo res
peito e submissão, e que por um etreito daqu .. lle cons
tante intE'resse que tomo pelo que toca ao serviço e gloria 
de V. A. neal, haja de ratificar por este moilo, na pre
~en~;a aDgusta de V. A. Real, aquella~ reffexões, que por 
mtervencão particular requeri hnutem á nu1te se referis
sem a V. A. Real, quando ouvi relata1· perante V. A. Real 
que por um dos artigos da capitulação de 12 de Janeiro 
do presente anno, proposta por Victor llugurs, comman
dante em chefe de Cayena e Guyana Franceza, e aceita 
pelo capitão de fragata James Lucas Yeo, commandante 
das fon;as navaes portuguezas e inglez,,s, e pelo coronel 
Manoel Marques. com mandante do eAercito de V. A. Real, 
se havia estipulado que os esc1·a1'0S a qne111 os comman
dan.tes das forças de V. A. Real havião promellido r dado 
a liberdade d~verião ser expulsos da rolol1ia de Cayena, 
obrigando-se V. A. Real a indemni,ar os proprietarios 
pela substituirão de outros tantos escravos . 

<< A noticia desta transacção, posto que destituída de 
toda e qualquer noção conducen1e a traçar a sua ongém, 
e motivos de que procedeu, nào deixou por issn tle me 
dever o cuidrul.o que alli mesmo solicilet se relensse a 
V. A. Real por não ter tido a opportun1dade de o rxpres
sar pessoalmente na sua augusta presença ; mas, voltando 
á casa, onde achei as gazetas americanas que me forão 
remeltidas pelo berganlim Daphene, encontrei na gazela 
de Philadelpbia de 20 de Março o 1ransump10 por extenso 
da já mencionada capilul~ão, que se acha igualmente pu
blicada na gazela de New-York e no JJfercuno de Barba
dões de 7 de Fevereiro do presente anno . 

u No primeiro artigo desta capitulação, ou para n1elhor 
dizer no exotdio della, vi com grande ma:,.rua que o ren
dimento de C:ayena ás armas de V. A. R .. al ~e allribuia 
principalmente a resolução deslructiva que tomúrão os ' 
commaodantes das forças (!.e V. A. Real, de excitar os es
cravos com a promessa da liberdade a snblevarem-se 
contra seus senhores e autoridades constituídas, para se 
incorporarem com as forças de V. A. Real, declar<uldo o 
commandante em chefe daquella colonia franceza, no 
corpo lia mesma car,itulação, que lhe constava pores
cripto que os com mandantes das forças de V. A. nual ha
vião acloplado e praticado um sl'rnelh;:nle syslt-ma em 
observaocia das rcaes ordens ue v. A. Real, ue que ha
via resultado manifestarem-se incendios que dflstruirão 
muitas das plantações daquella colonia, e entl•e e !las a do 
mesmo commandante fruncez, a mais importante de to
das, accrescentanclo este que fôra pl'incipalmenle por con
sideração de salva1· a colonia de uma de,truir;ào total, e 
de preservar a vida a muitos vassallos fieis ao governo 
francez, que a rendt\ra ás forças de V. A. Real. 

vida sagrada e que dêm assim á justiça da sua soberana o maior 
quilate de gloria. 

« Para o modo por que tem de fazer-se a divisão das prllSas 
haver-se-ha em consideração as da tomada do Cabo da Boa· 
Esperança; continue-se por essa mesma divisão, reparta-se nas 
partes respectivas correspondentemente ás patentes que !inbão 
os abaixo-assigoados na occa~ião do seu triumpbo e do s~u ti
tulo de divida, e cujas patt:ntes dectarào aqui em suas asSJgna
turas, e mostre assim V. M. Fidelis>ima que, de>aggravando 
uma injustiça, proleje, como soberana portu;1ueza, os seus sub
ditos leaes, que pot· ora, de roju na mingua e desgraça, o! hão 
com inveja e ciume para os inglezes que recebtlrão, olhão 
para sl triumpbantes e vencedores, mas pobres e rniseraveis; 
mas ao rne~mo tempo olhão para Vossa Magestade como repa
radora da in1ustiça, como mãi carinhosa, como rainha consti
tucional, e portanto justa. Lisboa, 5 de Dezembro de 1837. 
-E. R.M. >> 
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11 Os commandantes encarregados desta expedição subs
crevêrão igualmente com o commandante francez, e as
signiÍrão a capitulação em que se declarão os factos 
acima r~feridos, e por urna tal subscripção affirmão a sua 
authenlicidr1de; essa asserção, Hugnstissimo Senhor. uma 
ve7. f!llP "" n::tn r.nntr~niza e desapprove so!Pmnemente, 
uno p6<fe ·tleixar· de motivar no publico reflexões bem 
oppostas e cont l'adlctorias dos luminosos princípios do 
sabio e palcrnal governo com que V. A. Heal rege os seus 
povos, e os mantem na feliz !ranqniflidade e socego de 
que gozão na sua ditosa regencia, felicidade que é~~
vida em grande parte ao desvelo com que V. A. Heal v1g1a 
na manutenção da subordinação de todas as classes, de
vida ao summo imperante, e aos chefes das mais ordens 
subalternns e inferiores, subordinação sem a qual, não 
porlendo suhsi~tir sociedade ci~il, se transformarião bem 
depre~•a, 1~11lanrlo ella, os governos regulares na mais 
bar·bara e honível anarchia. 

11 A geral admiração com que as nações respeitão e re
conhecem ns altas e incomparaveis virtudes de V. A •. Beal, 
de que nós os seus fieis vassallos somos os pnruell'os a 
goza1· dos bellos e preciosos [rutos, ha de certamente 
considerar a asserç,ão de um tal comportamento como ca
lumniosa, ou como o resultado de um reprehensivel e in
toleravcl excesso da parte dos commandantcs de V. A. 
Real na applicação, e uso que fizeriiO lias fac11ldades que 
se lhes facilita vão para o proseguimenlo de uma guerra, 
que a inslica <' humaniflade de V. A. Hcal não podia per
mJLIÍr que se couduzis~c com manifesta transgressão das 
leis alo agora observndas entre as nações civilisadas, e 
consagradas no precioso codigo que fórma o direito das 
gentes, c que iovolve Lambem as leis da guerra, leis que 
só deixárlio de ser respeiladaE pelos barbaros fautores da 
revolução franceza, os primeiros que, para encaminharem 
a desolação ás quatro partes do globo, levantârão em 
S. Domingos a sanguinosa voz da liberdade aos escravos, 
voz que dacidio, no meio dos mais •horrorosos tormentos, 
da vida de quasi todos os habitantes brancos que resiclião 
naquella ilha. da devastação das suas "propriedades, e da 
cor:U;:;;:;;;ç:Ic da gmm .. c h il que ainda ai li se prosegue á 
costa de não interrompidos borbotões de sangue. 

u Mas, augustissimo Senhor, a invariabilidade dos sa
bios c generosos princípios de V. A. Real a manter os 
povos em socego e tranquillidnde, a eonsideração de que 
V. A. r.eal lcm eslahelecido a residencia da sua augusta 
pessoa c real família em uma vasta colonia, cuja popula
ção consiste em uma tão grande e Lão desp1•oporcionada 
porção de escravatura, parece exigir uma demonstração 
da dcsapprovação com que V. A. Real lêu em um ins
tnumento, fJUe pela sua nature1.a deve ser publico, a in· 
tole1•avcl e impolitica asserção de que fôra em conformi
dade dos suas rcaes ordens que se J•eproduzio em Ca1ena 
o syslemu da insuneü:rw dos escravos, o incendio das 
propriedades, parto o mais fatal e inhumano entre todos 
os que pralicárão os revoiucionar·ios francezes, durante o 
phrenesi que os dominava, de destruirem toda a ordem 
social, e anniquilarem todas as classes e toda a subordi
nação. 

'' A convenção de Cinli•a, auguslissimo Senhor, posto 
que tão diiTercnte nas suas estipula\ões, que não admitte 
comparação, acaba de receber de S. M. Britannica a mais 
caracterisada e pnhlica declaTação da desapprova~.ii o -de 
cl-rei da Grft·Bretanha, e censurada a conducta dos ge
uemcs que a lraçárão, não só como castigo dos que a a1e
~ocittrão, mas para servil· de exemplo e pl'eservaLivo de 
out~os semelhantes excessos. 

u ·Queira V. A. Real, por um eiTeíto lla sua incompara
vcl clemencia e benignidade, desculpar este impulso, tal
vez aecelerado, do rnen zelo e fldclidade, de que me teria 
cohibirlo, se a circumstancia de me achar presente quando 
estes factos se referirão na sua real presença me não fi-
20SSil duvidar; se na qualidade e emprego em que V. A. 
Real se dignou consliluir-me devia sujeitar-me ao silen
cio, ou viu do tratar na sua augusta presença de um facto 
que toca de tão perto a gloria de V. A. Heal, a segur·ança 
dos seus \'astos domínios e lranguillidadc de seus fieis 
subditos. 

" Com o mais profundo respeito, submissão e acata
mento, e, prostrado aos seus pés, beijo a augusta mão de 
V. A. Real. 

« Senhor, de V. A. Real subdito fieL-Conde das Gal
vêas.-Rio de Janeiro, 28 de l\laio de 1809. n 

O gabinete do Rio de Janeiro mandou significar, 
como jó. dissemos, a todas as côrtes suas alliadas 
que não era exacta aquella dec1aração, não tendt> 
havido mais do que admissão nos batalhões doBra
sil de alguns homens de côr, que no decurso da 
campanha se apresentárão como desertores do ini
migo, e que alguns delles forão depois reconhecidos 
serem escravos. lslo mesmo se mandou declarar 
nas ~azetas de Londres, da Hollanda c dos Estados
Unidos. 

Por occasiã.o da conquista de Cayena o Príncipe 
Regente mandou cunhar em Londres uma medalha 
em memoria dnquelle glorioso feito de armas. Esta 
medalha foi distribuída peios officiaes de mar e 
tena que tomárão pm·te na acção. 

O governo do Príncipe Regente administrou esta 
conquista pelos prinm.pios da mais ampla liberdade; 
JJàO lbe fez mudança alguma : conservou-lhe o co
digo francez, os magistrados c a sua administração. 
Apenas lhe deu um chefe, com o titulo de inten
dente geral. Da colonia de Cayena náo tirou ou1Jra 
causa mais que a gloria de havê-la conquistado aos 
francezeG sob o poder do Imper·ador Napoleão Bonn
parte. 

DESCRIPÇÃO DA à!EDALF!A QUE SE ~!ANDOU CUNHAR· POR 
OCCASIAO DA CONQUISTA DE CAYENA 

A medalha de prata que temos á vista, a qual va
mos descrever, é pertencente ao benemerito diplo
mata conselheiro Antonio de Menezes Vasconcellos 
de Drummond, que nô-la offereceu antes da sua 
viagem para a França. 

O seu diametro é de pollegada e meia, pesatJ~o 
18 3/4 oitavas, apresentando na face anterior, .em. 
alto relevo, o busto em perfil do Principe Regent~ 
o Sr. D. João (depois sexto rei de nome), tendo na 
cabeça uma corôa de louro, atada na quinta par~e 
posterior· . por urna larga fita, cuj~~ .ponta's cabi~as 
são tcrmmaclas por dom botões2lr~hos ; por baJl('O 
do busto se lê em ca!'acleres miudos Pidgeon F., 
nome do artista abr·idor. 

·O busto do Príncipe Regente é circulado com a 
seguinte legenda: D. Joan. P. G. D. P1·incip. lle
g~Jn. de Portugal P. i80ü. Na face opposla t·em a 
medalha no centro a data do dia em quo as tropas 
brasileiras entrárão na cidade rle Cayena, isto é, 14 
de Janeiro de 1809, c1rculada por dous ramos de 
café atados por uma fita, e estes ramos são cirouiln
dos aom outra legenda.: Cayena tomada aos .'ft'an
cezes. 

A medalha acima descripta não foi pcrnnittid.a 
usar-se, como em nota se verá. como distincç'ão 
honorífica, mas sim conw lembrança deste grande 
feito de aemas(*). Note-se que, pela r·esoluçã-ciHle 

C) u Senhor.-Mandou V. A. Heal, po1· avisu do conde 
de Linharcs, ministro e secretario de Estado dos ncl[oeios 
estrangeiros e dn guel'l'a, datado em 28 de Agoslu tio pre
sente anno, que o conselho supremo mililaJ·, examinando 
os requerimentos de Manoel Haymnndo, JoaqtJim Villcla 
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consulta de H de Setembro de 1810, foi conferido 
a todos ús soldados que fizr.rão a glo1·iosa expedição 
de Cayena e botá.rã.o os francezes fóra um distinc
tivo no braço direito, com a palavra Cayena. 

e mais soldados do corpo de artilharia da cidade do Pará, 
.collSulte com e!Teito o que parecer sobre o olJjecto de que 
tratão. 

u Allegão os supplicanles que tem servido a V. A. Real 
no dito corpo com toda a honra, zelo e actividade, achan
do-se na gloriosa expedição da conquista de Cayena, onde 
derão provas do seu valor e fidelidaú e, que pouco depois 
for<io uomeados para viL· a esta côrle na galeola deno::ni
nadll lnvencivet Menezes, a bordo da qual se aehão; e 
fJorqu<' não é das pias intenções de V. A. n.eal que fiquem 
sem premio serviços lào relevantes, pedem a V. A. ncal 
a graça de os promover a sargentos ou forrieis do men
cionado corpo. 

u Parece ao conselho improcedente a pretcnção dos 
supplicantes de passarem a officiaes inferiores, porque, 
dando-se a mesma razão em todos os outros que forão a 
esta expedição, viria a ser excessivo o numero delles; 
mas parece muito proprio da real grandeza de Vossa Al
teza conceder em geral a lodos os que forão a e;tagloriosa 
expedi<:ão algum distincti ~o, á imitação elo que se tem 
dignado conceder em outras occasiõcs, e em particular 
aos supplican tes, por terem a inapreciavel honra de virem 
á reai presença de Vossa Alteza, aquellu gratificação de 
seis ou mais mezes de soldo, como fàr do seu agrado. Rio 
de Janeiro, i de Setembro de iStO. 

(( Esta vão duas rubricas dos conselheiros de guerra. 
Forão votos os conselheiros Rodrigo Pinto Guedes, José 
Caetano de Lima, Paulo José da Silva Gama e o vogal .João 
de Barros- Pereira do Lago Soares de Figueiredo Sar
mento. 11 

Resolução. 

u Conformando-me com o parecer do conselho, sou 
servido ordenar que a tod_os os soldados, que forão á glo
riosa expedição de Cayena, seja concedido trazerem no 
braço direito a palavra-Cayena-e que aos que vierão 
aqui se lhes mande dar na capitania seis mezes de soldo 
de gratificação. O conselho espeça as convenientes or
dens a este respeito. Palacio do lHo de Janeiro, H de Se
tembro de 1.8"-0. Com a rubrica do Príncipe Regente. 11 

Segunda consulta q, respeito. 

u Senhor.-Ainda que V. A. Heal foi servido no. reso
lução da consulla, que com esta sobe á sua real presença, 
declarat· que se conformava com o parecer do conselho, 
comludo, sendo nella destinado o distinctivo sómente 
para os soldados, julgou o conselho dever solicitar de 
V. A. Real decla11a-ção se com eiTeito é da real intenção de 
Vossa Alt~za naquella graça sejão comprebendidos ~o
dos os combatentes, como propôz o conselho e tem s1do 
pratica geral em semelhantes occasiões. Rio de Janeiro, 
!5 de Seteml1ro de i8!0. Com quatro ruuricas dos conse
lheiros <le guerra. 

" Forão volos o conselheiro João Shadwell Conwell e o 
'Vogal João de Barros Pereira do Lago. 11 

" O conselho faça executar o que propõz c é conforme 
á minha real resolugã.o. Palacio do Rio de Janeiro, 26 de 
Setembro de i810. Com a xubrica do Príncipe Re
"ente. n 

Officio de 5 de Abril de 1816 que mtlHfica o àisti!llctivo 
supra pa1·a Jlanoel Jose Xavie1· Palmeiri·m. 

(( Sendo presente a 5. M. El·t'ei meu senl10r a supplica 
que Vmoê. fuer.a para lhe ser determinado com que fila 

O decreto de 30 de l\Iaio de j809 concedeu um 
posto de accesso a todos os officiaes que tomárão 
parte na expedição de Cayena. O decreto de 2.1 de 
Junho do mesmo anno estendeu esta gracu aos ca-
detes c portas-bandeiras. • 

A GUARNrÇÃO DE CAYENA TENTA JNSUDORDINAR-SE 

O governo porluguez continuava desassombrado 
e vivia pacifico na colonia de Cayena, mas aguar
nição não eslava coLtente. O capitão-general José 
Narciso, em uma revisto. nu cidade do Pará, tmha 
tido a leviandade de promelter que a ausencia da 
patria não seria longa, que l'aria substituir os que 
então partião em tempo opportuno : a promessa 
nunca foi cumprida, e por isso os soldados, vendo 
que as febl'es putridas e malignas victimuvão dia
riamente os camaradas e ofOciaes, que os alimcn~os 
repugnavão-lhes, porque os homens natnraes do 
Parú detestavão as carnes sóccas, e us que se lhes 
distribuião, de porco c de vnc.ca, erão clcsf.e modo 
preparadas nn Amcrica do Nol'le, vivião desgos
tosos. 

Acostumados á sua farinha amarella , preparada 
de mandioca pnba, enjoavão o pão de trigo, que 
era o que se lhes daYa. Além rlisso passava como 
certo qne o major Manoel José Xavier Palmeirim, 
ol'Ilcial instruido e prestimoso, mas em demasia 
ambicioso, fazia correr por seus agentes, entre os 
soldados, que se elle fôra o governador daria re
medio a todas as suas queixas. O certo é que, ou 
fCJsse por vi1·Lude desses manejos, ou pelas razões 
acima mencionadas, em um dia do mez de Jnnho 
de 1.809 amanheceu formada na praça de palacio, 
commandada pelo major Palmcirirn, a tropa da 
guarnição. 

Descendo o governador Manoell\farques e pon
do-se á frente della, perguntou qual era o motivo 
daquella formatura, que elle não havia ordenado. 
Então o major Pahneirlm, tomando a palavra por 
todos, declarou-lhe que o que a tropa queda era 
qu e elle governador Manoel Marques largasse o go
vemo e o entregasse a elle Palmeirim. 

Manoel Marques, indignndo, em uma allocução 
impl'ovisada, fez saber aos soldados que clles esta
vão illudidos e al'rostados a commetterem um 
crime digno do mais severo castigo, e ordenou que 
a lropa se 1·ecolhesse aos seus quattois; foi obede
cido, mas o crime ficou impune, e por isso mais 

ou cordão devia trazer pendente a medalha, que o mesmo 
attusto Senhor fôra servido mandar dar a Vmcê., c aos 
mais officiaes que forão á conquista de Cayena, como um 
signal da sua realapprovação pelo bem com que se com
portárão naquella acção, em que tão valorosamente se 
distinguirão, é servido manual' que a dita medalha-se 
não deve fa7.er uso algum, pois que da sna mesma fórma 
se vê que não foi feita para se lrazer pendénte nem de ou
tro algum modo visível, devendo cnua um dos que Li verão 
a boma desta real dadiva-conserva-la como uma memo
ria da real aceitação que mereceu aquelle serviço, que 
tanto o acredita. 

o Por esta occasião restituo a Vmcê. a medalha que 
lhe foi dada, e que Vmcê. apresentará a aquelle fim, o 
que tudo participo a Vmcê. para sua iutelligencia. 

" Deos guarde a Vmcê. Palacio do L1io de Janeiro, em 
5 de Abril de i816.-Marquez de ,\gu iar. , 
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tarde tinha de ser reproduzido em razão dos máos 
elementos que se ião embebendo na guarnição. 

Quando do Pará se mandavão soldados para en
cher o vasio flue deixavào os mortos, erão manda
'los para esse serviço de preferencia os viciosos, os 
incorrigi v eis, os criminosos sabidos das prisões, 
que ião plantar essas sementes corruptas entre sol
dados morigerados e fieis á disciplina. 

O governador Manoel Marques, dando parte 
desta desagradavel occurrencia ao capitão-general 
José Nat'ciso, exprimia o seu desgosto e o desejo de 
ser suhstitnido. Accedeu a esta exigencia o capitão
general, e o mandou substitui t· pelo velho coronel 
de engenheiros Pedro Alexandrino Pinto de Souza, 
octogentJ.rio, o qual, pela avançada idade e falta de 
habi litações, tornava-se incapaz de uma commissão 
tão importante. 

Pouco depois foi lambem mandado retirar o ma
jor Palmeirim, e substituído no commando das tro
pas pelo tenente-coronel Francisco José Rodrigues 
.Barata, homem energico e de elevada iutelli
gcncia . 

A colonia de Suri.na.n, então dominad:~. pela In
glaterra, havia mandado por um brigue de guerra 
transpot·tur á Cayenu, logo que teve noticia da con
quista, os ofüciaes e tripolaçào da barca Canhoneira, 
que alli tinha ido parar do cabo do Norte, e entre
ga r o que Linha produzido a venda della. 

..,;' NOMEADO O DESE1lBARGADOR JOÃO SEVERIANO .MACIEL 

DA COSTA PARA INTENDENTE-GERAL DE CAYENA 

maior segredo, os officiaes, que por fortuna erão 
em maior numero, e assim juntos, tomadas as ave
nidas, na mesma noite farão presós os promotores 
.da revolta, quatro dos quaes, como cabeças, depois 
de um processo summario, forão fuzilados na praça 
principal, em presença da guarqição. 

E~te castigo Hemplar, pela opportunidade e ra
pidez com que foi praticado em hora pouco legal, 
produzio em tão apertada conjunctura salutares 
effeitos; e tanto que nunca mais se deu o menor 
distur·bio na tropa, e nem houve necessidade de 
cnstigos cxlraordinarios. Os outros compromettidos 
na revolta forão enviados para a cidade do Pará a 
serem entregues á acção ordinaria das leis mili
tares. 

MANOEL oiARQUES VOLTA COM O TITULO DE GOVERNADOR 

fiULITAR PARA GA YENA. 

O inten~lente-geral de policia, dando parte á 
côrte do Rw de Janeiro destes acontecimento~, ins
tou pela retirada do velho Perlro A!Axamlrino, e 
par~ que. volL~sse ao seu posto Manoel Marques, já 
entao b~'IgadeJro pelo serviço da conquista, o qual 
com effello voltou com o titulo de governador mili
tar, e ahi se manteve até o-fim, na melhor harmo
nia e perfeito accordo com o intendente-geral João 
Severiano Maciel da Costa. 

O brigadeiro Manoel Marques, zeloso defensor da 
bo~ra naeionul, teve durante o seu governo de dar 
mats y.ma prova desta virtude. UurantP. a guerra 
de 18t2, entre a Ing·Jaterra e os Estados-Unidos da 

[ijmquanto estes desagradaveis incidentes tinbão America, um br·igue de guena inglez, pertencente 
lugar o governo do Rio de Janeiro havia nomeado á estação das Antilhas, chamado trfoçquito, com
para o governo civll e político de Cayena, com o ti- mandado pelo capitão Tomkinsou, entrou no porto 
tulo de intendente-geral de policia, ao desembarga- de C~yena, como para refresca,r de um cr·uz':lit'o que 
dor da casa da supplicação João Severiano l\'Iaciel lhe fora ordenado; mas o seu com mandante e offi
da Costa, natural da província de Minas-Geraes, ciaes, sempre com os oculos dit'igidos para o hori
rrue etrecLivamenle chegou á Cayena em Março de zonte, ap~~1as algu'?a embarcação demantla.v~ 1o 
1810, sendo logo impossado no emprego em sessão porto sah1ao a regrstra-la: em uma destas vtsltas 
rio tribunal de appellações para este fim convo- ac?rtleceu que tivesse sabido uma escuna com ban-1 
c.aJo. dm_ra suecaj des~achada na ilha de S. Thqmaz, que 

Esta escolha do governo do Príncipe Regente foi os wglezes _do hngue- Mosquito j ulgãrão seq proprie
rnüiLo feliz, porque João Severiano, além de ser dade amerJcana ;, nesta crença a capturárão, levan-
nm jurisconsulto distincto, de posst~ir variados co- do-a apresada. ' 
nbecimentos e de ser senhor da lmguafranceza, O governador, indignado, fez re Lituit' a intitu
era dotado ele amabilidade e sympatico nas relações lada ~resa ao sobrecarga, ordenandQ ao capitão 
sociaes, de animo conhecedor, recto, justiceiro e Tomkmsou que immediatamente sahisse do porto 
homem de acção, e}.igindo-o as circumstancius. de Cayen~ com o seu brigue, intimando-lhe que 
Com estes predicados soube caplivar o amor e o nunca mars voltasse, e que se o fizesse lhe 'impedi
respeito dos seus administrados, servio bem ao Es- ria a entrada, como se costumafazcr a um pirata, 
tado, e fez grandes beneficios á colonia por seus cujos actos praticava. · · 
Ill'incipios liberaes em maLerias de commercio.Jn- H.esignou-se o capitão Tomkinsou e sahio ; mas 
felizmente, logo em principio da sua adminis!ra- voltando dias depois, o governador Manoel Marque; 
ção, as más sementes, a que acima alludimos, pro- fez preparar e guarnecer a bateria mais avançada 
duzirão os seus amargos frutos. da barra, e fez ao brigue o tiro de advertencia, com 

No começo do anuo de :1.811, em uma noite, o polvora sêcca, para fundear; não obedecendo este, 
sargento Antonio Barbosa foi denunciar ao gover- e achando-se ao alcance, o governador empeçou, 
nadot• Pedro Alexandrino, que o communicou ao apontou a peça o atirou o primeiro tiro sobre a pipa 
intendente-geral e ao commandante das tropas, que d'agua, que estava junto ao mastro do traquete, a 
nos quarteis se tramaYa uma revolla, que os. solda- qual voou em estilhaços. 
dos se armavão e esta vão promptos a nggredtr, com Continuando o brigue a ·investir á entrada do 
o fim detestavel de assassina1·em as autoridades e porto, dirigia o governador segundo tiro de bala á 
officiaes que se lhes oppuzesscm, de entregarem a retranca, quo a partro ; e, como aiRda não obede
cidade ao saque e ás chammas, e de fugirem com cesse, fez· I~ e terceiro _tiro ás cobertas dos gurupés, 
os despojos por terra para os sertões do Pará. que rebentarão. Entao fundeou o brigue, vindo 

O commnndante das armas convocou logo, no para terra preso o capitão Tomkinsou. Otrereceu 

. \ 
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protestos, que lhe não forão aceitos; ordenou-lhe o 
governador que sem demora sahisse do porto. Vol
tou para bordo, repnrou as avarias e no outro dia 
fez-se de vela; mas, quando estava fóra do alcance 
das baterias, fez fogo para terra com tres tiros de 
bala, com coronadas de 32, que felizmente nenhum 
mal causárão. 

O governador de Cayena participou ao almirante 
Alexandre Cochrane, commandante da estação das 
Antilhas, todo o occorrido e o seu proceder com o 
capitão Tomkin13ou; e honra seja feita ao almirante 
Cocbrane, qne, não só louvou o que praticá1·a o go
vernador de Cayena, como mandou metter em con
selho de guerra o dito capitão, no qual foi condem
nado a ser inhabilitado de commandar por espaço 
de 6 annos. 

C.\XENA .E' JlESTITUIDA AO GOVERNO 11RANCEZ 

Por occasião da restauração dos Bout·bons, e da 
celebração do tratado de Paris de 30 de Maio de 
t8i4(*), foi estipulado ·em audiencia de represen-

(') O governo do Principe Regente, lendo noticia do que 
se passava em Paris, mandou ao govei"nador de Cayena as 
seguintes ordeus : 

<< Tendo chegRdo ao conhecimento de S. A. R. o Princi'jle 
Regente, meu senhor, pela leiturà do tratado que acaba de as
signar-se em Paris no dia 30 de Maio passado, que no art. 10 
do mesmo tratado se estipulára a restituição da Guyana a S. M. 
Christianissima, sem que desta cessão se dess~m compensaçoes 
equivalentr.s e proporcionadas á corôa de Portugal, cujo nego
ciador não foi admittido a tomar parte nas deliberações 
daquelle tratado, em que unicamente representArão o, pleni
potenciarios inglezes, francezes, russos, aus~riacos e prussia
nos, espera S. A. L\eal que da parte do seu mm1stro se tenhão 
feito immediatamente todos aquelles protestos que convem para 
obstar a desvant•gem de semelhante estipulação; mas como ao 
receber estas primeiras noticias se ignora ainda aqui o que 
possa ter resultado dos protestos e diligencia daquelle ministro, 
c por outro lado se acha estabelecido o curto espaço de tres 
mezes para a entrega deosa colonia, se anticipa S. A. Real a 
mandar declarar a Vmce. que não se achando o mesmo au
gusto Senhor de nenhum modo disposto a assentir á já c tada 
estipulação, nem a reconhecer a obrigaQãO do ~ull!primento do 
artigo de um tratado, em que o seu plempotancJano não tumou 
parte, tem determinado re:;istlr á execução deite; como cumpre 
ao decoro e dignidade de sua soberania e aos interesses da sua 
corôa, até que pür ulteriores negociaões se possão acclarar e 
tornar admissiveis os termos desta estipulação, c como tal or
dena S. A. R~al que Vmcê.,. ~ebai~o destes princ1pios, b11ja de 
impugnar ah1 a qualquer 1nhmaçao que se lhe faça para a en
trega dessa colonia, declarando que tem ordem expressa do 
seu soberano para conservar a posse della ate nova e positiva 
determinação. 

a Ha todo o lugar de presumir que os commissarios france
zes ou inglezes, que bajào de pas~ar alli com este llm. se não 
queirão accommodar a repugnanc1a des·e governo, tanto mais 
quanto provdv~lmente .não deixarãõ de pronunciar-se logo os 
animos dos habitantes d1spostos a receber e reconbecer a sobe
rania da antiga dynast.ia franceza, e então, om ci rcumstancias 
taes, quandu por um lado se apresentem da parte dos commis
sarjos disposições de empregarem a viva força para CJbtcrem a 
occupação da colonia, e por outro lado se inquietem os natu
raes com a opposição desse governo, não serã da intenção de 
S. A. Real que Ymcê. sacrifique o sangue da sua gl'tarnição 
nem o dos povos de Cayena, de cuja conduct.a S. A. Real tem 
tantos motivos de comprazer-se para entrar em uma porfiada 
resistencia ; mas Jogo que exista uma caracterisada aggressão 
da parte dos commissarios, a qual em todo o tempo lhes possa 
ser imputavel, procederá Vmc<l. a fazer a entrega condicional 
dessa colonia, declarando que o faz debaixo de todos aquelles 
protestos que. o seu sobera?o ten~a de produzir CO_!ltra a dispo
sição do art1go, que asstm est1pulou a rcstJtUJÇao gratuita de 
uma colonia legitimamente conquistada pelas armas !JOrtugue
zas, procedendo Vmcê. depois em todos os passos consequen
les desta entrega pela maneira que parecer mais conducente a 

tantes do governo portuguez a restituição de Cayena 
á. Fra~ça, e o governo francez deu-se pressa a JazeJ' 
dtspostçõos para receber aquella conquista. Protes
tou contra ella o embaixador portuguez em Lon-

g~ardar o ?ecoro e a dignidade de S. A. Real, e mais conve
men~e aos l!Jleresses e relações dos seus vossallos, o que não é 
poss1vel des1gnar-se determinadamente nestas primeiras or
dens de prevenção, mas que de r,erto não ha de escapar ao 
zelo de Vmcê. a á dexteridade do intendente-geral João Seve
riano Maciel da Costa, com quem ordena S. A. Heal que Vmcê. 
o?re de accordo em todo este importante negocio, o que pnrt.i
Clpo a _vmcê. ~e ordem de S. A. Real para seu governo e para 
que ass1m o haJa de executar. 

cc Deos guarde a Vmcé. Pafacio do Rio de Janeil'o, em 25 de 
Agosto de 1814.-Marquez de Agui~r.-Sr. Mar.oel lviarques. JJ 

• 
Carta do conde de Funchal ao 'governador militm· da 

Guyana. 

<< Illm. Sr.-Renectinrlo na distancia em que essa colonia se 
ach_a da côrte do Rio de Janeiro, e na conseque.n le demora que 
le!·ao as r~aes ordens ~1ng1das a Y. S., ~ulguei que seria de 
mmha ohngaçªo aproveJLa r todas as occas1ões de fazer cheua1· 
ao seu conhecimentu o o~ficio que dirigi, em lingua france~a 
ao encarregado de neg!JC!Os. de S. A Real o Principe Regent~ 
nosso senhor, e~ Pa 11S, abm que el.le ~ lesse a'o ministro dos 
negocws cstrangeu·os de S. 1.\t. ChrJst~a niosirua, protestando 
contra qualquer exped1çao prematura de tropas francezas para 
essa colonia; o ofticio leva a data de 28 do corrente e vai in
cluso nes te, de que faço tres vias. 

« Deüs guarde a V. S. Londres, 29 de Eetembro de 1811 
De V. S. attenlu fie l venerador c senro.-Conde do Funchal· 
-lllm. Sr. brigadeiro Manoel .Marques, etc. " • 

Carta ou aviso do marque~: de Aguiar enviando a ordem 
·régia ao governador de Guyanu. pam entrega?· a ~~~e.~mu. 
colonia aos commissa?'ios rrancezes. 

. cc El-rei meu senhnr m~nda remetter .a Vmcê. , para seu pré
VIO conheCim~nto! a. copw da carta rég1a que se dignou escre
ver-lhe para a {lllectiva entreg~ dessa colonia, e que se passou 
ás mãos do marquez de Manalva e de Francisco Jos6Maria 
rle Brito, ora plenipotenciados do mesmo Senhor na curte de 
França, para que elles baJão de officialmente transmitti-Ja a 
V.mce. logo que te~h~o del!niLivam.ente concluido, com o mi
mstr·o de S. M. ChrlstJanJsSJma, assun a demaruação das duas 
Guyanas Portugueza e Franceza, como os demais negocios que 
presentemente occorrem entre as duas córtes. 

« Portanto, prevenido Vmce. das reaes ordens e intenções 
deve principiar desde logo, de accordo com o desembargado; 
João Severiano Maciel. da Costa, intendentC-"Cral dessa colonia 
a tomar com prudenma e diSCJ'içào aquellas"' medidas, e a faze:. 
aquelles arranjamenlos que devem preceder a entrega des~a co
lonia, digo conq_nisla, ~qual ha de ter lugar sóruenle quando os 
sohred!Los plen1polenCJanos remettrr!lm officialmente a Vmcü. 
a carta régia de que acima lenho feito mençfio. 

« E porquanto essa colonia deve ser restituída no estado em 
que se achava no momento· d" sua conquista, cumpre que 
Vmcó. faça entrega della, á vista do invcntllJ'iv mcncwnado em 
o art. &• da respecliva capitnlaço. 

« Podendo bem ser que entre os papeis e planos que oxi~lião 
no archivo do govemo dessa culonia ~enchem alguns, de que 
seja conveniente baver copias, r·ccon1111endo a Vmcê. que fa9a 
copiar todos Hquelles que lhe parecen)rn intere;:sa ntes ao serviço 
de Suà Magestadc. 

u Pelas copias inclusas licarú Vmce. inleirado das or<;l.ens 
que por esta occasião Sua Magestad11 tem ruõlndado expedi!• ao 
refendo desembargador João Severiano Maciel da Costa, tanto 
}Jara o immediato levantamento do sequost1·o imposto uas pro
priedades dos J'rancezes ausentes des~a c:olnnia, como pm·a as 
predisposições que elle deve fazer nas repartições d11 sua com
pctencia. 

<< Previno a Vmcê. de que deve ter u maior vigilancia em 
manter a boa bar munia entre as tropas do seu commnndo e a 
guaruição franceza que fclr occupar essa colonia, e oulrosim do 
que a guarnição e empt·egados civis portuguezes, que hão de 
evacuar essa conquista, serãCJ transportados :i custa de S. 1\1. 
Christianissima aos portos do Pará c de Pei'Dambuco; porque, 
segundo o que Vmcê. verá das copias inclusas das notas passa
das sobre este objecto, o duque de Luxembourg, embaixador 
extraordinar io de França junto de Sua 1\lagestade, tem official
menle assegurado que o seu governu toma sobre si o referido 

• 
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dres conde de Palmella, e afinal conveio-se no 
adiamento da questão até a reunião do congresso, e 
que elle fosse quem decidisse. sobre a m~teria. . 

O governo do ltio de Jane1ro oppunna-se á rest1-

tuição de Ca:yena ~em que lhe dessem compensa
ções, que ecão a restituição de Oliveuça ou a con
servação de l\lontevidéo. Teve por fim de ceder as 
suas pretenções pelo art. i07 do congresso cle 

tn .nsporte em exac!a retribuição do que se praticou com .a 
·•uarnição franceza, em cumprimento dos arts. 2• e 3• da capi
tulação de 12 de Janeiro da 1809. Nestes termos cumpre que 
Vmcé. se entenda sobre os detalhes do mesmo transporte com 
o governador qtie Sua Magest.ade Christianissima no~ear_para 
essa colonia, o que tudo participo a Vmcé. para sua mtelhgen
Ciil e cumprida execução. 

comsigo, e trazê-los a esta secretaria de Estado dos negooios es
trangeiros e da guerra, em cujo arcliÍI'O ficárãQ depositados. 

<t RcconheoPndo Vmcê. que a consignação annual e ordina
ria de 20 ooon, que prestava á real fazenda de Pernambuco 
para supprimento da guarnição dessa conquista, não. póde bas
tar, quando a evacuação della oceasiunou maior•·s despezas, 
houve por bem ordenar que se augmentatise a dita consignação, 
e pelo real erario expedir-se-hào as convenientes ordens para 
esse eiT'eiLo. « Deos guarde a Vmcê. Palacio do Rio de Janeiro, em 17 de 

Setembro de 1816.-Sr. Manoel Marques. >> 

(,'ar ta régia a que se refere o aviso do marquez de Agutm'. 

« Manoel Marques, brigadeiro dos meus exerc!tos e gover
nador militar da Guyana Franceza.- Eu el-re1 vos enviO 
muito saudar. 

a Querendo completar pela minha parte as disposições ~o 
art. 107 do acto final do congresso de Viena, com a resttlutçao 
!'(Ue prometti fazer dessa colonia ao muito alto e muito pode
roso príncipe o Sr . Luiz XVlH. rei de França e <!e Na varra, 
meu irmão e primo, s~u serl'ido ordenar-vos que. tao depressa 
hajats recebido esta minha ordem regm, q~e offic1almente ~er
vos-ha transmitttda pelo marquez de Mana! va, meu embaixa
dor junto ~ S. l\1. Christi•nissima, ou por Franct-co José 
Maria de B~ito, rio meu conselho, ambos presentemente meus 
plenípolen ~iaf'ios na côrte de Fra'!-~;a, façais ent.tega da refe
l'ida coloma, com todas as formalidades do estylo, ao, corn
missarios, que, para o recebtmento della_. s~ v.us .apresentarem 
devidamente autorisados por S. M. Chnsttarusstma, o que as
sim tereis entendido e executareis corno nesta vos ordtJno. 

« Escripta no palacio do Rio de Janeiro em 5 de Setembro de 
JSlG.-0 1.\.Jlt, com guarda.-Para Manoel :Marques.-Camillo 
Martins Lage. >> 

Cópia do aviso do mct1'quez de Aguiar -ao int~ndmte-g_eml 
da. policia de Guyana o desembargador Joao Sevenano 
Maciel da Costa. 

« El-rei meu senhor manda remetter a Vmcê. copia da carta 
régia, que, para a ell'ectiva entrega dessa con~uista, houve por · 
bem expedir ao governador milltar della o bngadetro Marque~, 
a quem orficialmente seria transmittida pelo marquez estn
beiro-mór ou por Francisco José Maria de Brito, ambos pre
sentemente plenipotenciarios do mesmo Senhor, na cOrte de 
l'rança, quando em conformidade das reaes ordens e wstruc
çúes Liverem definiLivamente ajustado com o ministro de S. lll. 
Ch ristianissima, tanto a demarcação das duas Guyanas Portu
gueza e l'ranceza, corno os de~ais negocios que ora se offere
cem enLre as duas cOrtes. 

C< Dt:termina · semelbanlemen'te Sua M~gestade que dirija 
mais a Vmcê. a copia das ordens particulares, que sobre o 
objecto da relerida entrega se anlicipão agora ao dito governa
dor, com quem Ymcê. deve obrar de perfeito accordo. E é 
:;ervido qur., inteirado Vmcó. do conteúdo dellas, passe com 
dexter·idade e prudencia a tomar aquellas medidas, e a fazer 
aquelles arranjos que nas repartições da sua competencia de
vem preceder aos actos da entrega e da evacuação dessa co
lonia. 

« Um dos primeiros arranjos que cumpre fazer, e que Sua 

« Previno a Vmcê de que, em reciprocidade dos arts. ~· •! 
3• da capitulação de 12 de Janeiro de 1809, o duque de Lexem
bourg, embaixador extraordinario de S. M. Chl'istiaoissima 
junto de "1-ret meu senhor, tem dado a certeza official de que 
o governo francez se obriga a mandar transportar á sua custa 
aos portos do Pará e de Pernambuco a guarnição e os empre
gados r.ivis portuguezes que devem evacuar e;;sa conquista, e 
para inteiro conht•cimento de Vmcé. se lhe transmitttJm copias 
das notas mutuamt:nte passadas sobre este objecto. E' tudo 
quanto tenho a participar a Vmcê. para sua inldligencia e es
tricta execução. 

« Deos guarde a Vmcê. Palacio do Rio de J•neiro, em 17 de 
Setembro de 1816.-Marquez de Aguiar.-Sr. João Severiano 
Maciel da Costa.-Camillo Martins Lage. '' 

Nota diplomatica. do governo portuguez ao embaixado1· 
de França duque de Luxembowrg sob1·e a ent1·ega da 
Guyana Francezt:t. 

« O abaixo-assignado, conselheiro de Estado, ministro assis
tente ao despacho do gabinete, e encarrPgadn interinamente da 
repartição dos nPgocios estrangeiros e da guerra, tem a honra 
de prevenir a S. Ex. o Sr. duque de Lux:P-mllourg, embaixador 
extraot•dinario de S. M. Christianissima, que, estando decidido 
que a entrega rla Guyana Franceza terá lugat· depois de se con
cluírem os negocios occunentes entre Portugal e a França, e 
vindo por isso a ser diffkil prefixar o rn(,mento em que justa
mente se devão mandar para Cayena as embarcações necessa
rias para o transporte da guarnição portugueza que alli se acha, 
convem expressamente ajustar que S. M. Christianissim;~ man
dará fornecer á suá custa os navios pr .. cisos para transportar 
aos purtos do Pará e ele Pernantbuco a ai ta guarnição, e os 
empregados civis que devem evacuar a sobredita culoni , e 
que ao todo não excedem ao numero de 900 homens. 

cc Esta pretenção é t9nto mais attendivel, quanto é fundada 
na justa reciprocidade de que Sna Magestade praticou com ~ 
guarnição franceza, em observancia dos arts. 2• e 3• da capitu
lação concluída aos 12 de Janeiro de 1899. 

« O abaixo-assignado aproveita esta occasião pàra repetir a 
S. E)(. o Sr. duque de Luxembourg as prqtestações da sua alta 
consideração. • , ' 

C< Palacio do Rio de Janeiro, em 7 de Setembro CW 1816.
Marquez du Aguiar.-Camillo Martins Lage.' » 

Nota do embaixador da França ao marquez de A~.uiar. 

I 

« Le soussigoé, ambassadeur extraordinairo ~e Franr.e au· 
pres de Sa Magesté Tn\s Ftdele, s'empresse à accuser le recep
tion à Son Excellence le marquez d'Aguiar de la notte officialle 
qu'illui a fait l'honoeur de !ui addres~er le 11 de ce mais, ren
fermant les ordres de Sa Magesté Tres Fidête pour ~a remise 
de la Guyane aux commissaires porteurs de la convention qni 
aura été conclue à Paris, et puur Jevée des sequestres en Por
tugal et à la Guyane, qui doit préceder celle remise. 

l~gestade muito especialmente manda recommendar a Vmcê., 
ê a prornpta e diligente arrecadação das dividas passivas, ou 
~eja pela cobrança effectiva das quantias que diversos particu
fa(es' estão a dever aos cofres reaes, e que segundo o balanço 
do anno proximo passado, ultimamente recebido, mo~tavão 
ainda á sornma consideravel de 127:8598016 rs., ou seJ3 por 
meio de encontros, ou de saques, ou de quaesquer outras trans
acções, que tendão a realizar a referida cobrança antes da en 
trega dessa possessão a S. M. Christianissima. 

« Corno essa colonia deva ser restituída no estado em que 
s~ acbava no momento da sua conquista pelas armas de Sua 
Magestade, e como seja constante pelas contas annuaes, que 
Vmcé. teru dado da sua administração, que ahi se tem feito im
portantes bemfeitorias, ordena Sua Magestade que Vmcê. for
malise, pelo modo que lhe parec.:r mais legal, um quadro 
eomparativQ daquelle e do presente estado dessa colonia, afim 
de se poder autbenticamente pro\'ar e avaliai' os melhornmen
tos feitos, e tanto este documento, como todos os papeis per
teucentl!s á administração portugueza, deve VmcO. transportar 

<c Il a reçu également la notte de Son Excellence relative.au 
transport de garnison portugaise de Cayene sur des batimens 
français dans les ports de Pará et de Pernambuco, assesit apres 
la remise de la colonie. Il n'hésite pas à donner à Son Excel
lence l'assurance que cette opération ne souffrira aucune diffi
cullé, et que lout ce que pourra être agreable à Sa Magesté 
Três fidele sera fait avcc empressement dans cette occasion, 
com me dans toules les autres. 

« Des ordres seront donnés en eonsequence pour que les ba
timents chargés du transpol't des troupes françaises dans la co
lonie raméoent dans les ports designés les troupes et autorités 
civiles portugaise8, en se referant pour les details à ce qui avait 
été convenee pour la capitulation du 12 Janvier 1809. 

C< Le soussigné aurait desiré trouver parmi les pieces, qui 
lu i oot être adressés par Son Excellence, une pour le gouver-
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Vienna de 9 de Junho 'de 18-15, e ampliado pelo 
tmtado de 28 de Agosto de 1817, onde foi estipu
lada a restituição de Cayena, devendo precedê-la 
uma convenção entre os dous governos porlug.uez 

11eur militaire de la colouie, annonçant a Mr. 1\Ianoel Marques 
que le com te Darod, commandant de bricq français << le Hus
~ard, se rendant en France par Cayene, est chargé pour l'inten
dant géneral de la police des ordres relatifs à la levée dú se
questre qui va precéder la remisse de la colonie. li prie Son 
Excellehce de vouloir bien faire expedier cette lettre, et de Jà 
I ui adresser le plutôt possible ponr r:e pas dHferer le dópart du 
bricq. 

<< Le sanssigné saiset cette occasion de reilerer à Son Excel
Jence Mr, le marquez de Aguiar l'assurance de sa haute consi
deraUon.-Le duc de Lux:embourg.-Rio de Janeiro, 12 de 
~ctembro 1816.-Camillo Martins Lage. » 

(( El-rei meu Senhor, querendo condescender com os vivos 
desejos que S. M. Christianissima lhe tem manifestado, de 
que ao acto da entrega da Guyana Franceza >e ~nlicipe o levan
tamento do .equestro, que, por a\•iso desta secretaria de Es
tado dus negocios do Brasil, em data de 10 de Outubro de 1811, 
se mandou impô r nas propriedades sequestt·adas aos seus rea
{)BCtivos donos ou a seus bastantes procuradores, o que parti
cipo a Vmcê. para sua intel\igencia e prompta execução. 

(( Deos guarde a V mcê. Palacio do Rlo de Janei ro, em 5 de 
Setembro de 1816.-Marquez de Aguiàr.-Sr. João Severiano 
Maciel da Costa.~José Joaquim Carneiro de Campos. >> 

« Expedindo o cluque de Luxembourg, embai:.ador extraor
dlnario de S. l\L Christianiasima, o brigue francez (( Hussard >> 
com despachos para a sua corte, e devendo este brigue na sua 
viagem fazer escala nesse porto de Cayena, participo a Vmcê. 
que o seu eommandante, o conde Darod, vai encarregado de 
cntreg~r ao intendente·da policia dessa colonia João Seveviauo 
Maciel da Costa o despacho que lhe diriJO, communicando-lhe 
a; ordens de S. M. El-rei meu Senhor para o levantamento do 
sequestro que se havifi imposto ás propriedades dos fr,mcezes 
ausent~::s, pois q1.1eSua 1fagestade, querendo condescender com 
os desP.JOS de el-rei Chvistianissimo, conveio em q.ue esta pro
videncia precedesse ao acto da tmtrega que se ha de fazer da 
Ç.luyana Francezd em tempo opportuno. 

« Deos gnarde a Vmcê. Palacio do Rio de Janeiro, 13 de Se
teml'Jro de 1;8L6.~!tlllrquez de A:guiar.-Sr. Manoel Marques.» 

e francez. Emquanto durárão est"as negociações na 
Europa o governo do Príncipe Regente no Rio de 
Janeii·o, tardemente informado do que alli se pas
sava, quando teve noticia elos p1·e'parativos que fazia 
a Ff'[tDÇa, que!' logo depois elo tl'alado de Pttris, 
quer em consequencia do art. 1.07 do congresso de 
Vienna, para ir tomar posse da Guyana, ordenou 
ao governador Manoel Mm•qnes resistisse a qualquer 
tentativa; que não cedesse Coyena senãu á força e 

ainda nel\11 por ser juiz commissario das nossas reclamações, e 
esta demora até passar á minha missão de T:lollanda, mo procu
rará occasiões de me empregar no serviço de V. Ex., a quem 
De(Js guarde por muitos annus. Paris, 6 de Setembro de 1817. 
De V. Ex. attento, venerador e fiel criado.-Francisco José Ma
ria de Brito. >> 

0/ficio dos plenipotenciarios portuguezes, esc·riplo em 
Pa,-is ao governadol' militm· da. Guyana em t:! de Se· 
tembro de 1.815. 

cc 11Jm. Sr.- Pelos ui limos despachos qu~ recebemos da 
cõrte do Rio de J aneiro fomos infonnados da haver S. A. R. 
o Príncipe Regente, nosso senhor, sido servido ordenar a V. S. 
em officio do Exm. Sr. marquez de Aguiar, datado a 1:> de Ju
nho do presente anuo, que em devida obser·vancia das conven
ções ajustadas em Vienua, ratificadas já por S. A. R~<ll, hou
vesse V. S. de restituir a colonia de Cayena, com todas as for
malidades praticadas em sPmelhantes cargos, aos commissarios 
francezes. que ahi se apresentassem autorisados pelo Sr. rei 
Luiz XVIII, com plenos poderes expedidos em data posterior 
áquella real determinação, não podendo aiuda então t~r che
gado ao conhecimento do Príncipe Regente, nosso senhor, as 
ult!)riores estipulações por nós ajustadas no congresso de V t!!Ona 
rel'ativamenle á Guyana Franceza, cuja Festituição a S . .M. El
rei Cbristianissimo deverá ser precedida, em vtrtude das refe
ridas estipulações, de uma convenção particular entre as duas 
cOrtes de Portug~l e de _França, como cl!Jra e evidentemente se 
mostra pelo art. 107, mser tu no tratacl,o geral do congresso, e 
que é do theor seguinte: 

<< S. A. R. !e Prince Regent du Portugal et du Brésil , pour 
« manifester d'une maniàre incont.estable sa consideration par
<< ticuliere pour S. M. Tres Chrétienne, s'engage à reslituer à 
<< Sa dite h<fílgesté la Guyane Françaiso Jusqu'à la riviêre d'Oya-

c d d d · 8 · d « pock, dont l'embouchure est située entre le quatrieme et Je, 
arta o encan·eg.a 0 e ?legocws ?'Jto ao govel'na OI' c< cinq,uieme degré de latitude septentrionale, limite que Ie 

da Gl.tyana. C< Portugal a toujours considerée comme celle qui avait été fi-
<< xêe par le traité d'Utrecht. 

« 111m. e Exm. Sr. Manoel Mnrques.-Havendo concluído as << L'époque de la remise de la colonie à S. M. Tràs Ch.ré-
obri~ações da minha missrro e(ll transmittir a V. Ex. offioial- << tienne sera determinée des que les oirconstances lo permet
mente a cat•ta régia, e a convenção por' mim assignada com esle cc tront, par une convention particuliere entr·e les deux cours, 
goverao, d~vo t~li:plicar o moth•o por que tambem ajuntei sepa- << et l'on procédera à l'amiable, aussitôt que faire se pourra à 
mdamente a convençào e auto da elllrega do Senegal pelos in- « la fixation definitive des limites des Guyaoes P ortugaise et 
gjezes á França. pois da outra manerra V'. Ex. estranharia o « Française, cúnformement au seus précis de !'art. 8• du lraité' 
o meu inlromettimento . « d:Ulrecht. >> 

« Levei em vista que V. Ex., conhecendo o que se praLicâr~- « Julg;omc,s, pois, do nosso dever, tendo por uma parte e101 
naquella occasião entre as duas nações, des~jaria que n mesmo vista o serviço de S. .A. Real e os interesses do ~;ua corôa, e 
s.J praticas•e ag0ra, pois era de receia r que o governador· fran- pela outra a difOculdacle das communicações entre o Rio de Ja
cez quizes>e pó r alg.uma di[erença no ceremonial e ajustes da neiro e Cayena, de pôr a V. S. de accordo sobre este impor
entrega d~ssa colonia, e para que assim não succedeose e V. Ex. tante assumpto, recommeodando-lbe mui particularmente de 
soubesse o praticado entre a Inglaterra ·e a FranQa na entrega não proceder á entrega deosa colonia ao commissario 110 ·com
das colnnias, não só pedi ao du~ue de :R.iclltllieu a communica- missa rios francezes, que ahi hajão de se apresentar pat'a esse 
ç~ <ilos dous actos, camo tambem li o officio que escrevi a effeito, antes de receber novas ordens do Príncipe Regente, 
·\\. Ex .• remettendo-lh'os; assim nãa póde haver a menor du- nosso senhor, passadas já depois de haverem chegado ao se11 
'\.'ida, á vista da car ta do mesm'o duque a mim escripta, tanto real conhecimento os sobreditos novos aju~tes, ou na falta 
mais qu~ elle .ass_ev_era terem-so dado as instrucçõe:; conformes daquellas reaes ordéns, antes de V. S. receber as convenientes 
aos mesrnos pnnetptos então adoptados. participações transmittidas por nós ou pelo embaixador, mi-

(< Seodo a minha intonção de facilitar aN. Ex.. as meios de nistro ou encarregí!do de negocios da nossa côrte, residente na 
lu do a fazer com a maior harmonia entre QS dou& corpos mil i- de Paris, que certifiquem a V. S. de ter sido ja concluid8! a 
tares, espPro que V. Ex. approvará quanto me occorrcu para convenção particular acima mencionada, da qual essencial-
o mesmo fim. mente def!ende a restituição dessa colonia a S. M. El-rei 

" Tnmbem conseg1ú que o conde de Arod não fosse,da expc- j t.niz :JtVm. 
~~ como estava, nomeado, pedindOJ a este governo não só sa- « Deos guarde a V. S. pot· muitos a unos. Paris, 8 de de Se· 
tisfa~ãa de haver violada esse terrilorio ll. desacatado aauloui- tembro de 1815. (Assignados)-Conde de Palmella.-Jogquim 
dade de el-rei nosso senhor, mas reclamando que não fosse Lobo- da Silv1lira.-IIlm. Sr. Manoel Marques. 
desta expedição. « P. S. As recommendações, que neste oflicio fizemos a V. S. 

a Como V. Ex. nã0 conhecerá o que se tem pas>arlo na Eu- quanto em nós cabe, não é resultado d" noticia que \inhamos 
ropa sobre a expedição de Montevidéo e ~nsurrcição de Per- ' de idà de algum aommissario franct' Z para essa colonia : é pu
Jlambuco, pela liberdade <;om que. se explioávão as gazetas in- ramente uma medida do prevençõo necessaria por se ignora1· 
g).ezas, lhe mando a traducção impressa das cartas que confutiio no R!O de Janeiro, na data de 1 f> de Junho do presente aríno, <> 
os aleives levnntados ao nosso governo. artigo por nós estipulado no tratado geral do congresso acerca 

« Ainda que o Sr. marqllez de Marialva sómente voltará. a de Cayena. (Assignados)-,Conde de Palmella.~Joaquim Lobo 
esta córte na primavera dO anno que vem, eu me demorarei da Silveira. » · 

~o 
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ao mesmo tempo protestando, c ultimamente qu-e 
não fizesse a entrega senão á vista de uma carta ré
gia, que para esse fim se expediria, e que opportu
namente lhe seria dirigida por intermedio do en
carregado de negocias de Portugal em Paris. 

Cedendo, porém, ás instancias do duque de 
Luxembourg, ordenou que antes da restituição de
finitiva se levantasse o sequestro. posto por ordem 
do mesmo governo(*) nas propriedades, sitas em 

(*) A respeito da confiscação dos bens dos francezes 
residentes em Cayena o redactor do Co1·reio Bmsiliense 
de 1813, no tomo XI, pag. 322, se exprime assim: 

<< S. A. R. o Príncipe ·Regente de Portugal acaba de mandar 
estabelecer na Cayena um regulamento, intimado por uma pro
c_Ia mação do primeiro magistrado naquella colonia, que tem o 
titulo de mtendente, pelo qual se confiscão os bens daquelles 
francezcs, que, não querendo sujeitar-se ao governo de S. A. 
Real, forão residir ou já residião em paizes inimigos, ajuntan
do-se a isto varias disposições collateraes para pór em devida 
execução aquelle regulamento. 

<< Não póde duvidar-se do justo tilulo que a conquista 
daquelle paiz deu a S. A. Real para poder tomar semelhante 
medida, a qual, longe de imitar o procedimento de Napoleão 
quando entrou em Portugal, a pretexto de amigo, e obrigou os 
habitantes a resgatar as suas propriedades, mostra uma mode
ração, dignidade e grandeza de alma, que fazem summa honra 
a S. A. R. o Príncipe Regente. 
. cc Notamos lambem nisto uma circumstancia que nos parece 
mteressante, e é a causa que se allega para esta medida, a sa
ber, a necessidade de obter o dinheiro necessario para manter 
o~ estabelecimentos p~blicos do paiz, _para o que se diz que não 
sao bastantes os rendimentos provementes dos tributos que se 
achárão estabelecidos naquella colonia, e os sentimentos de 
clemenoia de S. A. Real, que não deseja aggravar aquelles po
V<)S com impostos novos, que serião alias precisos para sup
prir ao deficit existente. 

Cayena, de francezes q~e residião em França antes 
da conquista, c que continuárão a residir alli. 

Foi portador desta ordem o conde de Arad, com
mandante do brigue llispe1·id, que surgia em 
Cnyena em 1816. Era o conde . de Arad homem 
alt1vo, desarrazoado, que, persuadindo-se Rer uma 
potencia, exigio do intendente-geral o levantamento 
immediato do sequestro, apezar de ponderar-se-lhe, 
com moderação, que á esse acto, devião preceder 
formalidades, como a de inventarias, tomadas de 
contas, etc. ; não quiz estat' por nàda, insistia, e, 
como se lhe resistisse, sahio do porto depois de se 
ter tornado odioso ás duas principaes autoridades 
deCayena. 

Em 17 de Novembro de 18t7 fundeou a tres 
leguas de distancia, defronte de Cuyena, visto que 
o pm·to não admitte embarcações de grande lote, a 
expediç1o franceza, que vlnha receber a colonia, 
composta da fragata Apollo, da corveta Flora, duas 
chalupas e duas galeotas, sabidas no dia 13 de 
Outubro de Brest, sob o commando do almirante 
Bergeret, e de seis companhias de granadeiros, 
caçadores e fuzileiros, com seus officines, e o conde 
de Carra Sant-Syr, tenente-general , nomeado 
governador da Guyana Franceza, e seu estado-maior. 

No mesmo dia desembarcou o almirante com o 
tenente-general conde de Carra Sant-Syr, e di
rigia-se logo ao governador brasileiro, que se 
achava de cama desde algum tempo, de uma pneu
monia, e bastante mal; insistindo em vê-lo, o con
seguia, mandando immedialamente um transporte 
buscar de bordo da náo o medico que trazia pava 
a guar'nição, o qual fez applicações tão acertadas, 
que dentro em tres mezes pôde o general Manoel 
Marques embarcar-se em bom estado de saude. 

« De não ter S. A. Real declarado ainda o territorio da 
<:;ay9na part(j integrante de seus Estados, juntamente com esta 
Circumstancia de dispOr de certas propriedades para occorrer ás 
despezas publicas, deduzimos a conclusão de que o governo do 
Bra~il !liio está de~idido ~ ~nnexar permanentemente aquelle 
terrltorJo aos demaiS domiDIOS de Portugal; do contrario cui- TRATADO EN7'RE S. i\l. EL-REI DE FRANÇA E NAV11.RRA, E 
daria em procurar rendimentos permanentes para occorrer ás 
despezas annuaes. 
. c< Como_esta supposição convem perfeitamente com as nossas 
Id~as, conJecturamos que o governo do Brasil reserva esta con
qutsta para com ella obter algum equivalente ou vantagens no 
tempo da negociação da paz geral, e este plano nos parece mui 
acertado. · 
. « _Não falta~áõ certamente homens que aconselhem o contra

FIO, Já porque o seu interesse particular os leve a deseJer man
ter a autoridade que possuão naquella colonia, ja porque in
tent~m fazer alli estabelecimentos, ja porque se olfusquem com 
as _1déas de uma gloria mal entendida do augmento de terri
tono. 

S. M. EL-REI DE PORTUGAL, DO BRASIL E DOS ALGARV.ES, 

CONCLUIDO EM PARIS A 28 DE AGOSTO DE !817. 

" Art. 1.• S. M. Fidelissima, animado pelo desejo del 
executar o art. 107 do acto do congresso de Vienna, se 
obriga a entregar a S. M. Chrístianíssima, no\espaço de 
tres mezes, ou antes se fôr possív-el, a\Ouyana Franceza 
até o rio Oyapok, cuja bocca é situada ~ntre o 4• e 5• ele 

C< Porém lodo o político imparcial que conhecer a extensão 
da maxima de que a grandeza dos Estados não depende só- que sirva a melhorar a casta que presentemente alli habita, e 
mente da quantidade do terreno. principalmente quando este melhora-la tanto p!Jysica, como moralmente. 
é deserto, não lera difficuldade em resolver esta questão sobre a Conhecemos bem que este melhoramento se não póde fazer 
a Cayena. com remedios parciaes, e, para assim nos explicarmos, de re-

cc O territorio do Brasil é de tal vastidão, que dá amplo em- mandos: é necessario um plano seguido, combinado, extenso e 
pr~o para um governo a c ti v o e intelligente que 0 deseJe a pro- executado com braço vigoroso. Se assim se obrasse, dentro em 
ve1tar como elle merece, e largos annos, na verdade largos se- 20 annos aquelle paiz mudaria de face. evitaria a necessidade 
culo_s, s~ passaráõ antes que a sua população exija augmento de da impor~ção de africanos, que pr~duzem uma inevitavel_mis
terfltono. tura phys10a e moral na populaçao, o que é um dos lna10res 

C< Os r:ios do Prata e do Amazonas são os limites mais decidi- , entraves aos. melh~raz:nentos que ~e n_ecessit~o_. A acquisi~ão, 
dos,. e Jórmão as fronteiras mais defensiveis ao Brasil que é logo, _de ma1s terntonos, a!llm de n~u.tll, SCI'VJrJa de d1v~rt!r a 
possiye~ CO!JCeber; te~1:itorios, que, além destes rios, em vez attençao do governo para objectos d1fferentes do que mais Jm-
de d1stmgu1r confundmão as demarcações, em vez de s~rvir porta. . 
de defens~ ~arião occasião a intrigas e communicações illicitas « Agora só resta de~eJar gue ao tempo da _paz S. A. Real te
com. os v1zmbos, em vez de segurança serião motivos d!l dis- nba na Eu_ropa providenciado _de a_nte~mao quem faça_valer 
cord1a. esta conqUista da Cayena, e nao deiXe 1r pela agua aba1xo os 

seus interesses, como tem acontecido em muitas occasiões e 
modern.amente na paz de Amiens. cc Quanto á gloria da nova acquisição, parece-nos que basta 

o explcndor da conquista e as vantagens que podem resultar de 
sua cessão a~ tempo da paz. A verdadeira gloria de um Estado 
deya consJsllr na prosperidade e felicidade dos subditos no in
tenor, e no respeito e.bom nome p.1ra com os Estados e»ira
~hos. T<,~da a outra glona, assim como não produz beneficio so
hdo, ass1m se desvanece como o fumo. 

« 9 Brasii o que menos necessita é de terreno; o que mais 
prec1sa é uma população proporcio~l, e composta de gente 

cc Nós temos a este respeito mais informações do que pede a 
prudencia que s~ communiquem, . e assás !em~s solfrido pêlo 
que soubemos, amda sem nada d1zer, a respet!o das nefarias 
transacções do anno de 1802. 

« Limitamo-nos, portanto, a dizer outra vez que desejamos 
que S. A. Real tenha. na Europa algum homem de intelligencia, 
e de quem se possa fiar quando inesperadamente se trate da 
paz, porque esse momento ha de chegar um dia ou outro. » 
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1 atilude norte e até o 322•' de longitude a lés te da ilha 
do Ferro, pelo 'paralello de 2° e 24' de latitude norte. 

u 2. o Nomear-se-hão e se despacharáõ immediatamenlc 
commissarios de ambas as partes para fixar definitiva
mente os limites das Guyanas Franceza e Porlugueza, 
conforme o preciso sentido do oitavo artigo de tratado de 
Ultrecht e das estipulações do neto do congreeso de 
Vienna se os sobreditos commissarios devem terminar os 
seus tt!abalhos na expiração de um nono, ao mais tardar 
desde a data de sua chegada á Guyana. 

(( Se na expit·ação deste termo de um anno os sobredi
tos respeclii'OS commissarios não puderem concordar, as 
duas altas partes contratantes procederáõ então a outros 
arranjamentos, debaL'\O da mediação da Grã-Bretanha, e 
sempre conforme ao preciso sentido do oitavo artigo do 
tmtado de Ulrecht, concluido debaixo da garantia daquell11 
potencin. 

<< 3. o As fortalezas, arrnazens e todos os petrechos mi
litares, serfw entregues a S. t\1. Christian issima, con
forme o inventario mencionado no quit1to artigo da capi
tulação da Guyana Franceza em 1809. · 

u {j. 0 Em consequencia dos sobreditos artigos, imme
diatamente de11ois da ·assignatura do pt·escntc tratado, 
serão communicadas ao governo francez as ordens pat·a se 
e!Tectuat' a tmnsmissão da ç:.uy~ua Franccza (as quaes or
dens estão presentemente na possessão do abaixo-assig
nado -plenipotenciario), a que será annexa uma copia 
deste tratado, e a qual informará as autoridades portu
guezas, que tem de entregar dentro em trcs dias a dita co
lonia aos commissarios encanegados por S. M. Christia
nissima de tomar posse della, logo que el'es tiverem 
apresentado as suas instrucções para este eiTeilo. 

u 5. o O governo francez se obriga a transportar para as 
cidacles marítimas do Par<\ e Pernambuco (nos navios que 
ti\•erem sido empregados no tt·ansporte das tropas fran
cezas para a Guyana) a guarnição portugueza desta colo
nia, assim como 03 funccionarios civis com toda a sua 
bagagem. 

Artigo separado. 

(( Todos os pontos sobre que possão occorrer algumas 
difficuldades, que resultem da restituição da Guyana Fran
ceza, taes como o pagamento das dividas, a cobrança das 
rendas e a reciproca troca de escravos1 forrnaritõ objecto 
de um tratado particular entre os governos franccz e 
porluguez. n 

ACTO DA RESTITUIÇÃO DE CAYENA 

Com a presença, pois, das autoridades fl'ancezas 
e documentos officiaes, não obstante o estado de 
gravidade em que se achava o governador Manoel 
Marques, foi encarregado o secretario militar, o 
tenente Mafra(*), hoje senador do Imperio, para 
não só se entender com o conde Sant-Syr, como 
para lhe fazer a entrega da colonia ; e assentou-se 
que o acto da restituição teria lugat' no dia 2i de 
Novembro. • 

Redigio-se por convenção o modo por q_ne el!a se 
faria, segundo os estylos usados em casos tdentlCos, 
e de conformidade com o que se havia praticado 
recentemente no Senegnl, e para o que remelteu o 
encarregado de negocias do B!'asil em França, para 
servirem de norma, as respectivas netas. Em con-

r) O nosso amigo o senador Mafra nos mini.;trou, como 
testemunha presencial dos acontecimentos que alli tive
rão lugar, notas importantes, as quaes, com os muitos 
documentos que possuímos, nos proporcionou a confec
ção do presente trabalho verdadeiro e circumslanciado 
do que se passou em Cayena durante o dominio porlu
guez alli. 

sequencia de tudo, no supramencionado ilia ~i de
sembarcárão iOO ):wmens das tropas francezas, que 
se formárão na praça de Palacio, á esquerda de 
igual numero de tt·opa brasileira. 

No forte, que os brasileiros chamavão CasLcllo, 
construido n' um monticulo que domina a cidade, 
esta vão levantados dous mastros, ao lado um do 
outro.A's H horas da manhã, o conde Carrel de 
SanLc-Syr, com o seu estado-maior e o secretario 
brasileit·o l\faft·a, aos quaes sejuntárão os hal1ilnntes 
mais notaveis de Cayena, seguirão para o fot·te; 
á sua chPgada içou-se a bandeira portugueza, 
sendo comprimcntada com uma salva de 2i tiros 
de artilharia da praça. 

Arreada esta içárão simultaneamente as ban
deiras portuguezas e francezas, que forão com
primentadas com 2i tiros. Em seguida a ti'Opa 
franceza rendeu as guardas e portas que occupava 
a tropa brasileira, e se consummou o acto da res
tituição e posse da cidade de.Cayena c colonia da 
Guyana. 

Na occasião de arreat·-se a bandeira portugueza 
e içar-se definitivamente a franceza, os moradores 
de Cayena, que estavão no forte, vet•têrào abun
dantes lagrimas, como que de saudades e pczar, 
e isto observando o general ft·ancez Carra de Sante
Syl', dit·igio-se ao Sr. Maft·a sccretal'io militar, e 
lhe disse :-G'est etonnant, Mr. secretaú·e 7J01'
tuguais, fJUe des fmnçais, voyant flotter les coulew·s 
nationales, signes de la domination (1·ançaise, vertent 
des lm·mes de 1'eg1·et pou1' la domination anteriew·e. 
Je fais des voeux pou1· que mon admínistratinn 
finisse, je 1·eçoive des temoignages pareils. 

(( Senhor . seretario Mafra, é admira vel que fran
cezes, vendo brilhar as côres do pavilhão nacional, 
signal de domínio francez, derramem lagt·imas de 
saudades pela dominação anterior. Eu me con
siderarei muito feliz se, quando findar a. minha 
administração, conseguir igual manifestação. ,, 

E os francezes tinhão razão : tratados com 
desdem, senão com desprezo pelo ultimo go
vernador francez, forão estimados e bem visto 
pelo governador Manoel Marques (a quem desde 
o principio do seu governo cbamavão PápáAJm·quís), 
homem essencialmente hemfazejo, que lhe~ fez res
pcilar as pessoas e as propriedades; que destrui o 
ou fez afastar quilombos de negros escravos, que 
punbào de continuo em pel'igo os estabelecimentos 
ruraes; que cuidou com desvelos em tornar salubre 
a cidade de Cayena, fazendo entulhar e converter 
em passeios agradaveis os charcos de aguas es
tagnadas, fontes perénnes de infecções deleterias; 
homem de um desintesse c de uma probidade 
exemplar, e de uma limpeza de mãos, que jámais 
pôde ser manchada; homem, emfim, que, tendo 
feito a conquista de Cnyena, e tendo nchado os 
armazens replectos, além de outros artigo9, de cravo, 
canella, nux-moscada e pimenta, que por descuido 
ou adrede não hn.vião sido inventariadas, e do que 
clle podia dispô!' a seu al'bitrio, entregou tudo no 
F.stado, remettendo tudo para a cidade do Pará; 
e quando deixou pela prlmeit'a vez a sna conquista 
foi embarcar trajando a ~ua melhor farda de te
nente-coronel, remendada nos cotovellos. 

O intendente-geral desembargador João Seve
riano Maciel da Costa, sempre polido, affavol 
c agasalhador,, porém recto o imparcial, igual-
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mente probo(''), protegeu o commercio e a la
voura, prodigalisando ás fontes da riqueza J!nblica 
todos O!> valores que a sua administt·ação podia 
dispender. A estes mo ti vos de reconhecimento 
dos francczes ao domínio portuguez, cumpre 
accrescentar que durante elle poderão os francezes 
de Cayena vender, exportar, c com grandes lucros, 
os productos da colonia amontoados nos at·roazens 
destes annos, em razão do estado permanente de 
guerra entre a Inglatel'ra e as outras potencias 
da Europa com a França. 

MÁ Fi DO NOVO GOVERNADOr, FIIANCEZ 

O novo governador de Cayena não se comportou 
lealmente para com a administração portugueza, 
a quem aliás parecia acatar. 

Apenas fluctuava no forte a bandeira franceza, 
antes de effectuada a entrega dos armazens, elle fez 
partir em canôas agentes seus e soldados francezes 
para a fazenda da Gabriela, propriedade do Estado, 
os quaes se apoderárão della e de tudo quanto 
continha ; despedirão o administrador sem as 
formalidades que a.politica exigia, visto que o go
vemo portuguez n occupava como uma conquista. 

FAZENDA DA GABRIELA 

A fazenda da Gabric1a, é a joia prec~osa ga 
Guyana Franceza. Foi fundada em terras perten~ 
cantes ao ma.rquez de Lafayetle, ~ue as cedeu ao 
Estado. Luiz XVIII tinha mandado a ilha de Ceylão 
o botanico Martin para adquirir plantas e sementes 
de cravó, canella, nox-moscada, pimenta-negra e 
()utros productos naturaes dalli, e· fez crear em 
Cayena uma fazenda modelo de plantações de espe
ciarias, que no lO'éal medravão admiravelmente; 
isto feito, foi escolhido aquelle local, onde se plan
tou e cultivou tudo o que. o botanico Martin tinha 
tPazido, e em estado de muda dalli se propagárãG 
por toda a colonia, e nesta .propagação teve par'te o 
Brasil, pois durante a occupação )H'asileira repeti
das remessas se fizerão de plantas de especiarias 
para os jardins botunicos do Rio Janeiro e Pemaro
buco, que prosperárão admiravelmente. 

O desembargarlor João Severiano Maciel da Costa 
reclumou energicamente contra a usUI'pação vio
l-enta da fazenda da Gabriela, allegando que desde 
mezes pertenciào os generos nlli arrecadados ao 
governo porluguez, como produetos da colheita 
finda ; que esses ~eneros esta vão alli· em deposito 
para serem opportunamente exportados, e que por 
conla do valor delles tinha feito despe~-::as a admini!5-
traçil0 portugueza. qqe as devia pagar. 

O governador franoez retorquia, dizendo que pelo 
facto da retrocessão estava consummado, e tudo 
quanLo se achava nos edificios publices ficava per-

(') João Se veria no foi censurado por Ler ganho muito 
dinbeüo em Cayena, e conversando nós com c, Sr. sena
dot· Mufra a este respeito, disse-nos que conheceu de 

. perto a João Severiano, e que o modo porque fez elle for
tuna alli foi receber seus ordenados, não em moeda me
tullicà, e sim em especiarias pelo preço do mercado, e as 
mandando para a Tnglaterra apurava bons pt·eços, e com 
isso ganhot1 bastante dinheiro com legalidade e honra. 

tencendo a el-rei de Fránça. Seguia-se uma pole
mica, ás vezes acrimoniosa, entre as dous funccio
narios, e afinal partio-se a contenda ao meio, 
ficando metade dos generos sequestrados ao governo 
porLug uez e a outra metade ao fr<meez. 

1'll0CLA111AÇAO DO INTENDENTE DE CAYENA(") 

tt Habitantes de Cayena e Guyana.-As gazetas publi
cas, que chegão do estrangeiro, nos trazem a noticia de 
que pelos arranjamentos particulares, entre S. A. Real o 
Principé Regente, nosso senhor, e S. M. Britaunica, será 
a Guyana Franceza entregue a S. M. Chrislianlssima. 

tt Tudo annuncia que · as condições e modo desla en
trega serão discutidos e fumdos no congresso geral, que 
se devia abrir em Vienna nG 1• do presente mez, o quo 
retardará lambem esta época. . 

u No entanto é preciso que a administração desta co
lonia siga a sua rotina, que se faça o serviço publico, que 
se pague e sustente a gual'Dição, e que se não perturbe a 
ordem publica e a tranquillidade de que tentl es gozado 
até o presente ; no caso contrario vós conheceis muíto 
bem que é sobre 'ós que devem pesar as consequencias 
do aperto e embaraços que experimentasse a administra
ção, e seria bem doloroso ao governo de S. A. Ra.al ser 
obrigado a empregar meios de rigor, que até este dii.l 
vós não tendes cónhecido, para vos obrigar a fazer o que 
o vosso dever, e a gratidão em que estais para com uma 
administração tão paternal, - vos ordenão imperiosa
m~~. . 

<t Não deis ouvidos a discursos insidiosos, que vos po
deráõ fazer gentes ociosas, ignorantes e imbecis, ou indi
víduos que, por motivos particulares, dependentes da 
natureza de seus negocias, são interessados na desor
dem. Elles são bem conhecidos, e em toda parte é esta 
miseravel classe da sociedade quem fomenta a desordem 
poli~ica; uma bem triste expel'iencia vô-lo tem pro
vado. 

u Não é dado a simples particulares o penetrar ós se
gredos políticos dos gabinetes dos sobllranos, e ct>mtudo 
o que o publico lhe apraz dizer a este respeito não é o 
mais das vezes senão sonho's para se divet•tir ou indisJ1Pr 
o povo credulo e tímido. 

u Habitantes, continuai a cumprir tranqmllamente 
com o vosso dever, e descançai com confiança na justiça, 
que deve neccssa1·iamente dirigir as transacr,õe , que vão 
a ser fixadas entre dous soberanos justps : a v~ssa sorte, 
as vossas pessoas, os vossos bens, sfw \objectos sagrados 
com que se vão oceupar. A r.alumnia\ e, a intri-ga tem 
sempre o seu castigo. 

u Dado em Cayena no nosso hotel, aos 1.5 de OQtubro 
de 1.814. (Assignado)-João Severiano Mallicl da Costa. 11 

(*) O Sr. IIyppolito, no Correio Bra.siliense, fallando 
da entrega de Caycna e da pl'oclamação de João Sevc
riano, diz: 

• u Com effeilo, 1ogb que chegárilo á Cayena as gazetas, com a 
noticia do tr·atado, cxpres~àrão os habitantes a sua natural 
opinião que, dentro da época prescripta na estipulação, volta
rião ao domínio da Franca. 

(( o intendente, que naturaltnente l'be pareceria impossível 
que o embaixador portuguez em 'Pàris cabísse em tal absurdo· 
de estipular o cumprimento do tratado sem que fosse _necessario 
" ratificação do sol>erano, interpretou o tratado ou aJuste como 
de futuro e não de presente, e assim como não admiltio o que 
na realidade era, cahio em moitas inconsequencias Deos queira 
que não- haja ainda peiores resultados destes grandes serviços 
de fazer tratados. 

u O embaixador om Londres, que assigoou o tratado de Pa
ris em Maio de 18H, deixou este pobre intendente de CayeJlll 
até o mez de Outubro sem informl!QÕCs da bella esLipulação·que. 
tinha feito em PaPis, e cujo conhecimento era imporLantissiJliO 
ao intendente, de maneira que este se v e obrigado a funda
méntar n sua proclamação offlcial em ndlida!' d11S gazetas. 

« Debaixo do mesmo principio errado continua o intendente; 
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O GOV..ERNADOR MANOEL MA1\QUES E O INTENDENTE-GERAL 

JOÃO SEVERIANO MACIEL DA COSTA S.UlE•r DE CAYENA 

não quiz aceitar transporte francez ; embarcou-se(*) 
com sua familia e comitiva nn escuna portugueza. 
Ando1·inha, pertencente ao Estado, do que deu 
conta ao govel'Uo de Sua Magestadc. A' medida que se terminavão os invenlarios e se 

elfectuava a entrega dos armazens e edificios publi- _ 
cos, ião sahindo para a capital do Pará os officia.es, , . 
tropas c ·empregados portuguezes em navios pre- que exerce o cargo de mtendente de ~ayena é-no~ as~s conhe-

, d 1 d · · .- f, ' culo, e sa~cmos quanto basta pat:s d1zcrmos que JOfel!zmei.te (i 
par a os pe a a mimstraçao I anceza · _ um bras11Jense que se não oppona ás ldéas do despotismo ; as-

Em Dezembro estava completa a evacuaçuo, res- sim não podemos emprcbunder a sua defeza sem provas cabaes 
tando terminar os negocias civis e administrativos de sua innooencia. . , _ . 
que forão tambem logo concluídos e em dias de cc Por~m se os babJtan~s de Ca~ena pagarao alguns trtbutos 

. . . . ' • ou contrJbutções á potencta conqu1stadora, lembrem-se que os 
Fevereiro se embar~c!u o b~1gade1ro Manoel Mal· francezes, á ~~a chenada em Lisboa, impuzerão umo contribui
ques, com sua fam1ha, offiCiaes de ordens, na es· ção de 100 mnhões éi.'e francos, ou 40 milhões de cruzados, sem 
cuna de guerra franceza commanclada poe'Pascoal que conquist~ssem Portugal, pois entrArão a! li como amigos .. 
d Ch d ·d· ' d C , d S cc As autortdades portuguezas eru Cayena poderáü ter metltdo 

es enes, t~n O t1 O O governa or arra ~ ante- na sua algibeira o producto destas conlribuições que perten-
Syr a attençao de metter a bordo um medrco para cião ao soberano; muitas destas pelolicas tizerão os fra1•cezes 
tratar o brigadeiro Manoel Marques durante a via- em P~rtugal; _mas, quer· os portu~uezcs o ~zessem em Cayena, 
gem chegando ao Pará, a 20 de Fevereiro de que: na o, o Pnnctpe Regente, e nao os hnlntantes, é que tem de 

• quetxar-se. 
1817 · cc O intendente de Cnyena podenl ter mandado prender aJ-

O desembargador João Severiano Maciel da Costa guem, não só ~rbitraria, mas injustamente ; porém neniJUma 
das contas que nos chegou a mão o accusa de ler mandado ma
tar ninguem ; c as mortes, prisões e confiscos que os francezcs 

dizendo c< que tudo annuncia que as condições e o modo da en
« trega serão discutidos e fixados em Yienna. >> Não ha tal, 
S1·. intendente: o tratado de Paris é conclusivo, e no art. 10 
diz que a entrega de Cayena foi-en conséquence d'arrange
ments-e não-à prendre-e dentro do espaço de t1•es mezes se 
devia veríficar esta entrega. ,, 

« Su!Jposto que a origem destas difflculdades se ache no tra
tado, nem por ISSO nos parece que o intendente tinha grande 
necessidade da patarata que arrumou em sua proclamação. 

c< IJma proclamação authenlica, fundada em novidades de 
gazetas, é mui pouco decoi>osa á dignidade do governo, por
quauto se as noticias das gazetas fossem falsas nem toda a agua 
do Amazonas lavaria o Sr. intendente da nodoa do ridículo 
que lhe havia de cabir em cima. 

« Quanto á amo.ied,ade dos habitantes em deseJar voltar para 
o -governo francez é mui natural, não..J.ó porque estava passado 
o prazo do tratado, mas porque, s~ndo o que nos dizem de 
Cayena, os habitantes queixão-se bastante da administração 
portugueza, do que lemos provas em varios papeis que se nos 
tem enviado de Ca,yena. Agora &e as queixas silo ou não com ra
zão, ou sem ella, é outra questão, e digna de examinar-se('). 

« Dizem alguns dos habitantes de Cayena, que nos escrevem, 
que a côrte do Bl'asil estabeleceu um governo despotico na 
Cayena, ajuntando em uma só pessoa todos os lJOderes, e que o 
iut~:ndente tem atropelado a justiça, recolhido ao tbesouro gr.an
des sommas, productos de contiscos, tributos, etc., interrom
pido o curso da JUstiça nas dividas e crimes dos portuguezes 
11ara com os habitantes, etc., etc. 

« Vamos por partes, Srs. ft'ancezes de Gayena. Ninguem 
aborrece mais do que nós essa reunião de poderes, que cons
titue o que s~:~ chama vulgarmente despoti~mo, e contra elle cla
mamos todos os dias, recommendando alguma reformn no Bra
sil que escuse a necessidade de haver ull!'l'governador ou outra 
pessoa algUI_na, que .tenha o poder de mandar prender outra 
sem que seJa na Wrtna das ordenações do reino, e ainda com 
mais cautela, sendo possivel. 
. « Mas, isto que recommendamos para as províncias do Bra

Sil, que estão em paz e tranquillas debaixo do governo do seu 
soberano natural, não podemos nem queremos estender á 
€ayena, que, sendo uma conquista recenté, era preciso tratar 
quasi como se tratão os paizes inimigos de que se está ou de 
posse, ou de ocoupação dUI·ante a guerra. 

« S. A. Real, portanto, não podia estabelecer para Cayena 
outro governo interino senão um governo militar, e ainda as
sim mandou, não um soldado, mas um ma~istrado, para aquelle 
governo, e estamos seguros que os habitantes de Caj'ena'não 
goza vão mais liberdade politica durante a sua sujeição a Bona
p~I'le do que sob o governo do Prinoipe Regente de Por
tugal. 

C< Quanto aos abusos deste poder na pessoa que o exercitava 
nada temos a dizer; as accusaçõcs de que nos tem chel$ado a 
noticia podem ser falsas ou podem ser verdadeiras: o ind1vidu0 

(') As Jagrimas de saudade vertidas pelos habitantes de 
Cay~na na occasião de arrear .. se o pavilhão portuguez, e içar-se 
delinitivamcnte o francez, e as palavras dita.s por Sante-Syr ao 
Sr. Mafra, hoje senador do Imperio (factos authenticos, que 
nos referio o mesmo senhor), são uma prova incontestavel da 
falsidade do taes noticias. 

!lzerão em Portugal, forão tão crueis, que, ainda que todos os 
francezes habitantes de Cayena fossem vendidos por escravos. 
não se lhe ficava a dever nada á sua nação. 

cc Adiantamo-nos nestas observações, porque sabemos que 
muitos dos papeis, que se nos rçmcttilriio, forão mandados á 
França para alli serem publicados nas gazetas, e convem que 
estas accusaçücs não fiquem sem resposta. » 

(") << Illm. e Exm. Sr.-Aproveito f'Sta primeira occa-
sião de navio para essa capital, para communicur a V. Ex. 
que no dia 1 • de Novembro segui de Surinam a es-Le porto 
em companhia do marechal Manoel Marques, que comigo 
assentou de irmos apresentar aos pés do lhrono de Sua. 
Magestade a conta do nosso governo e a adm inistração na 
Guyana Franceza, e da entrega delln ao governo Irancez. 

« A historia da nossa viagem, que durou perto de 
cinco mezes, desde a sabida do Pará e arribada áquella 
colonia hollandeza, não tem aqui lugar; 1Jasta dizet· por 
ora que ella foi occasionada pelo pe1·igo imminente de 
agua aberta, estando em 8• de Jalilnde norte ; que a em
barcação alli foi condemnada por inavegavel e que foi•nos 
forçoso demorarmos-nos dous mezes. 

u Espero, porém, que o serviço de Sua Magestade ga
nhará alguma cousa pelo conhecimento que alli adquiri,, 
indispensavel a um vassallo zeloso do hem publico, que 
não conta de sahir mais da capilt\1. sall•o forçado pél~t 
ohediencia ás ordens de Sna M<tgesladc. 

u Este mesmo motivo é o que me per-suade a tocar na 
Bahia para ahi passar oito dias, unica capital ao norte do 
Rio de Janeiro que ainda não vi, cuja importancia política 
e economica deve mei·ecer grande attrn~:ão aos homen s 
dados ao interessante ramo de finanças, ao qual a estatis
tica nacional é de um apoio considrrar€'1, como V. Ex. 
sabe melhor que eu, até mesmo poT lembrar-se que Stli'\ 
l\1agestade quando daqui fui beijar sna teal mão, ha hoje 
nove annos, me encareceu a necessid ade de vêr e visil11r 
aquella importante capitania. 

« Morlificadissi mo como aqui l:heguei de uma longa 
viagem em embarcação a mais incommoda, e da minha 
gota, que se aggrava cada vez mais, assim mesmo ptk
me-hei a caminho por estes d!-'z ou do~e dias, que tanto 
levará a pequena reparação que demanllno os apparelhos 
da embarcação. 

u Entretanto rogo encarecidamentf' r. '. Ex. me faça a 
graça de apresentar por mim aos pés dos lhrono de Sua 
Magestade os puríssimos sentimento~ de minha ohcdien
cia, de meu profundo reconhecimeulo peln-novo emprego 
que se dignou dar-me e de minha vassallagem. 

« Deos guarde a V. Ex. muitos anuos. Hecife, 9 de No
vembro de 1818.-Illm. e Exm. Sr. Thomaz Antonio do 
Villanova Portugal, ministro e secretario de Estado dos 
negocios do reino. - O desembargador João Severiano 
Maciel da costa. " 
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CIDADE DE CAYENA DE i808 A 1818 

A cidade el e. Caycna está assentada na ponta mais 
occidental da ilha do mesmo nom e : é banhada pelo 
rio Tour de i'Isle, que por alli desagua no oceano. 
A cidade é circurnscripta pelas antigas muralhas e 
fossos (porque Cayena foi construi da para ser praça 
de guerra) : é pequena ; as ruas tortuosas, mas to
das as casas são de sobrado; algumas de dous e 
tres ali dares, com varandas ou galerias na frente; 
em geral todas as casas são construídas e cobertas 
ele madeira. 

Extra-muros a cidade é melhor alinhada, as ruas 
l;u·gas e bordadas aos lados com a valla de esgoto ; 
as casas são elegantes, assobradadas c com miran
tes, havendo mui poucas terreas, e habitadas estas 
sómente por gente mui pobre. 

O paiz é insalubre, porque os valles entre as mon
tanhas são apaulados; mas a vegetação é maravi
lhosa. Além das especilll'ias da lndia transplantão a 
ele Ceylão, que dão ampla colheita. O paiz produz 
café, cacáo, canoa, algodão e urucú. 

Toda a colonia, desde o Marony, ao norte, até o 
Oyapock, ao sul, é povoada mais escassamente, 
pÓrque em 18i8 a população era de 1.500 brancos 
de todas as idades e sexos, c de 1.500 pessoas de 
cÔl', pardos e pretos -escravos. 

Pelos seus productos podia ser Cayena um paiz 
rico, - mas cumpria que fosse povoado. Os brancos 
<la Europa alli não vingão(*). 

SÃO PRIVILEGIADOS OS SENHORES DE ENG ENHO A NAO SEREM 

E XECUTADOS POR DIVIDA NAS SUAS l'IWPRIEDADES E LA

VOURAS, E Sl)l E~l U31A PARTE DOS RENDillfE NTOS DELLAS. 

Nos tempos coloniaes erão olhadas as proprieda
cles no Brasil como feitorias da metropole, e o agri
cultor })rasileiro como simples trabalhador sobre 
quem pesa vão os encargos, não tendo o direito de 
queixar-se, obedecia com humildade á voz do arbi
il·lo. Sem protecção e sem favores continuava no 
;tmanbo das terras, pois não havendo melhor em
prego tinha necessidade de sub.;lstir, porque o solo 
lbe proporcionava meios de viver na abundancia. 

O Brasil não era c:onsidcrado e nem linha outra 
earrcira mais vantajosa a seguir que a da agricul
tura, porque as artes erão-lbe vedadas; no Brasit a 
milícia não tinha futuro, ,de modo que não se pas
sava de tenente por ser posto sem patente. A poder 
de ímprobo trabalho é que se conseguia ajuntar al
guns bens. 

A realeza pet·manecia em Lisboa, e por isso não 
se fazião favores ao Brasil senão com muita parci
monia. Mudá!'ão-se os tempos, c o imperio das cir
cumslancias transmutando a côrte portugueza pal'a 
o Bt·asil, reconheceu o illuslrado Príncipe Regente 
que a agl'iculLut·a, fonte da riqueza dos Estados, de
via ser olhada com paternal solicitude, e para o que 
entendeu garanti-la, prohibindo expressamente que 
o proprietario de en/Jenho soffresse embaraços na 
marcha dos seus trab~hos, e nem fosse perseguido 
por seus credores. 

(' ) Sobre a Guyana vide a inLe1·essante obra dos Srs. 
Ferdinand Dinis e Janin, intitulada Brasil, Colontbia e 
G1,yana. 

Para isso fez baixar o a1vará de 21 de Janeiro de 
1.809(*) concedendo aos habi_tantes do Brasil o pri
vilegio de não serem executados na propriedade dos 
seus engenhos, fabrica e lavoura, e sim em uma 
parte dos seus rendim entos. 

Esta lei, mui bem pensttda, garantindo aproprie
dade, evitou os abusos dos credores c animou a la
vout'a, desall'rontando-a dos ataques ordinarios dos 
mal intencionados, que procura vão enriquecer com 
usuras á custa dos fazendeiros. 

. O senhor de engenho, assim favorecido, tornou-se 
um servidor leal, e mais que muito adherente ás 
instituições monarchicas, porque, ~arantido e res
peitado, tinha de rigorosa necess1dade obedecer 
áquelle que tantos favores lhe concedia. 

NOVAS PROVIDENCIAS PARA MELHORAR AS CIRCUMSTANCIAS 

DO BRASil; 

Como. já vimos, mui limitada era a povoação do 
Rio de Janeiro, e sem as accommodações precisas 
para grandes depositas de generos commerciaes, 
ab!lndando as immediações em praias baldias, apr?
priadas a se construirem nellas armazens e trapi
ches, determinou o Príncipe Regcntt: ao conselho 
da fazenda, por alvará de 21 de Janeiro(**), que 
mandasse demarcar os terrenos e praias da Gamboa 
e Saco do Alferes, que mais apropt·iados achassem, 
para serem arrendados ou al'orados a quem mais 
desse, para nelles se construirem armazens e tra
piches 1 aptos a receberem os generos pertencentes 
ao commercio. 

Esta medida, de palpitante utilidade publica, não 
veio só, porque ro· acol}lpanhada de outra, pela 
qual as pessoas que se apropriassem das sesmarias . 
tivessem segurança na propriedade por limites co
nhecidos. O alvará de 25 do mesmo mez determi
n?u qu~ a~ s.esJ?arias serião dadas, precedendo n?-._e
dJções JUdlClUl'las, e com estas cond1ções e formulas 
fossem passadas as cartas aos sesmeiros, afim de 
que, conhecidos os limites, não se suscitarião ques-\ 
tões de abarcamento, e a lei preencheria os seus 
fins a contento de todos. \ 

Estando quasi Lndo por fazer, S ta Alteza não se 
limitou ao Lem sómente da sua capital; levou suas 
vistas aos differentes pontos do Brasil, e mandou 
por alvará de 181!e Março(**) que a antiga comarca 
de Goyaz fosse dividida em duas por não poder um 
só ouvidor, pelas distancias, satisfazer ás ,I).ecessi
dades da justiça, e ficarem impunes ds delictos 
commettidos. 

Por esta mesma occasião extingui o em Villa-Boa, 
residencia do capitão-general, o lugar de inten
dente do ouro e creou um juiz de fóra, com juris~ 
dicção no ci vel, c.rime e orphãos, servindo ao mesmo 
tempo de procurador da corôa e superintendente da 
fundição do ouro, e em tudo o mais inhercnte a 
esta repartição. 

Estando já creada a villa ue Porto-Alegre pelo 
alvar'á de 23 de Agosto de 1808, ainda não havia 
camaril que representasse os sentiJUentos do povo 
daquella impot'tante povoação, c não convindo ha
ver uma villa sem o seu senado da camara, resolveu 

(*) Vide o alvará do 2i de Janeiro de 1809. 
('•) Vide a collccção de leis de 1809. 
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em 27 de Abril mandar o ouvidor de Santa Catha
rina("') fosse creat· a camara de Porto-Alegre, com :ts 
formalidades que em taes CI·eações se praticão. 

Emquanto a séde da monarchia esteve em Lisb~-e 
nada tínhamos mais que o J'ude trabalho da agri
cultura; porém, mudadas as circumstancill:s• .. o 
Príncipe H.egente, · por alvara de 28 de Abrll(·'), 
mandou que fessem livres de direitos as materias 
primas que servissem de base a quaesquer in~us
trias manufactureiras, nar.ionaes ou estrangeiras, 
que se introduzissem no Brasil, e para mais acoro
çoar as fabricas não só concedeu para as ·que mais 
necessitassem uma loteria de êO.UOO cruzados am 
seu beneficio, como concedeu favores aos fab•·ican
tes, á navegação, e aos introductores de machinas 
e objectos novos, uteis ao paiz nascente. 

O Brasil caminhava com passos largos na via do 
progresso, sob o governo creador de um príncipe 
illustrado, até á sua emancipação política; mas de 
então para cá, apezar de suas instituições livres, de 
suas assembléas puramente brasileiras, onde se es
banjão os dinheiros do Estado, a industda fabril 
definha á vista dos olhos por não achar favores nas 
leis do paiz. 

Alguma cousa que appare:Je é sem futuro e morre 
logo, porque . ·o fim de qualq'!~r co usa qu~ se es~a
belece ou cna não é por utthdade do pa1z, e SJID 
especulação mercantil que reverte em proveito de 
poucos. O Brasll, maritimo e com extensíssima 
costa, enseadas e barras, apezar da verba fabulosa 
que consome o fantasma da sua marinha de guerra, 
não tem navios sufficientes para guarnecer as suas 
costas. Abundante das melhores madeiras do mundo, 
e com habilíssimos constructores e artistas brasilei
ros, e bons éstaleiros, não precisa para isso de 
mandar construir navios na Europa. 

Não obstante. a verba escandalosa que consome o 
ministerio da marinha, são despedidos dos arsenaes 
os operarias, a titulo de economia, para se mandar 
comprar navios por preços exorbitantes, quando 
poderiao ser feito nos nossos estaleiros com outras 
madeiras e boa construcção. 

Para uma fabrica poder entre nós conseguir a 
isenção de d1reitos de uma ou outra materiu prima 
que de embaraços não experimenta! Haja vista a 
fab1·ica de papel pintado estabelecida em S. Chris
tovão, onde se fabrica papel tão bom como o que 
nos vem da Europa, que para obter a isenção de 
direitos da materia prima o proprietario se sujei tou 
a todas as exigencias que lh~ forão impostas. 

-Os artistas vão abandonando os oflicios por não 
achat•em o que fazer em presenQa da im.Portação es
trangeira; e para dizermos tudo ao leltor lembra
mos que não ha parte alguma do mundo civilisado 
onde a aL'te de ourives não tenha contraste para re
gular o toque dos metaes preciosos, que fazem a 
base do trabalho. de ourives; pois bem, no Rio de 
Janeiro não existe um contraste para o ouro. 

A associação dos ourives, magoàda por vêr a im
portação de obras estrangeiras, fabricadas de ouro 
baixo, expostas ao consumo publico, requ~reu ao 
corpo legislativo, expo)ldo-lhe o facto, a presença 
de um contraste, e fomos nós que em i854 entre
gámos á assembléa a petição dos ourives, e até 

(') Vide a collecção de leis de 1809. 

hoje nos não consta que se desse a menor impor
tancia a um negocio de in teresse publico. 

Aqui é o lugar de repetirmos o im.llroviso, que 
sobre as cousas da patria fez o nosso am1 go vi sconde 
da Pedra. Bl'anca, que publioámos no nosso an ligo 
periodico O Medico do Povo n. 112 do 1851, qu..e 
diz(*): 

u São desgraçns do Brasil 
<< Um patriotismo fôfo, 
<< Leis em parola, preguiça, 
u Fenugem, formiga e mõfo. )) 

O governo do Príncipe Regente no I-tio de Ja
neiro, para regular o serviço da policia, creou na 

(") Tão bem recebido foi o improviso que nos recitou o 
sabio "isconde em uma noite de amena conversação, es
tando nós a sós, que dias depois recebemos de outro 
amigo a carta seguinte, que a publicámos no n. l!t5 llo 
.mencionado periodicO: 

<< lllm. Sr. Dr. A. J. de Mello Moraes.- Tendo V .. dado 
á estampa no seu scienti fi co periodico a bella e mui judiciosa 
quadra do nosso veneravel amigo o Exm. visconde da Pedra 
Branca , indicando resumida e discretamente os males doBra
sil , considero-me na obrigação de remetter a V. S. a glosa que 
a esse cooceituoso mote fiz, e ofTereci ao dito nosso decano das 
patrias musas, para no caso de assim aprazer a V. S. publi
ca-la lambem no seu mesmo jornaL 

« Desejo cordialmente a V. S. todas as prosperidades, como 
quem, com a devida estima e consideração, se confessa de 
V. S. amigo muito venerador, obrigado e criado.-Francisco 
Muniz Rar reto. 

<< S. C., .ao de Julho de 1851. » 

C< São desgraças do Brasil 
<< Um patriotismo fôfo, 
c< L~is em parola, preguiça, 
c< Ferrugem, formiga e moro. '' 

(Do Ea;m. S~·. 1JÍSCOillle tfcr Ped,·a Bt'llllm.) 

GLOSA 

Composta c offerecida a S. Ex. por seu parente e amigo 
Francisco Muniz Barreto. 

c< Leis, ou tortas ou quebradas 
Do arbitrio pelo bastão; 
Mao systema de eleição ; 
De juizes enxurradas ; 
Assembléas sempre inçadas 
De gente nescia ou servil , 
Barriguda ou pueril; 
Febres cOr de ~em ma d'ovu; 
São peccados aeste povo, 
C< -São desgraças do Brasil. u 

<< A maior destas desgraças 
Vai de nin~uem praticar, 
Quando sooe a governar 
O que proclama nas pravas; 
N ão se vê senão fumaças 
D'urn amor-proprio balOfo; 
Cada um para o seu cõfo 
Só pescando com cuidado ; 
U m-ca tonismo- affectado, 
C< Um patriotismo fõfo. '' 

c< Sobre o vão pall'iol ismo 
Jla outra calamidade : 
Nos par vos muita vaidade, 
Nos sabios muito egoísmo. 
Levão o Brasil ao abysmo 
A corrupção que se atiça, 
Dos estranhos a cobiça, 
Qu'industria e cgmmercio aferra, 
A ousadia-e dos da terra 
" Leis em parola, preguiça. >J 
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côi·le em :13 de Maio de :1809 a guarda real de po
licia para repressão dos crimes, oviLar o contra
bando c vela1· na segurança individual, na exLincção 
llo!õ incendios, dando-se pura. isso um plano bem 
t·otnbinado, compondo-se o cot'po de j)olicia de uma 
cpmpanhia de cavullaria e ll'es de infantaria, man
dando-se postai' a cavallaria no campo de SanLa 
Aun~. e as tres de inl'antaria no Vallongo, Prainha 
u no largo da Ajuda. Conhecendo-se que essa tropa 
nra pouca c não podia com lodo o serviço, se creou 
mais uma companhia de cavallaria, que foi aquar
lela.da em Mata porcos. 

A fonle da Carioca, n'io prestando .agua sul'!icíente 
pur·a abastecer a população, mandou o governo en
r·auar as aguas do rio Comprido, c trazê-las ao 
campo de Sant'Aana emquanto se não encaminha
vão para o mesmo lugar as do rio Maracanã, e ten
do-se em poucos mezes upromptado o chafariz do 
c<tmpo esperou-se Q dia :13 de Maio de 1809 para 
em pL'esença de S. A. Real, de seus filhos, côrte e 
tlé' um conr.urso immenso de povo, abrir-se as tor
ueiras do cbafar·iz e franquear a agua ao publico flu
minense. 

As necessidades do erario régio CI'escião em pre
!:;cnça dos melhoramentos materiaes que se ião 
OJ:Iernndo, e das muitas despezas com a CÔI'lc, e en
tilo detei·miiiou o Pr.incipe RegentP que n~ compra 
c venda dos esc!'avos ladinos se pagasse a quantia 
de 5 °/0 de meia siza, e que os livros dos negocian
tes, tabelllães, irmandades e confrarias dos assentos 
lle baptismos, casamenlos e obitos das parochias, 
pagassem o imposto do sello. · 

As portas e janellas das habitações antigas, não 
só do H.io de Janeiro, como das mais povoações do 
flrasil, erão guamecidas de roLulas e gelosias; e o 
governo, não achando esse uso conforme ao estado 
de 11diantamento da civilisação, mandou que a po
licia no dia 11 de Junho as tirasse para serem subs
tituídas por vidraças. 

O CONDE DA PONTE, GOVERNADOR. B CAPITÃO-GENERAL DA 

JlAHIA, MORRE NAQUELLA CTDA Dl! À fJ DE 1\tAIO DE 1809, 
.OBPOIS OE 0~1 GOVEIINO DE MAIS DE (j ANNOS. 

Joãcr de Saldanha da Gama de Mello e Torres 
H'' conde da Ponte, e (52 em nu mero) governador ~ 
capitão-geneFal da capitania da Bahia, nomeado a 
15 de Agosto de 1805, chegou á cidade de S. Sal
vador e Bahia de Todos os Santos a 13 de De
zembro, com 33 dias de viagem e tomou conta 
rio gove!'llo. na tarde do dia :14 do mesmo mez. 

O commercio da Afrlea, que so fazia em larga 
1:scalu, abundando em escravatura, fazia que de 
qua~clo em quando, em um ou outro ponto, se in
~':l~g1ssem os escravos, c os que erão remissos fu
g!ao pa~·a os matos, c for mo.vão-se quilombos, 
d onde vmhão acommettor· os viandantes ou as pro-

« Da preguiça ao gr.mdc mal 
Inda outros ma:es se annexào. 
Quo nos atrazilo e vexão 
Neste seoulo fatal; 
São elles: a immoral 
Ambfção. o luxo fófo, 
O gasto do alheio cstófo, 
Tendo algodão ttós de sobra 
E p'ra coroar a obra · 
(( Ferrugem, formiga e mófo. )J 

priedades dos moradores da circunferencia para as 
roubar. 

O conde da Ponte, depois de tomar conta do go
verno da capitania, prevendo os damnos, mandou 
exercer sobre os escravos a mais rigorosa policia-. 
A Bahia gozava de paz, e tudo segtúa o curso ordi
nario das cousas. 

No primei1·o quartel do anno seguinte (2 de Ab~U 
de i806), sem que ninguem esperasse, surgio dím
tro da barra da Bahia de Todos os Santos uma es
qundra fmnceza, sabida do porto de Breste em ~,3 
de Dezembro de 1805, '1 bater a expedição ingleza 
que tinha tomado . Santa Helena e o Cabo da Boa
Espei·ança, e não o podendo consegui!' foi á cidaà.e 
da Bahia refl'escar, e curar os muitos enfermos qu~ 
trazia a com mettidos de escorbuto. 

A esquad1·a, que vinha sob o com mando em chefe 
do vice-almirante Mr. W Ua.umés, compunha-se d~ 
náos Le Foud.Poyant, comrnandada por Mr. Henry~ 
Le Vété1·an, eommandada p#lo pr.incipe Jeronymo 
Bonaparte, Le Cossa1·d, por Mr. Faure, L'lmpetue'U{f~ 
por Mr. Veyerbelair, Le P'at1·iote, por Mt:. Krohu., 
La Fole, por Mr. Prevost de la Croix, e da fragata 
La Vale1·ense, por Mr. Kergorion. 

No mesmo dia o príncipe Jeronymo mandou ao 
conde da Ponte o seguinte: 

u Au bord du Vétéran dans Ja baie de S. Salvador, au.x-
2 AVril1806. -

u Mr. le gouvemeur.-Je l'honneUl' de vous pl'évenir 
q~~ _je viens de mouiller dans ce~teJ~~ie a~ec la seconqe 
dt~lSIOn de S. M .. I et lloyal, aux 0r(\res du con~re-am\ral 
Willaumés ; la premiere ne tardara pas l:t venü· au moilil
lage. 
_ u Partie de France depuis plusicurs mois, toule l'esca
dre éprouve des besoins-en eau, llois et pro~isions frai
ches. J'espere trouver dans un gou\lernement ami de. 
l'e!Dpire franç~is toutes les facilités pour procurer ces 
obJels aux va1sseaux. Une long11e navigalion a 0ccasioné 
I~ scorb~t pour les e<r,uipages; V. Ex. m'obligerait infi
mment st elle voulait m'indiquer un lieu oü je puisse d'á
barquer les marins atteinls de e11tle maladie. \ 

(( Je prie Y. Ex. d'agréerl'a.smrancede ma baule re!.\ 
cpnnaissance .--Jérome BonapaDte. 1 

(t A' S. Ex. Mr·. le gouverneul' a S. Salvado.~:, ,, 
' ~ 

O conde da Ponte pre13tou á esq.ua~,ra os serviç~s 
que ne~e!isi~ava compat.iveis.com as circumstanc~as,, 
e no d1a 2i do mesmo mez de Abril sah.io da ,ijahia. 
por se achar nã~ só reparada das avarias que tinba1 
como resLabelectdos uns e melhorados outros os en
fermos que trazia. 

Sendo uc muita imporlancia a presen'ça da es
quadi'a franceza no porto da Bah:in, o conde de~ 
parte disso ao visconde de Anadia, dizendo : 

. rc No dia 1• do corrente mez de Abril se avisttlrão pelas vir 
g1as da costa _do norte tres emba,~cações de gnen a; pelas 9 hP· 
r as_ da manha, e pela 1 hora depois do meio-dia se descobrirão< 
ma1s c1uatro, oon~ecendo-se secem todas da noção franceza; 
mandei !ogo (azer .a vela o berga~tim C( Condeça de Rezende, >! 
que esta ao serv1ço desta capitania, para reconhecer a sua 
força, o certifie<~r-se do numero de vasos de quo esta esquadra 
se compunha; porém antes que elle sahisse da barra chegou a 
este _Porto um ~-:scaler, no dia ~._p~las 11 horas dA dia, com uni 
o~fi~J~tl ftancez, trazendo o ofllc10 JUnto por copia n. 1, que me 
dmgm o principe Joron-ymo BOnapartc, irmão de S. M. I. & 
Real o lmpeJ·actor dos ft•ancezes, commandante da ~a divisilo 
da es.quadra, a q11al fundeou nesta b,abia pelas 5 horas da tatde. 
deste mesmo dia, salvando c~m 17 liros, a que mandei respon
der, e constava de duas naos e uma fra~'ata · respondi logg a 
este . officio, como contém a copia n. 2: pela meia-noite entrou 

I o bngue, e pela parte do command.ante fiquej certo ele que toda 
a esquadra ~ra composta de seis n~os de linha, uma d'e 90, duas 
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de 84 e tres de 74c, e uma fragata de 40, e que era dividida em 
duas divisões: a primeira de 4 náos, cornmandada por um con
tra-almirante, e a seguoda de 2 naos e urna fragata, cornman
dada por um chefe de divisão, a qual era a que tinha fun 
deado. 

« No dia 3, pelas 11 horas da manhã, vierao a palacio quatro 
officiaes de marinha a fazer os seus comprimentos, e me entre
garão o oflicio que consta da copia n. 4, e eu igualmente tinha 
mandado dons dos meus aJudantes de ordens fazer a minha vi
sita, e dirigi a Sua Alteza o offiicio da copia n. 3; pelas 2 horas 
da tarde fundearão as 4 náos da primeira di vi>ão e salvarão 
com 21 tiros, a que igualmente mandei responder, e fiz com
primentar o chefe, fazendo-lhe constar que eu fi cava na intel
ligencia de receber no seguinte dia, ao meio-dia, a sua visita e 
dos seus oftlciaes, que me fora annunciada no officio que aca· 
bava de receber. . 

« No dia· 4, ao meio-dia, desernbarcárão o contra almirante 
e ma1s officiaes da esquadra de Sua Magestade no arsenal real 
da Ribeira, onde o esperavào dous ~Judantes de ordens do 
governo e seges para o conduzirem a polacio; fiz a recepc~o 
com as formalidades com qne o meu antecessor recebeu ao 
comma!ldante e mais ofliciaes da esquadra iugltza; logo que 
sahirão de palacio fiz partir um ajudante de ordens cum o ofli
cio da copia n. 5, communicaRdo a Sua Alteza o motivo de o 
não Ler visitado neste dia., e pedindo-1he a hora das l1 da ma
nhã do seguinte dia. 

cc O portador deste officio já o não achou a bordo, pois tinha 
desembarcado para o alojamento que lhe tinha destinado, onde 
ordenei que se estabelecesse um corpo de g1,1arda de capitão, 
~nentc e alferes, não duvidando que ser ta do ag1 ado do Prín
Cipe nosso senhor que eu praticasse os possíveis obsequios e 
officiosas demonstrações; pouco deliOis pelo seu ajudante de 
oro1e11s me mandou pedir que mandasse retirar a guarda, agra
dectndo a minha attenção., e respondendo-me que ficava na in
telligcncia de receber a minha visita á hora annnnciada. 

« No dia 5; pelas 11 horas, com os meus ajudantes de or
dens, fui cornprimentar S. A. lmpetlal, que me recebeu á porta 
da sala de visita, e nos sentámos no mesmo canapé, dando-me 
a dirCita ; durou a conversação 3 quarLos debora, e forão della 
unicos objectos a batalha de Austo:: rlitz, esperanças da paz ge
ral, fundadas nos successos do continente, a morte de Pitt, a 
sua frustrada expedição e expressões de agradecimento sobre as 
providencias que se tinhão dado para prover a esquadra de 
Sua Magestade, falta de tudo e com 400 a 500 doentes; commu
nicou-me que na altura das Cana rias av1stára uma esquadra in
g!Pza, e que tinha evitado o combate pelo destino a que se di
rigião, e que lhe constâra que esta esquadra Linba tomado 
Teuerife; mandei neste mesmo dia annunciar a minha vistta 
ao com mandante da esquadra para o dia seguinte ao meio-dia. 

«.No dia 6, ao rneio-~ia, fui a bordo da capitanea, c fui re
cebido pelo contra-alm1rante com as attenções e formalidades 
usadas em Eernelhantes occasiões; nesta entrevista fui reque
rido pelo chefe da parte do seu soberano parrt emprestar dos 
Peaes oofres o dinheiro preciso para o supprimento da esqua
dra, a que respondi que nos cofres não havia dinheiro, mas 
que o sei! commissario talvez achasse negociantes que pudessem 
~promptar alguma quantia, com um interesse proporcionado ao 
Incomrnódo que so~rião, como tinha acontecido aos inglezes, e 
que eu respondena pelos preços dos generos que lhes serião 
vendidus, sem alteraçao, pelos preços correntes na presente 
oecasião ; a esta resposta replicou que 11 sua entrada neste 
p.orto nunca poderia ter sido prevenida; portanto que lhe fal
ta~a o credito para negociar com~ praça: re.spondi que o S!lp
pnm~nto . de . uma esquadra em mrcumstanCias de tal precisão 
Já maiS deixana de ser abonado pela nação respectiva, urna vez 
qHe fosse acred~tado pela assignatura do seu chefe, e que esco
!lieria os negoCiantes capazes de tra,tarem sobre esta ma teria 
<rom o seu commissario. 

se fez o emprestimo aos inglezes, passando-se letras sobre 0 
Lbesouro do lmperio. 

cc .No dia 9 nada se o!Iereccu de nota v c!, o no dia 1 o pare
ceu-me dever dirigit· o officio da copia n. 6. Do dia 11 até o dia 
13 nada houve que mereQa mencionar-se, conservando-se Indo 
no maior socego e quietação, e continuando oom actividade o 
provimento das embarcações; o príncipe deu alguns passeios a 
cavallo, e eu dei as providencias que me parecêrão necessarias 
em taes circumstancias, e que correspondêrão âs minhas espe
ranças. 

cc No dia 14, ao meio-dia, veio procurar-me um aJudan!e de 
ordens de S. A. Real, convidando-me para jantar com elle no 
seu alojamento; e permitta-me V. Ex. que E'U introduza Mste 
lugar o ~rti;;o que me esq~~ceu referi1· no dia 7, em que Sua 
Alteza vew fazer-me a sua VISita, acompanhado dos ofllciaes da 
sua divisão; não podia escusar-me a um tal convite, vindo a 
recebor um obsequio, que deveria ~er o primeiro a fazê-lo se o 
palacio fora capaz, se pelo menos estivera ornado, e se não re
ceiára adiantar um só passo no recebimento da esquadra fran
ceza ao comportamento do meu antecessor com a esquadra in
gleza. 

cc No di:t 15 foi o jantar de S. A. I. e Real, e forão convidádos 
os dous tenentes-coroneis, donos da casa do seu alojamento, e 
suas mulheres, o intendente da marinha e sua mulher (com o 
motivo de fazerem companh ia â condeça da Poute), o chefe da 
esquadra e alguns· outros cornmand;mtes, entre lodos 18 pes
so.s, em que nada houve que mereça atlenção. 

. « No dia 16 roguei a S. A. Imperial a vir jantar comigo no 
d1a seguinte 17, assim como o chefe e mais commaadantes das 
embarcações, convidan~o igualm.en_le para lhe fazer companhia, 
al~m ~as pessoas que tmhão as 1St1do ao seu jantar, outras das 
pnmem~s e mais distinctas desta cidade, ao numero de trinta. 
para o Jantar, e tudo 9 que havia de conle~plação paca o chá, 
em que lhe apresentei o melhor que havia, de instrumental e 
cantoria, e Sua Alteza me f~z presente da medalha gravada 
om Genova pela co roa~ão de Ronaparte, como rei da llalia. 

cc O dia 18 n~da oflerece digno.d~ attenção; e no dia 19, pelas 
9 l~oras da nuite, chegou uma vigta da costa do norte, dando a 
n~>t1c1a . de que ao meio-dia a vistâra uma grande embarcação na 
d1stanma d~sta . cidade ~e 9 l~guas. e que, vi~dú d~r-me parte, 
av 1st~ra ma1s pmr.o na distanCia de 4 leguas ; Julguei contrario á, 
boa-fé da hospitalidade. e mesmo as leis .da neutralidade guar· 
<.lar esta not10W, de CUJO s11~nc1o podena seguir-se algum fu
n~sto acont1·cü_nen~o. ptla proximidade d~ saliida desta esqua
dl a, e dehbere1 dmg1r a Sua Alleza o offic10 da copia n. 7. 

cc No dia 20 tinha Sua Alteza convidado as senhoras, que 
Linhào jantado em SU<i casa, para vérem a sua náo e almoçarem 
a bordo, e nessa mesma manhã dirigio a carta da copia n. 8, á 
qual respondi CO!fi o que consta da copia n. 9, pois as ordens 
que deVIa exped1r, e o esperar a cada momento noticias da 
costa, me irnpossibilitavão de aceitar o convite, ao qual mandei 
a con~eça da Ponte, e as mais senhoras e pessoas convidadas; 
mandei fazer á vela o bergantim, que sabio neste mesmo dia e 
Su~ Alteza veio a palaoio com o commandante da csquadr~ e 
ma1s com mandantes das náos, onde estiverào até ás 9 boras e 
meia da noite, e neste mesmo dia o contra-almirante me escre
veu a carta da copia. n. 10, a qne respondi com a copia 
n.12. 

cc No dia 21 pareceu-me dever concluir com toda a delica
~eza o bom acolhi meu to desta esquadra, que da sua parte Linha 
tido. com este · governo toda a devida attençiío e conservado a 
c~ns1deração que devião J;Uardar, mas que muitas vezes tem 
Sido alterado pelos chefes tnglezes que aqui lém aportado, e fui 
pessoalmente a bordo das duas cagitaneas e maMei o meu aju
dante de ordens ãs mais embarcações; pelas 4 horas da tarde se 
fizerão á vela, sahindo á barra ás 6 horas. 

cc Nesta noite, pelas 11 1/2 enttrou o bergantim, e tendo cru
zado no quadrante de noroeste, na distancia da costa 14. leguas, 
nada pôde descobrir, e pelo commandante soube que ás 8 1/2 
da noite ficava a esquadra frartceza duas leguas ao sul da costa 
e todas as embarcações á capa. 

« Deos guarde a V. Ex. Babia, 22 de Abril de 1806.-Illm. e 
E~m. Sr. visconde de Anadia.-Conde da Ponte. » • 

~ ~o dia ~ continuou a prover-se de aguada com a maior 
actlv,rdade, nao tQndo até então o vento sul consentido atraca
r-em ~s embarcações que ~ conduzião ; os doentes esta vão Já 
.arr;mJados, ~ lh!ls consen~1 !lue tivessem uma guarda sua den
tro do. bosp1tal para a, poliCia do mesmo; mas tinha com ante
cadenCia man.dado estab~lecer uma guarda de dous inferiores 
~~e~o~~;~~sJ::J~.ao aloJamento destinado para esse fim, que 0 conde da Ponte, govemador e CUl)itão-general, 

!\"No. dia 8 chamei cinco negociantes dcs bem acreditados quiz que o desembarque do príncipe Jcronymo Do
desta c1dade, e propondo-lhes o quanto era conveniente aos in- naparte fo~se .solemne, man?ando arr~mnr a tropa; 
t~esses desta praça e ao socego desta colonia, e igualmente se- mas o prmc1pe, não deseJando dar wcommodos, 
na do 3grado do Príncipe nosso senhor o prompto provimento desembarcou incognito, e foi se hospedar em casa 
d~ta esquadra, abbreviando a sua sabida deste porto; tive a d 
satisfação de todos me responderem que em taes circurnstancias e um parente nosso o brigadeiro Ignacio Accioli 
concor~erião com a melhor vontade com 0 que elles pudessem e de Vasconcellos, que era ajudante de ordens do 

· eu arb1trasse, sendo todos conformes com o meu arbítrio de se conde da Ponte entendendo-se para est(' fim com 
lhes v~oder~rn o~ generos pelos mais modicos preç~s co~rentes; Felisherto Caldelra Brant Pontes que e~a casado 
nesta 1D~elhgenc1a .mandei-OS tratar com o comm1ss~no, para . . ' . . 
q;ue, á v1_sta do pedido e dos preços, se calculasse a quantia pre-l com uma enteada do brJgadClro AcciOh. 
c1sa, que seria emprestadól com o premio de 20 •/o, conforme O conde da Ponte, que era homem energico, ficou 

21 
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muito indignado por lhe não ter Accioli participado 
o que se passára, e por este motivo o mandou pren
der, do que resultou Accioli pedir ao príncipe que 
se empenhasse com o conde para lhe dar uma li
cença para ir a Lisboa, o que se verillcou em 1806, 
gastando o brigadeiro Ignacio Accioli muito di
nheiro com a viagem e estada na côrte de Lisboa 
pela brilhante figura que fez nessa cidade. 

O príncipe Jeronymo Bonaparte demorou-se na 
Bahia os dias precisos para refrescar e melhorar a 
saude dos enfermos, e ao regressar dahi o vice-al
mirante mandou ao conde da Po~te os seus agrade
cimentos, concebidos nestes termos: 

u A' bord du Veléran en rade de S. Salvador, le 20 
Avril1806. 

cc Mr. le gouverneur.-Au moment de quiller un pays, 
ou vous représentez votre souverain, iJ m'est infiniment 
agr·éable de vons exprimer le sentiment que m'a inspiré 
vou·o conduite à l'egard de l'escadre de S. l\1. I. et Royal. 
Dans la dépeche, que je viens d'avoir l'honneur de lui 
adresser, je n'ai point oublié de I ui faire connailre l'em
:pressement et les attentions que V. Ex. a mis à procurer 
à ses vaisseaux tout ce, dont ils pouvaient avoir besoin. 

u A pres vous avo ir rendu cette juslice aupres de mon 
souverain, permellez, Mr. I e gou verneur que je vous té
moigne mon obligation particuliere pour les procédés 
aimables que j'ai reçus de vous. J'aimerai à en conserver 
toujours le som·enir et à saisir les occasions de les re
connaitre. 

<< Je prie V. Ex. d'agréer J'assurance de ma considéra
lion tres-dislinguée.-Jérome Bonaparte. 

u A S. Ex. Mr. le gouverneur à S. Salvador. n 

u A bord du vaisseau de S. M. I. et Royalle Fou
d,,·oyant dans la baie de Tous Jes Saints; le 20 Avril1806. 

1c Mr. lc gouverneur.-Au memcnt de reprendre la 
mer je vous adresse mes remercimeuts pour le bon 
accueil qu'a reçu l'est:adre de l'Empereur, mon maitre, 
pendant sa rclâcbe dans ce port. 

" J'ai la satisfation d'informer Sa Mageslé que V. Ex. 
a constammenl portés ses soins à m'aider de touts ses 
moyens. Je ne doute pas que ce compte ne !ui soit tres
agreablé, et que vous n'aquériez par là un titre de plus 
à la bienveillance de votre souverain, ami de ·J'Empereur 
des fran çais. 

<< Je .. saissis celle ~irconstance avec grand plaisir pour 
vous rellérer les senl!ments d'estime et de considération, 
que vous a vez inspiré aux officiers supérieurs de l'esca
dre, et parlicufierement au contre·amiral commandant 
en chef. 

u necevoz l'assurance de ma reconnaissance.-Wii
laumés. » 

O príncipe Jeronymo, grato á explendida hospe
dagem que recebeu, brindou ao nosso parente com 
um faqueiro de prata casquinha de ouro, o que os 
francezes chamão vermeile. Este faqueiro pnssou em 
herança á mulher do commendador Antonio Pe
droso de Albuquerque. 
. Não contando o conde da Ponte com nova visita 
1guul.a que teve, eis que lhe surge dentro da barra 
no d1a 28 do mesmo mez de Abril outra dfvisão 
franceza, com mandada pelo capitão de mar e guerra 
Mr. l 'Hermir~e, composta da não Regulus, e das 
fragatas P1·eszdent, commandada por Mr. la Brosse 
la Sybelle, por Mr. Saisieu, da corveta Favm"ite: 
por Mr. de Marau l'Edmiel, e dos navios !'Alerte 
por Mr. ~ir~eau, e Pluver por Mr. l'Edran. ' 

Esta dmsão era um cruzeiro, que já tendo feito 
vanas presas em navios in~lezes vinha refrescar e 
chegando na Bahia, e premsand~ de dinb'eiro p;o
pôz ao conde da Ponte a venda de duas embarca-

ções aprisionadas e dos pretos que trazia a bordo ; 
não anr;tuindo o conde á proposta quanto ás embar
cações por ser contra os direitos das gentes, pois 
que os neutros não podem permittir a venda das 
presas, consentia na venda dos negros por lhe per
mittirem as leis. 

Isso deu lugar a uma desagradavel polemica en
tre o indiscreto commandante e o conde da Ponte, 
que se terminou com a retirada daquelle no dia 1° 
de Junho. Eis como o conde da Ponte referio as cir
cumslancias, que occorrêrão com a chegada desta 
esquadra, ao ministro Anarlia: 

u Illm. e Exm. Sr.-Talvez que V. Ex. não tenha ainda 
acabado de lêr o officio que lhe dirigi, participando a sa
hida da esquadra franceza, commandada pelo contra-al
mirante Willaumés, quando neste sou obrigado nova
mente a dar parte a V. Ex para que o ponha nn presença 
de S. A. Real que no dia i18 de Abril passado se avistou 
e entrou neste porto a divisão franceza de uma náo de 74, 
duas fragatas de ált e tres corvetas, commandada pelo 
capitão de mar e guerra L'Hermille, que sahirão de 
L'Orient no mez de Outubro, e tem cruzado elfectivamenle 
na costa d'Africa, fazendo muitas e importantes presas; 
esta pequena divisão tem causado maior incommodo e 
motivado maiores questões que a esquadra que tinha sa
hido, como v. Ex. verá pela exposição que vou fazer. 

" Logo que os fortes fizerão os signaes estabelecidos, 
confirmando as noticias que as vigias tinhão antecipado, 
foi para a barra o patrão-môr, a quem compele o com
municar c demarcar os lugares destinados para a anr.ora
gem de taes embarcações, e não obstante esta cautela uma 
das corvetas fez o excesso de querer passar para dentro do 
registro, o qne só é permillido aos navios nacionaes, e 
fazendo-se, na conformidade das ordens, a primeira ad
verlencia com um tiro serh bala, ao qual não attendeu, 
se derão primeiro e segundo tiros de bala, que a obrigá
rão a fundear; logo veio á terra um official saudar-me da 
parte do seu commandante, e annunciar-me a sua visita 
no dia seguinte a horas que eu quizesse; que foi a do 
meio-dia. 
· cc Nesta primeira entrevista do dia 29 me fez o com
mandante duas representações: primeira que trazia dous 
navios, que, pertencião ao lmperio, e que pela pouca gente 
que tinha não podia continuar na sua expedição, eonser- ~ 
vando-os na divisão, requerendo-me em nome de Sua Ma
gestade o vendê-los neste porto; segunda que t1nha 'pre
tos, cuja venda era indispensavel para\ poder supprir as 
grandes despezas que era obrigado a fa~er para fornecer 
a divisão, que havia mais de seis mezes não linha refres
cado em por~o algum: não lhe respondi, e lhe prometti 
que por escripto no seguinte dia lhe communicaria quanto 
me era concedido pPlas ordens e leis do meu soberano 
sobre ac1uelles dou,s objectos. 

c< No dia 30 mandei fazer-lhe a minha visila e ·lhe es
crevi o officio junto por copia n. 1, em que o fazia certo 
de ser inteiramente contrario ás leis portuguezas o con
sentimento da venda das presas feitas a uma nação nossa 
allia<ia, e que, posto que effe me asseverava que estavão 
ao serviço do Imperio, comtudo eu não as podia conside
rar senão como presas, e, mesmo que o não fossem, nas 
nossas colonias não era permillida a venda de embarr.a
ções estrangeiras. 

Emquanto á venda dos prelos(*), que a lei o permiltia, 
visto ser fazenda pertencente áquellas embarcações, que, 
precisando de soccorros, não tinhão dinheiros com que 
satisfizessem suas despezas, não me competindo a averi
guação de onde erão provenientes taes ell'eitos, mas que 
pagarião direitos dobrados, e 9ue nessa conformidade eu 
lhe mandaria a bordo negoCiantes capazes de tratarem 
esta negociação. 

(') Erão 93q escravos, e importou a sua venda em 56: Oi OH 
por ser cada um dellcs ajustado por 608000. 

~ 
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« No i • de Maio, pelas 10 horas da manhã, recebi o repetit·-lhe que elle já sabia quaes erão as ordens do paiz 
ortlcio da copia o. 2, em resposta ao que eu lhe linha di- e que havia de obrar conforme a ellas. 
ri~ido no dia antecedente, por onde V. Ex. verá que elle << No dia 10 me constou pelo provedor da casa da casa 
cede com alguma repugnancia sobre a venda das embar- da moeda que ó commissario fazia diligencias para fundit· 
cações e se dispõe a venda dos escravos, observando com- barras de ouro que trazião, e lhe foi respondido pelo 
tudo que devemos só ficar sujeitos aos direitos simples, mesmo provedor que qualquer negociação com estrangei
pretendendo esta distincção para navios de guerra; não ros só se tratava por ordens e dtsposições do governo, a 
repliquei, porque o negocio dos direitos era mais com os quem o seu commandante devia propôr quaesquer pro
compradores do que com o vendedor, e tratei logo de jectos que quizessem executar, e nada mais tem havido 
escolher negociantes para trataren• sobre esta venda. sobro esta maleria. 

« Não pense V. Ex. que era de pouco momento a con- << Até o dia i3 nada houve de consideração mais de 
clu~ão deste negocio, pois como desde o tempo que go- que observar-se constantemente que elles tralavão de con
vernou esta capitania o marquez de Valença se exlinguio duzir os viv,eres com muito pouca actividade, c na manhã 
a pratica cpnstante, e pelas leis sem excepção recommen- desse dia entregára o commissario ao intendente da ma
dada, de pôr guardas a bordo de embarcacões de guerra, rinlia ttrna nova lista para os supprimenlos semanaes, o 
sendo motivo de grande resentimento ât.é o ronda-las que me obrig_ou a ordenar-lhe que pMsa~se a bordo da 
com escaleres, eu considerava perdidos e extraviados os núo, e da minha pai'Le d'eclarasse ao commandanle que 
direitos destes escravos, conhecendo o quanto ú facil ao eu desejaria saber· quaes erão os embaraços que o obri
conlrabandista o illudir as disposir;,ões contra elle provi- gavão a demorar-se além do prazo de 15 dias, que elle me 
dençiadas, e com especialidade nestas costas , que em toda tinha declarado no seu primeiro officio, p:tra que, á vista 
a> sua extensão dão facil desembarque, e nesta descon- da sua resposta, eu pudesse dar todas as pro,•idencias a 
fiança comecei a diligencia1· a ultimação deste contrato, a poder dissolvê-los, e vocalmente me foi respondido que o 
qual elfectuei, vencendo grandes difficuldades pela falta restabelecimPnto de seus doentes e alguns arranjos inle
de união entre os negociantes desta praça e pouca pra- riores das emLarcações o fazião demorar ainda 8 ou 10 
tica de tratarem com pessoas de boa educação ; porém dias. 
concluio-se com o meu officio da copia n. 3 sem desgosto <! Tinha escripto o officio da copia n. 6, quanrlo, pelas 

. do com mandante da divisão, posto que tivesse algumas 8 horas da manhã do dia ils, veio a palacio o comman-
questões, sendo o resultado a segurança dos rcaes dii:ei- dante, e me protestou que no die 21 se fazia á vela; igual
tos, que a 208 por cabeça excedem á quantia de i8:ooog, mente me repetia que elle linha tqda a autoridade para 
o ficarem pagos, sem risno da fazenda e vexame do povo, metter a pique ou queimar qualquer embarcação na sua 
os generos de que indispensavelmente devião ser suppri· expedição, mas que dentro de um porto só lhe restava 
dos, e o augmento dos braços para a cultura da colonia abandona-la ao mesmo porto; respondi que como elle 
por menor preço a favor dos lavrar! ores, e sempre com era autorisado pelo seu soberano para se desfazer de 
vantHgem dos negociantes que comprárão, que forão An- quaesquer das e.mbarcações do seu serviço, e a m1m não 
tonio da Silva Lisboa, que constitui caixa da ne~ociação era permittido o éonsentir'-l !J e vendê-las; restava o quei
por ser negociante intelligente das línguas, pratico dos ma-la, para o que, protestando elle por escriplo a favor 

, costumes mercantis em lt•da a Europa e ornado de qua- deste procedimento, eu ordenaria ao patrão-mór que, as
lidados que o distinguem da classe dos simples negociafl.- signalando o lugar conveniente, a fizesse queimar. Para 
tes, Fracisco Dias Coelho e Manoel José de Mello. este fim dirigi ao intendente dii marinha no dia 15 a • 

<< Nada houve digno de altenção até o dia [j em que carta por copia junta n. H, e dava assim por concluídas 
desembarcárão os escravos, .precedendo a revista da saude todas as questões com este pouco polido cúmman
a bordo das emba!'cações, e a conta da alfandegado seu dante. 
numero, para a responsabilidade dos reaes direitos; mas << No dia 16 nada houve, e na manhã do dia 1.7 deu-me 
no dia 5 vi que uma das galeras 1la pretendida venda ti- parte o intendente da marinha de que o commandante 
nha passado para dentro da fortaleza do registro, o que não assignára o termo, e_que me escreveria sobre esta 
não é permittido senão aos nossos navios o aos do com- materia, o que fez nesse mesmo dia, dirigindo-me o orti
mercio desta praça,.e que ooo só oitO se tratava de a re- cio 'da copia n. 7, em que protesta a necessidade de aban
pôr na sua primeira amarração, mas pelo contrario come- donar aquella embarcação, declarando ser da divisão que 
çava a pôr-se em trajes de casa, arreando mastaréos, commanda, e requer lugar p~ra a queimar. 
desapparelhando, etc.; mandei ordem ao intendente que " Respondi no dia 18 com 0 ofllcio da copia n. 8, e 
pelo patrão· mór repetisse áquelle com mandante qual era nella v. Ex. verá que eu resisto á pretenção intempe~-
o lugar da sua ancoragem, e que não querendo vir tomar tiva de prolongar a retenção dos navios que devifto sah.n· 
o seu ancoradouro o puxasse para elle com os batelões do ha mais de 15 dias, e que tendo ·Se demot·ado pelo receio 
arsénal, o que assim foi _preci~,.? ~azer-~e pela repugn.ancia dos argelinos, e depois pelas minhas ordens, em couse
qu~ se enco~tro? na tripolaç,~o: porem pelas 8 horas da quencia da sua representação, não podião impedir-se sem 
noite des~c dJa ficou no s:u lugài. . _ gr,ave prejuízo do commercio e demora excessiva dos offi-

<1 No dia 6, .Pela manha, contra toda m.mha cxpecta9ao, , cios que eu devia dirigir. 
recebo o officw n. ls, em que V. Ex. vera a pouca dehca- . d' .· . ffi · d · 9 1 
deza, e até falta de consideração ás leis do paiz, que elle << No dia .19 me lllgi~ o o lClO • a copta n. - cor;n a~ 
jâ não ignorava a este respeito, com que o commandante guma l~namdade que n~o r;ne agradou.' e s~ JJao tivera 
insta pela permissão para a venda das embarcações e Lantos exemplos d.o modCiantismo nosptocedimcntos dos 
isenção dos direitos dobrados sobre os escravos vendidos, meus predec.essOl es nesse ~esmo . dta ~and~va fazer á 
e como tudo que por mim fbr dito ou feito ha de ser pre- -..:f ia os navws do con;r~ercw, e ?I dena>a a~ Intendente 
s.ente a v. Ex., remelto igualmente a minha resposta, que q~e lhe fizesse .conduza para ~OI do lodo o .I ~slan te dos 
eonsta da copia n. 5, a qual lhe dirigi no dia 7, pela viveres que esl!vessem.em leria, sem osp~Iat que p~l?s 
manhã, guardando nestas respostas 0 mesmo intervallo rrancezes fo~sem exp~rtados; mas ~esp?nd~ na confoxmi: 
que elle observava em responder aos meus officios. dade da copia n. 1.0, l~rceJando poi obt.Igm aquelle com 

N d. 8 d 1 d' d tt - mandante a fixar um d1a para a sua sabida. 
<I o Ia na a 10uve tgno e a encao que mereca . . . 

referii·-se, e no dia 9 pela manhã veio 0 commandante·a « No dta 20. começou c01!1 efTetto? máo tempo que es-
p~lacio, e dand? alguma~ desculpas sobre ~s suas instao· perav.a e re.ce~~va, e no dia 21. v.eiO o comm~~d.~nte ~ 
Cias me requeria que, v1sto achar se quas1 prompto para palacw quasi a~segurar-D?e que no s,t·ll.bado se f~zra <L vela, 
fazer-se de vela, deixasse e consentisse eu entretanto e como ~esse mesmo dia d~ve partu es~e n~v.w concluo 
sahir para 0 norte as embarcações que se acha vão promp- este offic10 até o d1a de hoJr, ~e,endo ~nst~ mr a y. Ex. 
tas a seguir viagem, ao que assen~i até para ler um mo- do n~ais .que occorrer até P.sse.d~a_pel? pnmet_ro uav10 que 
tivo mais pungente a obrigai-o a partir mais depressa, e segmr vwgem Jogo que e~ta divisao tiver saluda. 
que na realidade uma das embarcações estava jncapaz de << Deos guarde a V. Ex. Bahia, 23 de Maio de 1806.-. 
navegar, vindo a ser-lhe impossível o conduzi-la1 tornei a Illm. e Exm. Sr. visconde de Anadia.-Conde da Barca. 11 
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A quantidade de africanos no. Bahia, como já da nação Uça, e já Linhão feito muitos estragos pelos 
dissemos, trazia de algum modo desinquieta a po- caminhos das boiadas, queimando casas e matando 
pulação da cidade, e o conde da Ponte, tendo de- a seus moradores, além das pessoas que encontra vão 
nuncin que os Uçás pretendião insurgir-se no dia nos caminhos, sendo o numero dos insurgentes 
quinta-feira 28 de Maio de :1807, mandou cercar as para mais de trezentos. Para os destruir mandou o 
immediações da cidade com tropa municiada de conde da Ponte uma força de linha, que os alcançou 
polvora e bala para repelir qualquer attentado da- a tres leguas distante da capital, onde farão batidos 
quelles africanos, os quaes em gt'ande numero e aprisionados trinta, além dos feridos, pela grande 
acommettêrão a tropa, e, sendo batidos, farão cbu- resistencia que fizerão, e da mesma f'órma nos mais 
mados á obediencia, soffrendo muitos dos que dias que se seguirão. 
farão presos a pena de morte na forca, depois de Retil'ando-se os negros para o riacho da Prata, 
julgados pela relação, em virtude da carta régia de nove leguas distante da cidade, ahi se forLificárão; 
6 de Outubro que manda julgar summariamente os mas, não obstante isto, fot'áo completamente batidos 
escravos .rebeldes. pela força de linha que os perseguia. 

Para manter a tranquillidade publica, mandou o Soube-se depois que esse levante de africanos era 
conde da Ponte botar um bando por todas as ruas o resultado de combinações delles com os do re
da cidade, annunciando que tod& o escravó que fosse concavo, porque muitos escravos de ~·azareth das 
encontrado nas ruas. depois das 9 horas da noite Farinhas e de Jaguaripe, desde o dia i4 de De
seri;l irremediavelmente castigado no pelourinho, zembro de ·1808, Linhão fugido das fazend'as e casas 
com cento e cincoenta açoutes, o que se cumprio á de seus senhores para se reunirem aos insurgentes. 
risca. O conde da Ponte deu ordem que os que se não 

Um escravo do conde, sendo preso depois dessa quizessem entregar á prisão fossem mortos para 
hora, em attenção ao governador, mandou-se-lhe exemplo. Depois de castigados os africanos se con
dar parte; mas elle determinou que fosse castigado servárão em prisões, e o conde da Ponte os em· 
como outro qualquer, visto que a ordem não ex- pregou ac01:rentados no serviço do desentulho da 
ceptuava a ninguem. Com esta medida socegárão praça da Quitanda de S. Bento, onde se estava edi-
o~ pretos, e se nãQ fallou mais em banzés. ficando o theatro de S. João. 

Já vl mos o que praticou o conde da Ponte no O conde da Ponte. para construção do theatro, 
recebimento do Príncipe Regente, da rainha e promoveu uma subscripção, que montou a 37:0008, 
:r;nais pessoas de sua família, e nos passando pela e não podendo arrecadar mais que :18:880$ para se 
memoria mencionar algumas particularidades, re- acabar o edificio, solicitou e obteve por carta régia 
·corda-nos agora que, occupando pal1te da familia de 27 pe Janeiro de f809 a permissão de uma 10-
Teal a casa da relação, foi esse tribunal funccionar teria por espaço de seis annos. 
no paço do senado da camara, e o seu archivo mu- Quando tão bons serviços prestava á capítania da 
dado para o consistorio ou secretaria da ordem ter- Bahia, foi acommettido pela morte no dia quinla
.ceira de S. Domingo.s de Gusmão, sita ao Terreit·o feira 4 de Maio de 1809, na mesma casa jun~o ao 
de Jesus, onde se conservou até o dia 29 de Junho passeio publico, onde fallecea o duque de Cadaval, 
de 180Q, e em çonsequencia dessa rapida mudança, sendo o seu cada ver, com grande acompanhamento, 
perdêrão-se muitos pa,peis e documentos de muita depositado no dia 5 no conv-ent0 da Piedade, aoni'le 
importancia. depclis das solemnidades religiosas foi sepultade 
- Como se interessava muito o conde pelo bem pu- • \ 
blico, logo que recebeu a carta régia de 27 dê No- ~ 
vembro de 1808, prOmOVeU O incremento das Sa- A BAHIA PASSA A SER. GOVERNADA POR UMA ADMINISTRAÇÃO 
linas, de Sergipe. Em sua administração formá- TRINA \ 
fão-se as companhias de seguro, uma chamada \ 
:_Boa-fé-e outra denominada-Conceito publico- Morto o governador e capitão-gElt)eral conde da 
sendo a primeira approvada pela carta régia de 9 Ponte cumpria pôr-se em pratica a ordem régia 
de Junho, e a segunda pela de 24 de Outubro. de 12 de Dezembt•o de 1770, que dete11~ina o mod'o 

Por muitos an~;~os viveu em um dos arrabaldes. de successão dos governadores, no caso de morte 
da cidade da Bahia, conhecida pela denominação. , ou outro impedimento imprevisto, e em vista (lo 
de-Cabula-uma parda chamada Nicacia, que se· alvará eitado assumirão a admini~tração e governo 
ampregava no exercício da magica infernal, e tão da c,apitania o arcebispo D. Fr. José de Santa Es
oelebre se tinha tornado por suas diabruras e sor- chólastica, o cbanceller da relaçiJ,o Antonio Luiz ~e~ 
tpegios, que o povo supersticioso corria á sua casa 'reil'll. da Cunha e o marechal de campo João Bap
em busca dos meios de adquirlt· fortuna ou con- tista Vieira Godinho, os quaes, convencidos das 
s.egu~r, intentos; e. como seme.lh.ante p~ofissão era necessidades l?u?licas, combinárão em or~ar so~re 
proh)b1da pelas leis e pela rehg1ão chnstã, e pelo o oasco do 2° reg1mento de caçadores a pe a leg1ã0 
bom. senso·, o conde da Ponte, para acabar com o de caçadores a pé e a cavallo; em vista d'a carta 
esca:q.dalo, mandou prender a feiticeira Nicacia, régia de 3:1 ele Agosto de :1809. 
vlndo ella sentada em seu carrinho, por ser alei- Foi este governo trino que mandou edificar o 
jada, e onde constantemente permanecia, fazendo quartel de ca·vallaria. nos antigos armazens, na 
des~e modo a sua entrada na cidade no ~eio de praia çl.enominada Agua de :Meninos, para onde 
lUUJto .P.OV?, qu.e a. contem.plavn com admiração. mudou o esquadrão. do mesmo_ nome, que se ~chuva 

A feiticeira NICacw, depms de algum tempo de aquartelado no sitJ.o, conhemdo pela denommação 
pr1sao, falleceu no dia segunda-feira 14 de Março de-Tororó--desde que se organisou por aviso de 
de :1807. -13 de Agosto de 17119, mandado a D. Fernando 

No dia 5 de Janeiro de 1.809, teve o conde ela José de Portugal. 
Ponte denuncia que na vespera, quarta-feira 4 de O arraial de Cailité foi elevado á categoria de 
Junho, se Linhão insurgido outra vez os escravos villa, e se crcárão juizes de fóra para as vlllas de 
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Santo Amaro da Purificação, M.aragogipe e rio de 
· Contas, em attenção ao alvará de 15 de Janeiro de 
18i0, e se reunio por outro alvará de 19 de Março 
deste mesmo anno a ouvido ria da villa de Ilhéos á 
conservatoria das matas desta importante comarca, 
que até essa data permanecia sepur:ada e distinctas 
as suas jurisdicções. . 

OS LAVRADORES E ENJ\OLADORES DE TABACO DA VJLLA DA 

CACHOEIRA ( HOJE CIDADE), NA CAPITANIA DA DARIA, 

OFEERECEM DONATIVOS PECUNIARIOS PARA SOCCORRER 

PORTUGAL. 

O juiz de fóra da Cachoeira José Raymundo de 
Passos dé Porbem Barbosa, movido dos sentimen
tos patrioticos que possuía, convidou aos habitantes 
da villa da Cachoeira, na capitama da Bahia, a con
'tribuit·em com o que quizessem para soccorrer a 
metropole portugueza, e achando geral acolhimento 
á' sua idéa principiou elle por ceLier os ordenados, 
que lhe devia a fazenda real do anno de i 808 e os 
de t809, para aquelle ·fim. 

Seguio-se Antonio João Bello, rico proprietario, 
subscrevendo com a quantia de 400$; e os lavrado
res e enroladores de tabaco, não só da villa, como 
do seu termo, offerecêrão para socorro, por inter
media do mencionado juiz de fót·a, a quantia que 
rendesse do tabaco, avaliado cada rolo em 600 réis 
lendo isto pr\ncipio em Janeiro de 1808 emquanto 
durasse a guerra, contando-se de oito a nove mil 
rolos de tabaco, termo médio, clas saf1;as do districto 
da Cachoeira. 

Esta offerta, tão voluntariamente feita em pro
veito dos habitantes de Portugal, foi louvada e agra
decida por Sua Alteza em carta de 20 de Dezembro 
de i808, escript:a ao referido juiz de fóra, não só 
por ter sido promovidG por elle aquelle valioso do
nativo, como pela olferta dos seus ordenados. Sua 
Alteza, em seu real nome, mandou agradecer a to
dos os lavradores do município da Cuchoeira, que 
se distinguirão com os seus donativos para um fim 
tão nobre e humanitario. 

NO DIA 1.6 DE DEZEMBRO DE d.809 ABRIO-.SE A BIBLIO'fHECA 

DOS GUARDAS-MARlNHAS NO RIO DE 1ANEIRO 

No dia 16 de Dezembro de 1808 foi aberta a bi
bliotheca da companhia dos guardas-marinhas no 
Rio de Janeiro, e franqueada aos estudiosos (onde 
lambem forão depositados os escriptos mariLimos) 
desde as 8 horas da manhã ás 2 da tarde, com ex
cepção dos dias santificados e dos dot]ingos, e dias 
dos santos dos nomes e annos de Sua Magestade e 
dos Pl'incipes Reaes, desde o domingo da qulnqua
gesima até a quarta-feira de cinza, desde a quarta
feira santa até a segunda dos Prazeres. 

Nos tempos não prohibidos poderlào concorrer a 
utilisar-se da bibliotheca os officiacs de marinha 
que se apresentassem vestidos na l'órma da ordem, 
e os prol'essores da real academia dos guardas-ma
rinhas. 

Creada a bibliotheca, o commandante da compa
nhia dos guardas-marinhas propôz aos seus collegas 
e camaradas, zelosos pelo bem do Estado e da ma
rinha, a concorrerem com elle á bibliothcca em to-

das as noites dos primeiros dias activos de cada se
mana, para juntos conferenciarem uma obra, que, 
desempenhando o Litulo Bibliotheca officwl de mar 
e guerra, viesse por um lado a economisat· tempo e 
despezas, talvez superiores ás forças dos soldos mi
litares, offe1·ecendo por outro lado reunidos em 
breve quadro, na linguagem porlugueza c com a 
melhor deducção, todos os conhecimentos que o 
of!icial de marinha deve possuir a fazê-los perfeitos 
na sua profis,são. 

Com a abertura da bihliolheca da marinha Li ve
rão os estudiosos os recursos que desejavão, e o 
Brasil mais uma instituição que necessitava. O de
creto da sua CI'eação foi publicado nos seguintes 
termos: 

u Tendo consideração a que deve concorrm• muito para 
o augmenlo e perfeição da minha real marinha o estabe
lecimento de um deposito dos escriplos marilimos. dos au
tores portuguezes, os quaes, não só pelas suas doutrinas, 
mas ainda pelos seus exemplos, são hem capazes de adian
tar por uma parte .os necessarios conhecimentos da nave
gação, e por outra parte de promover aquelle espírito de 
patriotismo, que os fez tão benemeiilos o recommenda
veis á posteridade : hei por bem crea1· uma bibliotheca 
para uso dos guardas-marinhas da minha armada real, 
debaixo da inspecção do respectivo comrnandanle, na 
qual se recolhão lodos os escriptos marítimos que existi
rem dos autores portuguezes, tanto manuscriplos, como 
impre.ss.os, ficando o dito co1~mandanle autorisado para 
os sol!cllar dentro e lóra do remo pelos rneios que julgar 
propl'los, e para fazer as despezas que se precisarem neste 
importante objeclo pe,lo cofre das multas da companhia 
dos mesmos guardas-marinhas, confo1·me as inslrucções 
que eu fõr servido parlicipar=lhe pelo men conselheiro e 
ministro de Estado, presidente do cooselho do ,almiran
tado,. devendo para mai~ facil execução do que tenho de
teJ:mmndo fazer-se publ.tco que ~odas as pessoas que pos
smrem alguns .d~s referidos escnptos, e os quizetem doar 
ou vender á bJbh'!_lheca, ~s apresentem ao seu inspeclor, 
de quem receberão o certtficado da sua doação ou o preço 
da venda que estipularem, na inlelligencia de que todos 
são obrigados a communicar qualqner obra de semelhante 
natureza para gue ao menos se possão cxtrahir os exem
plares necessanos a um estabelecimento em que o real 
serviço e o bem publico in leressão. 

u ·o conselho do almil'anlarlo o tenha assim entendido 
e faça executar. Palacio de Queluz, em o 1 • de Abril de 
·J802. - Com a rubrica do Príncipe Uegentc, nosso 
senhor. 1> 

'' Ultimamente, sendo indubilavel que a sciencia é a 
luz do mundo iotellectual ou racional, e que para o pro
gresso della deve concorrer grandemente, no estado actual 
dos c?nhecirucntos humallos, a composição de obras, que, 
recu~Ji~ndo com ~yslema o que se acha diiTundido pelos 
multiplicados escnptos de cada profissão, rE:>duza ttO mais 
breve tratado o corpo da doutrina que na realid11de mere
cer a nossa attencüo naquella prolissão, o commandante 
da companhia dos ~guaruas-marinhas tcru a honra de pro
pôr aos seus collegas e camaradas zelosos pelo bem do 
Estado e da marinha, que qneirfío conco1TCl' con1 elle na 
b!bliolh~ca respectiva em todas as noites dos primeiros 
dws acttvos de cada semana para que juntos fação ao Es
tado lusitano um essencialissimo serviço, que tahez não 
poderião prestar-lhe separados, o qual consistirá em se 
coadjuvarem muluamente para virem a eiTectuar a com
posição de uma obra, que desempenhando o titulo B-iblio
theca do o{{icial de mcw e guerl'a, \·enha por mo um lado 
a economisar. ~empo e despeza, talvez superiores ás forças 
dos soldos militares, oiTerecendo pot· outro lado, reunidos 
em breve quadro, na nossa linguagem e com a melhor de
ducção, todos os conhecimentos que os nossos camaradas 
devem possuir para que possão ser offlciaes perfeitos. •> 
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A TYRANNIA FEITA A' lNTELLIGENCIA E' TRANSPLANTADA MINISTERIO DE 23 DE JONIIO DE 1817 A 1821.-CONDE DA 
PARA O BRASIL E NELLE EXPIRA 

Embora se tivesse creado a imprensa no Brasil o 
seu instituto era limitado, e se não queria a liber
dade do pensamento para se não retrogradar da 
marcha compressiva dos tempos coloniaes, e para 
isto em 14 de Outubro de 1808 appareceu a seguinte 
pt·ovisão: 

u D. JoDo, por graça de Deos, etc., mando a vós juiz da 
alfandega da cidade, que, pondo em inteira observancia a 
minha lei de 16 de Dezembro de 1796, e as mais leis e or
dens que ella manda aguardar, não admillaes a despacho 
tinos nem papeis alguns impressos, que nessa alfandega 
entrarem, sem que se vos apresente 'icença da mesa do 
desembargo do pifÇO do Brasil. 

u E outrosim ordeno que me remeltais por mão do meu 
esc1·ivão da camara, que esta fez escrever, uma relação 
exacta dos livros e papeis que neste presente ao no tive
rem sabido, e que na conformidade das ditas minhas or
dens devão Ler licença. 

u o Príncipe Regente, nosso senhor, o mandou pelos 
seus ministros abaixo-assignados, do seu conselho, e seus 
desemlJaJ·gadores do paço. Joaquim José da Silva a fez no 
Rio de Janeiro a 14 de Outubro de 1808. Joaquim José 
de Souza Lobato a (ez escrever.-José Pedro Machado 
Coelho Torres. -José de Oliveira Pinto Botelho e Mos
queira. n 

A inspecção desta pl'OvisãG era rigorosa, e tudo 
se executava de conformidade com ella; porém re
ceiando-se que o espirito de partido ou innovações 
pudessem contravir-lhe. não se contentá!'ão com 
isto sómenle, e incumbia-se a policia de vigiar a 
respeito, constitu~ndo-se em legisladora, arbitra.ndo 
multas e perseguindo aos importadores de livros 
que não fossem sujP.itos ás determinações do go
verno, e para o que se fez publicar o edital que aqui 
copiamos, para se poder ajuizar dos esforços que 
se empregavão afim de que as luzes não se difun
dissem no Brasil. 

Mas, como quusi sempl'e as medidas abusivas e 
tyrannicas, pl'incipalmenLe as feitas á intelligencia, 
por si mesmas se destrJem, estas forão cahindo em 
desuso c por lim ex.pit·árão de todo: Eis o e.dital: 

<< Paulo Fernandes Vianna, do conselho de S. A. Real, 
fidalgo cavalleiro da sua real casa, professo na ordem de 
Christo, desembargador do paco e intendente-geral de 
policia da cõrte e Estado do Brasil, etc., faço saber aos 
que o presente edital virem que, importando muito á vi
gilancia da policia que cheguem ao seu conhecimento te
dos os avisos e noticias impressas, que se affixão ao pu
bHco acerca de livros e obras estrangeiras que se procurão 
divulgar, muilas vezes sem procurarem a approvação das 
autoridades, a quem o P1·incipe Regente, nosso senhor, 
tem confiado esta particulur inspecção, fica de hoje em 
diílnle prohibida a liberdade que se tem arrogado abusi
vamPnte os que fazem semelhantes public:ações, e todos 
os que tiverem de dar noticias de obras e escriptos estran
geiros, impressos ou não impressos, deveráõ primeiro tra
zer estes avisos ou annuncios á secretaria da intendencia 
geral da policia, para nella serem vistos e examinados, e 
se lhes permittir esta liberdade, e conhecer-se se têm ou 
nM obtido a approva~ão indispensavelmente necessaria; 
e os que o contr·ar·io fizerem, ou sejão nacionaes ou es
trangeiros, serão presos na cadêa publicu, e pagaráõ de 
pena 200S, além t!as majs que se impoem aos que pro
curarem quebrantar a segurança publica, para o que ha· 
verá inquericão al1erta em que se conheça dos transgres
sores, e se admittirãõ denuncias em segredo. llio de Ja
na.iro, 30 de Maio de 1809.-Paulo Fernandes Vianna. n 

BARCA ANTONIO DE ARAUJO DE AZEVEDO.-JOÃO PAULO 
BEZERRA.-D. MA~COS DE NORONHA E BRITO, CONDE DOS 
ARCOS.- THOMAZ ANTONIO DE ''ILLANOVA l'ORTOGAL, 
CONDE DE PAL~IELLA {DEPOIS DOQUE). 

Conde da Barca. 

O conde da Barca foi o celebre ministro de i807 
que muito concorreu para a trasladação da côrte 
portugueza para o Brasil, e a respeito de quem lar
gamente fallãmos no tomo i • da 2• parte da Choro
graphia llistm·ica, e aquelle com quem se entendeu 
sobre as aguas do TPjo o ministro lord Strang
fort para a abertura dos portos do Brasil ao com
mel'cio inglez. 

Era um varão muito instruido e protector das le
tras, merecendo do famoso padre Francisco Manoel 
do Nascimento, cenhecido na arcadia portugueza. 
por Filinto Elysio, os mais sinceros elogios. A no
meação do conde da Barca para o ministerio efn 
substituição ao marquez de Aguiar foi mal rece
bida pelo ministro inglez lord Strangfort, chegando 
a manifestação da opposição e audncia a tal ponto, 
que o Príncipe Regente pedio a sua retirada da 
côrte do Rio de Jane1rQ, o que se verificou(*). 

(') Dissemos que lord Strangfort muito se oppõz a que 
fosse c.bamndo Antonio de Araujo, conde da Barca. para 
o minisLerio, o que leve lugar por·decrelo de li de Feve
reiro de 181li, entrando elle para a pasta da marinha e 
domínios llllramarinos. Em consequencia disto foi que o 
Príncipe Regente se dirigio ao rei de Inglaterra, queixan
do-se do seu representante no Rio de Janeiro pelo modo 
seguinte: 

Documento ?'eservado e importantissimo pelo qual o Prín
cipe Regente se queima a el-rei de Inglaterra de lQrJ:, 
Stmng{ort.--Ca;rta de S. A. Real o Pt·i11ciJpe Regente"':\ 
Portugal, depois· o S1·. D. Joao Vl, a S. A.. Real o Pt·in- \ 
cipe Regente da Gra-Bretanha, depois Jo1·ge lV. 

<< Senhor meu bom irmão e primo.-0 meQ\ coração 
está verdadeiramente penalisado do deve~, que n'le impõe 
a minha dignidade soberana, de levar a9 conhecimento 
de Vossa Alteza Real factos de que poderia resultar algum 
des~osto, se não existissem entre nós ligações tão ami
gaveis e políticas 

u Desde que lord Strangfort reside junto de mim. na 
qualidade de enviado extraordinario e ministro pleni
potenciario, nunca cessei de o trata r com muita distincção 
e polidez, o que causava cinme aos membros do corpo 
diplomatico; !'aliava-lhe a toda a hora, em que desPjava 
tratar comigo de negocias; morava no meu palacio do 
campo, e eu prestava toda a attenção ás pretenções de 
diversos meus ~ubdilos que protegia. A expel'iencia mos
trou-me ha tempos, que elle abusava desta confiança, 
quer com discursos indecentes e escandalosos, que pro
feria sobre a sua influencia no governo, quer tomando 
a liberdade de usar de phrases injuriosas contra àlguns 
dos meus primeiros magistrados, e outros empregados: 
quer emfim, desculpando-se algumas vezes, sob pretexto 
de indisposição de saude, de ir á corte nos dias mais 
celebres; ao mesmo tempo que apparecia na cidade, para 
tornar visível a sua pouca attenção. Nada iguala porém 
as expressões, que lord Strangfort ousou proferir peranter 
mim, por causa da nomeação que acabo de fazer de um 
ministro de estado, 

<< Pelo fallocirnento do conde das Galvêas, eu disse a 
lord Strangfort que podia dirigir-se ao marquez de Aguiar, 
porque o e.ncanegaria interinamente e por pouco tempo 
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Desde que o .conde da Barca deixou de ser secre
tario privado de el-rei O. José I, foi empregado 
no governo da Sra. D. Maria I, na diplomacia, na 
Allemanha, em Inglaterra e França, assistindo á 
morte do desventurado Luiz XVI, e de volta para 
Lisboa das suas commissões diplomaticas foi occupar 
o lugar de ministro de Estado, e no Rio de Janeiro 
se constituio um verdadeiro amigo do Brasil, por
que foi elle quem aconselhou a carta de lei de i6 
de Dezembro de i815 que elevou o Brasil a reino, 
e fez vir de Portugal em i8f6 a divisão dos volun
tarios reaes de 4.000 homens de tropa, escolhidos, 
commandada pelo illustre genet·al Carlos Frederico 
Lecor, depois visconde da Laguna, que tomouMon
tevidéo e livrou a província de S. Pedro do Rio 
Gmnde do Sul das continuadas depredações do 
celebre Artigas. 

Foi o conde da Barca quem redigio as in~trucções 
para os plenipotenciarios portuguezes no congresso 
de Vienna, os quaes negociárào os tratados de 2i 
e 22 de Janeiro de i8{5, obrigando-se a Grã-Bre
tanha pelo primeiro tratado a pagar a somma de 

da repartição dos negocios estrangeiros, como fôra o 
conde das Galvêas. Achando-se o meu ministerio redu
zido á este unico ministro, quiz igualmente nomear inte
rinamente na repartição dos negocios estrangeiros e da 
guerra, o conselheiro de estado Araujo, que sempre 
convoquei para as sessões deste conselho, desde que estou 
no Brasil, não só porque não tinha outro aqui em estado 
de desempenhar este lugar importante, mas tambem 
porque sendo o seu merecimento geralmente reconhecido, 
nunca encontrei nelle (apezar de que houve uma época, 
em que foi tão calumniado, quanto innocente) senã9 senti
mentos de honra e de lt:aldade, e princípios políticos de 
adhesão a feliz alliança, que ha muito tempo existe entre 
as nossas duas corôas. 

1c Qui:l: dar a Vossa Alteza Real, communicando ao seu 
ministro a minha intenção sobre este objecto, uma prova 
mais de consideração para com Vossa Alteza Real. Lord 
SLrángfort oppoz-se a esta nomeação, apezar de recordar
lhe, que elle mesmo havia ha muite declarado que o go
verno de Vossa Alteza Real, não linha mais opinião má 
sobre o caracter e comportamento de Araujo, e conver
samos a este respeito alguns dias. Elle então asseverou-me 
que tinha antigas instrucções, que lhe prohibião tratar 
com Araujo, e blazonava mesmo desta opposição nas so
ciedades. Tomei pois a resolução de empregar Araujo no 
miuisterio da marinha e colonias. Logo que lord 
Strangl'or teve conhecimento desta nomeação, apresen
tou-se-me, e com um ar fóra de toda a decencia, disse-me 
que ia dar parte á sua cõrte desta noticia, e que con
tribuiria, quanto podesse, para que Vossa Alteza Real 
rompesse · todos os vínculos de amizade comigo ; que em 
seis mezes não haveria mais do que um consul britan
nico aqui, e que não me entregaria mais uma carta de 
Vossa Alteza Real, que me annunciára. Accrescenlou 
emfim, que Araujo, amigo do marquez de Aguinr, teria 
toda iafluencia nos negocios politicos. Respondi que toda 
a ~esolução s.u~rcma me pertencia, assim como a escolha 
dos meus mm1stros, e que o seu comport<.<menlo e ex
pressões atacavão os direitos da minha soberania; e 
confesso a Vossa Altezaa J'<eal que custou-me a reprimir 
a indignação. 

« Peço pois a vossa alteza real uma satisfação cor
respondente a este insulto, pâr~ que a harmo~ia que 
reina entre nós, e que tenho Lido sempre a pe1to con
servar não se perturbe. 

u Peço a Vossa Alteza Real, que esteja bem persuadido 
da alta estima e do alfecto o 1t1ais inviolavel, com que 
sou, Senhor; meu irmão e primo (assignado).-JortO. 

« Santa Cruz, 20 de Fevereiro de i81ll. )) 

300.oOO libras esterlinas para satisfazer as reclama
ções feitas dos navios portuguezes, apresados por 
cruzadore~ inglezes antes do 1" de Junho de 18i4, 
pelo mot1vo allegado de fazerem o commcrcio illi
cito de escravos, e pelo segundo prohibindo-se a 
todo e qualquer vassallo da corôa de Portugal o 
comprar escravos e traficar nel!es em qualquer 
parte da costa d' Africa, ao norte do equador, de
baixo de qualquer pretexto e por qualquer modo 
que fosse. 

Rebentando neste tempo a revolução de 6 de 
Março de i8f7 em Pernambuco, o conde da Barca 
não tardou em apromptar uma divisão de tropas, 
commandada pelo babil.general Luiz do Rego Bar
reto, a qual quando chegou á capilal do Recife 
achou já a revolução acabada pelas acertadas pro
videncias dadas pelo benemerlto conde dos Arcos, 
que então governava a Bahia. 

Desejando o conde da Barca que no Brasil pros
perassem as bellas-artes, rnandou convidar ao sabio 
secretario do instituto de França Mr. Lehreton, o 
qual veio acompanhado de distinctos professores de 
pintura e esculptura, e creárão a academia que 
actualmente existe, d'onde tem sabido artistas emi
nentes, como referiremos quando lra tarmos da men-
cionada academia. · 

O conde da Barca, já muito valetudinario, suc
cumbio no dia 2i de Junho de f8f7 a uma febre 
nervosa em sua casa no Engenho-Velho, e foi se
pultado na igreja de S. Francisco de Paula, tendo 
de idade 65 annos, um mez e 7 dias. 

O conde da Barca, exe.ccendo tantos empt·egos na 
monarchia, morreu pobre e individado, não tendo 
de seu mais que a sua copiosa liVI'aria e bellos qua- • 
dros de pinturas, que forão vendidos para pagar a 
seus credores. 

Joao Paulo Bezerra. 

Ao conde da Barca succedeu João Paulo Bezerra 
por decreto de 23 de Junho de -t 817 na pasta da fa
zenda e interinamente na dos negocios estrangeiros 
e da guerra. . 

João Paulo Bezerra tinha antes exercido eom dis
tincção empregos de diplomacia, como enviado ex
traordinario e ministro plenipotenciario junto aos 
governos dos Estados-Unidos, da republica hollan
deza e do Imperadm· da Russia ; e quando chamado 
para o Rio de Janeiro, logo em seguida á. sua apre
sentação, foi no dia 23 de Jun-ho nomeado para o 
ministerio que exerceu por tão pouco tempo, que 
não teve occasião de servir ao 'Brasil, porque falle
ceu no dia 29 de Novembro de i817 de uma apo
plexia, na idade de 7i annos, 5 mezes e 2 dias, 
sendo sepultado no dia 30 no convento de Santo An
tonio, com todas as honras devidas á sua posição 
social. 

Conde dos Arcos. 

D. Marcos de Noronha e Brito, 8° conde dos Ar
cos, foi um dos maiores vultos que figurou n:os des
tinos do Brasil. 'l'endo adquirido um nome distincto 
no governo do Pará, veio governar o Rio de Janeiro 
como vice-rei, succedendo a O. Fernando José de 
Portugal, tend~ si~o elle quem entregou o gov~rno 
do Brasil ao Prmmpe Regente de Portugal no cha 7 
de Março de f808. 

Por motivos, que em lugar competente diremos , 
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foi nomeado em 30 de Outubro de 1.810 para gover
nar a Bahia, e logo que alli chegou fez abrir a aula 
publica do commercio, creada por alvará de i5 ele 
.Julho de 1.80~ ; estabeleceu a fundição militar, e 
por aviso de 1.5 de Julho de f8H lhe foi agradecido 
a remesstt que fez par·a a côrte das primeiras bom
bas nlli fundidas; creou um regimento de müicias 
nas villas de Valença e Cayrú, dous na comarca de 
Sergipe de El-Rei ; pro:noveu a navegação fluvial 
do Belrnonto ou Jequitinhonha fundou destacamen
tos para impedirem as aggressões dos gentios ; fez 
abri r estr·adas para facilitar o commercio das co
marcas do sul com as de Minas-Geraes ; mandou 
crear a cadeira de grammatica latina em Valença 
em 23 de J u nbo de 1.8H, que foi transferida para a 
villa de Cayrú, e muitas de primeiras letras, e 
mesmo de latim, para differentes yiJlas e povoados 
da pr·ovincia ; pl'Omoveu o apparecimento da arte 
typogt·apbica, obtendo a autorií'ação pel1) carta ré
gia de 5 de Janeiro de 18H, começando pela gazeta 
f dade de Ouro. 

desembarque da família real na cidade da Bahia, 
feito á custa da camara. 

Com a elevação do Brasil a reino pela carta de 
lei de 1.0 de Dezembro de 1815 deu o conde dos 
Arcos as mais evidentes provas de regosijo, porque 
elle afagava a idéa d~ sua independencia; protegeu 
a colomsação e a agrwulLura; em 1816 deu começo 
á abe~tura do ca?a!, chamado do Papagaio, a sahir 
na prara de Jeqmta1a, para facilitar a navegação dos 
barcos do interior ou do reconcavo. · 

No dia quarta-feira 1.6 de Janeiro de 1.8i7 deu 
começo ás primeiras operações da caixa filial dg 
banco do Brasil, creada por· lei de 16 de Fevereiro 
de 1816, tendo lugar no dia l.erca-feira28 do mesmo 
mez a abertura solemne da praça do commercio 
offerecendo o corpo commer•cial da_Bahia ao cond~ 
dos Arcos uma espada no valor de 1:4008, feita em 
Londres, collocando-se no dia' 6 de Outubro o re
trato do co~de, em co!'po inteiro, na casa da praça 
do commerCJo. 

Cbegando no dia 15 de Março, trazida por uma 
embarcação a noticia da revolução de 6 de Março 
de 1.81.7, em Pernambuco, para mudar a fórma do 
governo, e que tinha ramificações com a Bahia e 
outras províncias, o qu~ se verificou com a inespe
rada presença do padre José Ignacio Roma no dia 
25 de Março, o qual, vindo em uma jangada a pro
pagar a revolução, foi immediatamente preso pelo 
ca!Jo de policia Simplicio Manoel da Costa ; e 
scwnte de tud~ o ?O!lde, não querendo compromet
t~r todos os mdi!fltados, lançou mão de medidas 
vwlentílS para evitar maiores males. 

Auxiliado de pessoas notaveis fundou a biblio
tbeca publica, cuja idéa partio elo prestante coronel 
Pedr·o Gomes Ferrão no dia 1.3 de Maio de 181<1, 
contendo até o dia 8 de Setembro de 1.862 16.000 
volumes de obras excellentes, e algumas de subido 
valor pela sua raridade, dando o conde dos Arcos 
para a mesma bibliotheca annnualmente, emquanto 
al li esteve, 648; foz acabar o tbeatl'o de S. Jolto e 
abl'i-lo no dia 1.3 de Maio de 1lH2 com a represen
tação do d!'ama A Escosseza ; fez o reducto de Je
qurtaia; fez o caes da alfandega; abrio a estrada 
do Rio-Ve!'melbo para a de S. Pedro, fazendo tra
Lalhar nella mais de 300 forçados; áeou uma com
pap.hia de voltll1tal'ios milicianos, a que deu o nome 
de-guarda-costas do príncipe D. Pedro-da qual 
era elle o chefe ; creou um correio terrestre para o 
Maranhão, que foi approvado pelo governo real por 
aviso de 1.8 de Setembl'o de 1.8:1.3; cuidou do aror
moseamento da ci lade, acabando com o uso das 
rotulas nas janellas das casas, já exigido em 1.6 de 
Setembro de 1809, e mandado por em execução por 
avi:;o de 1.5 de Dezembro de 1.810 .. 

Chovendo continuamente por 45 dias na cidade 
da Babia no anno de 181.3, e por volta de i hora e 
meia da tarde cahindo uma muralha do cume da 
montanha, no lugar da Cruz do Pascoal, sobre os 
tr·apiches do Pilar, o conde dos Arcos deu tão 
promptas e acertadas providencias, que salvou mui
taa vidas e fortunas' que tinhão ficado sob as rui nas, 
e por esse motivo detet·minou se reedificassem as 
casas do noviciado para as sessões do g9verno, junta 
da fazenda, relação, camara, etc., não só para accom
modar· as reparti~ões, como para animar as novas 
edificações e espaçamento da ciâade, o que tudo foi 
approvado pelo governo do Príncipe Jtegente. 

Mandou fundar uma casa que servisse de praça 
do commercio, solicitando em 1.2 de Abril de 1.8H 
permissão para se construir· o edificio no terreno 
que sobrava da bateria de S. Fernando, e conce
dida em aviso de 10 de Maio lançou o conde dos Ar
cos a primeira pedra do edificio a 16 de Dezembro 
de 1.814, em cuja noite deu o commercio um cx
plendido baile, importando a obra em 60:000$, que 
fo.i toda á custa do commercio, dando o conde dous 
pedt•eiros, um carapina, além de 200$; fez o pas
seio publico, e no meio levantou-se em 23 de Ja
neiro de ·1815 a famosa pyramide, em memoria do 

A . prisão .do padre Roma deu-se por que o jan
gadeu·o, em vez de entrar. em algum porto perto de 
Itapoan. ou mesm? J?O. R10-Vermelho, puxou mais 
para diante, e prmc1p10u a bordejar em frente da 
barra, e por fim, á noite, fundeando entre as duas 
fortalezas de S. Diogo e Santa Maria, mandou um 
h.omem á terril; comprar na taverna do dito SimplJ.
cw, que era o mspector daquelle lugétr; e este, deSr
confiando, lhe perguntou o que trazia a janrrada ao 
9:ue lh~ resp?ndeu o jangadeiro que trazia ~ôco;; e\ 
1~du Simplc1o examinar os generos, porq,ue nego
ma:va em molhados, em vez de côcos enc'ontrou o 
padre Roma e o filho, e .os conduzic.\ para a cidade 
e chegando Simplicio com o padre Roma e o fllbo' 
e outros, pelo forte de S. Pedro, encontrou a escolt~ 
mandada pelo conde dos Arcos, qae recebeu os 
presos. 

Os jangadeiros· forão ta mbem presos, escapando 
um q~x se não soube mais noticia delle. Em conse
q_uenma, desta prisão fizerão na Bahia muitas poe
Sias e d entre ellas nos recorda um Pelo signal e um 
P_adre-nosso ao conde dos Arcos, e ao cabo Simpli
mo fizerão um Pelo signal da santa cruz. O do 
conde dos Arcos é do modo seguinte: 

rc Na barra foi que se vio 
A jangada bordejando. 
Como se estivesse esperando 

Pelo signal. 

rc Foi o Simplicio fiscal 
Em ir ao padre prender, 
Vindo cavalheiro set· 

Da Santa-Cruz. 

rc Para o palacio o condllli, 
Vindo de traição aos seus : 
Dos falsos pernambucanos 

Livre-nos Deus. 

I 
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r< Foi preso o padre e o> seus, 
O que fôr Justo direi, 
Por se levantar contra o rei 

No;so senhor . · 

<< E o tão justiça destroça 
Dos falsos pernambucanos, 
Que sempre são dos bahianos 

Inim igos. 

cc Se entrárão no perigo 
Os jangadeiros cu! pados 
E' porque forão chamados 

Em nome do padre . 

« O doutor, para que guarde 
A todos no pensamento. 
Disse que veio ao livramenlo 

Do filho. 

cc Cercada de maravilhas 
De conselbQs obrigado, 
Como se fora ditado 

Do Espírito-Santo. 

cc Como se oppôz abateu-se ; 
A vil culpa nos contem: 
Elles nos sirvão de exemplo 

Para sempre, amen. » 

Tambem fizerão um Padre-nosso ao conde dos 
Arcos, que por não o lermos ja todo de cór apenas 
memorat·emos o seguinte: 

cr Excellentissimo conde 
Da mais alta- fidalguia, 
Viestes ser na Uahia 

Pai nosso. 

<< Como no goferno vosso 
Amparo viemos ter, 
Iiavemos todos dizer 

Que estais no céo. 

Pelo castigo de um réo 
Do mais enorme delicto 
Fostes, senhor, por isto 

Santificado. 

<< Por tudo que haveis obrado 
Com tão honroso decoro 
Cravado em lamína d'ouro 

Seja o vosso nome, etc. >> 

No .dia 20 de Março creou uma commissão mili
tar, presidida por elle, com dou·.; officiae~ generaes, 
dous coroneis, dous tenentes-coroneis e outros tan-. 
tos majores, e sendo relator o ouvidOl·-geral do 
m·ime, e presente o padre 'Roma, foi por ella con
demnado á morte, sendo fuzilado no campo da Pol
vora, ãs 10 horas da manhã do dia sabbado 29 do 
referido mez. 

Antes da execução do padre-Roma fez marcl:!ar 
por terra para Pernambuco dous esquadrões de ca
vallaria, sob o commnndo do major Francisco de 
Paula Oliveira, e no dia 29 de Março fez embarcar 
um batalhão de artilharia, com mandado por D. Luiz 
Balthazar da Silveira. 

Desejando mandar o maior numero possível de 
tropas, embarcou no dia 6 de Abril mais 60 praças 
de artilharia, commandadas pelo capitão Francisco 
de Paula de Miranda Chaves, e no dia 7 mais 80 
praças do 1 • regimento de infantaria, commanda
das pelo major Rodl'igo de Al'golo Vargas Cirne de 
Menezes, sendo o chefe de toda a força expedicio
n3.ria o marechal Joaquim de Mello Leite Cogminho 
de Lacerda, levando po1· seus ajudantes de ordens 

os majores José Egydio Gordilho de Barbuda e Sal· 
vador José Maciel. 

Não obstante Ler Sua Magestade, pot· aviso de 9 
de Abril de 1811, approvado todas as medidas por 
elle tomadas, não abusou do seu poder. Ucceiando 
as consequencias de uma devassa geral, mandada 
abrir por V<'trLa régia de 23 de Abril, escolheu um 
j ui.z prudente e bondoso, sendo pt'eferido o des
embargador Manoel José Baptista Filgueiras, e para 
escrivão o desembargador José Gonçalves Marques. 

Quando o conde dos Arcos dava ncet·tadas e pru
dentes providencias a respeito da revolução de Per
nambuco, chegou no dia 28 c)e 1\fnio, pelas 7 horas 
da noite, um navio, dando noticia da re!;ltauração da 
cidade, conduzindo ·12 presos dos cabeças da revo
lução, os quaes forão levados duas horas depois 
para a cadêa, c as bandeiras da revolução conduzi
das para palacio. 

No dia 9 de Junho chegou á Bahia, vindo de Per
nambuco, o navio de guerra Cm·1·asco, trnzendo a 
seu bordo 73 presos; entre elles vierão Domingos 
José Martins, o padre Miguel Joaquim Caldas e 
José Luiz de Mendonça, os quaes forão recolhidos 
ás cadêas da relação, principiando o conselho no 
mesmo dia 9, ao qual compareceu em primeiro lu
gar Domingos José Martins, e depois os outros, 
sendo confirmada a sentença de mOtte no dia 1 i, e 
no dia seguinte 12, ás 4 horas e meia. da tarde, fo-. 
rão fuzilados no campo ela Polvora, ao pé da forca, 
sendo os seus cadaveres tratados com o maior des
prezo. 

O COJlde dos Arcos, depois destas execuções, pro
cedeu em tudo o mais com brandura e modernção, 
não perdendo a mais ningnem . Po1' esse tempo o 
príncipe Maximiliano, andando em suas viagens 
scienlificas, indo da capitania do Espit•ito-Santo 
para a Bahia, foi preso no arraial da Lage e maltra
tado pelo capitão-mór de NazareLb, e logo que o 
conde teve noticia deste facto mandou immediata
mente solta-lo, e com todas as defercncias e 
considerações o recebeu, estranhando a acção do 
capitão-mór, que se desculpou com a ignorancia. 
O príncipe em sua obra sollre as viagens ao Bra
sil muito elogia ao conde dos Arcos. Continuando a 
fazer benelicios a Bahia, foi nomeado por decreto 
de 23 de Junho de 18f7 ministro de Estado dos ne
gocias da marinha c ultramar; e a Bahia, quer&ndo 
manifestar-lhe o seu reconhecimento, nomeou uma 
commissão composta dos negociantes Pedro Hodri
gues Bandeira, José lgnacio Accioli, Antonio da 
Silva Paranbos e Francisco Martins da Costa, para 
lhe instituir um vinculo de 100:000$ em acções do 
banco do Brasil em seu beneficio c de seus herdei
ros, e para o que conseguia permissão régia por de
creto de 6 de Outubro de f817. Ao mesmo tempo 
que isto se deu o commercio lhe ma,ndou construir 
um palacio no Rio de Janeiro, onde residio, o qual 
hoje serve de paço do senado. 

Na 2" serie do meu Brasil Histo1·ico escrevi larga
mente a bistoria da revolução de 6 de Março de 
1817, e aqui, aproveitando a opportunidade, trans
cr-everei alguns documentos de impo1·tancia prece
dendo-os pela carta historica, que eu encontrei no 
processo or·iginal que possuo. 

Esta carta, escl'ipta de Pernambuco para o Rio 
de Janeiro por um porLuguez a outro seu amigo e 
compatriota, resumindo os factos, como testemu
nha presencial dos acontecim~>ntos, os expoem com 
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clareza, dando _ao leitor uma idéa. precisa do que 
foi a infeliz t·ebellião de G de Março de 1817. 

u Hecife, 15 de Junho de 1817 .-Ah meu compadre. Es
capei dnlyrann;a de ladrões esfaimados, que se fizerilo se
nhores do er.nrio de Pernambuco, acclamnndo libenladc, 
igualdade e izenção dos novos tributos. No di a a de 
~larço es tando eu no Recife c a familia no Poço, <H·n
hando ele jantar, ouço tocar a rebate: chego á janella; 
'ejo quatro senlinellas na porta elo palacio, aponJ.ando 
as bayonetas contra quem queria en trar. 

<c Ao mesmo tempo ouço gri tos pela rua, izendo-viva 
el-rei e a palria-todos armados de espingardas, baca
martes, espadas;. volto para a parte detraz, vejo sahir 
o general em jaqueta, calças, chapéo redondo e espada 
nt"ii!, rodeado ele oT!ciacs·e levou a sua gllarda adiante. 
Ou~i tiros na ponte para onde foi o general que se re· 
fu:.nou no forte do Brum. H então muclárão as vozes, e 
dizião-vi \'a a palria , -morm lodo o marinheiro. Eu 
fehei a porta da I'Ua, e fiquei tremendo assus tadissimo, p0is 
bem sabe, que chmuão aqui marinlteir·o a lodo o europêo. 
Eslava vcnd~ o momento em que me escalavão a JlOrla, 
e me watavao. Era uma algazarra pelas ruas-viva a 
pau·in, morra mat·iuheiro-. o J;reto Felix sal!c para ir 
saber o que em aquillo, e não tornou mais. 1\s<;im levei 
toda a tarde: vi pelas rotulas passar um de cavallo com 
matuto~, grilando-viva el-rei nosso senl10r-: tomão para 
o eo~legto ; estava ahi um filho de o. Catharina que apenas 
ou 1' 10 nquellas palavras quiz mala r esse com mandante o 
qual fugio, o a sua tropa. ' 

• << De no!tc soc.cgár·ão o.s tiros, c não se gritou mais. 
Pela manha elo d;a 7 con t!l1uárão até ás oito horas: então 
co rreu pelas ruas um ajudante da artilharia gritando 
ás patrulhas, que não matassem mais, que esl~va a terTa 
enlPeguc e em paz .. Eu então, ainda que com mnito 
medo, me embarqucl para o Poço, onde achei Lodos 
chorando; .0 frei Mi&uel animando-os, o qual apenas se 
tocou a _re~al~, saluo do moste iro a pé, e foi . razer 
co.mg.aolua as I_1'1;1~s c sobrinhos. Sou!Je culão h\, que 
foi o caso . Ayrsarao ao governador da conjuração que 
eslava delermmada, e derão os nomes dos trahidores 
lodos pedreiros livres. S~uberao que estava preparacl~ 
a se~ na para acclamação; mstárão com elle até por cartas 
ano~llmas. Elle per~urbou-se, e não soube fazer o que 
dev!aJ por·que llavta de mandar primeiro prender aos 
captlaes ela artilharia c infantaria cada um em suas 
casas, por officiaes milicianos m·m~dos; depois aos pai
sanos, e em~arcal-os presos para o LUo . Eslava tudo aGa
baclo .. Não ~ez assim. Convocou conselho, que fez com 
os bt·rgadCiros .chefe d'a rtilharia e chefe de infantaria, 
o Gon.çalo Marmho, Percz e o secretario José Carlos 
e c_rc~o que José _Roberto . Apresenta-lhe a relação elo~ 
con~ur ados, e volao 1ogb sobre os castigos que se lhes 
devia dar, m.esmo, em Pernambuco, uns com veneno, 
ou~ros assassmados mesmo na sala. Que inconsiderados, 
e lllegaes votos; dizem que se achárão os votos e que 
só o ~erez e _José l\ober·lo farão do voto de' serem 
r;metl1clos ao R10 de Janeiro. Alexandre Thomaz, 11judante 
d ?rdcns lambem deu voto de assassinio. Esle conselho 
fo1 rev~J~t_?o aos conjurados. Acautelão-se os tl'arlilharia 
e mumcwo clandestinamente as suas com pánh ias. Manda 
o govem~ urdem ao quartel para que no dia 6 se achassem 
c~ paluc10! laes.e tctes officiaes pela uma hora da Lar·de . 
E me.1o d~a , ma~da prende~· Domingos .José Martins, 
o padr c Jo,lQ Rtbmro, o A~lomo Cabugá, o cirurgião Pei
xoto, ele. Chega <t hom, nao apparec~rão os Laes officiaes 
ma!Hla o ~onerai. prendcl-os pelo chefe d'arlilharia A n: 
lonro .fo~q utm : ~a1 .~slc prende Domingos Tlteolonio, o 
q~al se r eco lhe as Cmco Pontas, prende ao José de Barros 
Lunn, chamad~ J,eão Coroado, este resiste e mala 
o chcf~. ycm d1ss~ para o palacio, ofl'crece-se Alexandre 
Thomaz aJudante d ordens; vai encontra-se com o Pcdrosl) 
es\ranha.Jh~ a des~bediencia, porém ellc manda-lhe atirar; 
ca 1e !10 c,.u,lO , entao o atravessa com a espada e o mala . 
~~andr. 1lo~o locar a rebate; ajunlão-se as tropas cuminhüo 

~· I 1crros . uns para. o Brum, outr·os para o erario; 
soltuo-se Dpmwgos MurLms, Domingos Thcotonio, Cabugá, 

e os presos da cadêa. Fazem desistir ao governador do 
governo, e a .José Roberto da defesa elo erario, porque 
nflo achou lá armas. com que se defendesse. Tudo isto 
succedeu por Íllcuria do governador, que se ell c tivesse 
fornecido o era rio de armamento, polvO!'a bala e peças, 
José Roberto resistia aos ladrões, c não )e\'avão as <lOasas 
como lcyárão áo; mãos laYadas, por•c.tne havia muita geutc 
que qlllz~ssc ddender; mas não tinirão com q11e, e 
os rnsurgentes se aproveiLúrfto desse delcixamento. Quem 
se . propõe a atacar um caso destes, <Jcaulela tndo, 
marormenle a defesa do erario Finalmente, ficárão senhores 
absolul~~ da terra, e remellêrão ao general Enlrúrfto a legis
lai·, fcrv1ao osbuuclos. Foi o primeiro que se tralassçm todos 
por vos, até ao mesmo governo, que chamárã.o p1·ovisorio, 
e. se ~hamass.em e assignassem patriotas, pena de morte. 
rio dr.a da wsurreição, fugirão varios negociantes para 
a Bnlna, em nm navio que eslava a salli r ,e que sahio 
sem cl_espach.o. .l.ppareceu logo uma tristeza gemi, desam
pará mo lllllllos o R ecif~, como eu tiz: não se vião senito 
casas fec~ada•, não apparccia gente tranca pelas ruas. 
Conhecêrao enlào os ladrões o desgosto do publico, e te
mendo alguma contra-revolução, ordcni\rão qu eJ todos re
colhessem as armas, que tivessem ao armazem da patria, 
pena de morte. Escrevêrão para a Bahia aos seus socios, 
e para a Paral.1yba e Rio-Grande. A Parahyba esteve 
prompla; no Hto-Grande foi preciso atacar Audré d'Albu
querque ao _governador José rgnacio Borges e prcndel-o. 

<< Na .Babm não live~ão igual sorte; porque o emissario, 
que lev?u as cartas, fo1 o padre José rgnacio l\oma : segui o 
por Serrnhaem, Alogôa e Penedo, e foi logo prégando e es
palhando proclamacões pela liberdade contra Sna Ma<>es
tade. O conde d'Ai·cos de logo avisado quando p~ssa 
para a Bahia é preso e . morto, mas nUa declaron os 
nomes das pessoas para quem ião sessenta cm·Lns que _ 
levo~ sem no_:ne, mas assTgnadas por Doniingos Martins, e o 
prov1sorro. Sa~ qt~atro os do governo: o padre João nibeiro 
para. o 1ec-::lestastrco, Domingos José Martins para o com
m: rero,. Manel cm:rê~ ~e Ar.vujo para a agricullUI'a: Dr. 
Jo,é LL!IZ para o JUdlcral. Frzeram govemador das armas 
a Dommgos Theotouio, coronel d'arlilharia a José de 
B:.tnos Lima, chamado Leão Coroado e da infnnlaria 
ao Pedroso; para conselheiros o 'nr. Bernardo, ~ 
Dr. Caldas, o padr~ Miguel, mestre de rbelorica, o 
padre P~ro 1:enono Bourbofl (que teve a vaidade 
de se nao assrgnar mais senão Wasllron) oovernadot• 
de armas, e os dons coroneis. Chamál'1ío 'u~ua vez ao 
~r. ~?racs(' ), e. como disse, que aqui! lo era uma JJC;~-
1 ac!1Cll a ~ atre-:lmenlo gmnde que havia de causa~ 
mmla lagnma, uao o ehamárão mais. Esquecia-mil dizer 
que o. clelestavel ouvidor Antonio Carlos erla um dos · 
prHneH·os conselheiro~, e o mais atr~ido dontra Sua 
Magestac~e ~lS proclamações que impr i mio. Haspàrão as 
corôas, tu·árao os quadros de Suas i\fa cslades c for
fl!Úrão bancl~im cl~amada republicana. Era um q~ndro ui
vrdrdo ao meto horrzonlalmenle; a parte d~ cima rn'l campo 
azul esc.mo, uma estrella em cima, c um arco íris: e 
por _barxo, o sol, não sei se, pondo-se ou se nascendo. 

yeJa Vmcê_. que dia escolhêrão para ben~cr estas ban
deiras, publi~am~nle com as tropas postadas, religiõe~, 
sacerdotes, v1ganos, camaras, era1·ios, alfandega, etc, 
(excep to. eu, . que estando no Recife uão appareci 11), 
fOI o dra . qumta-ferra de Endoenças tle manh~. Quem 
~ez a prattca e benzeu, foi o Dr. Bemarclo, 'o qual fez 
;urar a todos ~e ;oelhos, com a mão direila levantada 
por . Lodos, d_elender aquella bandeira, e no fim disse 
-Ytva a r.alna, a nossa religião (mas não csplicou se 
era a chnslã) e morra a lirannia renl. Disscrão todos 
viva. Tocárão-sc os zabumbas e instrumentos bellicos con; 
gra~de applauso, e vierão todos acompanhar o provisorio 
aqu1 para o collegio, que ·foi quando vi a grande quan
tidade . de clerigos, frades e a camara, etc. Grandes 
h~_r~ges ; moslrúrão bem que erão ped r·eiros livres.Des
v!arao a tantos fi eis da communhão geral de um dia 
tao sagrado, e ellcs promplos a irem. Entrárão Lambem 
a fazer um novo codigo, cujos capítulos puiJJicái'ão na 

(' ) O lexicographo Antonio de l\Ioraes e Silva. 
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cidade, em Igarassü e no Recife nas janellas da camara, 
onde apenas se ajuntarão os socios peclreiros livres, e 
alguns capole3. Quando elles esta-vão com este enthusiasmo 
e roubando o erario, em grosso, appareceu a no
ticia de que as Alagôas se Linha levantado, o Penedo, 
o Bonito, S. Antão, Páo do Alho, d'alli até a Para
hyba, c Rio-G1·ande, onde tinhão assassinaáo o Anclré 
d'Albuquerque, e todos lcvantúriio bandeira real, e se 
]lUZerao em a1·mas contra o provisorio. D'a!Ji a poucos 
dias apparece nm bloqueio. Est<:.va Gervasio com o seu 
navio carregado para a America Ingleza, afim de ir buscar 
armamento com o dinheiro que tinha mandado adiante 
pelo mulato Cabugá, que foi enviado do provisorio para 
pedir auxilio e offerecer aos commercimltes america
nos por 20 annos os gencros de Pernambuco JiÍ•res 
de direitos, c receber os seus, e para issso levou tam
bem elo erario ao que se julga para mais de 500,000 
cruzados, e logrou os ladrões. Gervasio, apenas vio o blo
C!Ueio, descarregou o navio. 

« Ficamos portanto bloqueados, po1· mar e por terra: 
ferveu a fome mais do que d'antcs; porque o que tinha 
entrado antes elo bloqueio era só pa1·a a t1·opn. A h, meu 

·compadre, que necessidades se padecêrão! O provisorio 
é verdade qne mandou logo ordem para se plantar man
dioca, feijão, milho e a1'roz, e com effeito todos plantárão; 
mas isto foi em Março, e como havia de haver em Abril 
farinha? Como a l1a de haver ainda agora? Para os meus 
não monercm de fome cheguei a comprar por empenhos 
a 16S e a l.SS o alqueire. 

'' Considere isto lJem, e veja o estado a que estarei re
duzido. Vendo-se, pois, os provísorios cercados, ·resolvem 

· ir atacar a "Alagoas, quando esta já linha pedido polvO!'a, 
bala e peças ao cende dos Arcqs, e este promptameulo 
a soccorreu com tudo. -

" Vão .primeiro á ULinguinha, mas ahi acb iio gente de 
.Ipajuca, Escada e Santo Antão, que, sem peças c sómenLe 
com espingardas, catanas e flexas, lhe fizerão tal estrago, 
que poucos escapárão. Exasperão com este acontecimento 
e propoem ir á Jpojnca, onde jú se achava o exercito com 
200 artilheiros da Bahia, e ao me·smo tempo combaLei' o 
Páo do Alho, e em ambas as partes forão derrotados in
teiramente, e lá morreu um filho do Suassuna; prendêrão 
a Domingos José Martins, o filho de Manoel Caetano de 
Almeida, o \Vaslhon. 

« Emflm, ficárã sem mais recurso para cambalcr, ape
zar ele terem levado comsigo os escravos, que apanbá
rão á força, e outros que se offerecêJ·ão com a promessa 
da alforria, de sorte que já não servião pelas ruas senão 
negras; cada nm escondia os seus escravos. A felicidade 
promettida pelo proYi8orio chegou a este estado cleploravel. 

« Nestes termos mandão primeira capilnlação ao blo
queio, muito atrevida, e foi que ficasse o provisorio go
vernando debaixo da bandeira real , mas que Sua MMges
tade não· havia de mandar g.overnadores nem ministros. 
Deiláriio pelo portaló fóra o mensageiro. Foi segunda que 
deixassem sahir os- cabeças com mobilia, e o 111ais que 
quizessem em um navio, o qual faria viagem para o porto 
que lhes parecesse, e então enlregarião a terra a Sua 
Magestade. . 

" Veio resposta que Sua Magestade perdoava á tropa, 
entregando-se a bordo os cabeças aliás se passaria tudo á 
espada e se arrasaria o Recife. Com esla resolução fazem 
conclave e determinão o seguinte: matar ao marec11al, 
õrigadeiros José Ignacio Borges, João da Silva Rego e ou
tros, que elles linhão presos nas Cinco Pontas·, passar á 
espada a todo o europeu, lançar fogo ás fortalezas e ao 
necife todo, e depois fugirem pela terra dentro com tropa 
e artilharia. 

" Quando, porém, quizerão dar principio á crueldade 
chega-lhe aviso de que o exercito do sul já se achava na 
ponte dos Carvalhos, e se vinha estendendo pelo mato 
para fazerem cerco; eis que resolvem apromplar a todà a 
pressa canos e cavallos ; carregão os cofres, algumas pe
ças, e munições de gueiTa e bocca, e da Soledade, onde 
esta\•ão, marchüo para a cidade, onde tlormil·ão; sahem 
dahi, caminhão para o Fragoso. 

« Apenas amanheceu o dia, que souherão da fuga o 
povo que havia no l_l:eoife, e par te da .tropa que não q~liz 
acompanhar os trai_!! ores, c a maruJ~, sahio Ludo pelas 
ruas com bandeiras reaes arvoradas, gri tando-Viva cl-rei 
de Portugal e elo Brasil! Viva o Sr. n. João VIl-Até mu
lheres brancas, pardas, n~gras, com suas l.Jandei1'11S a gri
Larem-Viva o nosso re1-toclos a choramm de alegria, 
nbraçanrlo-se uos aos outros, dando-se os parahens da 
restauração ; apparecêrão quad1·os do nosso soberano nas 
mãos, ao alto; ajoelhnvão Lodos e gritavito :-Viva, viva o 
no~so rei 1 

Forão {ts fortalezas, despcdaçút ão os trapos provisorios 
e aJ'I'oráJ·ão as bandeiJ·as reaes; veio José noherlo entre 
estas ar.clamaçõe~ para o collegio, Ul'I'Omb:'trfto a porla sll
hirão á mexiriqucira, onde se pôz nm quadro de Sua 'Ma
gP.sladc (note bem que signal de amor o do saudade; ; 
ape_n as ellc apparece ajQei!Ja lodo aquclle povo, que -era 
ma1s de 3.000 pessoas, c gntão todos ú uma voz-Viva o 
nosso rei-c atiJ·ito os chapéos para o a1•. Fazia chorar de 
gosto vur o povo que foi conconendo ao largo-ele Palacio 
.a vêr o ~e.~ soberano, e a veneração, respeito e amor c<frn 
que se port;tvão quando o avislav~o. 

« Foi então que o chefe do bloqueio saltou em torra 
com parto da sua genle, c no dia seguinte fol quo entrou 
o exercito, e logo marchou a tl'opa de caboclos atraz dos 
fugiLivos. O p;tdrc João Ribeiro, no Paulista, enforcou-se ; 
conárão-lhe a cabeça, veio para o necife e lá está no pe
lourinho; veio preso o nosso vigario e Eeu ümão padre 
Antonio, e este na fortaleza lambem se enforcou. Veio o 
Pedroso sangninnrio, que foi apupado publicamen te, opa
dre Caneca do Carmo, o capilão-mór de Igarassü, irmão 
elo vigario, o Jacome, vigai'Ío do necife. 

" Prendeu-se o Gervasio, o Dr. Bernardo, o Dr. Caldas, 
o padre Miguel, mestre de rhelol'ica, e seu irmão vigario 
ele Saulo Amaro, um padre João da Foucccu, que se fez 
alferes de gue rrilhas, o padre Rezende, o capitito Azevedo, 
o capitão Joiw do nego Dantas, o vigario do Gabo, os 
quaes todos já forão para a Bahia; p1·endeu-se Joaquim 
Pires, mas foi para a oadêa ; veio preso o atrevido Anto
nio Carlos, ex-ouvidor de Olintla; lá foi j<l para a Bahia; 
Lambem fui o Dr. José Luiz. -

. « l\Ianoel Corrêa de Araujo, que foi um dos governado
res do provisorio antes de se le1·antar Sanlo Antão, man
c~ou a sua família p~ra lá, ~ qu_ando veio noticia de que 
tm!Ja levantado bandeua pedJO licença aos companheiros 
para ir buscar a familia e reduzir aqueltes povos. Foi, fi
cou lá, sustentou a Lropa um mez e creio qne ficou livre 
por esta acção. O Suassuna Luiz foi fino; comrunnicou-se 
sempre com o chefe do bloqueio e o marechal de exer
cito; levava gente, mas nunca batallJOu. O morgado elo 
Cabo lambem já foi para a Bahia. 

« Emnm. lem fervido os sequestros ; ficão muitas fa
mílias pe1·di.rlas para sempre, e tudo se deve a Martins, 
Dourado, Antonio Carlos e ao capilão-mór Suassuna. Os 
cabras, mulatos e crioulos, andavão tão atrevidos, que di
zi ão eramos Lodos iguaes, e não havião de casar senão 
com brancas das melhores; Domingos José Ma1·Lins an
dava de brac;o dado com elles, armados dê bacamarlcb, 
pistolas e espada núa. Tem-me, porém, regalado o chefe 
elo bloqueio Hodrigo José, porque tem levado na grade da 
caclêa 300, ltOO, õOO açoites, mulatos fo!Tos e crioulos, até 
aquelles a quem o provisorio fez offlciaes. Ancião muito 
murchos agora; já tirão o chapéo aos brancos, e nas ruas 
apertadas passão para o meio para deixar passar os bran
cos Já não se persuadem que hão de casar com senhoras 
brancas. 

« Meu compadre, se Vmcê. cã estivesse era maltratado e 
preso. Vmcê. não os supportava. Se chegasse a Vmcê. um· 
cabra com o chapéo na cabeça, e lwlot·-lhc no hombro, e 
dizer-lhe:- Adeus, pai rio ta: como estais? dai cá tabaoo; 
ora tomai do meu-como fez um caplivo !lo .Braclerodes ao 
ouvidor Affonso; po1·ém jâ se regalou com 500 açoites na 
cadêa. 

« Tinhão tal odio os do provisorio a Sua Magestade, 
que alé não podião vêr os habitas das ordens militares, e 
assenLavão que quem andava com elles era realista; an
davamos tremendo, até que fomos avisados de que era-
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mos assassinados· então todos se escondêrão. Finalmente 
era um vexame geral em tuclo; até se J!as~ou oruem para 
se evacuarem as familias qne se refuguírao no poço, por 
patrulhas de guenilhas, a pé me_smo, .e entre bay~netas 
e bacamartes. Veja que susto nao tena I Quo desoraças 
não succederião 1 

« Permillio Deos. por intercessão da Se~hora da Sa~d~, 
que não se executou esta ordem, porque fOI passa.da e_ UD
mediatamente cui<lárão em fugir, \leio av1so que ltverao c\~ 
approximação do exe~·~ilo., Fez-se, ~ortant?, u_ma festa~ 
Senhora no dia do Espmlo-Mnlo; pregou FI.l\IJguel quas1 
de repente. - fi -

u Os bolicarios, cirurgiões, sangrad01:~s, nau JZerao 
mais co o la de mim; quando eu passava nao-sc e _cham~
vão-me-Clelegado que Deos haja ;-até o~_barbetros n~o 
me quizerão mais fazer a bar~a; ~espon<.lta? que es-tav,lo 
occupaclos no serviço da patna; v1a-!De ~lmga.do a faz~r 
a mim mesmo a barba. Anuavão O mediCO Bnto e O MI
randa em competencia com o· provis~rio, como filh?s da 
terra, qual havia de ser nome~do physJCo:-mór. _o Pelx.?;o 
ei't\ o cirurgião-mór da repubhca e exercito; n:'to queHao 
europeu em cargo publico. , ·- . . .· 

cc Agora, meu compadre, e a occastao mms p1opua 
para se fazer uma boa camara; nada de lhe-ga-lh~s. Eu 
já pedi a Vmcê .. que qu~ria se1'. vereador c que se fizes.se 
tambem ao l\lanz; falle1 no Lmz de Cas_tr~, mas este I~
cuou a respeito da conta; teye medo d_o JUIZ de fór?; S~Ja 
o terceiro vereador Antomo José Paes e procm adm o 
mesmo Luiz de Castro Costa. A camara deve representar 
muita cousa a Sua ~Iagestade, e por isso <U!vem os '.'erea
d ores ser capazes. 

<< Os seus filhos sei que estão bons. Está preso o seu 
amigo Sá; ignoro a verdadeira causa: esteve carregado 
de ferros na enxovia. 

u Tenho sido extenso, e muito mais linha que dizer; 
fique para outra occasião. Seu compadre c amigo-J9ão 
Lopes Ca~·doao Machado. 

u P. S. Fiz um papel para Sua Mageslade em nome 
dos pernambucanos ; elle vai-se assignar : lá saberá 
delle. , 

· Carta de Antonio Ca1·los a Jose Bonifacio. 

C( Meu bom irmão e amigo.-Tendo recebido a ultima carta 
tua em vesperas de correição não respondi logo, guardando 
para ql!ando viesse; mas como fui chamado antes de findar a 
correição agot·a o faço. Eu contava de maudar alguma cousa á 
minha pobre amiga D. Luiza; mas a sorte, que é minha 
adversa, faz gorar todas as minhas idéas. Eis-me de novo sem 
meios certos d•J subsistencia. 

cc A revolução de Pernambuco distrahio o meu lugar, e isto 
tendo eu só um anuo de occupa ·lo, e não tendo porlido nesse 
tempo fazer mais do que desempenhar-me. Foi um successo 
assombroso : cinco ou seis homens destroem n'um instante um 
governo estabelecido, c todas as autoridades se lhe sujeitam sem 
duvidar. 

C( Eu fui chamado pelo novo governo provisorio, c fui tra
tado com o maior respeito e distincção, pedindo-se-me que ti
vesse assento entrA elles e assistisse as suas deliberações para 
os aconselhar, o que até agora tenho feito. As tropas mostrão 
zelo, e todas têm jurado defender a causa da líberdade, e não 
se sujuilarem mais ao poder real ; se alguns a oi mos vacillão, o 
:;era! é aferrado á nova ordem. 

cc Vai a ser convocada a assembléa cJnstituintc, e interina
menJ.e ha um governo de einco membros e um conselho de go
verno. Forão destruidos os juizes de fóra e ouvidores, e ficou 
tudo devolvido aos juizes ordinarios, e para ultima inst.ancia 
a um collegio supremo de jusLi~a. Tem-se abolido alguns im·· 
postos dos mais onerosos e trabalha-se muilo em pô rem ·se n'um 
pé de defesa respeilavel. - · 

cc Eis-me, portanto, separado dos meus, visto os dous parti
dos em gue nos acbaruos alistados, o que me cust.a. A lista civil 
tem sido mal paga, g:ue 6 o mesmo que dizer-te que estou po
bre. Adeus ; recommé'nda-me á tua família. e recebe o coração 
-de teu irmão e amigo.-Antonio Carlos Ribeiro de Andrada 
Machado o Silva. 

cc Pernambuco, 1 i de Abril cíe 1817. J> 

Carta de Antonio Carlos a Martim Francisco. 

(( lrlartim.-Ja saberás a est.as horas o suocesso de Pernam
buco. No dia f> do conente, estando en de correição, levantou 

Pernambuco a bandeira da indepcndencia e o consegui?, ten,d? 
nisto grande parte a fraqueza do ge~eral ~aetano Pmto. f.U! 
chamado pelo novo governo e chegue1 no dta 9. e tenho assJs-
tido á mór parte dos conselhos._ . 

cc Este successo tem sido mwto applaudrdo por todo o povo; 
eu tenho, porém, um grande desgosto com ell~, que~ o nos ver
mos separados, talvez para semp~e. O destmo asstm o que•· : 
que remedio 1 Particulares e autondades, tudo, fêm reconhe
cido o novo governo e a fórma repu_bli'cana. Parlicip_a á nossa 
mãi estas noticias; tem, porém, cmdad<! em tranCiu1lhsa-la a 
.meu respeito. Tu bem sa~es quanto getto é. prectso para que 
estas novas a não acabem, v1~to a sua grande 1dade. . 

cc Adeus; saudades aos amigos Mariano, B~lchior _e Rodri
gues. Pernambuco, 29 de Março. Sou teu tro.ao e amrgo-An
tonio Carlos-

cc P. S. Acabo de vir do conselho, a~sombrado de vêr a irn
mensa tropa que baixa do interior: ha Já mais de 6.000 homens 
de tropa regular, e deve montar a _cem, o que com as milí
cias e ordenanças formará um e.x:erCltO de 30.000. 0 srste~a 
de administração de justiça está se reformando; as. ouv1dortas 
vão abaixo eu ..... perdendo o meu lugar, al.ém do rrsco de per
det' o ofllcio que tenho em S. Paulo. Smto, mas tenho pa
ciencia. Dá-me noticias luas. >> 

Cctrla de Luiz Paulino ·ao conde da Barca. 

(( lllm. e Exm. Sr.-T.fve a honra de dirigir a V. Ex. 11111 
officio com data de 22 do corrente, e julgando do meu estreito 
dever' participar a V. Ex. tudo o qu·e o meu general referiria 
se já houvesse chegado a este porto, continúo a ter esta homa 
para fazer cbeaar ao conhecimento de V. Ex. tudo o que chega 
ao meu relalh';'amente a Pernambuco. 

cc No meu referido officio eu dizia como· estavam os sem no
ticias algumas daquella terra e dás capitanias que lhe estão ao 
norte; chegando, porém, no mesmo dia 22, .á noite, dons ~a
vias, mandados pelo com mandante do l~loqueto, nos quaes v te
rão v a rios indivíduos, que puderão fugu· de Pern~mbuco, pro
curei por inquerições a estes colher algum conh~ct~ento does
tado dos rebeldes e daquellas cousas; pobres cat.x:e1r?s, porém, 
que, dominados de fidelidade e receioso;5 da tyranmn _dos_ bar
baros insurgentes, só cogita vão dos mews da fuga, nao sao os 
que podem responder com mais conh~cim~nto do facto e _com 
mais critica; d'entre estes ~que achet _mats coherente fo1 !IID. 
caixeiro de Elias Coelho Cmtra, negoCiante poderoso da Por
na.mbuco, o qual 11ôde retirar-se no mesmo fatal dia da insur
reição. 

cc Deste, bem corno dos oulros todos em geral, colhi que os 
chefes da insurreição recorrem jã a força e ás ameaças par~, ha
verem <>ente que tome as armas, como se vê do facto de le;va" 
rem· se~ armas a um campo o regimento de milícias, denomi
nado dos Nobres, mettendo-o entre força armada e entr!l ge
ças de artilharia pat'a tirarem delle gente para a tropa de hnha~ 
o que ell'ectuárão, tirando apenas 50 homens, ~-c~ntavão de. ti
rar da mesma fórma gent~ dos ~ut~os corpos miliCianos nos d1as 
sAguintes ao da fuga do dito catxe1ro . l 

« Perguntado sob~c o numero de tropa que os fnsurgentes 
tem, não satisfaz nem po~ approximaç~o, e\ portanto fica~10s a 
tirar illações dú que elle d1z, e é que os msutgentes tratárao de 
formar mais quatro corpos p~gos, entre os quaes um regimento 
de cnvallaria, mas que todos estes linhão PO\ICa gente; que -u 
regimento ele infantaria, chamado do Recife, t~ria 800 homens, 
e que o de artilharia estaria na m.esma forca (1sto é certamente 
muito exagerado, não de proposllo, mas por engodo e falta de 
conhecimentos de tropa); que a for~a maior q~e se acha dest~
cada, prlncipalmcnte no. Cabo, er~ de artilhana; que no rege · 
mento dos Henriques tmhão mmta contlança, e que estes se: 
mostravão os mais effectivos daquelle criminoso governo; que 
o Martins, tendo formado ultimamente um corpo de 300 ne
gros quasi todos escravos, que para este fim tirârão aos senho
res, 'e com alguma força mais linha sabido para fóra, publicando 
que marcharia a ajuntar-se com a força que estava no Cabo 
para baterem os nossos, que se achào em Serinhã ; que este sa
hira com 4 peças, e que por vezes tinb~_iá sfhido artilharia 
para o Cabo, do que elle.... dta estar1ao la 6 peças; quo 
Domingos Theotonio tinha o seu quartel general no campo da 
Boa-Yista, aonde estava um parque de 8 boccas de fogo, c que 
pe .... ali i tinhão feito algumas obras. 

C( Dizem todos os ditos fugidos que os clJ efes dos malvados 
ora aniD)ão o povo com esperanças de lriumpho, ora se mos
trão agitados e dispondo-se para uma ?efesa desesperada, 
ameaçnn<lo e aterrando todos os q•te desfa!lecerem na &ua em-
preza. . • .. 

C( Assegurão mais todos que os es_Pmtos dos povos do cam1~" 
não forào fascinados, e que quasr tudo para o centro do !)Rrz 
está pela causa de el-rei nosso senhor, e se é cet ~a a pnsão 
pelos paisanos de Páo d'Albo de um tal Corrêa ArauJO, um dos 
da intrusa governança, o qual por ai li pas.s~va para a sua fa
mília, habitante de um engenho naquelles stl!os, está vtsto CJUH 
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a corrupção dos pernambucanos a pouca distancia se estende 
por aquelle lado. d"to · · · 

(( A respeito de mantimentos me respon?eu o 1 c~Jxel~O 
que não tinhão por ora falta, independ_ent~ de qualgue1 cou,a 
que de ,terra houvessem daquelle terntono, que a1~da ge~c 
debaixo da sua oppressão, porque nas ves{leras da 1 ~voluç_ao 
tinhão er..trado naquelle pol'to 22.000 alqueires de fa~ mha, al
queires de Pemaro~uco, que col'l'espondem, pouco ma1s ou me-
nos a 50 000 alquetres desta c1dade. . 

aquelles que s~ _inl!tulão fieis vassallos; em principias do m~z 
de Març_o. parl!C!pel a Vossa 1\Ia~cstadc o que estava a acon te
cer; mt~nzmente nenhuma _tem 1do á régia mão de Vos;a Ma
gestade, p~~·que todas têm Sido sorprebendidas, e ullima:rnente 
a u!t1ma !01 aberta em casa de um medico Amaro Baptista e 
envtada a lllll dOS traidores pedreiros liVI'eS e éleputado dO COngreSSO. 

/ Eroq~anto a armas, pude colligir que ainda tmbão, apezar 
de~ terem mandado muitas para a P_arahyba; com tudo manda
vão actualroente fazer srande quanttdade de chuços. Em quanto 
ao ue se passava nas capitanias ao norte de Pernambuco nad~ 
diz~m positivamente, e apenas contâo ter ouvtdo. que o Ceara 
se armava pela boa causa, e que o goyernador dalh tizera pr~n
der o ouvidor, e que igualmente havta u~ liloato de que o _RIO
Grande do Norte estava .. c~ntra-revol_uc10nad~, e ~u_e Ja lá 
tremulava a nossa real banüe1ra ; mas nao dão eota notiCia como 

rc ~enhor, fui convidado ha muito para entra1· no infernal 
conlo10 e plan_o da sublevação pernnmbucal c bahianal reunin
do-se _para a hbe1·dad~ e conquista projeclada; consen li só com 
o espmto de saber, mdagar e manifestar a Vossa l\Ja"eslade f 
como o llz em temJ?o, para com muita faci~ade Vossa0.Mages~ J., 
tade_ cortar o _astuciOso veneno :. a correspondencia, SenJ1or, 
conllnüa : e~ Já me aoho e~cond1do, porque a minha vida pe-
nga aos tra1dore~ por ter lalt:td'! ao que prometti em uma 
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sembléa, que su_lcz na loJa prmc1paJ, de que se compoem tres 
mglezes dos mat;' poderosos dcs~a cidad<3, o barão de S. Lou
renço, um frade l' r. José do S. Jacmtbo Mavignier, pernambu
cano e _Prégado ~e Vossa Magestade, um pernarouucano, irmão 

oontirmada. - h · d - é 
« Isto é quanto pude alcançar das m1n as 1n agaço~s =. na-

tural que o 111m. e Exm. Sr. conde dos Ar~os pel~s olflcws do 
commandante do bluqueio saiba muito ma1s, ass1ro como por 
àftlcios, que Já deverá ter do marechal ~oaquun dê Mello~ do 
qual tudo quanto sei é que se acha em Se!·anhã, ql!e tem colfes
pondencia com o bloqueio,. e que ped1ra e ol?ttvera do ~hefe 
deste 30 artilhejros : n~o s_e1 se tem _:!lgum proJecto d~ ataque 
ou de defesa; para o pnmetro caso na o o posso suppCn, e_ para 
o segundo não se tem figurad~ que esteJa em oor.ess1ctade 
disso. Deos guarde a V. Ex. Bah1a, 24 de Maw de 1817 .-111m. 
e Exm. Sr. conde da Barca. >J 

do ouvJdor da V11la do Sabará, Gama, o contador da fazenda de 
Pernambuco Ludgero da Paz, que aqui se acha um vigario que 
m~ra em casa destu, mais do~s pernambucdnos que Jbcs não 

cc Illm. Sr. tenente Domingos Theotonio ·Jorge._- Tive a 
honra de receber noticias de Vmcê., dadas porescnpto! de s~ 
ter recolhido a salvamento ao seu dest_acamenlo, e estimarei 
que lo<>rasse saude e fizesse boa harmom_a com os seus COJ?lpa
nheiro~, para gosto. e_ satisfação do Sr. tt_o, p~rente~ e aro1gos. 
As moles tias têm all1V1ado a muatos da pn vaçuo da '1da, e ou
tl'OS com ellas vivem mortificados, como e~;_ porém entre _todos 
os incommodos desejo aos brasi!eiro~ patr1c10s e compatriOtas, 
muitas felicidades j:i 'que por m1m nao lhes posso fazer ~em a!
gum. Queira, por me fazer mercê, dar recommendaçoes ml-
nbas ao Illm. Sr. commandante. . . 

cc Deos guarde a Vmcê. mUitos annos. ReCife, 12 de_ No
vembro de 1809. De Vmcê. fiel venerador c amante cnado. 
-Francisco Carneiro do Rosario. >J 

« Illm. Sr.-Agora mesmo aca_bo de ~eceber as dua~ certi
dões inclusas, que mandei extrabtr dos ilvros_da vedona e da 
secretaria da junta da real fazenda desta cap1tama, com~~ <jUaes 
cuido eu não se satisfazerem todos os qu~s1tos do. ofticiO _do 
V. S. de 14 do mez passado ; nem tenho podtd~ adq!Jll'lr -m~IO
res luzes da marcha que seguirão os reyolucaonanos, pot que 
elles não tinhão methodo nem ordem; vartavão todos os d1as de 
nomeações, de projectos e medidas, sem que fizessem a~sentos 
nem tivessem livros de registros; port~nto do cunhecunento 
devasso a que V. S. está procedendo ma1s !ac1imente se pode
rã!) pôr em toda a luz aquelles m_esmos questtos. 

« Deos guarde a V, S. ReCife, 4 de Novembro de 1817.
lllm. Sr. lJemardo Teixeira Coutinho Alvares de Carvalho. 
-Luiz do Rego Barreto. >J 

Denuncias da 1·evolução de ~erna.mbuco, dooumentos_ori
ginaes existentes no gab~nele de Thomaz Antonw de 
Villanova Portugal-iBl7. 

cc E' de muita importancia esta denuncia;_ precisa que S_ua 
1\~agestade a veja, porém 9ue_ a nã? con~e de nmguem :_se_ ~n~
mpiar a devassa amanha _nao tera pengo nenhum, po1s fica ti
rado o cxtraclo e tudo se fará sup1tar. 

<< O que é necessario é que Sua Magestade tome a sua ener
gia, primeiro que tudo para quem lhe ClSta demoran_do os ?e
eretos, depois para quem lhe e?tá dando conselhos tllusonos. 
Sua :Magestade precisa nesta cn?e sa~var-~e a SI e a nós Lodos, 
não deixar demorar nada, não den::ar Jlludu· operação nem de-
terminação alguma. _ 

« Muito se tem discorrido contra o conde dos Arcos ; nuo ba 
melhm· evidencia do que esta, em que as palaHas moslrão os 
sentimenios do coração. O conde dos Arcos tem ~bradu como 
heroe ; se Sua 1\Iagestade continuar a sua cuergta no mesmo 
tom, aql!i, estã salvo. . . 

r< Uno o roeu parecer ao da denunc1a nas palavras:- cu1_de 
Vossa Magestadc aqui, e mande j:i, j~, o exercito, que lhe aviSa 
quem sabe de tudo, e é fiel e hJmilde vassallo.-Thomaz An
tonio. >J 

Cartas anonymas de denúncias. 

rc Sonhor.-São com esta quatro vezes que Lenh~ fti~o ver a 
Vossa l\fagostade o como esta Vossa 1\>Iage~tnde llilldldo por 

se1 os nomes, dous commercwntes portuguezos desta cidade 
corr~spondonte Ufl} ~a Bahia,_ outro de Pernambuco, todos sub~ 
mett1dos aos ausp1ews do tra1dor barão de S. Lou1·enço · quem 
éngross!l a cnmitiv_a: o fra~e dito correspondente do~- 16, 

0 contador da rea! Junta d~ laze?cla do n. 24, ha mais tres per
nambucanos aqu1, que nao se1 os nomes; eu dizia dous sãe~ 
tres: um é militar, e um F. Cavalcante. . ' 

<C O ouvidor, l{Ue alli foi, Clem<3nte Ferreira França, que 
aqui é desemiJargador da relação, é o fiscal e quem sentenclla 
para a punição dos delictos da convenção aqui, o baJ'âode 
S. Lourenço c~mo caixa e protector ás sommas, e pianista do 
novo plano ptoJectado a bem da revolução; outros emissa1·ins, 
outros agentes para os trato3 da convenção: está, Senhor, tudo 
perdido; Vossa l\Iagcstade fica reduzido·, segundo o projecto e 
titulo que lhe querem dar-o João de Braganha;- o que digo 
a Vossa Magestade é quo elles engrossão o seu projeoto faccino
roso : os presos faocinorosos da traição achào-se abundante
mente socoorridos e protegidos abundantemente, segundo os 
capítulos da seita. 

cc Ainda hon tem por minha miio passou certo papel, e con
venci-me de que elles vencem ou mais tarde ou mais cedo; 
oxalá que eu o pudessu fazer v(lr a Vossa lllagestade, o qua! es
taJ·á a esta hora em poder do traidor Targini, como deputado 
maior, e protector da assembléa e congresso da liberdade as
pirada (este é o titulo). 

<C Não admira, Senhor. os iugh;zes corno estrangeiros; ad
mira os portuguczes, que tanto se prezão de leaes, e estes ele
vados a dignidades e honras: o frade dito pernambucano feito 
prégador de 'Vossa Magestade, mas sem religião, concubinado 
publicamente em sua moradia, com Lres filhos, e com o maior 
escandalo que dá a visinhança, como Vossa Magestade se po
derá informar : não se devia, portanto, esperar delle senão a 
traição, este frade Mavignier, defensor dos patriotas raccinoro
sos nos lugares mais publicas. 

cc Ah I soberano Senhor, Vossa Magestade ouvindo o con
trario eslã muito, muito êngnnado; a bondade summa de Vossa 
Magestade é que perde o seu vasto mino: o contador rla real 

.fazenda de Pernambuco, que é aqui residente, outro partidisla 
e emissario para Bento José da Costa, commcrciante grosso de 
Pernambuco, por via de um sobrinho, que é o guarda-livros do 
dito Costa em Pernambuco, o qual foi despachado ha poucos 
dias por Vossa Magestade no seu erario, por patrocínio do 
traidor barão de S. Lourenço, que por todos os principias en
grossa a rnaledicencia e traição contra a pessoa de Vossa I\la
gestade e seus direitos; o frade pBI'a um ~-aidor revf,>lu?ion~
rio, sru cunhado em Pernambuco, Alcxa ' O Lopes llab!l1ro; o 
Gama para com o revolucionaria Paes, ali i ah•iota: este Gama 
aqui reside em casa do dito traid& frade Magvinier. 

« Vossa Magestado cslá com os seus regias cabedaes ha 
muito tempo sustentando esta a leivosis~ima traição i pelo_ se11 
erario se esgotão, quer ele la, quet· daqu1, as sonnnas prec1sas, 
e Vossa l\Iagestade tão enganado com estes vassa!los tra1dore~. 
que o estilo vendendo a cada passo: as negociaç~es cavilosa_s do 
seu erario são as mais escandalosas com os 1nglezes o mnda 
coro portuguezes i o seu leal povo muito desgostoso se vô: este 
vassallo, que, com us suas r isolas, engana a Voss~ I\lageslade, 
é o chefe dos trairlores o barão de S. Lourenço, Já roubando 
claramente e sem o menor temor, j.á extorquindo os cabedaes 
regias de Vossa l\l~gestade, não ~ó aq~1i, como pela sua a~tori
dade esgotando os das capilamas, lazendo tal vez capnCJtar a 
Vossa .Magestade de bom servidor, já illudindo os quo cercão 
a Vossa Magcslado em diversos em[Jregos (porque t_odos ~tllle 
dependem pelo quo a si tem arro~arlo), ser· elle muato aotavo, 
do que eu nada duvido :·é o prime1ro que veio ao mundo con ' 

,~ 
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melhor viveza para enganar a Vossa llfagostado e furtar (isto é 
r.oostantc até nas nações as mais remotas), e se Vossa Mages
tadc duvida inriágue, lêa os papeis publicos, já portuguezQs, Já 
~;straogeiros, 'J•C menciooão factos vergonhosos, e até fallao 
contra Vossa Mageslade, porque suppo~m Vossa Magcstade sa
ber disto (do que eu duvido); o que digo a Vossa Magestade é 
que o parlido aqui dos traidores va1 ~ngrossando por est~s 
mal vndos: succorros não faltão: a tra11101a venca-s11 e é venCI
vel (tlizcm alies); a vida do magnunimo _conde dos Arcos pe
ri.;.• ; a morte do maldit(l padre José _Jgnac~o tem posto em des-
esperação a assembiÍ'a, e pretendem JU a VIngança. . 

cc Eu vi, Senhor, eu vi a correspondenc1a deste obJCCto;. o 
trairlc r Targuü auxilia muito. este uegoc1o para a vwgança: 
Vossa Ma,estade olhe com mais c1rcumspecçao; o negocio va1 
perdiuo c~ntra o direito de Vo:.sa ~l~gestatle: o ~ulcão r~
IJcnta e estoura, c lah·ez sem remed10; a convençao ou par
lírio da assembléa engrossa; o traidor da conspi1·ação aqui bla
sona r,om muita vivacidade. 

talvez, s<i digo, este do Rio-Secc1 seja o seu abonar\or; mas, 
Senhor, é suspeito ... emfim Vo:;sa .Magestade é quem paga e o 
seu leal povo. 

cc Yo~sa 1\Iagestade tome as medidas que quizer, Cfl:IC eu te
nho feito o meu dever, e peço só a Vossa .Ma<>estad.e, ou deixo 
á sua real vontade, e peço para credito da minha verdade Vossa 
Magestade ind~guc secretamente sobre todos os factos e roubo, 
mas providenciando já, já, o não rebentar o vulcão, que talvez 
com alguma demora estoure, 

cc Eu sinto não poder ir a presença de Vossa Magestade, q,ue 
be mostraria par te do plano da traição, e por conhecida letra, 
qne se fulmina e se proJecta, o qúe espm-o succeda pela soltura 
em que estão: o que digo a Vossa lllagestado é qull feliz daquelles 
que passárão deste para o outro mundo. Espero algum dia 
appart!cer a Yo;;sa Magestade e testemunhar tudo quanto lenho 
relalado.-0 mais humilde vassallo ... 

cc Em 24 de Abril de 18l7. >J 

cc Este homem, Senllor; este ingrato~ seus sequazes ingle- cc (Ninguem possa Jêr senão Vossa i\fageslade) Sol?erana Se· 
ze5, com quem se acha reunido e> te pedreiro livre, este traidor nllora.-Ha muito tempo, real Senhora, que cl-re1 nosso se
Targini, autori>ildO para todas as maldades contra o Estado, nbor devêra te1' um total desengano com o caracter dos incon
e,;te revolucionado, oxala fóra VIVO l\iontaury, authent1cana lldenles ministros em quem tem descançado, e de todo entre· 
a Vossa l\lageslade seus aleivo~os princiJlios no Ceará, eyor g•~e o governo do reino! A causa que obrigou a toda a real fa-

"isso o remettou ~Preso para a Cidade de L1~boa, sendo allt cs- milia a abandonar os p_atrios lares, e os terríveis cfl'eilos CJ.Ue 
crii'ÜO da fazenda de Vossa lllagcslade: este homem, este fac- ao depois produzirão, erão motivos muito bastaotes para Já
cinoroso é o mesmo que está autorisado. . . mais el-rei nosso senhor perder de vista tanto a sua real con-

cc Senhor, não creio o que me d1zem; mas v1, v1, Senhor, servação, como da nação; porém como de todo Sua Magestade 
vi um papel que veio por acaso á.minlla mão, como aulh.:n- se tem entregue a um profundo telhargo, deixando-se illudir 
lica para mosti'ai' que elle tudo póde; um papel, Senhor, lan- dos que' cooperão para a sua total perdição e da nação, faz-se 
çado por ellc um despacho, e por cllo_ rubri?ado, mandando preciso, pois (com bastante magua dos nossos enternecidos co
pagar uma a1 ultada somma do seu erano: p01s, Senhor, Já se •·açoesj, anuunciar a Vossa Magestade e mostrar com toda a 
vio o thesoureiro rubricar papeis que manda a_s1 mesmo pa· evidencia o imminenle perigo em que se acha toda a real fa
g:u·? F.u não creio que Vossa Mageslade tal aulondade lbe con- milia, pois qup tem de se vêr em mais tristes circurnstancias 
cedesse, porque nunca se vio, e sendo assim deu Vossa ~ag~s- do que _aqucltas em que se virdo quando forão obrigados asa
tade autoridade para furtar e faze•· as cav1lvsas negüCJaç9es hir de Lisboa! 
que faz com os cabedaes de Vossa Mageslade: isto qua annun- C< Ha poucos dias, real Senhora, que a Europa acaba de ser 
cio me dizem que succede todos os dias: Vo;sa Magestade o theatro da mais lastimosa traged.ia, e como por ora cessa-se 
póde al'eriguar, e se o contrario o disserem conheça esse por Jit os actos que puzerào ém praxe os oppre;sores da humani
traidor que ta.l disse, pois eu vi. dade, passa a scena para os Estados da America Portugueza e 

« Não chame Vossa Magestade para isto homens que só Hespanliola, aonde vem el-rei nosso senhor e todà n real fa
quer~m a paz; chame um verdadeiro amigo q.ue lhe falle ver- milia a servir de alvo pa~a emprego de tão crueis tiros! . 
dade. Que vergonhosas negociações se não tem feito naquelle cc Os factores de t~o extraordinarias operações têm machi
Ul'ario unas capitanias protegitlas, protegidas por este homem, nado novos projectos, com o terrível flm de pOr em desordem 
com os oa!Jedaes de Vossa ~lagestado I Que escaodalo não tem este continente, como se vê, jit principiado pelas partes late
dado ao seu povo! raes, tudo afim de introduzirem para o governo destes Estados 

cc Elle póde, com a autoridade de mandar pagar (ao que lbe os irmãos de Uonaparle, que se achão nas Amcricas Ioglezas, 
podemos cbamar o rei', póde imaginar, pelas suas negociações, e ao depois tudo ser entregue a Bonaparte, a quem elles pre
dividas, e pagamentos imaginar ir,s e phantaslicos, e absorver tendem a pnder de forças arrancar da ilha de Santa Helena! 
as rendas do Est.lldo. Que negociações de letras, Senhor, não Para o bom exito de tão pernicioso plano ha uma convenção 
têm haviuo! Que transversões não tem havido com isto contra com todos os Estados que pertencem a esta real corôa, e secre-
os re~ios alvarás de :Vossa Mage~tade! _ lamente c~m membros de outras nações! 

• c< Seuhor, C!!tes la_ctvs abuudao por toda a parte e sao noto- cc 03 minisl!·os de 11Hlior autoridade, os do estado ecclesias1 
r_ws: tuuo esta perd1uO, e c:'m este podc_r engrossa ~seu par- t.ico, os chefes de corpos militares e todos os suba I Lemos destas' 
lido revoluciúnano: o vu~cao, torno ~cllzer,, Scnh01 • rebenta corporações, são os que se conspirão contra a real pessoa do 
e7 breve; estl:l homem , ~12, _tudo pode, e su elle, e que nada nosso amavcl soberano e toda a real fatnilia !-El-·rei está iotei
'\ ossa J'.lagestade: el.lc c o re1, eltc o senhor, elle o despota, e r::~~- •ente illudido com os que estão tramando estes\ horrores l 
no entnntü cqntra Vossa Magestade! J' -' corpo, que se acha a sahir, tão deprcs,sa chegue á Bahia, 

u Indague, pois, Vossa Magestade um caso ainda ha_ pouco l(j o aquelle Estado se levant~. assim como àm Pernambuco, o 
acontecidõ de umas mantas, que se pedirão para o exerCito que que tudo é auxiliado pelos ministros desta córte, pois todos 
vai par a Peruambuco. Que negociações ! Que ladroeira tão elles são do caracter do um marquez de Lorna, de un conde 
clara! As quaes mantas se pedirão do a1 senal do exercito: fo- da Ega, do um Bernardino Freire, de um D. ~odrigo e tle ou
rão compradas ao inglez &ocio por lHOOO grandes e cortudas ao •tros, quo não gual'dárão tidelidade ao seu soberano! 
me!_o, e pagas por 2SOOO: gan~ou: Senhor, a sociedade i>:OOO~ cc Esta corporação não deve de sorte alguma sahir desta 
pa1 a mais,, paga_s, ~enlior, pa.,as ~custa de Vossa Mag:slade: cOrte, pois que de tantos modos se acha a real família em pe
este facto e publico. nunca chega tsto a p•esença de Vo. sa Ma I' igo pois logo que succeda h" ver desprdem formal entre esse 
g~sta~e; este facto de agora, que ell~ parece ou arfecla_ toda a peq~en.o numero de brancos que ha, logo consequentemente 0 ''IVactdadc a bem de Vossa .Magestacle, é portan_to 0 mawr dos grande numero de negros se apossaráõ destes Estados, assim 
traidores. como succedeu n'outras partes. A' vista do que, com tão clara 

C< Como ha de Vossa Mageslade ter soldados que o sirvão se verdade, está. dito e mais que se póde dizer, minha real Se
ellc pela sua autorid~de passou 22 nomeações a negocio para nhora, é Vossa Magesl&de revestir-se daquellc valor heroico que 
22 rapazes, a titulo de praticantes do erario p~ra não serem occupou a grande alma da incomparavel rainha a Sra. D. Luiza. 
proso~; isto, Senhor, não é de liel vassallo: eu vi, vi, Senhor, mull1H do memoravel e Sr·. rei D. João IV. 
algumas quo m 'as mostrarão e. é publico. · 

cc Os criados que servem a este L!"aidor, Senhor, sãiJ pagos á 
custa de Vossa Magestade, com os titulo_s de contln•Jos do ora
rio, e nelle nunca apparecêrão para ter exercício : isto é pu
blico e bastante ootorio. As casas aonde mora !orão feitas á 
custa de Vossa Magestade, fazendo-se ao mesmo tempo o era
rio e sendo pagas as despezas todas á custa de Vossa Mages
tado: Senhor, eu vUereço minha cabeça se assim não é tudo 
quannto refiro a Vossa Magestade. 

cc Saiba mais Vossa Magestade que este homem traidor 
manda agora para Pernambuco um afilhado seu, official do 
erario, F ... Suriano, para alli ser empregado talvez em em
prego que lhe faça (eição ás suas cavilosas negociações da real 
fazenua: este SUJeito me dizem ser valido cfo barão do Llio
Secco, pessoa unida com este traidor barão de S. Lourenço, 
que uiz um não póde viver-sem outro ... aqui me calo, Senhor; 

cc Vossa Magesta~e ainda acode a tempo se souber dirigir as 
cousas como deve, pois que ainda ha fieis v assa ltos, que, para 
salvar a real família e a nação, -estão prçmptos para derramar 
até a ultima pingá de sangue, mas 1sto tudo a tempo, minha 
real Senhora. Vossa Magestade não deve communicar nada 
desl~ segredo a pes>.oa alguma, porque das portas de palacio 
para dentro ulio se achão senão homens, que lodos elles são os 
qt.~e se conspirão contra el-rei, e estes são que o hão de pren
der, assim como outros fizerão a el-rei de França, pois é o que 
vem acontecer; e se e!-rei de França soubesse dar a provi
dencia a tempo, nada do que houve succederia. 

«Vossa Magestado para fazer o que deve é peuir a e!-re· 
que quer vl'r essa tropa que est.á a sahir, e logo que tudo esti 
ver fol'mado mandJr ajuntar os officiaes para os vér, e assim 
que todos estiverem juntos ordenar que todos sejãO presos, sem 

\ 
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e.xcepção de pessoa: isto se cnlenue com offléíaes de banda, e 
nào Cl•m officiaes inferiores, porque e~tes é que h\!:o de ficar 
com mandando os seus corpos. . 

cc Para melhor exito desta tão importante empreza deve 
Voss1 l\lagcstade ter instrúído o Ser~nissimo Sr. Príncipe 
D. Pedro, que deve acompanhar a Vos;a :'llagestade _a cavallo, 
para, logo quu.se de ordem de prisilo a todos o fficlacs, S.!:· 
neal ordenar aos corpo.> lJUI:l se ncharern presentes que nao 
obedeç:1o mais a toda a orticialídacle, que por ora se acbão 
constituídos nos lugares. 

cc Logo que vão presos, desde o general nom~ado até o ul
timo orficial, Sua Alteza ordenara aos officiacs iuferiorcs, que 
ficJrem commandando os corpos, que cerque[Jllodos os luga
res do secretarias, aonde se acbão ol'liciaes militares e paisanos 
para os prendei' a todo~, assim como todos aquelles que se 
achão em serviço de oi-rei no paço, que não deve ficar nem 
só um destes homens. 

C< Vossa 1\laaestade deve fazer vur ao Principc Sr. D. Pedro 
que esta acção é de grande importancia, porque Sua Alteza é 
que vem a succedcr no reallhrono, e uma ''c:t que estes ho
mens levem ao fim o s11u projecto, e acontecendo o que se vio 
já na França, que S. A. Real não só vem a perder a real co
rda, como mesmo apropria vid<t, e quu por estas tão funestas 
consequcncias se deve reveslir de um valor heroico, e com toda 
a energia p0r em praxe o que uqui se diz, p~rque! quando fõr 
na occiisião yue se der á cxecuç~o este JHOJecto, tanto Vossa 
M~gestnde, como Sua Alteza, acbaráõ vassallos fieis que os 
saibão dirigirir com muito acerto, c tudo o quanto mais se 
deva fazer. 

cc Esta tão importante acção fará para sempre época, e os 
heroicJs nomes da real pessoa de Vossa Magestade, como do 
nosso inclyto P .lincipe. virão a fazer a nossa hi,toria muito 
mais celeb1·e do que até agora tem sido. 'rodas a:; nações hão 
de applaudir uma tão heroica re:,olução pulo que resulta de 
uma tão nobre acção : a nossa nação dcvurá levantar ~sta tuas a 
tão excelsos personagens pelo vivo agradecimento eru que to
dos dt:vem ficar ! 

cc O Serenissimo Príncipe o Senhor não deve commua.icar a 
ninguem este projecto, porquo aquelles de quem se fia são os 
quo o hão de entregar na occa&ião de se executai' tudo isto ; 
basta que Vüssal\Iagestade e Sua Altezadigào, bradando: cc V<os
sallos fieis, vaiei-me e acompanhai-me; >J porque logo achnáõ 
innumeraveis pessoas a: seu favor, assim como, com muita 
promptidão, aquelles que dão este aviso de tanta impor
tancja. 

cc El-rei nosso senhor r.ão dew saber desta heroica acçào, 
porque se o souber estó. tudo perdido;~ Vossa Mageslade c 
Sua Alteza o nosso amavel Principo cingir-se a quanto está 
dito : Sua Alteza q.ue se lemb1 e do quanto obrou o Sr. rei 
D. Pedro I e que s1ga os seus bem fundados projectos, porque 
para o futuro não só vira a ser acclamado imperador, como a 
nação portugueza virá a ser o que na verdade é. Deve S. ,\. 
Real seguir o que tem feito o Sr. rei D. Fernando, que tem 
posto a Hesparilla em boa ordem, e tem feito cum que de todo 
se extinga a seita dos jacobinos. pois tem sido a cau:;a do tanta 
desordem na Europa e agora nas Americas! 

<< A coph\ junta acaba de conlirmar o que está dito, e por 
alia se conhece que Sua l\Iagestade não esta servido senão com 
homens que incorrem n'uma escommunhão apo~tolica, e que 
forçosamente nunca semelhante nação póde ser bem succed1da. 

cc Espera-se de ver com b1·evidade o bom exilo de tão im
portante acção, e no caso qus V essa Magestade se não resolva 
a pór em praxe um Lã o acertado conselho então deve cola F- se
gredo, pois que isto não deve ser revelado senão ao Serenis
simo S1'. Principe, e do mais que acon\ecer a real família eleve 
Vossa ~Iagestade soflrer com muila paciencia as tCITÍ\'eis amar
guras por que tem de passar, assim corno sofl"feu a real familia 
da casa de Bourbon. • 

c< Pondo-se isto em execução, todo aquelle que der conselho 
contrario incorrerá no CJ'ime da lesa-l\Iagestade e de lesa-na
ção, e sera logo preso e sentenciado como tal; isto mesmo as
sim tem agora ultimamente executado el-rei de FrHnça e Hes
panha, e tudo mais que se seguir proviclenci1:11· fat·-se-ha com 
Lodo o acerto, como pede caso de tanta imporlancia. Não de· 
vem subir mais navios de guerrra, e deve-se mandar apromp
tar todos os que houver. Sornos da real e sobc1 ana pessoa de 
Vossa MaB.cstade vassallos muito fieis e prunptcs para ela!' 
lodo o auxilio aos seus soberanos. 

cc P. S. Que todos os offlciaes quo se acha rem presentes, 
ainda que não sejão da corporação, e que se achem a subir, to
dos devem ser presos, e veja Vossa Magc.tadc se podeni con
seguir que vão os officiaes generaes que houver ne;ta côrte, 
assim como outras pessoas que intluão, porque todos são mem
bros da conjuração que se acha quasi declarada contra a real 
família: logo tudo deve ir para a ilha dos Cobras c out1·as for
talezas, rentlendo se logo aquelles offir.iaes que se acbarem 
com mandando estas praças, porque sllo da mesma sociedade; 
o mais se fará como está dito. >> 

' 

u Senhor.-Como muilo humilde 'assallo lrnho feito 
vêr a Vossa :llagcstatlc o estado misera\'(~l em que c tá 
Yossa "lage~tad~ enganado em tudo, r prinripalmrntc no 
presente negocto ~e Pernambuco; . Tenho parlicipnclo a 
\ ossa Mageslacle já mtlllas n•ze., Jà prlo administrador 
.do correk,, a quem fui eutreguo a penullima que escrevi 
a \' ossa Mugestade, e ultimamente ao coronel das ordens 
de Vossa Magcslude Francisco :unnoel; mas lenho por fé 
que a Vossa Mageslmle uitO tem cllrgado; ngora tomo a 
ctchberaçã_o tle o fat.el' pelo eu conegedor do criiJJc, e 
Deos queira cllegue a \'ossa 'Jagcstude u tJUC a Yos ·a 
Mageslade annnucio. 

" Scuhor ~ olJemno, é <lesgrac:a qnc, sendo Yossa 'la
gestade um soberano tão nmavcl, se Yl'jn tão dludido; 
sou obrigado a la'l.l r agora, como 'assa !lo fiel, n fazer o 
que logo fiz assim que conviuaclo fui para entrar na sina
goga contra Yossa ~JagcstlH1e, seus direitos e domínios ele 
Pernamlmco. 

<! Eu, Senhor, annui t\ cntmda só com o espírito de sa
lJer dos factos premedilados pr.ra communicar n Vossa 
Magestudc, come; o fiz logo, ainda muito antes de chegar 
a nc.ticia iufausta. 

u Não admira, Senhor, qne componhão csl11 roda os 
inglezes dos muis poderoso~ LlC$la c.idade; ndmim ser 
vassallos porluguczes, e entre ellcs um traidor um trai
dor lão ingruto, que blasoua de leal e fiel; este a quem 
Vossa i\lagostadc tem elevado com honras e di;:tnidudes; 
este que apparcce peraute o regio throno deVo sa ~l a
gcslacle com tanta hu·miJI.wcão e d esc;u·amen to· este trn i
úor .. c infiel pel?s s'!us enor1Úes e conhecidos c/imcs JÚ Jw 
mu11o que tlevta ser sepultado d'Pillre os fieis. 

u Senhor, o lraidor -barão de S. Lourenço é o chefe da 
conjuração fulminada !la muito: este nwlel'olo sem reli
gião, sem lei, espírito revoltoso, unido com os seus m
glczes scq uazes, acolheu J1a muito os 11ernambucauo., e 
c01-respondia-se para Pernan'JlJnco com o lltesour<:iro da 
real jtmta dalli e o escrivão éla fazenda, e pO!lcrosos per
nambucanos, e os exislenles aqui, o contado•· da real fa
zenda, que .aqui se acha a requerer, um frade Fr. José 
de S. JaciutlfO !Uavignier, prégador da igreja cie Vossa \Ja
geslade: esle é gnmde COJTeSllOndeulo drsla lrair,ão ; um 
commereiuntc desta ciclaúe, Almeida, varias pernamiJu
canos que aqui se achão, o ouvidor que lá foi, l•'rança: 
este lambem faz a segunda ao chefe traidor ; este negQ_. 
cio. ha muito que se traiJalhn : Vossa \lagestacle faça o que 
qmzer. 

<( Eu enleei em principio para poder mell1or parlicipllr 
a Vossa !Uagestade. Tambem aqui hn uml\loraes, corres
pondente do irmão boticurio em PernamlJuco, e scne de 
espião para ali i, unido com o mencionado fratle i\lngnier. 
Elles têm dado _unos por vêr não terem conseguido o seu 
plano, que estava traç<tdo; mas já sei o que fulminão 
conseguit·. 

<< O uegocio, Senllor, ú mais sisudo do que Vossa Ma
gcstade imnginll : ú preciso tomar medidas wuilo siztHlas 
sobre e~tes male"volos traidores; deve olhar pa1a clles 
com madureza. Veja \'assa l\ lagcstacle que lhe avis:t um 
fiel ''assallo; veja Vossa i\lagestaúe que elles tJnhalllão 
com muita viveza. Vossa .\Jagcstade esti1 muito cngllna!lo 
com o conltario que l11e dizem, da parte de Dcos llle an
nuncio. 

u Eu sinto não poder pessoalmente ir á prescn~a de 
Vossa ,\lagestnde; mas ainda fllgum dia o p1etenLIO fazer 
e melhor patrutcarr.i a miuhfl verdade. Eu julgo que 
Vossa Magestucle tomnrú a hem que eu diga a verdade, 
pois o declaro tudo deiJabo de puro juramento: Vossa 
i\fagesladc ficu sem reino e sem conquistas da fórma que 
isto vai com a sua bondade. 

u Oxalá que fôra vivo o m<uqnez de Agui<u· e que qui
zesse apresentar a Vossa Magostnde a represenli•Çlio que 
se lhe dirigio, e que !ralava destes traidores, c~pccial
mente do traidor infame o ingrato 'l'argil}i. A sinagoga, 
real Senhor, c:ontintw. deste e ~equnzc malevolos. Tam
bem se leva muito a mal \ossa llagestade mandar nm 
paisano empregado no erario para ser lá empregado, e 
este pall·ocinaclo pelo traidor T;u·gini, talvez J>ara t' ru
prt'go que lhe faça conta pará 9 futuro, e este afillwdo tio 
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barão do Rio-Secco, pessoa unida em todos os negocias 
com o de S. Lourenço, diz sem rebuço não poder viver 
um sem outr·o, e sinto Vossa Magestade não sabe~· desta 
intrinsica união, que ha muilo receio, e todo o seu leal 
povo. 

" Senhor·, eu sei o que aviso a Yoss~ i\lagestadc pelo 
que pela minha mão tem passado deste tão importante 
objec to; o plano novo fulmina-se e contão de certo a 
ventura feliz. 

" Rogo a Vossa Mageslade consider·e bem e com ma
dnrcza no que lbe avisa um muito fiel vassallo, que lhe 
annu ncia c.om pureza; c sinto não poder levar á presença 
de Vossa Magestade uma carta e documentos, que tratão 
deste ohjecto e malevolos traidores; ell<t algum dia appa · 
recerá a Vossa •lagestade: quizerão que eu fosse infiel; 
não o devia ser: annui á rogativa para poder testemu
nhar· a Vossa 1\Jageslade, o que não tenho podido conse
guir, porque tudo está minado. 

11 Deos queira que Vossa Mngcstude conlinúe com vida 
feliz, e sinto que ha de experimentar, não acudindo, 
como é de esperar que acuda, e que se fação as devidas 
inquirições, e achará · Vossa Magestadc a minha verdade 
e conhecerá os tr·aidores ditos ao ponto que têm chegado 
de maldí!de. De Vossa Magestade o mais humilde vas
sallo. 

" r.io de JalJeiro, em i7 de Abril n 

" Senhor. - Como o meu dever é indagar o mais que 
r-osso sobre este objecto, já inqueri melhor o l\1oraes, ir
mão llo boticario em Pernambuoo : é José rgnacio de Mo
raes, residente no largo elo capim ; o official do erario, 
que vai para ser empregado, vâllido pelo traidor bar·ão 
ele S. Lourenço, é um Izidoro Martins Soriano ; accresce 
mais dizer a Vossa Magestade que o secretario elo governo 
de Pernambuco entrou lá. muito na façanha e conloio, 
todos estes com grande correspondcncia com chefe pode
roso e lraiclor de Vossa Mageslade, Targini, infiel e lr:li
dor, que com os caberlaes de Vossa l\1agestà.de êngrossa 
a sua aleivosia. · • 

" Vossa l\Iagestacle deve vigiar muito, e já o devia ter 
feito sobre este italiano Targini ; este homem, a qqem 
Yossa Magestade confiou o seu regiGJ thesouro, dispõe 

,.i.lelle como seu: Vossa Magestade ignora o que ha, e se 
~ão ignora pela sua bondade escprece tudo; lêa Vossa 
Jl1agestade os papeis publicas e verá quem este inflei é: 
estou bem inteiratlo do muito e do quanto rouba a Vossa 
~·lagestade em tanto prejuízo dos seus povos, com nego
ciaÇÕI'S illicitas dos dinheiros de Vossa Magestade. 

t< Este homem, este infiel, este traidor já se devia 
contentar com o que tem fe.ito contra Vossa l\lagestade; 
os seus criados têm o t.itulo de contínuos do erario de 
Vossa Mageslade, e cobrão o ordenado sem trabalho, só 
com o serviço da sua casa, e não com o do erario ; maude 
rossa Magestade indagar: verá a minha verdade, pois do 
mesmo erario me conflárão as folhas, e nellas os encontro 
com os títulos ele contínuos. 

<t A mim se me tem ~nostrado documentos que provão 
as ladroeiras que este mfiel tem alli feilo ; mil vidas que 
elle tivesse não pagava o que tem feito a Vossa Mages
tade, com prejui:.:o do seu l~al povo ; se Vqssa Magestade 
pudesse neste momento ouvu· ao conde dos A reos, gover
nador· da Bahia, clle testemunharia as negociacões cavil
losas qne se tem dir·igido á junta da fazenda dáquella ci
dade, mandadas por este infiel, com os inglezes ou em 
sen favor·. 

" Teve a animosidade de fazer uma casa toda á custa 
de ~ossa i\fa~estade, .fazendo-se ao mesmo tempo a do 
erar'J O, rcparLrnçlo-se Igualmente os materiaes e jornaes 
dos obreiros, e pagando tudo Vossa lltagestaç).e, entrando 
nesta negoeiação um commerciante Antonio da Cuo)la, 
socio das suas negociações, e um F ... Machado, hoje the
soureiro da alfandega desta cidade. 

u Ten!JO pena na minh'alma elo quanto Vossa Mages
tade esta enganado com este inflei astucioso que tem 
amigos, aquellcs que dell~s dependem pelo ~eu cargo, 
par·a I!Jes pagar suas pensoes ou ordenados· e se Vossa 
1\tngestade quer cxp_?rimentar tire-lhe o cm·go por algum 

tempo em segredo : verá o que apparece contra clle, que 
tem astucia ele fazer com que digão a Vossa Magestade 
bem delle; vá Vossa MagesLade visitar o seu erario, a 
sua moeda, a sua alfandega, todas, emfhn as repartições, 
e verá o que nellas encontra de falsidades e aleivosias 
contra o patrimonio de Vossa Magestade. 

" Tenho mais a dizer a Vossa Mageslade que ha aqui 
mais um emissario de Pernambuco José Fernandes Gama, 
que veio h a pouco tempo; elle me procurou para fallar 
comigo e me patenteou sobre Targini, chefe da conjura
ção. Vierão, Senhor; cartas ultimamente, e eu li, juro a 
Vossa Magestade, uma, e por isso atrevo-me a fallar a 
verdade, e sei da correspondencia de todos estes que digo, 
especialmente com Targini, como mais poderoso. 

t< Queixe-se Vossa Magestade de si mesmo, e espere 
por cousa muito mais, fuuesta do que Deos não permitta, 
porq'ue é de esperar se cór·te o veneno. Viva minha patr!a 
Rio-Grande, aonde nasci !-Tudo avisa a Vossa Magestade. 
-0 mesmo fiel vassallo. " 

" Sober·ano Senhor.-Depoís de ler já fechado a pri
meira para Vossa Magestade, tenho mais a diz'!r a Vossa 
Magestade que á minha mão veio um papel, cópia de n·o
ticias, dadas para Pel'llambuco, daqui, pelo faccinoroso 
frade Mavignier para mandar a um cunhado, em resposta 
de uma que veio ao infiel traidor Targini, barão de S. Lou
renço, sobre uns dinheiros que havião ser remettidos á 
Bahia, e para ac1ui passarem. _ -

u Ser·á necessario que Vossa Magestade mande pr·ovi
denciar na Balria a cheg.t da da embarcação, que, pela 
data dn carta, já lá eleve estar. Noticia certa tenho eu 
que mn...dos grandes faccírforosos em Pernambuco é o ou
vidor Francisco Affonso Ferreira,"tambem por um papel 
que vi. Vossa Magestade mande já pôr cobro e vigilancia 
no correio, que ha muitas cartas a passar. A sinagoga 
conlinúa e continuará emquanto Vossa Magestade não 
cortar o• pbdre. 

" Tenha Vossa Magestade cuidado com o vallido llo 
Targini, que vai com emprego para lá. Vossa Magestade ' 
allenda ao que lhe digo; veja que do contrario está tudo 
perdido. Constou-me agora que ainda hontem houve 
certa assembléa entre elles do presente negocio ; julgo, 
Senhor, tudo perdido pela falta de providencia ele Vossa 
Magestade. 

11 De Pernambuco, Senhor, abundão conesnondencias 
para todos estes traidores. Aqui vai quasi a dar no mesmo 
emquanto houve!' traidores. Targini sabe-se o que fez no 
Cear{l; oxalá fôra viv,o Montaury quando lá esteve, e\ 
s·endo elle escrivão ela real junta: aqui é o que se sabe. 
Vossa Magestade fecha os ouvidos, isto é, se tetn ouviclo 
clamo1·es, se os nã-o embaração que ch~guem á sua pre
sença ; eu o conheço e trato a dous al)nos, e em pouco 
tenho admirado do que se tem atrevido a fazer · os cla
mores contra Vossa Magestade em toda a parte Jão mui
tos; clle é culpado pelo que tem estorquitlo; elle decla
ra-se inimigo do conde dos Arcos, honrado vassallo, por 
querer ter mão em causas que daqui se remettião, a, es
torqnir os cabedaes da Bahia: até neste negoc'io se tem 
oppost.o a elle, como pt1r·te entrada na conjuração. 

11 Como ha de Vossa Magestade ter soldados 'se el\e deu 
22 nomeações ou provisões para rapazes, a títulos de pra
tic~nl~~ do erario, para .s~rcm isentos da praça

1 
e sem 

exermcw r.aquella repartrçao. Isto, real Senhor, sei pol' ~ 
me dizer um do erario e que as passou, e que taes afilha-
dos não têm lá exercício. Que desgraça, Senhor! Este ho- \\ 
mem, que diz gove1:na a cidade e que de tudo póde, e diz ' 
bem, reparte os cabedaes de Vossa Magestade por si e 
pelos seus inglezes e amigos. 

11 Vossa Mageslade engana-se com a presteza destes 
amigos no presente negocio. Ha o mais escandaloso pro
cedimento destes traidores; o que mais sinto é saber do 
que sei e como elles estão galhofando do que Vossa Mages
tade está mandando fazer. 

" Lembre-se Vossa Magestade do dia que lhe annun
cio e não dê as providencias, que verá o successo para 
estes malvados. 

u r-or estar enfermo não vou mesmo á presença de 

.. 
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vossa l\lagestade levar os documentos que provão_ toda a 
minha verdade, e ofi'erecer a minlia cabeça se o nao pro
var · no entanto tome Vossa Magestade quanto antes as 
medidas que quizer. Não !~a tal ~!Wilão-mór c?rn~a~
dante de Villa-Nova; é prec1so ass1m me cha_mal para_1r 
á mão de Vossa Magestade o presente annunc10: só o qt~e 
digo a Vossa illagestade é que já, já, esmag_ue ~u P!'OVI
deucie · o negocio ferve em augmento, e ficao VJctorwsos 
os infi~is portuguezes e inglezes\ aqui e lá. . . 

cc cuide Vossa Magestade aqm, e mand~ Já, JÚ, o e~er
cito, que lhe avisa quem sabe de tudo, e e fiel e hum1l~.e 
vassallo. De alguns cases apon[ados Vossa Magestade Ja, 
querendo, póde indagar. 

cc o que diz respeito a Targini, como não ha de ser se 
elle está assignando despachos par~ pagam~ntos ~ póde 
tirar o dinheiro que qmzer: á m111ha mao ve10 um 
papel. '' 

Carta de R. J. da Ounhct Mattos. 

u lllm. e Revm. Sr.-Se eu me não contasse no nu
mero dos fieis e henrados vassallos de Sua Magestade não 
faria a v. Illma. as minhas jeremiaúas para lhe pinta1· 
com as mais vivas côrcs«~s angustias em que todos aqui 
vivemos. 

cc Na minha primeira carta dirigida a V. Illma. desta 
Bahia lhe participei que nftO temos aqui noticia alguma 
dos movimentos das tropas commandadas pelo marechal 
de cam 11o JoaquiiJJ de Mello; agora repito que ainda con
tinuamos a viver na mesma incerteza, lluctuando entre o 
temor e a esperança. 

cc Nfto falta quew diga que os iosurl!entes querem capi: 
tular; outros annuncião que pretendem defender-se ato 
á ultima extremidade, e apczar de tudo isto o Sr. contle, 
não sei em que principio fundado, préga-nos que não é 
nada, que não deve marchar a d1visão, que o seu systema 
de gnena é o tnmultuario e que os insurgentes não têm 
chefes peritos que os governem. . 

u Mandou o Sr. conde um corpo de tropas desta capi
tania para unir-se aos milicianos da comarca das Ala
goas, afim irP.m atacar os insurgentes. Sabemos crue o 
major nordiH10 com um partido se a.cha no Rio-Formoso; 
pOl'ém nada absolutamente nos consta a respeito do ma
rechal Mello, e muito meno~ sobre o estado do sertão de 
Pernambuco, . Parabyba, Ceará, Piauhy, etc.: não se es
{abelecêr1io cotnmunicações por terra, e apenas lemos al
gumas noticias pelos navios que o commanúantc do blo
queio para aqui remette, não consentindo que entrem no 
1\ecife. 

cc Eu sei positivamente que as tropas de Sua Mages
tade, commandadas pelo general Mello, sofi'rem as maio
res p1·ivações, e que lhes faltão muitas cousas indispensa
veis para fazerem a guerra. Ninguem poderâ acreditar o 
que sé' disser a respeito do miser!wel estado dos armazens 
desta capilania, e da triste figura das tropas de linha 
della. . 

cc Basta dizer a V. lllma. que Sua Magestade aqui não 
tem mais que uma peça de 9 montada em reparo pôdre e 
sem armão, uma de 6 e uma de 3 com armões, além de 
nm carro de munições em bom estado, e tres ou quatro 
que nada valem. TamlJem achei cobertas de terra em 
um armazem duas peças de calibre um, as quites para 
nada se1·vem, porque OIS reparos não eslão em termos de 
resisti r ao fogo. 

u Esta é toda a artilharia de parque que está montada. 
Ha mais quatro reparos sem armões, e o peior é que me 
dizem em altas vozes que para se fazer um reparo é pre
ciso o tempo de um mez I O ajudante-general pedi o ao 
SI'. conde dons obuzes, duas peças de 9 e duas de 6, mas 
infelizmente não levaremos mais do que uma peça de 6 e 
uma de 3. Dizem que daqui já forão dez pe~s de arli
lb.aria de campanha; não se sabe, ·porém, onde se 
ach&o. r 

u Eu entreguei a relação do que é necessario para as 
tropas qne daqui hão do marchar; sofi'ro, porém, odes
go,sto de saber que não ha granadas nem balas de calibre 
6. No laboratorio apenas fazem :1.000 cartuchos cada dia. 
Não ha lanternetas; emfim, Illm. Sr., lenho-me visto 

doudo, trabalhando todo o dia, sem nada poder al
cançar. 

,cc Queira Deos que as l!·opas cheguem desSt\ côrle, e 
que as que se achão nas AlagoHs, Serinhaem, Rio-For
moso ou Tamandaré, oito sofi'rão algum revez, porque a 
serem balidos uma vez perde mu.J.to a causa de Sua Ma-
gestade. • 

cc O Sr. conde faz o ne~ocio de Pern.ambuco muito fa
cil de concluir; porém nos tememos que cllo se engane, 
e eu avanço que no caso que elle seja feliz nos seus pro
jcclos nada mais fez do que uma loucura, e o resultado 
deve chamar-se um desacerto coroado pela ventura pro
picia. 

u Hogo a. V. Illma. que me repute seu muilo llel com
padre e obsequioso criado.-Raymund.o José da Cunha 
Mattos. Bahia, 9 de Maio de 1817. n · 

Abolição de t1·ibut,s . 
cc Considerando o governo provisorio de Pernambuco 

quanto odiosa é, e mesmo conlmria aos princípios de 
economia publica, e pesada ao povo, a imposição do al
vará de 20 de Outubro de 1812 sobre lojas de fazendas e 
molhados, embarcações, canoas, ele.; e comide1·ando 
outrosim que nos mesmos e outros defeitos laborao im
põsto de 160 rs. por arroba de subsidio militar sobre a 
carne, alé.m de tornar desigual~~ sorte dos habitantes do 
mesmo paiz e membros do mesmo Estado, não tem outra 
lendencia mais do que o encarecer sobremaneira um ge
nero de primeira necessidade e estorvar a criação de 
gados, tão necessaria á subsisteucia dos povos; ~e pois. de 
QUvir o parecer de pessoas zelosás do bem publico em
telligentes na materia: decreta, e decretado tem a abo
lição total do mencionados tributos; e como alguns delles 
se achão arrematados se terá para com os arremat~.>.ntes 
na cobrança dos seus respectivos contratos respeito â" 
quota da diminuição, quo sofi'l·em pela presente abo
lição. 

cc As auloridade.~J con~pelentes o tenhão assim enten· 
dido e o fação cumprir pela parte que lhas compete. Casa 
do governo, em 9 de Março de 1817. " 

P1·oclamação. 

cc Habitantes de Pernambuco.-A Providenria Divina, 
que pelos seus inescrutaveis desígnios sabe extraltir das 
trévas a luz mais viva, e pela sua infinita bondade não 
permille existencia do mal senão porque sabe tirar delle 
maior bem e a felicidade, consentio que alguns espíritos 
indisc1·etos e inadvertidos, de que grandes incenúios se 
podem originar de uma pequena faisca, principiassem a 
espalhar algumas sementes de um mal entendido ciume 
e rivalidade, entre os filhos do Brssil e da Eul·opa, habi
tantes desta capital, clesde a época em que os encadea
mentos dos successos da Europa entrárão a dar ao conti
nente do Brasil aquella consideração de que elle era 
digno, e para que nrw coucorrêr1io nem podião concorrer 
os brasileiros; porque qlJe culpa tiverão estes de que o 
Príncipe de Portugal, sacudido da sua capital pelos ven
tos impetuosos de uma invasão inimiga, sabindo faminto· 
d'entre os seus lusitanos, viesse achAr o abrigo no fmnco 
e generoso continente do Br8Sil, e matat· a fome c até a 
sêde na altura de Pernambuco, e pela quasi Divina Pro
videncia e liberalidade dos seus habitantes? 

cc Que culpa tiverão os brasileiros de quo o mesmo 
Príncipe Il.egeutc, sensivel á gratidão, quizesso honrar a 
terra que o acolhêra, com a sua residel1cia c estabeleci
mento de sua c6rte, e eleva-la á cathcgoria de reino 1 

cc Aquellas sementes de discordia desg1·açadamente 
frulificárão em um paiz, que a natureza nniiga dotou de 
uma fertilidade lllimitada e geral; longe de serem extir
padas por uma mão habil, que linha para isso todo o po
der, e sufi'ocadas na sua origem, forão nutrida3 pot· mu
tuas indiscripÇões dos brasileiros e europeus; mas nuoc?. 
cresr.êrão a ponto de se não poget,em extinguir, se hou
vesse um espírito conciliador qb.e se abalançasse a esta 
em preza, que não era muito ardua. Mas o espírito do des· 
polismo e do máo conselho recorreu ás medidas mais vio
lentas e per!ldas que podia exeogitar o ctcmonio da perse
guição. 
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u Hecorrcu-sc ao meio tyrannico de perder patriotas 
honrados é benemerilos rla patria, de fazê-la ensopar nas 
Jagrimas de míseras fHmilias, que subsislião do trabalho 
e succorros de seus chefes, e cuja perda arrastava com
sigo irresistivelmente a sua Lotai ruína. A natureza, o va
lor, á vista espantadora da desgraça e a defesa natural, 
rcagirã'!l conlra a t)l"annin c a injustiça. 

« A 'tropa inteira se suppôz eu volvida na ruína de al
guns dos seus officiaes; o grilo da defeza foi ge1·al: elle 
resoou em Lodos os angulos da povoação de Santo Anto
nio; o povo se tornou soldado e protector dos soldados, 
porque erão brasileiros como elles. Os despulas, aterra
dos pelo novo e inesperado espcr.Laculo, e ainda mais 
aterrados pela propria consciencia, qlle ainda no seio dos 
impios levanta o seu tribunal, dieta os s11us juizos e crava 
os seus punhaes, desampárão o lugar donde havião feilo 
~abir as ordens homicidas. • 

u Ilabilanles de Pernambuco, crêde, até se buvião to
mado contra os vossos compatriotas meios de os assassi
narem, indignos da honra e da humanidade. Os patriotas 
no fim de duas horas ac!Jar~o-se sem chefe, sem gover
nador: era preciso precaver as desordens da anarchia no 
meio de uma povoação agitada e de um povo revollado. 
Tudo se fez em um instante, tudo foi obra da prudencia e 
do p:rtriulismo. 

cc Pernambucanos, estai tranquillos; a paz reina na ca
pital; o povo está contente: já não ha dislincção entre 
brasileiros e europeus; Lodos se conhecem irmãos, des
cendentes da mesma origem, habitantes do me!)mo paiz, 
professores da mesma religião. Um governo provisorio, 
illuminado, escolhido entre todas as ordens do Estado, 
preside á vostO felicidade; confiai no seu zelo, no seu pa
triotismo. 

u A Providencia, que dirigio a obra, ella a levará ao 
tel'mo. A empreza é filha do céo; o céo a protegetá.: vós 
vereis consolidar-se a vossa felicidade; vós sereisi'ivres 
do peso do enormes tributos que gravão sobre vós; o 
vosso e nosso paiz subirá ao ponto ode grandeza que ha 
muito o espera, e vós colhereis o fruto dos t1·abalbos e 
zelo dos vossos concidadãos. Ajudai-os com os vossos 
conselhos; elles serão ouvidos ; com os vossos braços a 
patria espera por elles ; com a vossa applir.ação a agricul
tm·a : uma nação rica é uma nação poderosa. A patria é 
a nossa mãi commum ; vós sois seus filltos, sois descen
dentes dos valorosos lusos; sois portuguezes, sois ameri
canos, sois brasileiros, sois pernambucanos. 

(c Dada na casa do governo provisorio, aos 9 de Março 
de 1817.-0 padre João Ribeiro Pessoa.-Manoel Corrêa 
de Araujo.-José Luiz de Mendonça.-Domingos José 
Martins. n 

OrLt1·a. 

u Caros patriotas, fieis pernambucanos l-Os inimigos 
da palria não cessão de inventar novos meios de seduc
ção para vos aterrar, desesperados por vêrem que o de
Leslavel exemplo de pcrfidia que vos derão, Lrabindo o 
juramento solemnerucnte prestado na presença de Deos e 
dos ~omens ele ~efc~de.rem a sagrada causa da iudepen
dencJa, era mmto mclrgno para fazer abalar os animos 
fieis. e resolutos, que não sabem retroceder. um passo no 
cammho da gloria e da liberdade em qile uma vez en
trá~·ão, procurão agora incutir-vos terror e medo por 
me10 de perversos e occultos avisos de que nas Alagoas 
se fórma um exercito formidavel, que vem esmagar-nos 
e reduzir-nos a cinza. · 

u Deixai vozea1· estes aristocratas insensatos que vos 
fazem guerra mais para defeza dos seus velhos 'e carun
chosos pergaminhos do que para defesa do rei. Não des
enganai-vos ; não é a Jidelidade, que a[ectão ao s~u so
berano, o que os incita a dispõrem armas contra a palria: 
~ssa fidelidade desappareceu desde o momento em que 
)Urárão seguir as bandeiras ela republica c adherir á 
sanla cnusa que lodos defendemos ; incita-os a baixa sau
dade que conservão dos seus tortuosos e mal fundados 
títulos e. b~·azões, d?5 humildes zu.mbaias que recebia a 
sua proslllmtla e mal fadada senhona, o horror de se co
nhecerem iguaes em direitos aos outros homens entre 
os quaes se julgão como uma raça distincta, nascida para 

mandar, e finalmente o desejo que ainda lhes arde n9s 
orgulhosos corações de vos pisarem e cobrirem de des
prezo. 

cc Essa rançosa e abastardada fidalguia do sul é o vosso 
unico inimigo; o povo que os acompanha ou é seduzido 
ou arrastado á forca: e que podem J;&ceiar homens livres 
dessa chusma de"escra,os, que seguem quatro ou cinco 
pseuclo-fillalgos sem letras, sem talentos, sem virtude, 
que não sabem senão vegetar e arrotar embofias o fanfar
rices, e que não estudárão outra sciencia senão a h isto
ria gcnealogica de suas arruinadas casas? 

cc Pernambucanos, confiai na prudencia e sabedoria d~ 
governo, no valor do exercito que vos defende, na jus
tiça da causa que vós mesmos defendeis. nos cuidados e 
vigilancia ~a Providencia, que tão visivelmente nos pro
tege. 

" Os hahianos são nossos irmãos e nossos contcrra
neos ; não podem ter interesses oppostos aos nossos. 
O despota conde que os governa conhece tanto esta ver
dade, que, apezar das insulsas ameaças que contra nós 
vomitou, e da intrepidez e audacia que quer parecer res
pirar nas suas insípidas p1•oclamações, treme sobre a sua 
segurança, c segundo o systema de todos os tyrannos 
tem. procurado na fortaleza de S. Pedro, rodeado de 
bayonetas e boccas de fogo, aquelle asylo, que receia nllo 
dever encon trar entre os homens que deteslão o seu des
potismo e Lyrannia. 

" Se alguns Li verão a desgraça de marchar contra nós 
forão sem duvida impellidos pelos mesmos motivos que 
armão contra nós alguns dos nossos mesmos patrícios, 
ou pela seducção ou pela forçn. Estes motivos desappare
ceráõ depFessa : a seducção não póde s·er duravel ; algum 
dia. os raios brilhantes da verdade a dissipão; a força in
cutiU. ainda é mais fraca: a razão só a desarma. 

cc Perlllmbucanos, nós só tep1os um inimigo a temer : 
a desupião entre nós. Reunamos nossos espíritos, nossos 
sentimentos, nossas forças e nós seremos invencíveis, a 
nossa liberdade consolidada, nossa independencia reco· 
nhecidn, nossos inimigos confundidos, nossa patria 
salva. 

cc Viva ella 1 Viva a religião corri ella !-0 padre João 
Ribeiro Pessoa. - Domingos José Martins.- Domingos 
Theotonio Jorge.-Manoel Corrêa de Araujo. '' 

-
Preciso dos successos que tflle,·ão luga1· em Pernamlntco 

desde a faustissfma e glorwsissima revoluçao operàlla 
felizmente na' praça do Recife aos 6 do corrente mez de 
Março, em que o generoso esforço de nossos bmvos pal 
triotas exterminou daquella parte do Brasi~ o monstro 
infernal da tyránnia real. I 

\ 
cc Depois de tanto almsar da nossa' pac.iencia por um 

systema de admiração combinado, acirVc para sustentar 
as vaidades de uma cõrle insolente sobr toda a sorte de 
oppressão de nossos legítimos direitos, restava calumnia1· 
agora a nossa honra com o negro labéo de ~raidores aos 
nossos mesmos amigos, parentes e compatriotas, naturaes 
de Portugal, e era porventura a derradeira peça que fal: 
lava de se pôr á machina da politiea do insidioso governo 
exlincto de Pernambuco. , 

(c Começou o perfido por illaquear a nossa singeleza, 
proclamando publicamente a 5 deste mez que era amigo 
sincero dos pernambucanos, que linha repartido o seu 
coração com elles,,escrevendo estes enganes r.om a mesll)a 
penna com que acaba v a de encher no segrede do seu ga
binete listas de proscriplos, quo Linha de entregar nas 
mãos do algoz brasileiros de todas as classes, a mocidade 
de mais espírito do paiz, os officiaes mais bravos das tro
pas pagas, em uma palavra, os filhos da pall·ia de maior 
espera_nça e mais dislinclo merecimento pessoal. 

cc Amanheceu, emflm, o dia O, em que as enxovias lia· 
vião de ser atulhadas de Lautos patriotas honrados, e suas 
familias alagadas de dôr e de lagrimas; convoca o mal
dito um conselho de officiaes de guerra, todos invejoso:~ 
da nossa gloria, e depois de ter assignado com olles a 
atroz condemnação daquellas innocenles viclimus, despa
cha dalli mesmo os que lhe parecêrão mais capazes de 
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lhe dar execução. Uns correm aos qu~ rteis militares, ou
tros a casas particulares ; fervem prisões por tocla a parte, 
e já as cadêas começão de se abrir para ir engolindo um 
por gm dos nossos bons compatriotas. . _ 

cc Aqui, porém mostrâJ•ão os nossos como ~tnh~o ca
pacidade para saber conhecer que a desohedJencJa tem 
todo o preço de lleroismo em certos casos, e é quando 
com ella se salva a causa da patria. Um bravo capitão deu 
o signal do dever de todas, fazendo descer aos infernos o 
principal agento da injustissima execução; correu-se ás 
armas, e poucas ltoras daquello mesmo dia forão todo o 
tempo de começar c. acabar tão ditosa revolução, que 
mais pareceu festejo de paz que tumulto de guerra, sig
nal evidente de ter sido toda obra da Providencia e be
neficio da bencão do Todo i'odcroso. 

cc o ex-gcmimllinha-se recolhido á fortaleza do Brum, 
e ·onde suppunha achar uma praça de defesa achou a pri
são de sua pessoa e dos seus. Recorreu a proposições pa
cificas que ncabárão n'um conclusum, com que foi obri
gado a conformar-se no dia 7, pelas 6 horas da manhã. 

cc Desde logo foi reslabelecida toda a ordem publica; 
não se ou virão mais outras vozes que de acclamações ge
raes, dignas do dia em que um immenso povo eu trava na 
posse de seus legiliJl!OS direitos socmes. Foi consequen
cia dõsto não ter havido até agora sequer um só disturbio 
nem motil·o qualquer de queixa. 

u A 8 se installou o governo provisorio, composto de 5 
patriotas, tirados das difrerentes classes, o qual governo 
tem sido sempre permanente em suas sessões . O seu pri
meil·o cuidado foi desabusar os nossos compatriotas de 
Portugal dos medos e descorífianças com que os tinhão 
inqúietado os parlidistas da tyrannia, recebendo a lodos 
com abraços e osculos1 segurando as suas familias, pes
soas c propriedades de toda a sorte de injurias, fazendo-os 
.conti11uar em seu commercio, trafegas e occupações, com 
maior liberdade qae d'antes, proclamanll,o, emfim, por 
um bando os sentimentos do governo e do povo, e não 
haver mais daqui por diante dilferença entro nós de bra
sileiros a europeus, mas deverem todos set· tidos em conta 
de uma só e unica familia, com igual direito a uma só e á 
mesma herança, que é a prosperidade geral do toda esta 
província. 

cc A 9 tudo se achava no mesmo espírito de concordia 
e pacificação geral, sem o povo se rescnlir de outra novi
dade que das bondades do governo, todo applicado a 
promover ,a segurança interior e exterior por me::liclas 
acertallas, buscando esclarecer a sua marcha com dJvi
vidir as malerias de maior importancia por comités com
postos das pCS$OUS de maior capacidade conhecida para 
cada uma dellas, com que tem obtido ao mesmo tempo 
popula1·isar as suas deliberhções o mais pos~ivel. 

<c Naquelle mesmo dia o governo foi permanente até a 
meia-noite pnra continuar diversos despachos que hoje 
&p~al·ecêt·ilo, sendo dos mais importantes fazer entrar os 
funccionarios publicas nas suas occupações, como d'antes, 
sem tirar ninguem do seu officio, proscrever as formulas 
de tratamento até ·agora usados, sem ndmillir nenhuma 
outra que a de.- Vós-mesmo com elle governo; abolir 
certos impostos modernos de manifesta injusliça e oppres
são para o povo sem vantagem nenhuma da nação, etc. 
E tal é o nosso estado politico e civil até hoje 10 de Março 
de 18ií .-Viva a patria! Vi vão os Ílatriotas, e acabe para 
sempre a tyrannia· real! >> • 

Proclamação. 

u Denodados patriotas bahianos! -Jà sabeis os resul
tados do faustissimo dia 6 ele Março, que restituio aos 
seus pe1·didos direitos vossos irm1ios de Pemambuco. Já 
o sabeis e ainda hesitais! Nós pasmamos, caros irmãos 
que ~lguns d'entre vós não corrão ao nosso seio, e venhã~ 
estrettar laços que a identidade de religião, costumes e 
m~radia, e a sympatia de sentimentos, crec\ra entre nós. 
VO$, que tendes marchado semp1·e dianteiros na ·estJ·ada 
da ci.vilisação e .cult_ura, não nos scguireis ao menos na 
cane1ra da glona, e não partilhareis os riscos e lidas a 
que gostosos nos sujeitamos para sacudir um j11go odioso 
6 recnper~t· o titulo de homens livres?! 

cc_ Acaso .PO~~m empecer os ~arremeços de vossa indig
naçao as ms1p1das roncas e vas bravatas do futil ge neral 
q_u~ al~da vos tem .acu:vados.? Fatuo! O tempo dos pres
tJgws e passado. F1dehdade aos tyrunnos é oomplicidade 
em seus dclictos, é atraiçoar a grande causa do genero 
humano. E a quem cumpre. que sejais fi eis 'I Sem duvida 
uo mais querido dos reis, na phrase do vosso inepto 
bacbá. Esse rei querido, oh, blaseh eminl Esse rei, que dis
sipa em apparatos e profusões l'idiculas os frutos custo
same.nte produzidos por vossas callejadas mãos, e com o 
suor dos vossos rostos; ~sse rei, que prodigo reparte 
pelos mais infames validos, pelos sevan1lijas mais des
prezíveis de 11ma córte corrompida o pão al'l'ancado a 
voss~s famintos filhos; esse rei, emfim, ·que cqnfiervando 
arJ'eJgado n'alma um secreto raueor ao nome do Brasil, 
vos não dilacera, porque vos leme, e, porque vos teme, 
ainda mais vos odêa • .E ousas tu, perfido e falsal'io gene
ral, dar o epilheto de querido ao rei que pretendeste 
atmiçoar? 

cc Indigno I o teu negro projecto e o ue teus consocios 
é que só merecia o nome de conspi1·ação; elle destruiu 
um throno odiado para substituir-lhe milhares de thro
nos ainda mais aborreciveis ; o povo, o desgraçado povo, 
era conclemnacto a satisfazer o orgulho e prcteuções de 
um bando de aristocn.tas avidos de sangue, insaciaveis de 
pompas e grandezas vãs, e jámais satisfeitos com as hu-
milhações dos seus escravos. -

cc {}raças te sejão dadas, Providr ucia Divimt, que dis
sipaste a ominosa nu·vem que ia a chover males sobre as 
cabeças dos nossos irmãos da Europa. Dissipaste-a e 
g.uardaste o novo Beelzebutb para espectador da redin
tegração dos nossos direitos, qun não póde perturbar sua 
~mpotenle raiva.. Em vão te afadigas, genio do mal, não 
!Iludes o generoso povo; tuas tracas e embustes são co
nhecidos. Miseranrlos se te acrecl1tÚo I• 

c< Ah I corai, bahianos; correi-vos da injuria 'que faz a 
vosso entenclimento e a vosso coração o vosso proclama
dor; não póde ser a divisa· de um povo nobre e generoso 
fidelidade a um despota baixo e oppressor. Mostrai-lhe 
que são mentirosas suas gratuitas asserções, que os 
vossos peitos são o sanclunrio de Vesta, onde nunca se 
exlinguio o fogo sag1·ado da liben.Jade, e que o sõpro dos 
tyrannos, se pôde diminuir-lhe a força, não conseguia 
abafa-lo de toclo. 

cc Respondei promptos aos gritos de vossos consangui
neos, do vossos conterraneos; Escutai os dictames dare
ligião sunta que professais; a cada pagina elos livros sa
grados ressumbra a cloutriua salulifera da igualdade do 
homem e do odio á tyrannia. Juntai os vossos aos nossos 
esforços, ultimemos a obra tão felizmente começada, sal
vemos o Brasil que descorado o atLenta em nós e em nós 
escora sua nutante liberdade. 

cc u·ahianos, âccordai as voss·as às nossas vozes; en
toemos o santo hymno_;Viva a religião I Viva a pat~·ia I 
Viva a liberdade I , 

Outra. 

cc Pernambucanos do norte !-Que cegueira é a vossa 1 
Que clemonio das trévas vos tem illuclido? Armai-vos e 
contra quem? Contra os vossos melhores amigos, contra 
os vossos irmãos I Os malvados, que vos têm seduzido, 
têm posto em acção todas as vossas paixões, e a mais 
baixa de todas, o medo, é aqueila sobre que se tem mais 
apoiado. Espalhão rumores loucos, creão com rasgos de 
penna exerci tos de milhares de homeus que nos vem in
vadir, e sois tão desasizados que, sem o menor criterio, 
crêdes absurdos. Que é feiLo desses 20.000 homens ha 
tanto apregoados, e que jâmais apparccem ? Correm dias 
após dia&, e os gabaclos invasores 11em ao menos se apre
sentão nas nossas fronteiras. 

(C Irmãos, os inimigos unicos qne lemos a vencer sois 
vós, qne, enganados, regeilais o dom ineslimavcl de uma 
liberdade racional, e o thesouro de todas •as felicidades de 
que o homem é capaz na terra, que a bondade da Provi- . 
dencia vos franqueou por meio de nossa feliz revolução. 
,elossos unicos inimigos sois vós, que, ingratos â patria 
que vos nutrio e qne vos ama, odiais os seus filhos mais 
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caros, que expoem tudo lJara fazê-la apparecer lustrosa 
na fila das- ncções. 

<c Desgra<;ados ! E não pensais que os mesmos serviços 
que prestais ao inimigo de todo o Brasil são o vosso maior 
crime ? Esquecer-se-ha elle jãmais que sois brasileiros e 
pernambucanos? Olvidar-sé-ha que sois irmãos, que sois 
parentes, bem que apóstatas, dos generosos campeões 
que on>úrilo sacudir o destestavel jugo e dar primeiros 
ao B1·asii um exemplo digno de imitaçito ? 

<c .Nito, pernambucanos, vosso nome só faz a vossa 
culpa e motiva a sentença de indescriminada condemna
ção. Sereis pelo Lyranno sobrecarregados de odiosos im
postos, sereis emhridaúos, e de briosos ginetes sereis me
tamorphoseados em quartãos de carga. 

<< Tal é a sorte que vos espera c que de certo tereis se 
não vos unirdes a nós, e desprezando os ôcos boatos não 
caminhardes com constancia na mesma carreila em que 
caminhão vossos irmãos. Afugentai, náo o exercito da Ba
hia, cQmmandado pelo seu inepto chefe, que nunca exis
tio senão em cartas, mas .o verdadeiro inimigo que tendes 
dentro em vós mesmos, o medo ridículo, o espírito de 
dissenção e diseordia, e o venenoso ciume que vos dila
cera. Nada tendes a temer: a terra vos abre o seu seio, 
brotão seáras e a fertilidade; o paiz todo é uma conti
nuada trincheira, aonde punhado de homens f ·ustra es
forços de mii!Jares. 

« Pernambucanos do norte, nós vos conjuramos pelos 
céos e pela nossa patria, rompei os prestígios da fascina
ção, conei a nós, estreitemos os nossos laços e seremos 
invencive1s. Dauo· na casat!o governo provisorio de Per
nambuco, aos 9 de Maio de 1817.-0 padre João Ribeiro 
Pessoa.-Domingos Theotonio Jorge.-José Luiz de Men-
donça. » · · 

Rodrigo José Ferrei1·a Lobo, chefe de divisão da armada 
t•eal, commandante da esquatha do norte, aos habitan· 
tes da cãpitwnia de Pernambuco. 

<< Não podia deixar de produzir tanta estranheza, como 
magua no animo de el-rei nosso senhor, o vêr que uma 
provincia do Brasil, onde tantos homens valorosos e hon
rados se illustrúrão por feitos gloriosos para expulsar um 
inimigo p_oderoso, e restaurar os direitos da corôa portu
gueza, seJa ella agora o theatro, onde indivíduos indig
nos do nome portuguez perpetrárão uma rebellião atroz, 
ousando depois de excita~·em a desordem popular, uerri
bar o poder representatiVO de Sua Magestade na expul
s~o do governador que os regia e erigir um governo fac
CiOSO. 

<< Sua Mngestade está em tudo persuadido de que a 
maior parte elos pernambucanos consorvã(} a honra e 
l~aldade que herchlrão de seus avós, e de que sempre de
rao provas ao mesmo augusto senhor, e outrosim nao du
vida que o inesperado e faccinoroso rompimento ele uma 
revolta pudesse momentaneamente supprimir o elfeilo 
daquellcs mesmos sentimentos. 

u Penalisa, _portanto, o piedoso coração de Sua Mages
tade o ~er obnga~o. a vexar os seus vassallos, procurando 
os me10s do SUJeitar os rebeldes, o que nii o póde evi
t~r-ae, mal)clando o mesmo augusto Senhor, como na rea-

. l1dade D?e ord~nou! que eu bloqueasse, com as forças que 
pôz á nnnha d1spos1ção, os portos de Pernambuco. 

u Alüm disLo é do decoro e dever de Sua Magestade 
e~1progar todas as _outras forças que a Providencia depo
SI_tou em su!1 autonclade para destruir, com a maior Lre
Vidad ~ poss1vel, o germ~n ele uma guerra civil, cuja idéa 
por SI só consterna o espnilo do nosso soberano e ba de 
tal maneim horrorisado todos os sens fieis va~sallosj a 
quem tem chegado a noticia desta mancha na fidelidade 
nacional, aind~ nflo vista na monarchía porlugueza, que 
to~o~ têm feito, com patriotismo exemplar, olfertas e sa
cr1fic10s de suas pessoas, e cabedaes para auxiliarem 
aquellas disposições que Sua Magestade tiver a ,bem~de 
ordenai' com aquelle fim ; mas Sua 1\Iagestade espera que 
os seus bons vassallos da capitania de Pernambuco farão 
da sua parte todos os esforços para evitar tão excessivas 
calamidades. 

u A _bordo da ~ragata Thetis no bloqueio do Pernam
buco, 25 de Abr1l de 18!7. - Rodrigo José Ferreira 
Lobo. '' · 

Proclamação. 

<• Habitantes de J?ernal;llbuco !-Chegando á noticia dol3 
governadores do remo de PorLugal e dos Algarves o hor
roro~o allentado commellido nesta capitania nos dias 6 e 
SBf?Ul~tes 9e l'darço do presente anno, virão com a dô1· 
e wd1gnaçao _de que estão penetrados lodos os bons por
tugue~es. que um bando de facciosos e revolucionarias, 
compnmmdo momentaneamente pela força os ~entimen
tos de honra e fidelidade de que tendes dado tão de!:isi
vas provas, aprese~Lárão á Europa espantada o-primeiro 
exemplo entre os portuguezes de deslealdade a seu natu-
ral e legitimo soberano. · 

« E não estão ainda saciados de sangue e de lagrimas 
esses monstros, que, t:or espaço de,25 annos, inundárão 
grande parte ?a terra com as mais funestas calamidades, 
sendo tal~ez mstrumentos com que a justiça divina irri
ta~a pela !mmoralidade e irreligião destes ullimos te:Opos, 
qmz cast1gar a Europa, e dar a todo o mundo um teme• 
roso exemplo da severidade cpm que o bl'aço omnipotenlll 
confunde e aterra os ímpios que desprezão a sua santa 
lei? 

u E' possível que o conhecimento das desgraças que 
produzia o furor revolucionaria emquanto a Ptovid~ncia 
lhe não. põz termo, não fosse bastante para vos arredar 
do horr~vel abysmo em que esses inimigos da ordem vos 
pretendem precipitar? 

u Podem acaso esses miseraveis seclarios da mais fatal 
revolução, esses inst1·umentos vis e abjectos elo mais fe
roz tyranno que ella procluzio, achar áinda em qualquer 
lug~r ela ter~a, a que houver chegado a historia deste ca
lam~ toso penodo, p~ss?a~ a quem illudão ~om phrases es
peCJ?~as, e com prm~1p1os de que uma Lmte expei·iencia. 
fez )a .conhecer a fals1dade, e as desastrosas e inevitaveis 
consequencias? 

_ << Não, p~~nam!)ucano~, vossos irmilos os portugue:z.es 
nao poderão Jámai_s acreditar, estando pelo contrario inti
mamente persuadidos de que ~e a violencia e arlíficio de 
!!ma per!ida conjuração ch~gárão a sorprel1ender por um 
mstante a vossa lealdade 'I' OS mesmos quebrareis bem de
pressa os grilhõils que vos opprimem, e fareis conhecer ~o 
mundo que, se houve entre vós neste seculo de corrU'p
ção e immoralidad-c imitadores do infame traidor Calabar 
existem nos descendentes des Vieiras, dos Vidaes, elo; 
Camarões e dos Ilemiques Dias, os mesmos sénlimentos 
de ~delidacle e amor ao seu soberano, gue tanto os illcrs
trárao, c de quo derão um exemplo, 'que a historia tem 
transmillido a todos os seculos para immortal honra dos 
pernambucanos, que esses in'dignos revoluciona11ios pre
tendem agora manchar com uma indelevel nodoa. 

u Não era por certo o captiYeiro de que esses beroes 
vos libertárâo mais horroroso do que aquelle de que 
agora estais ameaçados. Se os hollandezes pela di[erença 
de religião puuhão em perigo a pureza e o exercício da 
que felizmente professamos, estes revolucionarios procurão 
destruir em toda a parte e derribar pelas bases to elas as 
idéas religiosas e moraes. E posto que, emquanto lhes 
convem, se vós apresentem disfarçados com" a mascara da 
hypocrisia, alfectando respeitar uma religião de que mo
filo e que desmentem nas suas proclamações, fazendo a 
Providencia complice do crime mais atroz que póde com
metter um povo, qual é o de faltar á fidelidade devida ao 
seu soberano, podeis estar certos que so chegassem uma 
vez a alcançar os seus fins rasgarião immediatamente o 
véo com que cobrem seus verdadeiros projectos, e experi
mentaríeis então a mesma inlolerancia ele que falsamente. 
nos accusão, que os seus socios lJraticárão em França, e 
que praticará sempre esta seila desorganisadora em toda 
a parte,em que puder firmar a sua dominação. 

u Considerai que se os hollanclezes, conquistando este 
paiz, procura vão despojar-vos de vossas riquezas, nüo são 
tambem agora outros os fins desses homel)s que vos ty-
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ranisão. Pouco importa que se gloriem do nome de bra- tiverão a ventura de desfazer totalmente no dia 15 o excr
llileros ou de portuguezes. cil? denominado dos soldados _insurgen!cs, fi~ando prisio-

(( Desligados pela immoralidade de seus princípios de nell'O o chamado general Dommgos Jose Martms e muitos 
todos os vínculos divinos e humanos, que sujei tão o h o- outros, chamados officiaes, que já estão na cadêa desta 
mem aos deveres de cidadão e ás relações de familía e de cid~de, _Passan~o a noss~ P_!lder a caixa militar, 6 peças de 
amizade, est-ão devorados de uma d'esmedida ambição de arl!lhana, mmlas mumçoes de hocca c de guena e a 
riqueza c poder, estando sempre promptos a sacrificar a bandeir·a revolucionaria, ficando onlrosim sohre o'ter
eslas duas tão insaciaveis, como funestas }Jaixões, todas reno quasi todos os cada veres dos infames que compunhao 
ns considerações que as podem modificar no coração dos Uto monstrnoso exercito. 
homens que conhecem c respeilão a ,·irtude. (( cumprindo-me, pois, annunciar sem perda de tempo 

« Que fé, que honra, que probidade se póde esperar de aos mililaJ·es, que ora estão por ventura minha de.baixo 
gente que principia calcando aos pés c insultando todos do meu commando, tanta glor·ia ~ida por nossos irmãos 
estes sen Limentos 1 Que segurança póde ter contra a força de armas, é no mesmo momento do meu essencial dever 
do poder, collocado em taes mãos, o capitalista opulento, convida-los para irmos lodos juntos rewder graças ao Deos 
cujas riquezas estão desaflando todos os dias a sêde ar- dos exercilos, o que lerá lugar hoje, ao meio-dia, na 
dente de ouro que os domina? igreja do Collegio, 

u Infelizmente as fataes scenas da revolução franceza, u E• lambem mui doce obrigação minha fazer publico 
cujos princípios elles proclamão, devem abrir os olhos a qu_e os dous majores Salvador e Gordilbo commandúrão as
l~da a casta de proprietarios, e aos mesmos povos de duas columnas dv ataque, com tant11 inlelligencia e valor, 
.quem aquelles revolucionarias se servirão como instru- que merecem t.s mais honrosas recommendações do ma
mentos, e que- conhecêrão á sua custa, mas já tarde, que rechal commandanle em chefe, merecendo iguaos ex
a lisongeira linguagem com que illudirão até as ultimas pressões o capitão de milícias do regimento do Penedo 
classes da nação não era mais que um veneno subtilmente Antonio José dos Santos, que o referido marechal graduou 
preparado, que veio a degenerar para lodos no mais ty- no campo da batalha em sargento-mór, c tendo merecido, 
raniJico despotismo c insuporlavel miseria. pelo que se sabe aló ago1·a especial consideração o major 

(( Se taes vêm a ser indispensavelmente os effeitos que da legião D. Luiz, e capitftcs Paula, Uermogenes, l\Janoel 
os princípios revolucionarios modernos devem produZil', Dnarle, Argolo e José Felix. 
e realmente produzirão na Europa, que incalr.ulaveis (( Com a rubrica do Illm. e Exm. Sr. conde generaL
males não ameação o Brasil no seu estado aclual-? O Antonio Fructnoso de Menezes Dorin, ajudante de ordens 
exemplo da ilha de S. Domingos é tão horroroso e es~ã de semana. 
ainda tão recente, que elle só será bastante para aterrar (( Bahia, 29 de Maio de 1817. n 
os proprietarios deste continente. -

11 Extirpai, pois, habitantes de Pemambuco, extirpai 
sem demora o monstro que. quer sepultar os pacifir.os po
voadores do B1·asil nos horrores, que, por mercê da Pro
videncia, apenas lhes têm sido conhecidos pelos annaes 
da histo1:ia. Su!focai immediatamente a venenosa ser
pente que vos devorará semremedio se lhe deres tempo 
para medrar c crescer. 

(( Restal.JP.Iecei promptamenle a ordem e as autoridades 
legitimas, e imitando vossos illustres maiores voltai á 
obediencia do mais amavel soberano, verdadeiro pai de 
seus povos, por quem lem feito os mais heroic.os sacri
cios, e por quem é temido e adoÍ'ado em todas as regiões 
elo seu dilatado Imperio. 

(( Os governadores do reino de Portugal e dos Algàr
ves, informados deste sacrilego atlenlado contra a sobe
rania do nosso augusto rei e senhor, e da violencia com 
que o chamado governo provisorio detem a propriedade 
dos portuguezes, que provavelmente pretende roubar 
para com ella se pôr em salvo, e persuadindo-se de que 
em semelhante crise todos os vassallos de Sua Magestade 
de,•em acudir sem demora a destruir rro berço uma rc
bellião, que, se ganhasse forças, faria nadar em sangue 
este delicioso paiz, me ordenárão em seu real nome que. 
emquanto se não recebem as ordens do mesmo Senhor· 
viesse com a força do meu commando bloquear es porto~ 
desta capitania, cujo bloqueio, que será auxiliado breve
mente com maior poder, deverá durar emquanlo Sua Ma
gcslade não mandar o contrario, ou emquanlo os fieis 
habitantes desta capitania não conseguirem sacudir o 
jugo que os opprime, restituindo nella o suave e legitimo 
governo de Sua Magestade. 

<f Os vernamlnicanos leaes receberáõ da parte dos na
vios de guerra de Sua Uageslade, encarregados deste ser· 
viço, toda a ajuda e favor de que precisarem para o util e 
glorioso fim de restituir a paz e felicidade a esta interes
sante porção do~ domínios de Sua Mageslade, mesmo an
tes que as suas 1mmediatas providencias aqui possão che· 
gar.-Viva el-rei nosso senhor. 

(( Dada a bordo da fragata Perola.-José Maria l\lon
teiro, capitão de fragata commandanle. ,, 

Ordem do dia do conde dos Arcos. 

Condiçúes offe1·ecidas ao commandante do bloqueio pelos 
membros .~o governo provisorio. 

(( Os patriotas, á testa do partido da independencia, 
enlregaráõ ao commandanle do bloqueio por parte de 
S. l\I. Fidelíssima os cofres publicos, muniç,ões e mais 
cffeilos, pertencentes outr'ora á co1·ôa, no estado em que 
actualmenle se acharem. A vjlla do Racife, Santo Antonio 
e Boa-Vista nl!o soffrêrão damno algum por parte do par
lido independente. 

(( Os prisioneiros que se achrt'o por ordem das autori
dades acluaes, em razão de suas opiniões políticas, não 
solireráõ damno algum ou insulto ; antes serão relaxados 
da prisão. S M. Fidelíssima concederá anni~Lia geral a 
todos os implicados na presenle revolução, e haverá per
feito esquecimento de lodos os aclos perpetrados até 
hoje, como se nunca tivessem existido, e não poderá nin
guem ser por elles persPguido. 

« Será pcrmillido a qualquer, que se quizer retirar 
deste porto o fazê-lo com sua família, dando-se-lhe o 
preciso passaporte e podendo dispôr livremente de todos 
os bens que possuem, que1· de raiz, quer moveis. Para 
verifica<:ão e entre~ qtte rleve fazer o partido indepen
dente mandará o bloqueio um commissario seu, que, á 
\'ista dos respectivos livros do cofre será entregue do que 
existir. 

u Feita a entrega levantará o commandanle o bloqueio 
afim de deixar passar o vaso ou vasos neutros, que leva
rem os que se quizerem reiiraT. Deverá o Cúmmandante 
dó bloquPio expedir incontinenti ordens ao commandanle 
do exercito - de S. l\1. Fidelíssima para que não avance 
contra esta praça emquanlo se não ultimar a presente 
ncgociação.-Domingos Theolonio Jorge, governador das 
armas.-Francisco de Paula Cavalcante e Albuquerque, 
general de divisão.-0 padre João Hi1Jei1 o Pessoa, gover
nador provisorio.-l\Ianoel José Pereira Caldas, conse
lheiro.-i\ligucl Joaquim de Alrneída, secretario do inle
rior.-Pedro de Souza Tenorio, secrelario·ojudaute. ,, 

Condições do commandante do bloqueio para entrar em 
Pernambuco. -

(( Por noticias chega~as honlem á noite do quartel- (( Eu lenho em meu favor a razão, a lei e a força ar-
general do marechal Mello consta que nossos camaradas macia, tanto terrestre, como m.arilima, para poder entra•· 
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no Recife com a espada na mão, afim de castigar muito ças; porém, rogado pelo fiel vassallo de Sua Mageslade, o 
á minha vontade a todo e qualquer patriota ou infiel vas- Sr. desembargador· José da Cruz Ferreira, nomeado ou
sallo, que são synonimos, por terem -atropellado o sa- vidor da comarca do Sertão, convenho em que haja um 
grado das leis de el-rei nosso senhor; portanto eu não armísticio até que o dito Sr. desembargador possa chegar 
posso admillir condi<;ões indignas, como as que se me ao Rio de Janeiro a rogar a Sua Magestade que perdôe . 
propoem, c só sim mandando á terra um ou mais officiaes aos rebeldes que atropellárão o sagrado das suas sabias 
e tropa para tomar o commando dns fortalezas, retiran- leis, pois que não é possível que um vassallo esteja auto
do-se as suas guarnições e entrar aquellas que cu eleger, · risada--para perdoar tão atrozes delictos, e nem é do meu 
e da rriesma fórma as embarcações armadas, arvorando-se modo de pensar; porta-nto póde o governador apromptar 
logo as reaes bandeiras em toda a parte, salvando as di- uma das embarcações que tem o p01'lo 'j)ara o sobredito 
tas fortalezas, grilando·se sete vezes-viva el-rei nosso desembargador ir orar a el-rei nosso senhor por todo o 
senhor e toda a familía real-e os corpos militares em povo elo Recife. 
armas, dando Ires descargas, e no fim dellas dando os << Esta embarcação sahirá em lastro, que seja bastante 
mesmos vivas a qu& deverá re~ponder a minha esquadra, para reger a vela, e logo que saia para a esquadra eu lhe 
e então saltar eu em terra a tomar o governo de toda a porei um com mandante e parte da guarnição, trazendo 
capitania, ficando em custodia os membros do governo, e aquella com que sahir os mantimentos para a viagem, e 
o chefe dos corpos e commandantes das fortalezas alé pelo que pertence ao exercito de terra não posso embara
que Sua Magestade haja por .bem determinar da sua con- çar que elle se approxime ao Recife, pois que obra de
ducla sobre a revolta. acontecida em Pernam!Juco (de- baixo de outras ordens, e 0 mais que posso fazer é 0 de 
vendo eu assegurar, debaixo da minha palavra, a todos os participar-lhe esta minha delerminaçã@, que não duvido 
senhores referidos que pedirei ao nosso amavel soberano aceite. 
a segurança de suas vidas), devendo eu milndar por terra 
um official participar ao general das tropas que marcha '« Comludo não fico pelo resultado, e caso que o gover
até entrar no Recife, e devendo retirar-se os povos que a nador, com a sua mobilia, se queira l'etirar (t côrte do Rio 
mim me parecer para suas habitações, e quando eu sal· de Janeiro, convenho que o faça, e lhe seguro desde já a 
tar ern terra estar no caes a nobreza e corpo rio cCimmer- sua vida, com tanto que não paja a menor vingança com 
cio, com as autoridades cil•is e militares, para se gritar os desgraçados em prisão, e eu tome o commando da ca-
em voz alta-- viva el-rei nosso senhor e toda a família. pilania, como já disse. _ 
I'eal-e àalli marcharmos para darmos as devidas graças << A bordo da fragata Thetis, surta defronte de Per
ao Deos dos exercilos por tão feliz restauração de tornar oambuco, i9 de Maio de 1817 (assignado).-Rodrigo José 
aos seus limites, e sagrado das leis com que somos regi- Ferreira Lobo, chefe de divisão e commandante. )) . 
dos pelo melhor àos soberanos, e depois recolhsr-me á 
casa da habitação dos goveruadores, aónde estará a 
guarda, cfue me pertence como capitão-general, e conti
nuarei da li por diante a felicidade dos povos c fieis vas~ 
sallos de el-rei nosso senhor. 

. <c A bordo da fragata Thet-is, surta em franquia de
fronte .de l'emambuco, 18 de Maio de 1817 (assignado). 
-H.odrigo José Ferreira Lobo, chefe de divisi'to e coru-
mandautc. n ' 

Jrdimaçao ultimr.t ao commcmdante do bloqueio de S. JJt. 
Fidelíssima clefro71te de Pm·nambuco. 

<( Eu nbaixo-assignaclo, governador civil e militar do 
partido da independencia em Pernambuco pela dissolução 
do governo provisorio, em l'esposla ás condições referi
das pelo commandante das forças navaes, etc., de S. M. 
Jlidelissima, estacionadas defronte de Pernambuco, res
pondo que são irreceptiveis no todo as ditas condições, 
como declarárão o povo e exercito juntos para esse 
effeiLo. , 

rc Agradeço ao dito commandante a palavra que dá de 
seguranç,a de vida dos ditos membros do governo provi
sorio, que não pedirão e nem aceitãoo; e declaro que tomo 
a Deos por testemunha de qne elle é responsavel por to~ 
dos os horrores que se vão a praticai'. Amanhã :19 do c0r
renLc, assim que não c)1egar resposta elo dito comr:.lan
danle até ao meio-dia, serão passados á espada. Estas 
promessas serão executadas apezar da repllgnancia que 
tenho em usar de medidas rigorosas. 

<! O governo de Pernambuco, que ora eu só represento, 
creio tem duelo sobejas provas da sua generosidade, sal
vando os seus-mais enearniçados inimigos, como melhor 
póde dizer o mesmo agente empregado nesta missão. Este 
é o meu ultünatwn se o com mandante do bloqueio não 
accordar as jllslas condições offerecidas e apontadas 
h ontem. 

u Quartel do governo civil e das m'mas, 18 de Maio de 
1817.-0 governador Doming·os Theotonio Jorge. n 

U/t·ima deciscío elo comm.andante do bloqueio. 

Alagoas.-Copia da éarta do conde dos Ar.cos ao tenente· 
cor.onel Antonio José Victoriano Borges da .éoncecat*) 
comm~ndante que entao era das armas da coma1'ca da~ 
Alagoas. 

. . \ . « Rec@bi a sua carta de l4 do corrente, que acompanll.ava as 
noticias do horrendo acontecimento que teve lugar no Recife 
em 6 do presente mez. A data da sua carta é a mesma das mi
nhas ordens, expedidas a Sergipe de E l-Rei sobre as- primei
ras medidas que havia a tomar a semelhante respeito, e sendo 
consequentemente provavel que o porto de Pernambuco já ~e 
ache rigorosamente bloqueado no momento da recépção desta,, 
tenho a prevenir a Vmcê.: primo, que o padre José fguacio Ri 
beiro, que sublevou essa comarca, foi fuzilado no quarto dia 
de sua chegada a esta terra; secundo, que em Sergipe ha já um 
bataihão e um esquadrão de tropa de linha, e corpqs de mili
CJas, promptos a marchar sobre essa coma(ca, além\de óutras 
divis-ões que brevissimamente se poráõ em ma\Trcha; tercio, que 
tenho encarregado ao marechal de campo oaquim de 1\fello 
Leite CogominhQ de Lacerda de restituir essa C!) marca à obe
diencia das leis de S. M. F. El-rei nosso senhor; quarto, que 
para esse mesmo fim saltaraõ em Jaraguá bre;v4~simamen'te um 
corpo de parLidarios, commandado pelo major e meu ajud~nte 
de ordens José Ignacio Gordilho ; quinta, finalmente, que, 
tendo sido o seu procedimento perfeitamente militar e nobre 
até a data da sua mencionada carta, comtudo perdeu muito de 
nobreza desde que um clerigo sublevo"u todo o districto de sua 
autoridade, o que não obstante aYenturo-me a dar' por certo 
que um official portuguez não perde assim repentinamente sen
timentos que herda com o sangue de seus maior.es, e nesta in
telligencia ordeno-lhe muito positivamente que com a espada 
em urna mão e a bandeira portugueza se una aos bravos, que 
ahi mando encarregados de fazer adorar o sagrado nome de 
S. M. El-rei nosso senhor, e de punir de morte aos rebeldes, 
na intelligencia de que sua ulterior conducta me proporcio
nará a occasião para mim muito agradáYel de interpOr minhas 
humildes supplicas na augusta presença de el-rei nosso senhor, 
implorando de sua illimitada benelicencla o perdão de algum 
momento de desatino, que irresistivelmente o tenha offuscado 
por algum espaço. 

cc Deos gt\arde a Vmcê. Bahia, 30 de Março de 1817.-Conde 
dos Arcos.-Sr. tenente-coronel Antonio José Victoriano 'Bor
ges da Fonceca. 11 

: <• Tendo-me sid-o apresentada a' determinação em que 
diz estai' o governadpr ora existente no Recife, lenho a (') Este militar, tendo denunciado a revolução no dia 14, 
participar-lhe que em nada me alemorisão as suas amea- colligou-se a ella no dia 18 do mesmo moz! 

I 
I\ 
\I 
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Thomaz Antonio de Villanova Portugal(') 

Thomaz Antonio de Villanova Portugal nasceu 
em Thomar (cidade celebre rle Portugal por ser a 
séde do capitulo da m·dem de Christo) no dia i8 de 
Setembro de f755, sendo seu pai um advogado de 
pouca fortuna, mas de grande consideração por sua 
probidado e reconhecidas virtudes sociaes. 

Além de Thomaz Antonio teve mais dous filhos : 
Fr. lnnocencio Antonio das Neves, religioso carme
lila, lente de lheologia na universidade de Coim
bra, depois provincial'dos carmelitas no Rio de Ja
neiro, e por fim bispo no Alga1·ve, onde falleceu .i e 
Alexandre Antonio das Neves, provedor da casa da 
moeda de Lisboa, distinclo poeta e membro da aca
demia real. 

Thomaz Antonio, estando de conegedor em Vjlla
Viçosa, escr·eveu duas memorias sobre a sciencia do 
direito, que farão coroadas com ..a medalha de ouro 
pela académia real das sciencias. 

Indo o Príncipe Regente . (o Se. D. João VI) á 
Villa-Viçosa travou conheúmenlo com o correge
dor, e foi tanta a affeição que lhe tomou, que ouvia 
o seu parecer e o consultava em todos os negocias 
que tinh,a de resolver por achar maduros os frutos 
do seu juizo. Regressando o Principr para Lisboa, 
pouco depois receb~u Thomaz Antonio ordem de se 
apresentar a Sua Alteza, na capital, o que fez logo 
por obediencia, sendo sempre bem acolhido e con
sultado. 

Vendo Thomaz Antonio que nada se resolvia a 
seu respeito sedirigio ao Príncipe, pedindo-lhe li
cença para regressar á Vllla-Viçosa, e justificou o 
seu pedido nom a falta que fazia aos povos na admi
nistração da justiça. O Príncipe lhe respondeu que 
daria· as providenciali, e no dia seguinte nomeou 
novo corregedor para Villa-Viçosa, e Thomaz An
tonio pam desembargador da relação do Porto, com 
exercício na casa da supplicação de Lisboa, onde 
não tardou em ter um lugár effectivo. 

Recebeu ·Ordem de jr todos os dias ao paço, e 
quando o Príncipe ia para Mafra alli se lhe dava 
aposento. Thomaz Antonio continuou a ser consul
tado pelo Principe dit·ectamente em todos os nego
elos, sendo considerado por todos (menos elle pro
prio a si) como vallido do Príncipe, pois que desde 
o primeiro dia até o ultimo nunca se deu como tal, 
e antes caua vez mais submisso e respeitoso, porém 
ao mesmo tempo severo e firme na sua opinião. 

A administração da fazenda publica se achava em 
~pessimo estado, porque era ministro do reino e aa 
fazenda o conde de Villa-Verde, homem sem me-

- rito, SU!'do e glotão; porém o Príncipe tinha por 
elle grande consideração. Para melhorar o estado 
das rendas publicas. creou-se o lugar de fiscal do 
real erario, com amplas attribuições, confiando-se 
clle a Thomaz Antonio, que o exerceu com tanta 
perícia e modestia, que tudo parecia ser feito pelo 
incapaz ministro conde de Villa-Verde. · 

Thomaz Antonio deu nova fórma á organisação 
do erario, e administrou com tanta sabedoria, que 
chegou a cobrir o de(icit que achou permanente, e 

(') Vide a i• serie do Brasil Jlistoric,o de i86ll, onde 
se acha a correspondencia do Thomaz Antonio com o rei, 
com a rainha Carlota, etc., que copiei dos originacs ma
nuscriplos. 

a elevar a receita á uma somma a que ainda não ti
nha chegado, como teremos occasião de moslrar 
pelos balanços que possuímos, feitos pela propria 
mão de Thomaz Antonio. 

A economia elas despezas não era inferior no me
lboramnto que se fazia na arrecadação rla receita. 
O lugar de fiscal do real erario nasceu e findou com 
Thom_az Antonlô, pois que nuuctl mais foi provido 
por mnguem. 

O Pt·incipe Regente, satisfeito dos serviços de 
Thomaz Antonio, o despachou desembar·gador do 
pnço, racto que ainda se não tinha dado na monnr
cbia porluguza, porque Thomaz Antonio era o mais 
moço desembargador da casa da supplicação e de 
idade em que ~lli ninguem tinha entrado. 

Thomnz Antonio não tomon posse do lugar, mas 
o Pt·incipe lhe per·gunton um dia por uma consulta 
do tl'ibunal, e elle se via obrigado a conrcssae-lhe 
que ainda não tinha posse no desembargo: «E por
que? Jl lhe perguntou o Princip0. « Porque não 
lenho tido animo par·a isso, sendo ainda moço e sem 
o merito preciso. )) 

O Príncipe f'ormalisou-se e lhe disse que tomasse 
posse do seu lugar no primeiro dia de LrilJLmal, e 
que examinasse a consulta e lhe communicasse a 
sua opinião. 'fhomaz Antonio obedeceu, e foi agra
ciado com a commenda da ordem de Cbristo. 

A situação política de Portugal era então deplo
ravel, como já mostrámos no 1• LOIUO da 2• parte 
da nossa Chorographiá Histo1·ica do Brasil, e lam
bem o papel que representou Thomaz Antonio até o 
embarque da familia renl par·~ o Brasil, porque en
tão era elle considerado vallido do Príncipe; mas 
não adulava, nem pedia e nem intrigava, como or
dinariamente fazem os que rodeião os governantes. 
O seu valimento consistia no bom conceito em que 
o Principe o tinha e nas considerações que lhe pres
tava; mas isto não o salvava da inveja. Os fidalgos 
não podião supportar que o filho de um simples 
advogado de aldôa fosse vallido do Peincipe, e por 
isso o intrigárão em um momento o mais solem ne 
da sua vida . 
· Thomaz Antonio, conhet~edor do estado poli ttco 
da Europa, e principalmente do de Portugal, fallou 
a verdade ao Príncipe para que deixasse Mafra e 
fosse para Lisboa. O Príncipe partio com effeito pur·a 
a capital, e desde essé momento Thomaz Antonio 
foi excluído do seu conselho, e portanto das pot·tas 
do pnço. 

Não obstnn!e se achar em desgraça e sem com
municações com o Príncipe, prevaleceu o seu con
selho de it· a côrte para o Brasil, e nessa occasião 
solemne o Príncipe Itegente determinou que do era
rio se entregasse a Thomaz Antonio todo o dinheiro 
que se pudesse recolher dos cofres, afim delle se 
encarregar do fomecimento completo da esquad ra 
que devia transportar a família r·eal para o Beasil. 
Esta ordem Tllomaz' Antonio a recebeu pelo correio 
depois de se achar no Rio de Janeiro. Tirou della 
uma copia e a entregou ao governo I 

Restabelecida a côrte no Rio de Janeiro e creado 
o desembargo do paço no Brasil, vio-so que Tho
maz Antonio cr·a o unico desembargador do paço 
que tinha vindo de Portugal, e foi por isso nomeado 
cbanceller-mÓt" do Estado do Brasil. O lugar de 
chanceller-mór pertencia de lei ao descmbal'gador 
do paço mais an~igo. 

No Rio . de . Ja'ueiro o Príncipe Regente creou a 

• • 
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ordem da 'forre Espada para contemplar naeionaes 
o estrangeiros que o tinhão acompanhado, e Tho
maz Antonio foi agr·aciado eom a commen~a desta 
ordem. Deu-se-lhe para morat·, c~m. o medtco Ma
noel Vieira, vallido tambem do Prmc1pe, a casa dos 
invalidas, que servia de quartel na rua do mesmo 
nome. 

Esta casa foi dada., depois de propriedade, ao 
mencionado medico Manoel Vieira, que teve o ti
tulo de barão de Alvaiasere, cujà viuva a vendeu a 
a Estevão Hibeiro de Reze_nde, depois marq uez de 
Vulença e pertence hoje á vi uva deste, e está sendo 
actualm~nte occupada por um collegio de edu
cação. 

'l'udo isto se passou sem que se levantaqse a ex
communhão em que linha incorrido Tb~m~z Anto
nio pot· dizer em Mafr-a a verdade ao Pnnc1pe; po
rém sabemos de origem mui pur·a que durante esse 
tempo de excommunhào o Príncipe Regente se cor
respondia com ellé por !n.terme~i? de Manoel 
Vieira. Ao conselho de m1mstros for chamado va
rias vE:zes pam discutir os meios rle crear no Brasil 
uma receita, com a qua} se pudesse sustentar o 
Eslad -e a nova côrte, e para o que estabeleceu 
primeiro uma base razoavel, con~eguindo finalmente 
o seu intento. 

Por fim l'oi Thomaz Antonio admittido á presença 
do Príncipe, com muito dasgosto dos fidalgos, que
olha vão pat•a elle como pata um _inimigo, tanto 
mais pHt•igo::;o que não ambicionava titulos de no
breza. Pouco a pouco se restabelectrão as anti~::;as 
relações do Príncipe Regente com Thomaz Antomo, 
c elle ficou, como d'antes, .;endo o conselheü·o pri~ 
vaclo do Sr. D. João VI. 

Como já vimos ~as cartas r1ue Lemos p_ublicado o 
Prlnr.ipe commumcava a Thomaz Antonw todos os 
negocios privagos e até. o qne ?e passava c~m os ou
tros ministros na ma1s estreita confidenc1a. Mas o 
Príncipe tinha a fraqueza qe nem sempre s~guit· 
tudo o que lhe aconselhava o seu fiel e dediCado 
amigo Thomaz Antonio, para não ir de encontro á 
vouln.de persevel'ante de qualquuí· dos seus mi-
nistr·os. _ 

Pouco a pouco divulgou-se no H.io de Janeiro a 
inLimidade do Príncipe com Thomaz Antonio. Nessa 
intimidade as verdades erão tão claras, qne o Prin
cipe chegou a desconfiar dos s~u:; ministros até em 
cousas de pouco alcance. Ex1g10 que lhes fossem 
apresentadas, com os competentes extractos, todos 
os requerimentos documentados que chegavão ás 
diversas secretarias de Estado, tirava os extractos 
que vinhão com o parecer· dos ministt·os, e os man
dava a Thomaz Antonio para os examinar e dar o 
seu parecer·. Combinava depois o parecer e extra c
tos dos ministros com o pat·ecer e exlracto de 'l'ho
maz Antonio, e então decidia livremente. 

O Príncipe Regente passava habitualmente algu
mas semanas do verão na fazenda ele Santa-Cruz. 
O chnncellet·-mór Thomaz Antonio era quem o 
aeompanb.ava, com exclusão dos ministros ele Es
tado. Era o unico conselheiro qne alli tinha o Prín
cipe, e por isso era Thomaz Antonio quem expedia 
os negGdos r. correspondia-se com os ministros. 
foi em Santa-Cruz que Thomaz Antonio resolveu o 
Príncipe a mandar vir d~ Lisboa uma divisão mili
tar, Limda do exercito portuguez, pal'a tomar parte 
na guerra do sul, onde já as tropas brasileiras sus
lenlavão a guerra com vantagem e denodo. 

A tlivisão foi mandada vil' da 11ôr do exercito, c 

• 
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appareceu sob o commando do general Lecor, que 
depois foi baràt> e visconde da Laguna. Chegada ao 
H.io de Janeiro foi aquartelar-se em S. Domingos da 
Praia-Grande. O Príncipe Regente passou-se com a 
sua côrte paru alli e assi~tio ás manobras. e sim.u
lacro de guerra que a div1são fez com mmta salls
fação de Sua Alteza. 

O conde da llarc11. (Antonio de Araujo) era o mi .. 
nistro da guet·1·a e aehava-se doente de cama. 
O Príncipe Regente fez promoções, deu condecora
ções, e despachou todos os negocias da divisão até 
embarca-la para Santa-Catharina, s(i com Thomaz 
Antonio, que era o uni co conselho de que se achava 
aesistido. O conde da Barca assignava para esse fim 
todos os papeis que Sua Alteza lhe mandava. 

O Príncipe concedeu á divisão o titulo de-vo- _ 
lontarios reaes. Foi tamhem em Santa-Cruz que 
'l;hómaz Antonio fez pela primeira vez pr·esentir ao 
Príncipe Regente que se não podia. contar por 
muito tempo com a união do Brasil á Portugal, e 
que era necessario dar títulos de nobreza a alguns 
brasileiros e admitti-los tambem no ministerio. Esta 
idéa levantou contra Thomaz Antonio um grande 
rumor no paço. 

O Príncipe Regente todavia não a despr·ezou. 
O valimento de 'l'homaz Antonio não podia chegar 
mais alto do que já tinha chegado. O Príncipe de
sejava que Thomaz Antonio entrasse para o minis
Leria; mas este tino a receios de ser ministro, ape
zar de não ser insensível ao prazer de governar; 
porém gostava mais de o fazer secretamente do que 
osten!;i~ vamente. 

Recusou quanto pôde, servindo-se de varias pre
textos, sendo um delles que não convinha ao ser
viço do Priricipe que entrassem min.istros novos 
com os velhos que ainda existião. Mas estes.forão 
morrendo, e por fim já não existia senão o conde 
da Barca, velho decrepito e doente de cama. Assim 
mesmo Thomaz Antonio ainda re.sistia. 

Fallecendo o conde da parca acabárão-se os pre
textos, e Thomaz Antonio formou novo minister~o 
de accordo com o Príncipe. Ficou elle com a pasta 
do reino, João Paulo Bezerra com a da fazenda, o 
conclê de Palmella com a da guer11a e esL~angeiros, 
e o conde dos Arccs com a da. marinha e ul-
tra~mar. I 

O conde de Palmella achava-se então em Londres 
e. o conde dos Arcos governando a llabia. João Paulo 
Bezerra estava no Rio de Janeir'o e tomou logo posse 
do seu ministerio, e foi pela primeira vez que no 
Brasil se desannexou a pasta da fazenda da ao reino; 
mas isto durou. pouco tempo, porque nove mezes 
depois falleceu João Paulo Bezerra, c a pasta da fa
zenda encorporou-se de nov.o á do reino. 

'fhorriaz Antonio teve o titulo de ministro assis
lente ao despacho, e reunio no principio do seu mi
nisterio todas as pastas, á excepção da fazenàa, e • 
depois da morte •de João Paulo Bezerra lambem 
ella. . 

O conde dos Arcos chegou depois, e tomou posse 
da pasta da _marinha e ultramar•; mas o conde de 
Palmella só chegou (tres annos depois) ao Rio de 
Janeiro no dia 23 de Dezembro de 1.820, vindo na 
corveta austr.iaca Caro.lina, commandada pelo capi
tão de fraga!a Paltel, com 40 dias de via"'em de Gi
braltar ao Rio d-e Janeiro, em cujo lJordo tambem 
vir.ha o enviado cxtraordinario e ministro plenipo
tcnciario de S. M. o Imperador da Austl'ia o barão 
de Stumer, pois tendo sabido de Lisboa o conde de 
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Palmelta ne dia 6 ue Out~hro do mesmo anno, _no ~l~e fultari~ dinheit·o no erar~o, ~que se faltasse elle 
paquete Montagu,_ por ab~1r este apua, alg~ns dias t~nba UJ~1gos q~e o não delXanão mal. El- rei par
depois da. sua sabida de L1sboa arnbou a G1braltar, tto no d111 segmnte para Santa-Cruz sem dar parte 
onde o conde de Palmella passou-se para a cor- disto a Thomaz Antonio. 
veta Carolina. Depois de alli estar é que mandou chamar a Tho-

0 minislerio de Thomaz Antonio foi publicado maz Antonio, e o que se passou entre elles não res
no dia 21 de Junho de 1817; mas todas as causas pirou. O que é ·certo é, que, na volta do rei de 

_ por mais serias que sejão têm um lado de ridiculo. Santa-Cruz, tinha entrado Targini nas boas gmças 
Thomaz Antonio, sendo chanceller-môr, aconse- de Thomaz Antonio, governando o m·ario, com 
lhou que se alargasse o pedaço de uma rua, por tanta ou mais amplitude do que no tempo do mar-
onde o transitõ era perigoso; fez-se disto um nego- quez de Aguiar. · 
cio de Estado e os ministros se oppuzerão. Ao mar- Targini dizia então, referindo-se a Thomaz An
quez de Aguiar parecia que Thomaz Antonio que- tonio, que nunca Linha visto poltJ'O mais bravio e 
ria· absorver até a's atlribuições da camara muni- nem cavallo mais manso. 
cipal, c a rua não se alargou senão depois do A influencia de Targini chegou a ser com Tho-
fallecimento dos ministros. maz Antonio a mesma que era com o marqucz de 

Foi uma das primeiras causas que 'fhomaz An- Aguiar, só com a unica differença de que com este 
tonio mandou fazer logo que subio ao poder para determinava por si só, e com aquelle conconia com 
mostrat• a sua autoridade. Quatro ruas se ajuntárã os conselhos da sua cxperiencia. 
em um ponto, que forão as de S. José, de Santo O marquez de Aguiat· não conhecia os desvios de 
Antonio, da Ajuda e Ourives, que se esLreitavio Targini, emquanto que 'fho;naz Antonio esLava ao 
tanto defronte do convento do Parto, que não erão alcance de os conhece.l', e isto continha o thesou
raros os desastres que alli se davão; cortou-se o reiro-mór nos limites da moderação com o que!! 
angulo saliente de uma casa que impedia a circula- administrp.çfu> publica ganhava. 
ção e toda a difficuluade desappareceu ; mas para Depois da batalha de Taquarembó Thomaz Auto
isso, como já disse, foi necessario que houvesse um nio mandou o seu s~cretario de gabinete á Santa 
novo ministerio por causa da morte do que então Catharina e ao Rio-Grande do Sul em missão se
existia. ereta, porque tinha por costume não escrever offi-

Thomaz Antonio coutinueu a acompanhar o rei, cialmenle resolu'iões importantes aos gencraes das 
porque então já era morta a rainha D. Maria I, para , frontchas. Mandava sempre uma pessoa de sua in
Santa-Cruz. A confiança do rei, como já dissemos, tima confiança levar o recado verbal, e o Sr. Drum
em Thomaz Antonio era illimitada, Thomaz Anto- mond, que era o seu secretario de gabinete, foi 
nio havia separado o ministerio da fazenda e dado neste serviço por duas vezes a Montevidéo. 
a direcção delle a João Paulo Bezerra, na esperança Antes de partir recommendou Thomaz Antonio 
de que este pudesse destruir a preponderancia do ao Sr. Drummond que fosse á casa de Targini, lhe
celebre Targini, visconde de S. Lourenço. João soureiro-mór, receber suas ordens. Targini acha
Paulo Bezerra era inimigo de Targini, mas, uma va-se em sua livraria, collocada na espaçosa sala do 
vez entrado no ministel'io, reconciliou-se e morreu segundo andar do seu palacete, em Matacavallos, e 
em santa paz com o seu adversario. apezar das desaffeições que havião de família, Tar• 

Targini era o thesoureiro-mór do real erario; gini recebeu com cordialidade o Sr. Drummond, e 
Thomaz Antonio não lhe era affecto; mas, t•eunindo ao subir, disse-nos o mesmo senhor, que na escada 
a pasta da fazenda á do reino, perdeu essa desaffei- encontrou F. C. B. e J. J. de S., que descião ao 
ção e se fez amigo de Targini. De posse da pasta mesmo tempo. 
da fazenda publica Thomaz Antonio achou o erario Ao entrar o St·. Drummond na livraria de Tar
embaraçado e o q'uiz pôr em ordem. Estabeleceu gini lhe perguntou este: << Encontrou alguem na 
uma c(}llferencia semanal dos empregados superio- escada? n Respondeu-lhe pela affi1·mati v a. « Vão 
res do erario por elle presidida; fez um orçamento mui contentes, não é assim? Pois bem, estão am
da receita e despeza, e na sua presença se decidia o bos perdidos, e não são elles sós ; a muita gente ar
que se devia fazer para a semana seguinte. ruinárão e é isto o que eu sinto. >> Mudando de 

Os chefes do erario da vão conta todas as semanas conversa, perguntou ao Sr. Drummond o que ne· 
em cada confe1·encia do modo por que tinhão exe- cessitava, e tendo este recusado a gt·atificação, que 
cu tudo as resoluções della, e as co usas anda vão de é costume dar-se em taes com missões, dizendo que a 
modo que todos os- sabbados, quo era o, dia mar- somma em que orça vão os seus ordenados lhe bas· 
cado para as conferencias, o ministro tinha em suas tava, tornou-lhe Targini: <1 Menino, o senhor ainda 
mãos um balancete do thesouro, e sabia o que de- é muito criança e engana-se com as causas deste 
via entrar e sahir na semana seguinte. -Mas no o r- mundo, que não são tão bonitas como lhe parecem; 
çamento Thomaz Antonio se esqueceu de incluir a mame emquanto a vacca dá leite.>> Mas o Sr. Drum
verba da despeza extraordinaria que fazia a-casa mond recusou as excedencias e só re<}ebeu a diaria 
real nas jornadas a Santa-Cruz, e este esquecimento de 4$800, e indo ao erario entregou a ordem a An
foi o triumpho de Targini. tonio Homem, e recebeu o subsidio para a viagem 

Chegada a occasião da jornada el-rei fallou disso ordenada por Thomaz Antonio. 
a Thomaz Antonio, e este disse a Sua Magestade Quando se negociava com a Inglaterra que o 
que seria muito conveniente desistir nac1uelle anno commercio de escravos só se fizesse ao sul do equa
desse passeio, porque dava um augmento de des- dor, esta negociação assustou á côrte portugucza e 
peza que não estava calculado no orçamento ; el-rei desorientou a cabeça de seus ministros. Thomaz 
não gostou da observação. Mandou á noite chamar Antonio era ainda chanceller-mór, e ctmsultado 
Targini, a quem dou parte do occorrido, e este disse pelo Príncipe Regente deu parecer diverso do que 
a Sua Magestade que não fizesse caso do que lhe pensavão os ministros. Entendia que a limitação do 
dizia o ministro; fosse para Santa:-Cruz, que não trafico era o ponto de partida da completa abolição 
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da escravatura; qu·e a abolição eslava na natureza Thomaz Antonio propôz, e o rei approvou, a no
das co usas, e bom era que se marcasse já o ponto meação de José Albano Fragoso -para juiz da incon
de partida ; que a abolição da escravatura seria um fidcncia, lugar que pela primeira vez apparecia uo 
hem e não um mal para o Brasil, posto houvesse Brasil. Triste recordação esta! Consola a certeza {Je. 
elle de sofl'rer no seu modo de existir com essa mu- que não ha de mais reviver. José Albano, que ~o
dança mas que esse soffrimento seria temporario, zava da amizade de Thomaz Antonio, abusou della 
como' a reac~ão de uma enfermidade, que é o. sig- e do fatal emprego de juiz dá inconfidencia para in-
nal da cura completa. trigar o ministro de quem dependia. 

Este parecer de Thomaz Anto1úo soceg~u d !lnímo O juiz ela inconfidencia ia todas as noites-ao paço 
do Príncipe negente, e a convenção f01 ratificada contar ao rei o que havia e não havia. Era a tatica 
contra a vontade dos ministros. ' daquelle tempo trazer sempre o rei em susto. Em 

o chanceller-mót· entendia que convinha desde uma noite o juiz da inconfidencia lia um papel ao 
Jogo procurar dirigir a corrente da emigração eu- rei, e como a luz estivesse baixa o rei pegou no 
ropéa para o Brasil, rodear a cidade do Rio de Ja- castiçal para a levantar. Naquelle tempo ninguem 
neiro de colonias agrícolas, que para o futuro vies- podia sentar-se em presença de Sua i\Jagestade. 
sem abastecer a grande cidade, cujõs destinos elle A acção do rei de pegar na vela. para que. o juiz 
encarava vantnjosarncnté; mas esta idé~ foi com- da inconfidencia pudesse lêt· mais ao seu gosto_ des
batida e não pôcle.prevalecer. Os adversarws en~en- orientou por tal modo a cabeça deste juiz, que en
dião que o Brasil não convinha senão a portuguezes, endeu que para ser nomeado ministro de Estado 
e que o enxerto de outros povos seria prejudicial á bastava que Thomaz Antonio morresse ou cahisse 
integridade da rnonarchia. do poder. Desde então começou a intrigar o mi-

A revo1ução de Pernambuco em 1.817 atrazou a n.islro de quem só havia recebido beneficios. 
execução dos planos de Thomaz Antonio. Esta r e- Thomaz Antonio desapprovou, com a reserva que 
volução o preoccupou. Elle a encara"9a debaixo-de o caso exigia, a conducta do conde dós Arcos de 
dous pontos de vista, e ambos fataes. Era primeit·o matar na 13ahia, sem as garantias da lei, os roem
o abalo que levava a ídéa da fidelidade; o segundo hros da revoluç'io do Pernambuco que lhe cuhião 
uma ingratidão para com o rei. Thomaz Antonio era nas mãos, mandando que cessasse de o fazer. No
pessoalmente amigo de D. João VI, e tudo o que meou uma alçada para inquerir da revolução, mas 
podia oífender ao monarcha offendia a elle igual- não foi feliz na escolha do presidente. 
-mente. , Bernardo Teixeira, desembargador do paço, era 

Os pedreiros -livres erão para elle o que os jesui- magistrado entendido~ mas carecia sel' honrado. 
tas forão para o rnarquez de Pbmbal, quasi que De Pernambuco deu as mãos a José Albano, juiz da 
tendo pacto com o diabo, e sendo autores de todas inconfidencia para intrigar e perder a Thomaz An
as calamidades pass!l.das, presentes e futuras. Pelo tO)lÍO. Prolongou a devassa além dos seus limites, 
simples facto de ser pedreh·o livre perseguia algu- vendeu a justiça e voltou rico para Portugal. De
mas pessoas, mas uma só foi victima, e esta foi Luiz baixo da cama, onde falleceu, acbárão-se muitos 
Prates de Almeida e Albuquerque, secretario da contos de réis em ouro, que tinha levado de Per-
academia rnil~tat', moço a quem faltava o juizo pru- nambuco. · 
dencial. Luiz Prates foi mandado sem processo nem Igual venalidade se encontrou em flodrigo Lobo, 
sentença, por um simples inquerito do juiz da in- comrnandante do bloqu~io. O secretario deste chefe 
confidencia para Gôa, onde foi assassinado por de- de marinha, o tenente Barunete, no pouco te~po 
masiada imprudencia sua em i82i. que alli esteve, regressou ao Rio de Janeiro càm 

Thomaz Antonio chamou para chefe da alta es- sua fortuna melhorada :- trazia ouro, joias e pedras 
pionagem um celebre José Anselmo Corrêa, natu- preciosas, com dous escravos, de pojos l:la sua con
ral da ilha da Madeira, homem perverso e que tinha: quista. 
já set·vido na di plornacia portugueza. Foi este h o- Do secretario do general Lu i :o~ do Rego não me 
roem e-ncarregado de denunciar os pedreit·os livres, consta venalidades ; mas comm tteu al)' tantos 
e elle o fez, denunciando a todo o mundo. O rei actos de atrocidade, tantas cruezas e ·desaforos, cbe
passou pelo·desgosto de saber que até os seus cria- gando a mandar dat' palrnatoadas nas mulheres, 
dos, que mais de perto o servião, erão pedreiros que Thomaz Antonio julgou necessario mnda-lo, 
livres. Soube que todos os ministros, que servirão e não annuindo ao pedido de Luiz do 1\ego, quepe
no Brasil antes de 23 de Junho de 1.81.7, Linhão j dia qne fosse nomeado em lugar delle seu genro 
sido pedreiros livre::;. Para cõntentar o rei e sutis- Rodrigo da Fonceca Magalhães, despachou para se
fazer ao ministro corneçárão as retratações e as cretario do governo a José Carlos Marynk. A í.Luali
abjurações. dade de · brasileiro foi uma das recommêndações 

O m~rquez de Anjeja, para mostrar que e,stava para este despacho. . 
con.verttdo, offereceu a s·ua prata para ser cunhada Por occasião da acclaii:Jação do rei propôz Tbo-
em moeda, para satisfazer as necessidades do Es- maz Antonio a Sua Magestade urna annistia, que \ 
tado. Foi mandado para Lisboa encarregado de tra- puzesse no esquecimento a revolução de Pemam
tar _para o Brasil uma divisãq do exercito, de que buco. O rei annuio, e o decreto foi lavrado nos ter
devta ser commandante, com o titulo de auxilia- mos os mais amplos, mandando tmncar todos os 
dora. De todas as denuncias a que mais ferio o co- processos e pondo no esquecimento aquelle aconte
ração do rei foi a que dizia respeito ao conde de cimento, como se nunca tivesse existido. 
Paraty. _ ' Mas, na occasião de assignar o decreto assim re-

Este r~epto e corrupto fidalgo era seu camarista digido, o rei recusou pôt· nelle a sua rubrica. 
c seu valhdo .em serviço permanente. hrn prova de Houve entre o rei e o ministro viva discussão, e o 
seu ~rrepend1rnento . entrou para a irmandade dos mais que este pôde alcançar foi que o rei assig
tcrceiros d~ S. Franmsco, e andou tres dias"no paço nasse outro decreto, ordenandQ que por aquelle 
com o habllo da · sua nova il'mandade. acontecimento se não prendesse mais ninguem. 
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Este der.reto foi publicado em 6 de Fevereiro de nações, c os estt·angeiros podião viver, commer
f818, dia da acclamação do rei. O Sr. Drummond oiar e tratar livremente no Brasil, e apezar disso 
attesta, como testemunha que foi, a profu~.;.da dôr ainda receiavão os homens do governo crcar colo
que sentia Thomaz Antonio em não ter podido al- nias européus em volta do Rio de Janeiro 1 
cançar· quo 'o rei assignasse o primeü·o decreto. Subi o 'fhomaz Antonio ao poder, e não obstante 

Sua Ma~estade não dissimulou o que tinha feito; os grandes embaraços que encontrou no principio 
disse a Tnomaz Antonio que tinha consultado a do seu ministerio, com os acontecimentos de Per
pessoai tementes a Deos e zelosas de sen serviço, nambuco em 1817, um dos seus primeiros cuida
e todas fot·ão de opinião contraria a aquelle decreto. dos foi estabelecer uma colonia de suissos em Can
O rei entt·egou depois a Thomaz Antonio os pare- tagallo(*). 
ceres ·das pessoas a quem havia consultado. Este primeiro ensaio não foi bem succedido. 

O de José Albano, juiz da inconfidencia, sobresa- Concorrêrão para isso causas diversas, sendo a prin
ltia a todos pela audacia das a:sserções; dizia que clpal a a v a reza de Mt·. Gachet, que se encarregou 
Thomaz Antonio para salvar a vida de um grande do transporte dos colonos. Reinava tambem um 
criminoso, irmão de um amigo seu, não hesit~va prejuízo religioso de não admiLtir colonos que não 
em sacl'ificar a corôa de seu soberano; que se Sua fossem catholicos-romanos. Este prejuízo religioso 
MagesLade seguisse o conselho de seu ministro, por foi sustentado por um homem de grande illustra
si ou por seus filhos pagaria caro tão grande erro. ção, já accusado de professar idéas liberaes I O ab~ 
JoséAlbano, fatiando do grande - criminoso, refe-. oade Corrêa da Serra, então ministro nos Estados
ria-se a Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Machado Unidos, aconselhava a Thomaz Antonio do não 
e Silva, irmão de José Bonifacio, de quem Thomaz admütir protestantes no Brasil. Apeznr de todos 
Antonio era amigo intimo. estes inconvenientes a colonia de Co.ntagallo deu 

O tenente-general commandante das armas da muito proveito ao Brasil. 
côrte e província Vicente Antonio de Oliveira, vul- Thomaz Antonio achava-se só no ministerio; 
garmente chamado o Grão de Bico, insistia na êxe- nada o embaraçava na execução dos seus altos pen
cução de uma memoria, que já havia apresentado samentus ; mas logo que chegou ·o conde dos Ar· 
ao rei, e pela qual os brasileiros não poderião exer- cos começou a encontrar tropeços, e o principio da 
cer mais cargo algum de confiança, não podendo colonisação européa voltou a ser de novo comba~ 
subir no exercito acima do posto de capitão, etc., tido. O conde dos Arcos nem sequet· admittia que 
ficando reformado desde logo todos os que se viesse gente de Portugal para os trabalhos rusticos 
achassem já em postos superiores. do Brasil. 

O bispo capellão-mór D. José Caetano não foi Thomaz Antonio, para se vêr livre de taes trope-
naquella occasião mais christão do que os outros a ços, foi creando uma marinha fóra do alcance do 
quem el-rei ouvia(*). ministro desta repartição e sujeita ao ministro do 

O unico brasileiro a quem Sua Magestade consul- reino. Já tinha dous grandes navios, o Successo e o 
tou foi Luiz José de Carval!J,o e Mello, e este infe- Conde de Penic'he, para transportar gente de Portu
lizmente não deu parecer differente dos outros. Fo- gal para o Brasil. O Successo foi depois a corveta 
rão todos homens de sangue, de rancor e adulação. Nictheroy, que tanto se distinguia na indepen· 
A desconfiança nos soberanos é uma calamidade dencia. 
par~ elles e para as nações, á testa das quaes se Na enseada das Garoupas, na província de Santa 
achao! Catharina, mandou elle fundar uma colonia de pes-

:r~~maz Antonto não p~de fazer prevalecer a sua cad'ores da Ericeira, em Portugal. A' testa desta co
o~tmao de. form~r colon1as européas e:n rodo ~o lonia p!)z um homem intelligente e honrado, oca
Rw de Jane~ro,, nao obstante gozar da estlma e.ar~n- pilão de mar e guerra Miguel de Souza Mello e 
z!lde do Prwc~pe Regent.e,, de q.uem era o mms m- Alvim. O Conde de Peniche foi algumas vezes á Eri~ 
ttm~ consclhell·o. O '.mmster10 ~o m.arquez de ceira e trouxe de lá gente para a oolonia. A enseada 
Aguiar recusava esta. 1déa como nnpoht1ca, e po- de Garoupas é um dos bel! os ppt·tos do mundo; na 
dendo ter consequenCii!S des~stroaas. O~ por.tugue- caixa d'agua podem fundear numerosos J:tclVios abri
zes que go_vernavão _o Brasll não pod~~o liberta- gados de todos os ventos. Deu-se a este sitio o 
rem-se das 1déas colomaes com que se havmo creado. nome de Nova Ericeira · não sei se ainda conserva 

_Os portos do Brasil estavão abertos a todas as esta nova denominação ~use voltou á antiga, que 
lhe era secular. 

(•) H Dominao (27 de Janeiro de 1833), pelas 8 horas da ma
nhã, /alleceu de uma hydropisia o Revm. Sr. D. José Caetano 
da Silva Coutinho, bispo do Rio de Janeiro. 

cc Na sua morte deu provas de verdadeira coragem christã, 
c concluio virtuosamente uma carreira assignalada por muitos 
;~.c tos de virtude. 

<< Bcnefioo e illustrado, o Sr. D. josé Caetano honrou a séde 
episcopal, e deixou na memoria do povo uma lembrança 
grata e duradoura. Em desinteresse e espírito de bemfazer não 
acharA elle <J,Uem o ex.ceda, e·das outra~ virtudes humanas ou 
religiosas muttas brilhârão na conducta que teve por 25 annos, 
durante os quaes regeu a igreja numinense. 

« Foi cultor da boa litteratura, e nas di versas pastoraes que 
publicou, a sã doutrina e a excellentc locução descobrião a um 
tempo o prelado estudioso e o escriptor de gosto depurado. 

« A sua perda tem sido geralmente sentida pelos numinenses 
quo de coração o ama vão. Hoje (quarta-feira 30) se hão de dar 
á sepultura os seus restos mortaes, tendo precedido aquellas 
demonstraçõ~s de dOr publica, que slio d~estylo em caso se
melhante • .»-EIT. 

Thomaz Antonio mandou explorar o rio de lla~ 
jahy, no intuito principal de encontrar o monte 
Tayo, donde pela tradição se sabia que o celebre 
sertanejo Arsão ou Aragão tirava prata em quanli· 
dade. Em tão vasta extensão de paiz deserto en
contrar o monte Tayo seria só por um acaso, igual 
áquelle que o fez descobrir pelo celebre sertanejo. 

Thomaz Antonio resolveu povoar e cultivar 
aquelle hello e vasto paiz, banhado yelo rio Itajahy, 
que dá boa entrada ao mar e penmtte a circulação 
de navios pequenos. Por outro lado separou Lages 
da província de S. Paulo e a unio á de Santa Ca-

(') Veja~e o dec1'elo da creação desta colonia, que é o mais 
amplo e liberal que tem havido no Brasil. 
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tharina, mandando abril' uma estrada real de com- junta de fornecimentos de bocca do exercito, e pres
municação. · tado relevantes serviços neste emprego, cujo-orde-

No Cubatão tinha-se descoberto excellentes aguas nado ;;edeu durante todo o tempo da guerra para 
thcrmacs; alli mandou Thomaz Antonio crear um as urgencias do Estado. .. 
hospital provisodo. Ordenou que se desse ponto A instancias do rei, Thomaz Antonio annuio que 
aonde pretendia fundar uma cidade, partindo-se a seu irmão fosse despachado cavalheiro tão sómente 
estrada que conduzia a Lages. Para a colonia de da nova ordem, e as~im se fez. Para s-i nada tirou; 
Jtajahy os pt'imeiros habitantes farão soldados do pelo contrario regeitou, não sómente a grã-cruz, 
batalb.ão n.. 12 de Portugal, de que era comman- mas os tiLulos de conde e marquez, com os quaes o 
dante o coronel Madeira, e se achava então desta- bom rei por varias vezes o quiz honrar. Sahio do 
cado em Santa Catbarina. :Por uma ordem do mi- minis te rio como entrou. Era pobre antes de ser mi
nistro deu-se baixa a 100 soldados deste batalhão nistro e pobre largou o poder. 
para fundarem a colonia. O conde dos .. At·cos (*)não deixou do o contrariar 

Estes colonos, a quem se tlistrihuil'ão t!Jrras, durante o tempo flUO forão collegas no ministerio, 
véncifio 160 rs. diarios no primeiro anno e 80 rs. porque invejava as privanças clelle com o rei; e as
no segundo. Para esta e outras colonias pretendia sim, com medidas dilatorias, foi causa de não se 
Thomaz Antonio empregar os soldados do exercito Lom~rem, a tempo, providencias para evitar as 
de Portugal. Por occasiào da paz geral achava-se revoluções do 10 de Fevereiro na Bahia, e 26 no 
Portúgal com um exercito de 56 .000 homens éle Rio de Janeiro. Em a:11bas estas cidades não po-
1wimeira linha c 60 regimentos ela segunda. Seme- dião ser l'eiLas essas revoluções senão pelas tropas 
1hante força era demasiada para as finanças de Por- portuguezas; e Thomaz Antonio queria que fosse 
tuga1. governar a Bahia o conde de Villa-Flôr fidalgo fiel e 

Thomaz Antonio por esse tempo começou a pôr em militar honrado, que gozava maior coQ.fiauça na 
pratica o seu projecto de reduzir a primeira linha tropa portugueza. A vida posterior deste general 
a 15.000 homens, e dar baixa ao rosto para ser em- pt·ova o conceito que elleji merecia naquelle tempo; 
pregados no Brasil como colonos. lsto ia fazendo mas u conde dos Arcos taes embaraços pôz, c infe
pouco a pouco. J?o. ~xercito de Portugal_já Linha lizmente o rei feaqueou com elles, que o conde de 
destacado duas dlv1soes, uma de voluntarws réaes Villa-Flôr não p_artio em tempo para o governo dr1 
para .Montevidéo, e outra, com o título de auxilia- Bahia, como já vimos nacorrespondencia de Thomaz 
dora para o l:Uo de Janeiro, Bahia e Pernambuco. Antonio com o rei (no Brasil Historico) que com-
Destas duas divisões ia tirando colonos e mandando prova esta asserção. . 
vrr de Portugal novos soldados para suhstiLnirem Não fallarei de um grande pensamento politico 
aos que sahião. Fazia l.Jem a Portugal e ao Brasil de Thomaz Antônio, que foi constantemente can
sem excitar desconfianças. · trariado pele conde dos Arcos, e que se o não fôra 

Achou-se o Sr. Drummond por ordem de Thomaz talvez chegasse a ser realizado antes dos acon
Antonio á test~J, desta colonia de Ilajaby-Grande e tecimentos que determinãrão o regresso do rei 
Pequeno. No pouco tempo que alli se demorou D. João VI para Portugal. Não fallarei deste grande 
constrnio-se, com as madeiras do paiz, a sumaca pensamento, porque nas circumstancias actuaes 
s. Domingos Lourenço, que fez a sua primeira via- julgo ser do interesse do Brasil deixa-lo em si
g~I? para o _Rio de Janeiro, ca~·regada de milho e lencio. 
felJãO, produz1dos na nova coloma. Thomaz Antonio pouco se importava com os li-

A planta da povoação e futura cidade de S. Tho- mites do norte do Brasil e com a conquista pe 
maz de Villa-Nova foi levantada pelo coronel de en- Cayena. Quando esta conquista foi cediÇa á França 
genheiros Antonio José Rodrigues, que falleceu no pelo tratado de paz geral de 1814, 0 m1inisterio de 
posto de tenente-general, sendo ou tendo sido go- f d t · t ' tl · 
vernador da fortaleza de Santa-Cruz do Rio ele Ja- então ez esse acon ecimen o Ulif gran e negamo; 
neiro. Este honrado militar tinha na sua mocidade mas Thomaz Antonio, ouvido, disse a el-rei que 

. pensava diversamente; que o não ratificar o tratado 
servido muitos annos em Mato-Grosso, e d'entre os seria declarar guerra á França, e. neste caso Sua 
quaes 16 ann~s no forte ele Albuquerq~~· Magestacle se achava só e sem alliados; que Cayena 
. O~ acontocnnentos de 26 de Fever e1rc ele :l821 não valia semelhante sacrificio porque de seus ha

VlCrao pôr . termo a .e~tas g~·andes empr~zas. Uma bilantes nunca faria bons vass~llos, e de suas ter
:rasta coloma de famihas smssas e allemaes estava ras 0 Brasil não precisava (Este parecer de Thomaz 
Já ~neornme~dada afim de _r~~ea.r pelo lado 9o snl, Antonio nós 0 temos de sua propria mão). 
o Rw de Jane1ro. Outras se mao fazendo de dlstan-
cias em distancias nos caminhos de Minas e 
S. Paulo. Thomaz Antonio fez a acclamação do rei 
D. João Vl em 6 de Fevereiro de 1818, creou a or
dem da Conceição, e el-rei fez despacho àesla or
dem naquelle memoravel dia a muitas pessoas. 

A um it·mão de Thomaz Antonio, Alexandre Ac
tonio das Neves, provedor da casa da moeda ae 
Lisboa, membt·o da academia elas sciencias da 
mesma. cirlade, e que muitos serviços tinha pres
tado ás leLt·as e ao paiz, determinou el-rei dar a 
commenda da nova ordem, e Thomaz Antonio se 
oppôz a isso, dizendo que seu it·mão não tinha feito 
serviço que merecessem tão alta contemplação. Ale
xandre Antonio das Neves, durante a guerra pe
ninsular, tinh3. exercido o cargo de presidente da 

(') O tenente-general conde dos Arcos D. Marcos de Noro~ 
nha e Blito nasceu a 7 da Junho de 1771. Assentou praça em~ 
Stllembro de 1196, pasSOJl a capitão a 18 de Dezembro do , 
mesmo anno, a coronel a 30 de Julho de 1813, brigadeiro a 26 \ 
de Outubro de 1817 e a marechal de campo graduado a 13 de 
de Maio de 1819. 

Era o vice-rei do Brasil quando el,rei D. João VI cheg,ou ao· 
Rio de Janeiro: foi governador e capitão--general do Para e da 
Bahia, exerceu{) emprego de inspector de ca-vallaria das tro
pas da Bahia, fez parte do conselho de ministros em 1819, 
como secretario de Estado dos negocias da marinha, e entrou 
como secretario de Estado dos negocias do reino e estrangeiros 
no ministerio de 22 de Abril de 1821, por occasião da partida 
do rei. 

Era grã-cruz das ordens de S. Dento de Aviz e da Torre e 
Espada, e commeadadol' da da Conceição. Falleceu c'm Portu· 
gal a 6 de l\laio de 1828 (Ext. da fé de officio). 
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Thomaz Antonio tinha toda a sua altenção para licitas, embora sacrificassem o paiz, a honra c a 
o sul do Imperio, e contentava-se que o Imperio do -dignidade. 
Brasil tivesse por limites os dous gigqntes Prata e Finalmente resolveu-se quo um brasileiro fosse 
Amazonas. Levantou de sua propria mão a carta ge- nom~ado aj udanle do. ministro assistente ao uespa
ral do Brasil,- servindo-se para isso dos dados par- cbo, e que só clepo1s tle dar provas de sua fid eli 
ciaes das-comarcas, gue mandou lcvmllut· pelos res- dado no. c~orcicio deste novo emprego t'm:se ele
_pectivos ouvidores, e os das províncias pelos seus vado a mm1stro de Estado em uma das repartições,
governadores. Esta carta do Brasil ollc a estimava para a qual se mostrasse mais· habilitado. Thomaz 
como um pai estima seu filho, c apezar da sua mo- Antonio escolheu para seu ajudante a José Bonifa
destia, sem exemplo; ajuntou-lhe o seu nome de sua cio de Andrada e Silva, que se achava então em 
propria u1âo, seu nome simplesmente. Coimbra, para onde oxpcdio ortlem (~em dizer para 

Estu carta tambem se acha na collecçâo de car- que) que fosse José Bonifacio enviado ao Rio· de Ja
tas que temos do Brasil, aàndc se encontra outra -neiro. 
em ponto pef!ueno, levando os limites até o Rio da A regencia ele Portugal não obedeceu a esta or
Prata, e marcando os lugares em quo convinha os- dem; representou, e ftmdaYa a sua representação 
tabelecer portos de defesa com a bandeira portu- no perigo que lhe parecia devia cot·rcr a paz public;l 
gueza. Esta pequena carta não é obra de 'fhomaz se José Bonifacio voltasse ao Bl':Jsil. Era isso uma 
Antonio ; foi combina_da com homens especiaes, tradição antiga, quo da1ava de Martinho de Mello, 
m~s. acha-se nella emendado um porto pela mão do minist~o da mal'i~ll~ e de ultl'amat no reinado de 
mmtstro. D. Mana I, que a tmbu calado no ammo dos homens 

A çorrespondencia de Thomaz Antonio com o rei de Estado do PortugaL 
f3lla bem alto acerca das opiniões deste ministro Martinho de Mello não consentia que José Boni
para que possamos ~ulgar por outros lados. Thomaz facio voltasse pa!'a o Brasil senão depois de acabar 
Antonio tinha em pouco valor o reino de Portugal, os seus estudos em Coimbra, receioso de que fosse 
e tinha pül' tal fórma communicado a el-rei essa fazet' uma revolução, e o mandou vinjar c estudar á 
idéa, que Sua Magestade a fazia sua. custa do Estado. A regen.ja obedeceu á sPgnnda 

.Por occasião da acclamação fallo.u claramente ao ordem, q?o ~oi expedida em termos terminantes, e 
seu rei e ao seu amigo, mostrando -que a união do José Bomfapo. chegou ao Rio de Janeil•o em ·1819. 
Brasil com ~ortugalnâo podia dur?r muito tempo, Jos~ Bom~ac1o era parti~t*r amigo de Thom~ 
e que a obl'lgação do governo era ele a fazer durar Antomo, e fOI por este receb1do e agasalhado. O rm 
O- mais que fosse possível, mas que a separação ha- tamhem o rec_ebe~ com demonst1·ações ele estima; 
via por fim realizar-se; que se Sua Mag.estade tinha mas José B?n~facw n~o aceitou o emprego de aju
saudades do berço de seus avós, regressasse a Por· dante do. mm1str·o assistente ao despacho, c docla
tugal; mus se queria ter a gloria de fundar um rou term~':ante~ente que _não acoitada nenh~1m 
grande e podero.;o Imperio, e fazer da nação portu- outro. FOimflexrvel ás consrderaçoes que seu an11go 
gueza uma das maiores potencias tio globo, ficasse lbe apresentava para que fosse seu ajudante, dizen
no Brasil, o accrescentou: « Aonde Vossa Mages- do-lhe que o unico favor que pedia era que o dei
tade ficar é seu; a outra parte ha de perder. )J xassem li· viver o. morrêr como simples roceiro no 
O rei respondeu: « Porca-se Portugal, )) lugat· ~m qu_e n~scet·a. _ c. 

<< Oulro éonselho desejava eu dar a Vossa Ma- Jo~e Bomfacw soguw P,ara .._,anl~s, e 18 mez~s 
gestade; desejava que Vossa Magestade visse que depOI~ _estava com outros-a testa da mdcpendencla 
os brasileiros já estão muito esclarecidos para se- do Brusll. _ _ , . 
rem exclusivamente governados pelos portuguezes. . A ~~voluç?o de 2,6 de Fcyere;~·o p~z Lermo ao _nu
Eu aconselho e peço a Vossa Magestade de dividir ms.teno de ~horr~az Antomo. E sablClo que a. ti op~ 
o govemo coil1 os brasileiros: são tt·es os minis- portugueza 1.eumo~se , ao a~a·n!1~o~r do dlil,. n,t 
tros; que seja um ao meiios na.scido no Brasil, e praça d? R?~_IO, hoJe da Constttmçao, c procl~m~ra 
isto os unirá ainda mais em amor a Vossa ~Iages· a oo,r;tstJ_tmçuo que fizessem as ~&rtcs de ~OI tu~al. 
tade. A<:onselharia tambem de dar tilulos de no- O Pr~nCJpe Ueal O. Pedro compmeceu cntte a tropa 
breza aos brasiieiros, que jár estão em estado dtl r e..- e dellb~r~u ~om, ella: ,.. _ _ 
pararem que desses títulos, na monarcbia portu- ~s nlllu~t.ros '-~-nrurao-se c~m el-~él em s .. _Ch_rrs
gueza, só os nascidos em Portu.gal é que têm to v ao, e nuo _ sa~ruo ne•n das mteuçoes do P1 mc1pe, 
gozado e estão gózando. ,, - nem _d'l del1beração da tr~pa. Neste estado p~rma-

- . ·- necêt•ao algum Lempg recewsos pelos aconlccunen-
FOl .em vrrtnde d_este conselho que, por oc_ca~rao tos, quando chegou 0 Príncipe Real, que vinha a 

da accla~ação, forao _despa~had~s tres bt·asllmr_os cavallo, em desabrida, do Rocio, coberto de poeira 
com os t_llulos _de baroes. Nao set se a e_scolha das e de suor, e que approximou-sc a seu pai e disse: 
pessoas fOI a mars acertada. O patronato mfiltra-se, « Não é nada eontra Vossa Magestade; trata-sa só
como a agua, p~r todos os ~a~ es qile percor~e; mente de que Vossa Mages-tade nomce um governo 
mas, em~~J?, forao tres_ braslleu'?S que recellêrao, provisorio composto de pessoas indicadas nes ta re
por occasrao da acclamaç~o, taes tttu.lo? de nobrez~. lação. ,, E apresentou-a. 
Quanto ao faz~r um ~mn~stro bt·a:;Ilmro de nasc1- O rel ficou estupefacto. O conde dos Arcos rio-se 
IJ.1ento, houve msso ma1s drfficuldade. á surdina e o conde de Palmolla cambaleou nas 

O rei hesitaVh muitas vezes fazer aquillo ·mesmo pernas. Nesta posição ficárão por alguns minutos 
que no seu entender parecia justo, e quando hesi- sem nenhum poder fallar. O Príncipe instou pelo 
tava queria mais conselhos.; um só não lhe bastava: decreto nomeando o governo provisorio. 'l'bamaz 
e a tactica da côrte em. sempre contrariar a idéa Anlonlo sahio então do silencio em que estava, e 
primitiva. Quem não podia alcançar para si a con- disse a el-rei: « Senhor, é preciso delibera!'; peço 
fiança e o valimento do rei tratava de desacreditar a Vossa Magcstnde que entre no seu gabinete para 
aquelle que a estava gozando. Todos os meios erão essê fim. n 
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El-rei foi com Thomaz Antonio, e ac!lando-se sós Thomaz Antonio em u1tima instancia disse a el-
um com o outro Thomaz Antonio lhe disse: << Seu rei que elle Thomaz Antonio não partiria; que fica
fllbo não sabe o que faz; as circumstnncias são cri- ria no Brasil. El-rei lhe perguntou do que vi viria 
ticas : é preciso toma~ uma deliberação. A tropa no Brasil se elle nada possuía. " De advogado, 
portugueza está seduzida e insuhordimlda. Os ver- Senhor; ha de haver quem qneira confiar-me as 
dndciros revolucionarios, que manejão nn sombra, suas causas, e eu \'ou para o Rio-Gt·ande advógiir. n 
são alguns destes p1•opostos por ella paru formar o Thomaz Antonio tinha grande alfeição á pt•ovincia 
fToverno pt·ovisorio. Vossa Magestade desconcerta a do Rio-Grande do Sul; estimava os sem1 habitantes 
todos, fazendo já e já um novo minister~o ti~ado e os considerava muito. . 
das pessoas indicadas para o governo prov1sorw, e El-rei depois de estar a bordo mandou chamar a 
despachando as outras convenientemente. )) Thomaz Antonio, e este, ao passar pela praça de 

El-rei pôz duvidas a isso, mas cedeu aos argu- armas, vio o seu nome inscripto na porta de uin 
mentos de Thomaz Antonio. <<Se elles são revolu- camarote. El-rei o entreteve por algum tempo na 
cionarios hoje deixaráõ de o ser amanhã se forem camara, mas não lhe rallou na viagem, e por flm o 
ministros, e serviráõ a Vossa Magestade com zelo.)) despedio. Ao sahir Thomaz Antoni.o foi detido, e o 
Foi assim que terminou o ministcrio de Thomaz official que o deteve disse que era por ordem de 
Antonio. A primeira pessoa indicada na lista para el-rei. Thomaz Antoaio per·guntou se não podia ir 
formar o governo provisorio er·a o almirante Quin- á terra dar providencias em sua casa e voltar im
tella, e a este conferio o rei o lugar de ministro mediatamente. cc Não respondeu o oflicial i se V. Ex. 
ao despacho. quer escrever para terra eu mandarei as cartas i 

O conde de Palmella, vindo de Londres, aonde mas não posso consentir, segundo as ordens que 
era embaixador, para ministro dos nego cios estran- tenho, que V. Ex. saia daqui. 
geiros e da guerra no Brasil, passou por Lisboa, e Thomaz Antonio escreveu aq, seu fiel criado, que 
já no Pot·to tinha tido lugar a revolução1 de 24 de o era ha mais de 40 annos, Francisco Lopes, arde
Agosto de 1.820. O conde de Palmella entendeu nando que lhe trouxesse algumas camisas e alguns 
que era chegada a occasião de format· no reino· pares de meias em um Raco, o que fez Francisco 
unido de Portugal, Brasil e Algarves um governo á Lop~s, trazendo de bordo uma curta que lhe deu 
imitação do inglez, aonde uma forte e poderosa seu amo para entregar ao Sr. Drummond logo que 
aristocracia dirigisse os destinos da nação. Neste elle chegasse de Santa Catharina, o que se esperava 
sentido abocou-se com alguns fidalgos de Por- dentro de poucos dias. Deu algumas ordens verbaes 
tugal. ao seu criado e o despedio. Era noite, e a esquadra 

Na Bahia ahocou-se igualmente com Felisberlo que conduzia a família real fez-se de vela ao ama
Caldeira Brant Pontes, a quem confiou o sen pro- nhecer db dia. 
jecto e prometteu um lugar na aristocracia. Empe- Ao chegar á Lisboa foi Thomaz Antonio degra
nhado nestas idéas chegou ao Rio de Janeiro py.ra dado para Thomar, aonde viveu tranquillamente 
exercer o emprego de ministro de Estado. O conde até a dissolução da constituinte em Portugal. Ao 
de Palmella, homem de desmedida ambição sabo- deixar o ministerio no Rio de Janeiro o rmlhe con
reava desde já o prazer do seu engrandecimento, e cedeu uma pensão annual de 4:0QOS. ,Naquelle 
de vir a ser o chefe da sua projectada aristocracia ternpo quem entrava para o ministerio perdia os 
influente. empregos que tinha, e se algum dia sahia delle, da-

Não queria revolução, mas quer·ia que ella ser- va-se-lhe uma pensão para vi'Ver. Em Portugal essa 
visse de instrumento que forçasse o rei a dar-vo- pensão de 4:000$.foi logo reduzida a 2:400$. E' de 
luntariamente-uma constituição á imitação da in- justiça .dizer-se que Thomaz Antonio, ao deixar o 
gleza, com uma forte a~istocracia, da qual foss.e elle ministerio no Rio de Janeiro, deixou o paiz em 
o chefe. Não queria a independencia do Brâsil ; prosperidade. i 
pelo contrario queria a união e formar lambem rio As finanças esta vão em boa organis~ção; não ha
Brasil, d'entre as pessoas da sua escolha, os instru- ·via divida externa; a interna era insignificante e 
mentos desta aristocracia, da qual seria elle o não vencia juros. A tropa e a marinha regulava-se, 
chefe. e já um regimento para o exercito esta'Va impresso 

Thomaz Antonio combateu essas idéas, e, como e outro para a marinha em laboração. Este que es
se póde vêr de sua corrcspondencia com o rei, todo lava acabc.do, e só lhe faltava algumas correcções, 
o seu esforço consistia em salvar o Brasil da vor- o Sr. Drummond, que o possuía, o deu ao Sr. vis
ticc da revolução. Quanto a Portugal a sua opinião conde de Abaeté para que se servisse delle no que 
era de abandona-lo a si mesmo, na certeza de que conviesse ao interesse do Brasil. Muitos melhora
se arrependeria e dentro de pouco tempo voltaria á mentos tinha feito á administração dajustiça e ou
obcdiencia. Depois disto feito podel'ia enl.ão el-rei tros projectava fazer. 
fazer as reformas que bem lhe parecesse. :Em todo O augmento de população o preoccupava, e muito 
caso aconselhava a el-rei de não voltar a Por- fez nesse sentido. Não gostava da escravidão, e _ 
tugnl. · encarava a emancipação dos escravos como uma 

De.Pois da organísação do ministerio Quintella co usa necessaria, e que se 'poderia fazer com o vol
el-rel continuou a ouvir Thomaz Antonio em parti- ver dos tempos sem grande prejnizo. Deixou os ar
cular, e a opinião deste leal conselheiro era por senaes bem fornecidos de armamentos de toda a es
Sua Magestade muito considerada. Thomaz Antonio pecie, e as fronteiras do Brasil intactas desde o 
não olhava senão para o Brasil, e até á ultima ex- Amazonas até o Prata. Foi o creador do museo no 
tr·emidade aconselhou a el-rei que o não deixasse. Rio de Janeiro. 
As circurn!:ttancias detemünárão di versam ente i el- Depois da dissolução do governo constitucional 
rei resolveu partir, movido mais pelo medo de seu em Portugal foi Thoma.l Antonio nomeado conse
filho c do conde elos Arcos, do que de sua von- lhciro de Estado. Os conselheiros de Estado naquelle 
tade. tempo não tinhão ordenado. Votou singularmente 
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na qu~stão da independencia do Brasil ; votou q_ue 
se não fizesse a guet·ra, e que se reconhecesse a m
dependencia pura e simples, immediatammente, 
com a dislincção de que ficava de fóra o Estadú do 
Maranhão, que não fazia parte do principado do 

·Brasil. Logo depois da dissolução do governo cons
titucional aconselhou a el-rei que mandassf retirar 
as tropas da Bahia para o Maranhão. Ninguem mais 
o seguio neste voto. 

Durante o governo de D. Miguel nenhuma inge
rencia teve no!! negocias publicas nem :para elles 
foi chamado. A morte de cl-rei D. Jóào VI o tinha 
prostrado no mais completo abatimento. A tristeza 
lhe devorava a vida. Vivia isolado de todo o mundo, 
excepto dos pobres, cem quem repartia o pouco que 
possuía. Assim continuou a viver na regencia de 
D. · Pedro I e no reinado de D. Maria 11, até que a 
morte pôz termo a tão bella ex.istencia em :1839. 

Quando o Sr. Drummond chegou á Lisboa no 
anuo anteríor, a · primeim visita que fez, e no 
mesmo dia da sua chegada, foi a Thomaz Antonio. 
Morava elle em um bairro escuro em uma casa de 
insignificante apparencia. Cerrou-se-lhe o coração 
e as forças lhe faltárão, segundo nos disse, para su
bir uma. escada em ruínas e entrar em um quarto 
sem mobilia, com apparencin da maior indigencia, 
que era a habitação de um varão honrado, pl'imeiro 

· ministro e confidente de um soberano I Vara :poder 
subir aquelln escada era necessario curvar-se. 

Achou Thomaz Antonio envelhecido, mas tran
quillo de animo e sereno de espírito. << Pela pri
meira vez, nos disse, o vi de pantalonas; ma,; que 
pantalonas, meu Deos ! erão a eternidade ; rôtas e 
esfarrapadas! >> A visita do Sr. Drummond lhe pro
duzia um effeito que não se póde explicar; a dôr 
lhe embargava a voz; elle queria fallar em cousas 
divet·sas, mas a sua idéa unica o levava para a 
!norte de seu soberano e para o ·Brasil. 

As lagrimas corrião dos seus olhos quando falla v a 
da morte do seu rei. Animava-se quando discor
ria sobre o Brasil. Até á sua morte um só dia se 
não passou em que o Sr. Drummond o não visitasse 
e passasse com elle algumas horas. lsto sensibilisa
va-o, mas a morte de D. João VI entrava sempre na 
con-versação, e a este respeito, no intimo da con
versação, fez revelações,_ que a~ conserva o Sr. Drum
mond e que as não revela a ninghem. A sua reve
lação só serviria para revelar mais um crime hor-
rendo. -

tinha dinheiro, ora um copo ou um prato, e por 
fim até os lençoes da cama. 

Mas tanta penuria não o affligia; o que o affligia 
era que houvesse quem mais soffresse ainda do que 
elle. Em vão tentou o Sr. Drummond fazer-lhe al
guns presentes que lhe melhorassem a existencia · 
nunca os qu~ aceitar. Tentou leva-lo para sua casa ~ 
recusou-se a Isso, mas por· fim, á força de attençõe:; 
e provas reiteir·adas de verdudeil'o e leal amor que 
lhe con~a!$rava; decidi?·se a ir para sua casa depois 
de a ter .visto e conhecido por experiencia que nella 
podia- v1ver á sua vontade, e independentemente 
no contacto de outras pessoas; mas era tarde : a 
morte impedia a realização. deste projecto, e t•oubou 
ao Sr. Drummond a sat1sl'ação de tratar em sua 
casa un: ve:dadeiro amigo de seu pai, e seu amigo 
e seu pnme11·o protector neste mundo. 

Ao governo portuguez fez vêr o Sr. Dl'Urbmond o 
estado em que elle deixava morrer, na miseria, um 
v~rão tão ho~rad? e que tão grande vullo Linha 
feito, e ~or tao dilatados annos, no serviço da na
ção. O v1sconde de Sá da Bandeira, presidente do 
conselho, compenetrou-se e dit•igio á camara dos 
deputados uma proposta para que se elevasse a 
p_ensão de ~'homaz Antonio nos 2:4008 de que t)nba. 
s1do reduz1da a 600$. A proposta de Sá da Bandeira 
era em termos lisonjeiros e satisfatorios, e a camara 
v,otou favorave~menlc por unanimidade, mas jíL 
1homaz Antonro se achava prostrado no leito da 
~ort~: Comtu~o antes de expimr teve ainda a sa
tlsfaçao de ou VH' lêr a pl'oposta de Sá da Bandeira, 
e o resultado da votação da camara. 

O St·. Drummond estava junto ao seu leito; a 
hora extl'ema de seu amigo approximava-se; elle 
estava fóm de si, e Thomaz Antonio, percebendo o 
seu estado, pegou-lhe na mão e disse-lhe : u Não 
se af!lija; tenho confiança em Deos. Elle não des
ampara ningueril ; veja que até a mim mesmo, na 
hora extrema mandou a V. Ex. para me fechar os 
olhos. » 'l.'el'minoú a vida. -

u O seu enterro, como elle o deixou ao arbítrio 
do Sr. Drummond, foi feito com_todas as honras 
que lhe el'ão de'lidas; da chave do seu jazigo ainda. 
é claviculario .o generoso é nobre Sr. Antonio do 
Menezes Vasconcellos de Drummond. 

Thomaz Antonio estava, por assim dizel', desco
nhecido na sua tet•ra. Ninguem alli sabia da exis
tencia delle. Desde a soberana até o ultimo subdito 
todos o ignora vão, mesnw aquelles que delle havião 
r:ecebido beneficios. Só os pobres o conhecião. 

Thomaz Antonio, _como já dissemos'. ~cou Quando o Sr·. Drummond f'allou a Sá da .Bandeira 
gozlmdo - de uma pensao de 2:4_00$ em sub.stl!mção foi para este homem de Estado o que elle lhe dizia 
da. outra de 4:0008 <I,ue lhe f01 d~da no RIO de ~~- um sonho; mas, emfim, mostrou pelos seus actos 

· neiro. ·O governo da Sra. D. Mana H. por occaryiao .que, pela força das palavras que ouvil'a acordava 
da revolução de Setembro de 1836, a reduz10 a de um sonho. ' 
600$. Esta pensão se não pagava, e o pensionar~o, O duque da 'l'et·ccil'a contou ao Sr. Dl'ummond a 
para ter della alguma cousa, ~ d~sc~ntava aos agt?· seguinte anecdota: 
tas do mesmo governo pela mstgmficante quantia Logo depois da sua entrada em Lisboa no anuo de 
de i8 cruzados novos mensaes. ·1834, ao sahir de sua casa, havião algumas pessoas 

Thomaz Antonio não Linha outro recurso; me- na ante-camara; d'enlre ellas UJ!l velho, embuçado ' 
tade desta quantia distribuía immediatamente para em um capote, que elle não distinguia. Emquanto o 
os pobres, e outra metade ficava para prover ás duque fallava a outras pessoas eslava n velho de pé, 
suas necessidades: 4$320, moeda portugueza, é o á espera de que lhe chegasse a sua vez. O duque, 
que lhe ficava para viver um mez, com um velho em attenção á velhice, perguntou-lhe se quer·in al
canarim, de nome João Maria, que ..o tinha acompa- guma cousa. 
nhado para o Rio de Janeiro e regressado á Lisboa O velho respondeu : <<Quero entregar uma cou,;a 
com a família real! Já tinha dado tudo quanto ti- que julgo dever pertencer a V. Ex.>> «O que é?>> 
nha de seu, vendido a livraria, a prata e até a O velho desembuçou-se do capote, e tirando uma 
roup!l. Aos pobres ora dava um livt·o porque não lata disse: «E' esta lata de ouro.>> u De ouro ! 
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respondeu o duque: donde vem? ,, cc V. Ex:. man
dou, sendo capitão-general do Pará, e el-rei deter
minou que cu a guardasse. ,, « Quem é o senhot·? » 
cc Sou Thomaz Antonio de Villanova Portugal. ,, 

O duque desmanchou-se em cortezias; quiz levar 
o velllo pat'a a sala, mas este recusou, dizendo que 
esta ''a cansv.clo e deseja v a reLirur-sé: que depois da 
mot'tc do rei não sabia a quem devia entregar aqueltle 
ouro1 que lhe parecia dever voltar ás mãos de qüem 
o tiuba mandado, e como o Sr. duque se achava 
em Lisboa pedia que o recebesse. 

Escusado é dizer que o duque o recebeu com 
muita satisfação: o duque esqueceu desde logo o 
\·elho que lhe entregou o om o, mas não esqueceu 
a boa acção, que a contou a muitas pessoas, e ao 
Sr. Drummond por varias vezes, e á rainha em sua 
presença. . 

'fhornuz Antomo deu ao Sr. Drummond algumas 
amostt•as de differentes jazigos de ouro do 'l'oriassú, 
província do Pará, com indicações dos lugares de 
onde tinhão sido estrahidos. Guardava essas amos
tras como uma preciosidade ; mas as deportações e 
as desventUl'as deste grande varão, cuja I:.elação 
pertence a outro lugar, flzerão desapparecer, como 
muitas outras cousas por nós estimadas. 

Thomaz Antonio, ao deixar o Rio de Janeiro,_or
denou que se lhe mandasse para Lisboa os seus pa
peis e a .sua livrar·ia ; que se forrassem os seus es
cravos; que se vendesse todo o seu outro haver·, e 
com o producto se pagassem as suas dividas. Tho
maz Antonio, apezar dos grandes ordenados que 
vencia e da vida modesta que passava, não pôde 
accumnlar -vioLem : os pobres erão os seus herdei
ros em vid.a. 

Liquidada a sua casa no Rio de Janeiro, pagas 
algumas dividas até onde chegou o producto della, 
sommas insignificantes, ficou em pé uma, que ex
cedia de 2;000$, a Antonio Soares de Paiva; o 
Sr. Drummond quiz po.gaT essa divida, e Anfonio 
Soares de Paiva não quiz receber, dizendo que a 
Thomaz Antonio só se devia respeito e amor. Deu 
parte disto para .Lisboa a Thomaz Antonio ; o 
tempo passou, e Antonio Soares de Paivajá era fal
lecido, e a sua viuva achava-se em necessidade, 
quando, em um hello dia, lhe appareceu um indi
viduo encarregado por Thomaz Antonio para pagar 
a quantia que elle devia ao seu fallecido marido. 
A Sr·a. Paiva ficou admirada, e disse que ignorava 
que Thomaz Antonio fosse devedor de seu mat·ido, 
que este nunca lhe tinha fallado nisto nem constava 
de seus livros. 

Cedendo á instancia do individuo aceitou a quan
tia, da qual passou recibo, com declaração de que 
o fazia pela necessidade em que se achava. Thomaz 
Antonio o primeiro dinheiro que pôde accumular 
em Portugal foi para mandar pagar uma divida que 
seu credor nunca por tal a consideroü, nem a quiz 
receber em sua vida. 

Escrever a vida de Thomaz Antonio é fazer o 
maior elogio que se póde ás vit·tudes de um varão 
respeitavel, a de um verdadeiro ministro de Estado. 

Em Lisboa, depois da morte de el-rei D. João Vl, 
nunca mais se occupou dos negoc'ios de Portugal i 
não sabia o que se passava e nem sequer lia as ga
zelas. Seguia, porém, com muita attenção, a mar
cha dos acontecimentos do Brasil. Lia a discussão 
das nossas camaras e lodos os jornaes brasileiros 
que J?Odia obter. Com a estada do Sr. Drummond 
em Lisboa, jornaes e noticias do Brasil lhe não fal-

• 

tavão, e quando aJguma cousa lhe parecia contra
ria aos interesses do Brasil escrevia-lhe logo uma 
longa carta, ,discutindo o negocio e pedindo de avi
sar o governo. 

Como mostrámos, na vida do um homem de Es
tado não ba nada que lhe seja indifferente; o me
nor traço póde contribuiT para o contral'iar. Neste 
se.ntido, posto que fóra do lugar, referimos o se
guinte, que póde set• levado ao lugar competente : 

Fr. lnnocencio, irmão de Thomaz Antonio, era 
lente jubilado na faculdade de tbeologia da univer
sidade de Coimbra, litterato e pregador distincto. 
No Rio de Janeiro era provincial dos carmelitas. 
Desejava ser eleito bispo; o rei Lambem desejava 
que elle o fosse ; mas Thomaz Antonio a isso se 
oppunha, e, quando el-rei insistia, Thomaz Anto
nio lhe dizia que seu irmão era um homem vir
tuoso, mas que o diabo o tentava para ser bispo, e 
nunca o nomeou . Em Portugal foi Fr. Innocencio 
nomeado bispo do Algarve, aonde falleceu i mas 
seu irmjio já não era minisLro quando essa nomea
ção foi feita . 

A respeito do outro irmão Alexandre, homem de 
muito saber e caracter severo, já disse, da luta que 
houve entre el-rei e o seu ministro para o contem
plar com uma mercê por occasião da acclamação, 
em 6 de Fevereiro de 181.8, na ordem da Concei
ção. Alexandre aceitou o habito, mas pedio outra 
mercê. e loi de o renunciar em favor de seu afi
lhado. El-rei concedeu-lhe esta ~egunda mercê. 
O afilhado de Alexandre era um filho do seu amigo 
Matheu~ Valente do Couto, Jistincto mathematico e 
muito illustrado nas sciencias. 

Matheus Valente do Couto era natural do Pará; 
foi para Coimbra, mandado pela camara municipal 
de Belem, estudar medicina i mostrou 1•epugnancia 
nesta sciencia e muita aptidão para as mathemati
cas: formou-se nesta scincia e cultivou as naturaes 
com muito aproveitamento . Era o primeiro a:;tro
nomo de Portugal, e o Sr. Drummond ainda o co
nheceu director do observatorío . Casou em Lisboa, 
aonde teve filhos, c nunca mais dalli sahio. 

Era homem meigo, de caracter brando e virtudes 
sublimes. Por occasião da luta da independencia o 
Pará o nomeou seu procurador elp Lis.boa; mas 
elle, que tinha pela política grande âversão, nunca 
disso se occupou. Seus dous filhos forão igualmente 
mathematicos e officiaes de engenharia, e como seu 
pai membros da academia das sciencias de Lis
boa. Matheus Valente foi um dos antigos luzeiros 
daquella academia. 

Alexandre era, como já dissemos, de caracter se
vero e tinha grande amor á patria. Por occasião da 
guerra peninsular offereceu para as urgencias do 
Es~ado todo o seu haver e os ordenados dos seus 
empregos. Era provedor da casa da moeda e presi
dente da junta de munição de bocca. Ficou sem 
meios de exi!ltencia, e seu irmão Thomaz Antonio 
lhe mandava do Rio de Janeiro 300$ annuaes para 
prover aos meios de sua subsistencia. 

Thomaz Antonio, na sua pobreza, era soccorrido 
do Rio de Janeiro com uma pensão pelo porteiro 
da secretaria de Estado José Antonio Camara, em 
gratidão á confiança que sempre lhe mereceu. As 
idéas de Thomaz Antonio a respeito do Brasil cla
ramente se manifestão na carta que elle escreveu a 
el-rei em 7 de Janeiro de 1821, e que se acha im
pressa no nosso Medico do Povo n. 18 do 1• tomo 
da 1• serie do Brasil Historico. . 
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O conde de Pa1mella dizia em um seu parecer 1 é que Silvestre Pinheiro Ferreira er·a um homem de 
que o Brasil era dependente de Portugal, e que ~e inteira probidad~ e limpo tle milos, e de um desin
Portugal podia ser governado. Thomaz J\ntOI;no Leresse a que nmguem ex~eden. Desgraçada~ente 
combateu este parecer, dizendo: c1 O Brasll é m- o govemo do .sr. D. Joao ~I não o àproveltou, 
depmúlente, e nenhuma -nação da Europa o póde com.o elle me.reCI~. , . . 
atacar com vantagem. r> O rei compartilhava as Sll vestre Pmhe~•·o ~ e••re1ra, e~caran~? a unmensa 
mesmas idéas, e o demonstrou energicamente extensão do terntorw do Brasll e a dlfqcu1dade de 
quando, intimado pelas grandes polencias, reunidas s~r. ~lle be:n governado, em 28 de JanCJro de :184:1 
em congresso, para entregar á Hespanha Montevi- dmgw ao 1llust•:ado &r. D .. Pedro li ~IT?a carta, em 
déo e o seu territorio occu,padp pelas tropas portu- q.ue lhe ~az .sentir a ne~ess1dade da dmsão do Bra
guezas, disse ao seu miij.istro: c1 Responda que sll em Cinco. monarchtas confederadas,. tendo por 
não quero que já não estou em Portuo-al. r> soberano o ülbo elo fundador· do Imper10 (S. M. o 

' 
0 

Sr. D. Pedro II), as duas filhas do primeil'O consor

Silvest1·e Pinheiro Fel'reira. 
cio, a filha do segundo matrimonio, e por fim a 
duqueza de Goyaz. 

A carta que Silvestre Pinheiro remetteu, e que 
foi Lranscri pta no Diario do Rio de Janeiro n. 262 
de quarta-feira 22 de Novembt·o de i843, e que não 
Leve resposta, é do teor seguinte : 

Divisao do-lmpe'l'io do Brasil em cinéo monarchias confe
deradas.-0 ~r. D. Pedro 11 chefe da confeà~l·ação. 

Silvestre Pinheiro.Ferreü·a, sem duvida um dos 
grandes vultos de Portugal, deveu sua posição na 
sociedade aos seus talentos e letras ; porque, prin
cipiancto a sua carreira pelo professomto de huma
nidades na universidade de Coimbra, foi admitlido 
como official da secretaria de Estado dos negocios 
esLJ•angeiros e da guerra, em Li.sboa, e depois, por 
sua aptidão, passou á diplomacia, sençlo encarre- c< Senbor.-Quando os sabias representantes da nnção bra-
gado de 'negocios em Berlim, onde casou. sileira, tomando em.consideração o .critico estado do Imperio, 

Vindo para o Rio de Janeiro foi empregado, como resolvêrão antecipar a época legal da elevação de v. 1\l. lmpe-
d d d ria! ao tlu·ono de seus anaustos maiores, os conselheiros da co

e puta o, na junta O commer~io, e que~endo O ;·ôa de v. M. Imperial nã0o podem ter deixado de representar a 
governo que elle fosse em uma m1ssão particular e V. M. Imperial que em tão extraordinarias circumstancias, 
secreta ao Rio da Prata se recusou,,,o que aLtrahio- como aq~ellas.em que se acha o Brasil_. é ~ecessario lanç~r mão 
lhe o odio e vingança do· conde das Galvêas sendo ·de provtdenctas ~ao menos extra~rdtnanas, c sem d~vtda de-

. ' vem ter submetttdo á approvaçao de V. M. lmpenal as que 
por lSSO maltratado. . lhes houverem parecido mais proprias para assegurar a con-

Não querendo riquezas por v1as tortuosas procu- servação e a prosperidade do Imperio. 
rou· recursos na sua penna e não foi feliz porque c< E~tretanto o de';'er _de todo o homem, a quemp_or- qual-

Ih d ·d . h d '· quer titulo corre obngaçao de mteressar-se pela fehctdade do 
pouco e a_va para a. ~1 a, .e aven o pubhcud.o a~ Brasil, é de oflerçcer á consideração do governo de V. M. Im· 
suas prelecçoes de phllosoph1a em portuguez, quas1 perial qualquer 1déa que prP.suma não ter occorrido nos con
gue não tirou para as despezas dil impressão, por s~lhos de V.l\1. Imperial, e que na sinceridade da sua convic· 
não lhe ser dado 0 apre(\o que ellas merecião e en- çao s~ . persuada po4er contn~utr par~ o .bem ge~al do Estado. 

_ . " • . • <c L1gado· ao Brasil pelos vmculos tndtssoluvets do affecto e 
tao passou a publicar as suas obras na lmgua fran- gratidão desde o tempo em que tive a honra de ahi servir o 
coza para terem o consun}o que desejava, e con- Estado, de.baixo das ordens do augusto av.ô de V. M. Imperial, 
ta-se que .osendo censurado por isso respondêJ·a que e obedecendo aos tm.pu_lsos de um senttmento, que em nada 

' . ' cede ao ma1s puro patriOtismo, venho apresentar ante o throno 
c1 se publicava as suas obras em francez era para de v. M. Imperial o fruto uas minhas Lon<>as e conscienciosas 
serem lidas em portuguez. 11 meditações sobre o modo dê m·antcr a uniã~ e a in tegridààe do 

Silvestre Pinheiro Feneiru era um publicista de Imper io, que a Pr.ovidenoia ha confiado aos paternaes desve-
.· · • d t d d · los de V. M. Imperu.\'1. 

pn~ella. or e.m, e u O o que escreveu e 1m por- « Os vínculos políticos que reunem em um só Estado os po-
tanciU fe1 em lmguagem frant:eza . vos espalhados pela superficie de um paiz, quulquer que seja 

Silvestre Pinheiro Feneira foi chamado para o sua extensão, ~onsistem na certe.za de que vi :vem ao abrigo <I:e 
ministerio em 26 de Fevereiro de Hl2i. mas pouco uma mesma 1 ~ 1 por elles consent1da, e prot~g1dos p~las autort• 

' -. dades constttutdas para manterem a todos os o1dadaos no gozo 
t~mpo exerceu o seu emprego, porque partiO para de seus direitos, sem ex:cepções nem privilegias. 
L1sboa com a côrte portugueza no dia 26 de Abi;il ~ Existia entre os povos da Amer!ca Septentrional e o~ da 
do mesmo anno pelas 6 horas da manhã. No-mi- Gra-Bretanha um semelhante pact? socml, quando, pe!o me1ado 

· · d f ' do seculo passado, os povos amencanos reconhecêrão que, por 
msLeriO na a ez que IT?ereça c~m:nemora_r-se. um lado a distancia da me~ropoli, e po1· outro a incompatibili-

Sabemos, por nos d1zer um 111 t1 mo an11go nosso, dade dos interesses, usos e costumes dos dous paizes, não con-
em quem depositamos inteira fé que figurou nessa sentião que durasse p~r J?ais tempo agu~lla união. . 
épo S'l"e , ,, p· 'h · cc DeCididos a cons~ttutr-se em naçao mdep"ndente, cumprta 

ca, e com quem 1 ' ~·I e 1ll Clro s~~pre :nau- concordar sobre a fórma de governo qne mais lhe convinha 
teve boas relações de am1zade, qne o llllllJSterw do adaptar. Membros até então de uma monarchia, era ltcim pen
Sr. D. João VI, que substituio ao de 23 de Junho de sar que a fórma monarchica seria aquella que se devia 
1817 entendendo que o príncipe D Pedro era a abraçar. . . _ . 

' d . · C< ll.eflectmdo, porém, que no pmz nao havta personagem 
causa . as perturbações qq.~ rem~ vão, e g~e era ne- alguma a quem os povos se achassem dispostos a conferir o 
cessa no tomar uma prov1dencu1 defimt1va a res- privifPgio de fundar entres el1es uma nova dynastia, ao mesmo 
peito, Silvestre Pinheiro votou (e sustentou 0 seu tempo que pôr antigo habito e~ tavão cos~umados a respeitar 
voto~ q d· _ d p · . · R 1 em cada um dos Estados as autondades destgnaclas pela olel~o ue se man asse pren er. O nn~,1pe ea na nacional, inferirão os homens couspicaos, reunidos em con-
forta eza de Santa-Cruz, porque, depo1s de preso, gresso consti~uinte, que o novo govemo n'io podia deixar de 
não teria mais- quem o seduzisse e levasse a desor- ser republicano. 
dem por .diante. cc Depois desta pr!meira e imP,ort~ntissima quesião seguia-se 

O S . determmar se os d1 versos terntonos de que se compunha a 
r. D. Pedro soube deste parecer e o VIO, e por nação deverião continuar, e considerar-se como províncias de 

causa delle tomou aversão a Silvestre Pinheiro, um lmperio, ou se como co-E~tados de uma união federal. 
com quem nunca mais se pôde conciliar e dahi por . « Lançando os olhos pela vasta elltensão, q1~e Já naquella. 
d ·a l h p· h . s·l ' 1 epoca pccupava a republtca, e sobretudo rellecttndo sobre os 

1 n ~ c amav~-o-:-o ll1 e1ro I vostre-em .ugar immensos desertos que separavão uns dos outros os ditos terri-
de S!l vestre Pmhmro. O que se não pó de duv1dar, torios, não hesitát•ão um só momento em que a Mr·ma federal , M 
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-era a unica que podia conciliar os interesses de cada um com a 
prosperidade de todos. 

r< O acerto de ambas estas resoluções ~e vê hoje confirmado 
·pelo alto ponto a que a população, o commercio, a industria, as 
ariRs, as scicncias, e, !;JllHm, todos os elementos de civilisação 
têm chegado naquelle Imperio no curto espaço de pouco mais 
de meio ~cu lo. 

r< Mas nada prova tanto a sabedor ia dos i! lustres fundadores 
da União Americana como o estado de interminavel ana1·chia 
c de implacavel guerra intestina, que desolão as antigas colo
Dias hespanholas desde o dia em que se proclamárão indepen
dentes. 

« Desconhecendo a fo_rça do habito de povos costumados a 
não obedece senão ao principio monarC' hico, entendêrão que 
podião _a s~ bel prazer const1tuir-sc em rcpublicas, e não sa 
bendo apreciar as vantageqs, ou antes não percebendo a ur. 
;;encia de uma união fed~ral deixárão-se arrastar pela falsa 
1déa que cada uma dellas concebeu d3 sua nacionalidade, como 
se os Estados-Unidos da Amrrica Septcntrional não fossem uma 
nação, e mesmo uma das primeiras naçõLS do universo! 

« A sabedoria do homem de Estado consiste em aproveitar 
<JS lições da historia. A providencia, permitlindo que o augusto 
pai de Vo>saMagestade s.e 'achasse á frente da nação brasileira 
no momento em que ella proclamou a sua independencia, li
vrou-a de cahir no espantoso precipício que os Estados cir
cumvrzinhos não havião podido ev itar; o 13rasil conservou, 
por felicidade, o principio monarchico, sem o qual já hoje se 
acharia diJacerado com muito mais funestas consequencias do 
que as que a humanidade deplora nesses Estados limitrophes, 
onde não existe uma tão larga diversidade de 1 aças. 

C< Infelizmente os doi,! tos e patriotas conselheiros da corôa 
brasileira, entendendo que o principio de um lmperio monar
chico era incompatível com o principio da união federal, adop
t.árão o sys tema da exagerada centralisação, que, na opinião 
dos mais estadistas tão funesto tem sido em um paiz de popu
lação compacta;-como a França; mas que, em paizes do escassa 
população, dispersa por uma immensn extensão de territorio, 
não sómente lhe ha de ser funesla, mas fata l, se o providente · 
governo de V. M. lmpel'lal, de accordo com a assembléa geral 
legislativa, se não apressar a acudir-lhe com o unico remedio 
efflcaz da federação. 

(( Assim os Washingtom;, os Frank!ins, os Jeflersons p. os 
Adams, bem longe de receia rem o labéo de quererem desp~da
çarem por aquelle arbítrio a unidade da patria e destruir a na
cionalidade americana, mostrárãn a supe~:ioridade da sua in-

« Sem duvida o augmerrto da producção material póde ser 
symptoma de uma sohda prosperidade nacional, mas é quando 
ella provém do gradual prvgresso da industria, das artes e 
sciencias, das reformas nns institui~ ões políticas ou admioistra
tiyas, e nos usos, costumes e moralidades dos povos. Mas esse 
prodigioso augmento das -producções . agrir;olas do Brasil não 
provém de nenhuma daquel)as causas, porém sim do espantoso 
augmento da importação de braços africanos, introduzidos por 
escandaloso contrabando, habituando os povos a affrontar e 
menosprezar as leis, e aggrav~ndo o maior de quantos males 
amcação a ruína do lmperio. 

C< A centralisação do poder em cada um dos Eslados, em vir
tude do ac to federal, e a afOu;nçia dos colonos, que as &!lianças 
nas casas da Europa ãttralmáõ ao 1Jrasil, são os unicos meios 
~flicazes que eu posso. imagil'ftl.r para se pôr termo á deploravel 
Jmportação dos escravos, sem se compromelter a prosperidade 
da agricultura, que, precisando de braços, e não podendo ha
vê-los por salario, ha de ir compra~los onde quer que Qll en
contre, a despeito de todas as leis e a todo o cu.to. . 

(( Outra ObJ,CCÇàO, que lambem d~vo prevenir, é o receio que 
em ~lguns esp1ritos pouco versados na historia das r.ações póde 
susc1!ar a consideração de que os connictos de interesse entre 
os diversos Estados, e a ambição dos respectivos Príncipes po
dem occasionar freque!Jtes e funestas dissenções. 

C< O exemplo dQs Estados-Unidos da America Septentrional 
das confederações Suissa e Germanica. e das antigas província~ 
unidas dos Paizes-Ba1xos, são sobejas provas-de que uma boa 
c~nstituição federal e uma justa proporção entre as forças dos 
d1 versos co-Estados são bastante~ para obstar a semelhantes 
tentat~vas ou para as reprimir prmuptamente quando veuhão 
a venflcar-se. 

r< Taes são, Senhor, as ponderações que o meu sincero 
aflecto ao Brasil me animou a apresentar ante o throno de 
V. 1\1. Imperial. Qualquer que seja o juizo que sobre o seu me
recimento in_trinseco haja de emittir o illustrado governo de 
V . -M. lmpenal, tenho a intima e consoladora ·convicção de que 
nin~uem que me con.heça attribuirá este passo a nenhum outro 
mot1vo, que. não 'seJãO os pures votos que faço pPla felicidade 
desse lmpeno e pela gloria de V. M. Imperial, cujos preciosos 
dias o céo proteja e prolongue a prol dos povos que na alta sa
bedoria de V . M. Imperial tem-posto a s.u~ confiança. 

« Senhor.-De V. M. Imperial o mais humilde criado (assig
nado).-Silvestre Pinheiro Ferreira. 

r< Paris, 28 de Janeiro de 1841. 11 -

te!Jigoncia, preferindo uma unidade real de e!Tectiva federação O que . vimos na .carta. do illust.re pu.bl.icista_por-
de co-Estado á unidade fictícia de uma centralisção impossível . 
de províncias. tuguez Sll vestre Pmhe1 ro , Fcrre1ra, dmgida ao H-

a o Brasil, cuja populaç~o, exceptuando a importante pro- l~strado Sr. D. ~edro H, Imperador do Brasil, que 
vincia de Minas-Geraes, se estende do seu litoral para o centro, da co~o rem~d10 de :;alyação publica a divisão do 
póde considerar-se realmente dividido em r.inco grandes Esta- I E t d · h' t' 
dos, cada um dos quaes é ass:\s rico em popula~ão e r ecursos mpeno em Cinco s a os monarc lCOs-coniederf -
para poder gozar de uma inteira independençia sobre quanto dos, Lendo por centro Sua Magestade, não podia \e 
diz respeito aos negocias internos, mas não assás poderoso para nem póde tor lugar no Brasil attenta á vastidão do 
p~esci~dir do auxilio ~a confederação, quer seja em seus con- seu terrilorio -á sua pouca p' opula~'ão .lou~as ren-
IJICtos Internos, quer seJa no caso de desav'!mQa com alguma po- d ' ,. ' l', 
tencia estrangeira-; as, e mesmo as enormes despez~s que esses Esta-

<t s~rão, pois, O$ sobreditos Estados Para e Maranhão~ Per- dos devem accarr-etat· · e que não poderáõ com
nambuco, llahia, S. Pedro c S. Paulo, Hio de Janeiro e Minas- -portar 
Geraes. As províncias intermediarias, bem como as do ccntrCI, · . . 
s~ dividiráõ entre es tes éinco .Estados,. segundo melhor con- No Bt·asll a tdéa de um governo c nfeder do não 
v1essse ao bem ger~l do Impeno e part1cular d~ cada Ufl! dos é commum no povo ou antf:s é regeitada nüis to-
povos. O Estado central, composto das- provmc1as do Rw de d b · ' - ód · ' r 
Janeiro, .Minas-(3eraes e Espírito-Santo, continuaria a ser a os sa em que 1sso nao P e remedwr os males 
séde do Imperio federal. por que lemos passaria, e nem o povo presente 

r< Na imperial pessoa de Vossa lllagestade e na das prince_za~, vantagem alguma em mudar a sua fót•ma de go-
suas augustas irmãs, parece ter a Providencia reservado os · • · d 1 · l'b 1 · b 
preciosos penhores da conservação da nacion:ilidade brasileira, governo, _1.Cgl_ ~ pe a maJ~ 1 era e mats em pen-
como_ fundadores de oulras tan tas dynastias dos cinco men!'io- sada constllmçao conhecula, a qual, reconhecendo 
nados Estados, e além disto a de Vossa Magestade, como lm- direitos e dando regalias ao cidadão brasileiro, o 
perador e defen.sor perpetuo_ que é do Brasil pela constituição abriga das violencias do poder qualquer que elle 
do Estado e uuan1me acclamaçao dos povos. ·a- ' · 

C< As allianças de família, que Vossa Magestade e SS. AA. sej ' 
lmperíaes tem .de .co~trRhir com as diversas casas sobera~as da No Brasil o monarcha póde fazer todo o bem de 
E urop.a, contnbuu·áo cfficaz ~ promptamente a cunsohda.r a que é susceptlyel o coração humano porque a cons-
orgam5ação federal do lmpeno e a desenvolver com rap1do t't · - 1] h b 'fi · · 1 
progresso a civilisação dos povos em todos os co-Estados. 1 mçao creou .ne_ e um ~yt O ene t.co, lnVlO ave} 

« o gr·ande conceito em que tenho os conselheiros da corôa e sagra~o, CUJO lugar mnguem asptra, e que não 
ue Vossa Magcst de me não permitte receiar que haja entre póde, amda querendo, fazer mal, porque a consti
lllles algum_ que ~e atreva a cbnclui!· do prodigioso augmento tuição lhe prohibe expressamente, fazendo respon-
dls producçoes agncolas que o Impcno, bem longe de correr a · 1 b 1 d 'd d· 
M là ruína, se acha em um estado de prosperidade, que de anuo save1s pe os a usos e ma es causa o~ ao Cl a ão ou 
..:m anuo vai crescendo, desde a época da proclamação da sua ao Estado os agentes do poder execullvo. Póde fazer 
1odependenc.ia. ~1as se no conselho do Vossa Ma.gestade nin- todo o bem e seguir os impulsos do seu magnanimo 
guem se de1xana levar . de uma se~elhante a.llucmaçã~, póde coração sem que ninguem tenha 0 direito de 0 cen-
haver fóra delle quem se 1lluda ?om este espec1oso soplnsma, e , ' . . - . . 
portanto cumpre que uu.o prevma com uma cJrta, mas termi- surai, porque a constl.tUlçao bras~e1ra creou um 
Hante observação. quarto poder-o moderador-exclusivamente para 

' ; 

\-
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o Imperador, • u~ico que se _conh~cc nus con~ti~u:- ' f;_Os senão ~cstruind_o tudo qua c~ta1Je1cccu 0 pae
ções dos povos para garanttr o c_tdadão das lUJil S- ttd o cont~ar10, vcnctdo, porque Julga nC'rcs~nrio 
tiças dos antros poderes e das patxêes dos que go- r~srs met_os para :110stt·ar que t'rprova. n r.onducta 
vernão. que segmão os passados, e que applaudc os exces-

A constituição brasileira, depois de extremar e sos presentes. 
bem descrimit1ar os poderes, pl'evenio tudo par·a . ·Nada é mais commum nas republicas do que a 
que não houvessem contlictos, e conüou a marcha Incoustancia e a- ingratidão do povo1 como se vio 
dos negocias publicas aos brasileiros, certa de que peaticado na Grccia a respeito de seus grandes bo
tados se interessarião pelo bem commum; porém meus, e depois em Roma. E se é esse o caracter 
desgraçadamente isto não tem ncontecido, porque que anima a multidão, e principalmente os homens 
o interesse privado, pondo de parte o bem do Es- turbulentos e ambiciosos, para se apoderarem dos 
tudo, tem occusionado as calamidades por que te-. espíritos e fazê-los contribuir para a execução de. 
mos_passado. seus projcctos tenebrosos, necessariamente a repu-

Até agora não temos tido um estadista que tenha blica está sujeita ou á guerra civil, ou á tyrannia. 
_ comprehendido a Eua missão, porque os que temos - Neste estado afflictivo de existencia social acon
visto_ e sabemos occupão-se só mente do que se passa tece snccessivamente que o partido vencido retoma 
na França, Belgica e em oqtros paizes, sem seim- as sus forças e vantagens sobre o vencedor, e a viu
portarem COfl!. o Brasil; o mais que têm feito, com ganf?.U acompanha a volta da fortuna. E' uma des
poucas excepções, na phrase do celeberrimo padre geaça para um Estado· estar exposto a esses jogos 
Antonio Vieira, é puchm·em pam si. terríveis de ambiciosos, tanto mais que os trium-

0 Brasil, dividido. em cinco dyunstias oonfede- pbos de um partido não ~ervem senão pura irritar 
radas, se enfraqueceria sem duvida; mas, com as os resentJmentos do partido que snccumbio e en
nroporções que tem, póde vir a ser um dos· .m.aiores tre_ter o fogo da sedic<;ão. Acabão sempre pelo ani
Imperios do mundo, se o governo que o dmge to- qmlamento. 
mar a peito o seu engrandecimento, principiando Já houve quem demonstrasse ou quizesse per
por moralisar-se e moralisando depois o povo. Mas suadir ao Sr. D. Pedro I a necessidade de um 
assim como vai nada podemos esperar. Comtudo governo fedet·ativo geral dos Estados da America 
peior seria frarcionado, pois qne serião Estados sem do Sul, sendo elle qbefe supremo, onde não bave
força. rião mais desordens dos ambiciosos, porque todos 

A moralidade é de absoluta necessidade para o os poderes !lcarião hem descriminados, o os deve
bem· do Estado, porque, como bem disse o grande res convenien~emente estabelecidos pela lei funda
padre Antonio Vieira no sermão da epiphania; mental da confederação. 
(( Dizem que os qu~ governão são espelhos da re- O Sr. D. Pedro não deu importancia ao escripto 
publica,- Não é assim, Eenão ao contra!'io. A re~u- por vêr a i~1possibilidade da e~ecução do conselho. 
blica e o espelho_ dos que governão, poeque asstm Nós possmmos esse manuscnpto francez, e o que 
como o espelho não ~em acção propria, e não é delle colligimos são tbeorias imprati:ca veis, creadas 
mais que uma indifferença de vidro, que está sem- na imaginação de um bom sonhador de utopias. 
pre exposto .a retrat~r em si os movim_entos de Mui judiciosas nos parecêrão, tratando do mesmo 
quem tem diante, asstm o povo o_u rcpnhhca, se se assumpto, as razões que expendeu a Sentin~lla da 
move ou não move, é pelo movunento Oll socego .Monanhia de quat·ta-feirn 29 de Novembro de 1843 
de quem o governa. >> • . • • no seu n. 4.222, que se enuncia assim : 

Na união dos povos esta a força, e se o Brasil-se , 
dividir os seus Estados ÜCtlt'áõ tão fracos, que, em- << A fraqueza é vicio inhercnte a todas as confederações, 
hora n força federativa os auxilie, não se poderáõ porque é da essencia de tal regirnen fraccionar-se a soberania 

Ó h · 1 · d ã te em duas partes, collocando-se nos Estados urna parte e outra ncruentar; e se n s, em que unH os; am a n ° - no centro, donde inevitavelmente resultão confiictos e lutas, em 
-dfos toda a i)llportancia politica-que nos torne res- que- quasi sempre succumbe o poder central. 
peitados perante as nações, menos poderemos ter se « Eis o que tem succedido em todas as confederações, não 
cada uma das nossas províncias se separar para se ex9eptuando- a da -Arnerica do N~rte (que é a melhor das a~ 

d . (*) hOJe conhecidas), pois mesmo ahi so ha experimentado que o 
constituir Estado f e era ti v o · poder central é apenas uma abstracção. achando o povo seme-

-'A.s republicas da America M_ eridi_onu_l fotjo fu_n- lhante J'ealidacle na soberania dos Estados, de maneira que nas 
, d contestações dos governos das províncias com o poder federal 

dadas · pela victot·ia, e como qu1zerão tmt.ar sem lS- 0 tl"iumpho dos primeit·os têm sido quasi sempre certo. 
crição os Estados-Unidos da America do Norte, 9.ue C! .l\las não é só isto . Pequenas republicas podem unir-se em 
de longos annos esta vão educados_p~r~ a rep~bltca, laço federal e assim conservar-se por longo tempQ; mas este 
vivem quasi sempre em guerra CIVIl wlermmavel, regimen ~ãoé cpmpativel com o principio monarchi_co, porque 

ou os pnnc1 pes _obedecem ao governo federal e detxão de ser 
por não terem um centro permanente, in violà vel e soberanos, perdendo inteiramente sua importancia, ou despre
sagrado, a cujo lugar ninguem aspi t'e senão os que a zão .as decisões da união e deixão de ser federados. 
lei fundamental do Estado designar. !( Daqui vem que os publicistas, os quaes geralmente reco-

nhecem nas c~n[ederaçõ~s apenas o merito de um governo de 
Nas r-epublicas ha sempre bomans inquietos e transiçào, só o Julgão conveniente ás pequenas republicas e nãD 

ambiciosos que alimentão os pat•tidos, e que são a ás monarchias. Assim o plano de converter o Brasil em reinos 
· · O · · d federados, além de uflender todas as oon v.enicncias, é oppostD 

causa das discordias e guenas, CIVIS. parti O que aos princípios organicos das confederações. Montesquieu e ~Ia-
triumpba não póde esperar a alfeiqão _de seus aml- bly protestão contra o illustre autor da carta. 

C( A sabedoria do homem de Estado consiste em aproveitar 
!( as lições da historia. » Eis uma verdade incontestavel com 
que se depara no escripto do honradq oornmendador. Mas esta-

(') Emquanto o governo do Brasil não voltar seriamente mos bem persuadidos de que a hbloria do mundo só offerece 
suas vistas para a colooisação, e particu\armen~e para a colo• . at'gllmentos ~outra a ~upposla bo~dado do re~imeo federativo, 
nisaçi!o dos Estados portuguezes, por ser a mlus conven ente que agora mculca o tllustre escnptor, esquec1do talvez do que 
para o Brasil, aijp1 de termos a~gmento de população e bomens di~se contra as confederações en1 seu C( Curso de Direito Pu
para o traball!'l'l', não consegUiremos o augmeoto e a força que bhco, » dado á luz em Pans no ao no de 1830. 
se deseja. , !( A Conf~deração Su1ssa não é digo:.~ de citar-se, porque por 

- . , 
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um lado não pôde acr.edi~ar o regimen federal o exemplo de ba povo tão iltustrado-como o da Americ' do Norte mesmo na 
~.000.000 de individuas cunstituidos em 22 Estados soberanos douta Europa, torna-se clara a di!Jerença que por esse lado se 
no meio de 200,000.000 de hai.Jitantes, que em tanto monta, encontrar entre o Brasil e a União Americarra, sendo cunheci
poucl).-'mais ou menos, a popula~ão da ~uropa; e por 9utra dos os defeitos de nossa origem, os vicias de nossa educação 
parte 'é uma verdadP. g~r<~lmcnl~ rcconhcci~la 'tue. ~e a for1na quando colonos, e os embaraços de mais de um gencro que se 
federal ainrla se conser va na Suissa, este eiJuilo resulta de sua opprJem ainda a gorá á difl'usão da; luzes e aos bons costumes. 
pobreza e miseria, c con~eguinlemen,l.e da sua nenhuma ím- cc Dest'arte a perfeição dos cos_lumes, que, com as luzes do 
portancia política. . . . povo, mais que tudo concorre para manter o syslema de go-

<< A Suissa jâ h a muito perdêra sua cx1sle~eta .convcncwnal, verno anglõ-americano, falla ao Brasil no gr•ao que fóra mister 
c< observa um cscrip~or impa• cia l, se sua msseria lh t! não ser- para que o r cgimen federal dos Estados Unidos pudesse entre 
c< visso de refugio contra os Estados q~te a cercão. Se cslâ can- nós ter applicação. 
lC sada de ser livre procure torr.ar-se nca . .>> . _ cc Ninguem hoje crê na bondade absoluta das fórmas de go-

cc A Confed.•ração Germanica e a dos l'aize~ Bmx.os mostrao ve!'llo; an tes (j gera l opinião dos entendidos na ma teria que as 
0 perigo annexo á fórma do governo federahvo, logo que al- melhores conslituiçõe~ são aquellas que mais se conformão com 
guns Estados são mais importantes que os outros por sua popu- o caracter e genio dos povos, e, como por factos se mostre 
!ação, r ;qu.,za e civilisação, porque .estes afinal tsrão lodo o pro- f1Uão d ifferentes St>jão as circumslancids das duas nações an-"lo
v-eilo da união, e fin;.lminte dão ales , cumqua.Ito em. ô PJ:>~reneta awericana e brasileira, -sua cLvilisaçã<', seus habilos e coslu~es 
se mostl'~r.; suL~rd:::~d•>S uo p~du c:eutral. f'sssm tos que a segue-se quo nenhuma analogia póde haver entre suas consli: 
Hollanda, na repubtica dos P<Jizes Baixos, mu.Itas vezes su?s- tuiçõcs, e que poü.co racional é ofl'erecer o regirnen político d1I 
tituw a uoiao, dirigindo o poder central no sentido dos se~s m- primeira como modelo do da segunda. _ 
teresses particulares. e aind11 em nossos tlws a AuFtna e a c< Ao autor dn carta ,·~•ponderemd's com o judicioso M. Toc-
Prussia ctomiuão em seu nome a Conft:deração Ges mamca. . quevil!e: rc A constituição dos. Estados-Unidos assemelha-se a 

c< A União Anglo-Americana não nutorisa tamb~m os Hlogws (( essas bel! as producções da induslria humana,. que enchem de 
do regimen federal. A metade de um seculo de extsten.eta pois- « gloria e de bens aquelles que as inveutao, mas que to\não-se 
tica não 6 tempo sufficien te para provar a excellencl3 do go- cc estereis em mãos d<: outrem. » 
verno dos Estados-Unidos, e firn,ar solida mente uma excepção cc Conhecemos que não é muito lisongeiro o estado da nação, 
que possa aba lar o sentimento commum dos polilicps, e ser e lamentamos com o esclarecido"' muito humano escriptor o 
apontada com vantagem na historiado mundo, .que amda não grande mal que vem ao lmperio da importa~ão de braços afri
vira o exemplo de um grande povo, dando _rap1d'os pãssos n a canos, por contrabando, confessando lambem a necessidade da 
carreira do progresso e da fortuna sob o regtmen adoptad_o n~ affluencia "dos colonos, como meio de evitar esso e~candaloso 
America do Norte, e rlemals no curto espaço de sua ~uraçao Ja abuso. Temos, porem, intima convicção de que nao é a incu!
têm os felizes descendentes da GI ã-llrctanha offtJrecrdo ao ob- cada confederação o meio de chamar ao nosso paiz colonos es
servador imparcial mil occasiões de notar a.fraqueza ~o sys- trangeiros, que ' 'cubão rasgar o seio do abençoado terreno que 
tema federal, pois que o poder central, conscro de sua mcapa: habitamos, e der ramar sobre e!lP. a abundancia e a riqueza: 
cidade para resistir âs pretenções dos Estados, succumbe quas1 l!ào é a alliança dos l:uodadores das cinco projectadas dynas
sempre na Juta que se trava, conservando sómenle em appa- t1as com as casas remantes da Europa que ha de attrahir ao 
rencia a superioridade que lhe confere a constitqição federal. Brasil a população que alli supera bunda; outro deve ser o esti-

cc Assim aconteceu na questão do banco, e no anno de 1832 mulo do colono. · 
vi o-se a Carollua do Sul alcançar do poder central, .com as ar- cc A colonisacão é condição indispensavel da prosperidade de 
mas na mão, a aD.Qullação da leijederal sob_l'C ~hre!tos dfl i~· um povo, que, Qomo o do Brasil, occupa um territorio do ex
portação, com escandaloso desprezo da superior:Idade da Umão traordinaria ex tensão ; mas, para que aftluão colonos, é mister 
e contra as mais claras disposições do acto rederal. E agora está que o lpaiz promelta ao estrangeiro que o procurar grandes 
acontecendo o mesmo por causa da escrav id~o. probabilidades de fortuna com a segurança de sua pessoa e 

« Concedendo, porém. aos Estados-Unidos e â sua fórma de respeito inviolavel rle seus direitos. 
~overno o explendor e força que cégos admiradores lhes allri- « Haja paz no Brasil, perca-se de m~a vez o gosto âs maldi
buem, nem por isso parece-nos _prudente. o conselho de .appli- tas r ebelliões, que nos têm levado ao aby'smo, al.Jandone o h o
ca r a organisação da rcpubtica anglo-a'!leri9ana ao Brasil. Tres mem de trabalho a politica peta industria, que affiançamos que 
causas, no senti r daquetles que com maiS cnterso têm estudado a noticia de nossa ventura, levada ao estrangeiro, o convidara 
a histeria dos Estados-Unidos, concorrem para que ali i se man- logo a v ir habitar a terra de Santa-Cruz e participar comnosco 
tenha a fórma de governo, que adoptárão as ou t'rora colonias de seus thesou ros. ~onge, pois, e bem, longe de nós o pensa
ingtczas: 1• a gosição geographica e immensa distancia da Eu- mento de alterar ales fundamental do EStado, mutilando o Im-
ropa, 2• as instituições, 3• osilabitos e costumes do.povo. perio com o plano de fatal federação! · 

c< Se exocpluarmos a primei ra causa, em que se póde dar c< Muito respeito nos merecem, de novo o declaramos, as in-
alguma SLmelbança entre os anglo-americanos e os brasileiros, tenções do itlustrc publicisla e em grande conta temos o seu sa·· 
porque, em fim, habitão o mesmo continente; em tudo o mais ber; mas a profunda convicção da impossibilidade e insuffi\. 
~6 ha perfeito contraste a notar-se. ciencia de seu plano, e dos perigos de qualquer tentativa neste 

c< Os primeiros ingtezes que saltárão na A merica lançárão as sentido, deu-nos Çusadia para contraria•Jo em m~téria de lãô 
sementes da democracia, que depois vingou completamente e graves consequenmas. 1 
noresce hoje em toda a exten,:ão da republica; no Brasil o c< Elle mesmo nos ensina em sua cc Th~oria de DirE:ito Pu
pl·incipio monarchico dominou um tem~ absulutam~nte-em- blico » que as confederações estão expostas a grandes inconve
quanto durou o sysle(D(l colonial ;- e hoJe, que somos uma na- nientes, sendo apenas uma transicção da infancia dos povos a 
ção independente, ainda, por felicidade nos;u, o povo, deixado· seu estado de força, civilisação e completa independencia, c 
ao seu iustiqcto, consagra ao lhrono o respeito e veneração que assim, oppondo-lhe sua propria autoridade, mais licito nos é 
lhe tributa vão seus maiores. divergi r inteiramente de sua opinião, visto que, segun,do os 

« Com lão oppostas tendencias não é razoavel propór ao seus princípios, a federação seria um paço de grgante para aca
Brasil o regimen que fioresce entre os seus cooterraneos do bar com o nosso caracter de nacionalidade e fraccionar e Im
norte, sendo que o laço fednal não é tão adequado á mona r- perio em Estados independentes, a maior das calamidades gué 
chia, como á democracia, se é que já mais se mostra compalivel nos poderia sobrevi I', e 1le que nos ha de livrar a Providencia 
com aqueUa fórma de governo, cumo já. nota mos. Divina e bom senso da nação. . 

c< E111 costumes e CIVÍlisação o po vo dos Estados Uuidos é cc Um povo. que goza da monarchia constitucional, não cura 
uma excepção de quf. .não h a exemplo na historia, porque to- de federa r-se; ~Ortjue o systema representativo oiTerece ao 
dos os povos partem das tréns e ela barLarídade para chega- mesmo tempo liberdade, tranquillidade e poder, vantagens 
rem à clvilisacão o ás luzes, uns marchando rapiçlamente nessa muito maiores qut: as das confederações, sem nenhum dos seus 
carreira, outros, porém, dando vagarosos passos. O mesmo, grandes inconvenientes. » 
porém, não aconteceu aos Estados-Unidos, }JOis os anglo-ame
ricanos chúgárão ci vilisados no solo que sua posteridade occupa, 
sendo-lhes necessario menos aprender do que esquecer, de 
sorte que em rigor nos Estados-Un idos a sociedade não teve in
fancia, mas nasceu Jogo na idade viri l. 

C( Actualmente nilo ha sobre a tena povo tão esclarecido, 
porque em parttJ nenhuma as massas possuem, como alli, as 
noções elementares dos conhecimentos humanos, as domrinas 
e as provas da religião, a histeria du palria c o mecanismo da 
constituição politica. Para o Brasil a gente que em principio 
veio, com pouca éxcepção, foi a bruta de PortugaL que, sem 
conhecimento algum, veio procurar fortuna. · 

« Depois da independencia ainda isto acontece, pois devendo 
3presenlar-se civilisados, no Brasil 6 que se civilisão. E se não 

Não sentlo, l:Jois, o governo federal conveniente 
para o Brasil, e sim o que possuimos monarcbico
representaLivo, é clara que os males por que tem 
passa4o o Bmsil, e a sua pouca prospel'idade, têm 
depentlido, desde a sua descoberta até agora, ex
clusivamente, dos que governão. 

Portugal por alguns annos considerou o Bra
sil como 1 ngar de expiação pa!'a os crimino
sos, c para clle mandava os scntcnQriados do Li
moeiro e das ouLra5 prisões ; e depois que conhe-

• t 
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ceu as riquezas naturaes do paiz lançou-lhe os gri
lhões do captiveiro, considerando-o feitoria da 
meLrop.o1i, tratando-o com estupido orgulho, com.o 
já mosLrámos e contin.uai·emos-a· nwstral' no segm
mento da historin., a ponto de, muit? antes dos ~s
tados-Unidos pr.oclatnarem a .. sua mdependen~I.a, 
revoluções parc1aes ·se mamlestarcm no Brasil, 
como preludio de su,a futura independencia. 

Comtudo, apezat: da oppressão que sobre elle 
exercia a metropoli, cr{jscia o Brasil em população e 
grand cza, tanto que se achou preparado para rece
ber a 1'ea1eza, com sua côrte, sem que ella sentisse 
falta de seus com modos e elementos pul'a seu ex
plendor. 

As circumstancias levárão, por ser já tempo, o 
Brasil a se .constituir livre por sua emancipação po
lítica; mas· os brasileiros, na fundação do Impe
rio, em vez de cuidarem do bem material c moral 
do seu paiz, encetáTão a sua carreira política, pro
movendo intriga-s, instaurando JJrocessos, e alguns 
pretendendo anarchisa-lo J?Or meio de separações. 

São estas, pois as razões de vêrmos ·este paiz gi
gante e abençoado no atrazo em que ainda se acha, 
sem finanças, sem exercito, sem marinha, sem u~ri
culLura, desmoralisado, tendo em vez de tudo 1sto 
muita corrupção e muita ladro.eira. . . 

Desde a fundação do Imperio devenão os bra:n
leiros, como um só homem, Ler cercado o tbróno 
imperial de amor, desinteresse e dedicação; para lhe 
darem toda força moral, essencial ao soberano, prin
cipalmente ao de um paiz que começa a sua exis
tencia pCillitica, porque assim o seu prestigio e o da 
nação pl'Omoverião seu bem commum. . 

Devião-llre ir lembrando as cousas necessanas e 
lhe facultando os meios de as poder executar, prin
cipiando-se a obra por educát· a sociedad~ que 
deixa-va de ser opprimida, e se constituiu nação li
vre e independente. Deste modo julgamos que te
riamos chegado a um estauo prospero, porque a ín
dole do povo favorecia as boas intenções do governo, 
e tal vez fossem os hoje a mais feliz nação da L erra. 

Quem estudar seriamente a bistoria do Brasil, 
com todas as suas peripecias, conhecerá que o mal 
que nos tem ácontecido, tem, como já dissemos, 
dependido dos homens, e não da instituição orga
nica do -Estado, que felizmente adoptámos. 

Para que os males q~e nos affligem cessem, e o 
Brasil chegue ao gráo de prosperidade possível, de 
que é digno, convem que se fação reformas de pal
pit!lnte necessidade, principiando ellas pelo clero, 
que, com poucas excepções, é ignorante e sem cos
tmnes. A creaçãÓ de seminarios, sem a influencia 
do governo, porém com a direcção dos bispos, em 
que se instruão os que se dediquem ao sace!·docio, 
nas sciencias inherentes ao seu sublime ministe
rio, muito--córitribuiria para que o paiz colhesse be
neficios, pois que o povo, respeitando os sacerdotes; 
em taes circumslancias regulãria o scn comporta
mento pelo .dfllles e oúviria com a attenção e pro
veito suas palavras. 

O mal que deploramos nchou-sc justificado no 
que observámos na difficuldade do govemo im
perial sobre a nomeação dos Lispos para as dio
ceses que se achavão vagas, corno as do Rio de Ja
neiro, Goyaz e Pernambuco. Os vigariós entre nós, 
geralmente, não prégão c nem-explicão as doutrinas 
evangelicas (homilias) ao povo, como nos primeiros 
seculos do christianismo fazião os prégadores da 
doutrina. d~Jesus-Christo. , 

. '. 

Chega a tanto u i.Jnmot·alidade do clPro enlt·e nós 
que, não ba muitos annos, um sacerdote portuguez' 
em ~n~a queslão de divorcio, foi jm·ar falso perant~ 
um JtllZ dos casamentos, e. co,m tanto cynisrno, que 
em fuce mesmo da autol'lClade ccclcsiaslica que o 
~on~ecia, não se pejou de declarar-ser ea~ado
IndlCando a sua naturalidade c moradia! ! ! Esbc 
~conlecimcnto deu-se na capital do Tmpcl'io, c em 
fins ~o Julho ou começo de Agosto de 185:3, cuja 
verac1dade l:ie póde reco!1hccer, indo-se ao cartorio 
do contencioso ecclesiastico, onde párào os autos a 
que nos referimos. 

Se os vigarios cumprissem devidamente o seu 
suJfime ministcrio contariào com o respeito dos 
povos, que os Lcrião por mesCt·cs c rcccLeriào as 
sua.s lições .com obcdiencia e re~peito, ganhando 
assw1 a soc1edade c a ordem publlra, port1uc mui
tas desordens e dissenções se acabarião o muitas 
malfeiLorias se evitarião. 

. Para isto tambem convem que desde já se pro
hlba que as votações para eleitores se fação nos 
templos sagrados, porque é um escandalo inquali
ficavel o que nelles se pratica, o que muiti:;simo 
tem contribuído para o desrespeito e dcscredito da 
religião. Os templos forão construidos pl}la pi~dude 
para o cullo de Dcos na tena, e dentro delles só se 
póde tratar do que ar religião determina, e nada 
mais. 

Outro mal para o paiz tem resultado da. mobili
dade couLínua dos presidentes de Jli'Ovincias; raro 
é aquelle que se demora um anno no lugar comis
sionado, não seado possível em tão curto espaço 
conhecer as necessidades dn. província que está 
administrando. E qnando sejulga n ais habilitado 
para promover o seu bem material c moral é subs
tituído por outro. 

Muitas 5ezes i~!o acontece, não porque o presi
dente tenha exorbitado as determinações do podeL' 
ou praticado inj u::.tiças, mas lã o só mente po1· que 
não quiz salisfazcL' os caprichos do partido domi
nante. E Lanto h> to é verdade, que o governo, reco
nhecendo a aptidão do presidente, o remove para 
outra província! Convem, pois, remediar eslo mal, 
que tanto prejudica o interesse publico, do melhor 
modo possível. 

Nomêcm-se para as presiclencias pessoas, que, 
pela sua ex11eriencia e saber, cumprào os seus de
verrs, e tleixem que se demorem nas suas commis
sões por tempo conveniente, nunr.a menos de Lres 
annos, salvo em casos excepcionaes, porque este 
meio set·viria, não só de promover o hem d<JS pro
vínCias, como de fazer os presidentes respeitados, 
tornando· os por consequencia mais aptos pa1·a go
vernar. Como nem sempre tudo o que fazemos é 
acettado, convinha que estes presidentes ue pro
víncias tivc!!Sem um conselho composto de pessoas 
doutas, a quem ouvirião nos negocias graves. 

Outro mal, rtão menos importante, é o que se 
pratica aclualmen.te com os juizes de direito, des
embargadores c ministros do supremo Ll'ibunal de 
justiça, os quaes, embora a constituição os faça 
permanentes c independentes, ~c vêem á mercê tlc 
um ministro que se arroga o direito de remover os 
mugistrados de uma para outra província, ou de 
uma para outra relação, os desembargadores que 
lhe não agradão, se os não póde aposentar, como 
ultimamente se deu, com flagrante violação da 
constituição do lmperio. 

Ora, um juiz de direito, que está senindo hem 
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em uma boa comarca no Rio de Janeiro, Bahia ou que tem servido antes de flagello ao povo, do que 
Pernambuco, se cahir no drsagrado do governo por de béneficio aos municípios. Parece antes um ramo 
não set• elo seu partido, póde ser removido para os de negocio, que Ull}a repartição de serviço publico. 
conlins do I mperi0, e se arontece não querer elle A creação dos fiscaes e seus guardas, que mul_lão o 
aceitar tal rrmoção fica fór·a do serviço publico! povo a torto e a direito, já teria dado origem a con
E' neces~rio, pois, que a consl ituição seja uma flictos gravíssimos, se a índole do nosso povo não 
1·ealidado e não uma ficção, como a querem faze!', fosse, como é, tão pacifica e comedida. 
porque dn violaçiio dellu é que pr·ovém todos os A municipalidn.de fic.aria bem provida, sendo uni
nossos males, e dabi é qtle póde nascer a anarcbin, camente composta ·de um presidente de eleição po
e por conseguinte a destr·uição da ordem social. pular, que dil'igisse os seus negocias, e de um con-

As finanças ilo frnperio se resentem a cada passo selho de nomeação do governo, a quem aquelle de
dos de~perdicios do poder·, e o remedio de que se veria ouvir nos negocias graves. 
trm lançado mão são os emprestimos! ! Epara Já na nossa ChnrogrozJht·a Hísto1·ica fomos pol' 
que? Os emprestimos só são necessarios a um Es- demais explícitos nestas ma terias,' quando descreve· 
tado quando ha circnmstancias extraordinarias, mos os males do Brasil no cn.pitulo-physionomia 
como o pugnar e sustentar a sua dignidade e inde- do Rio de Janeiro-e fizemos sentir que !l obrigação 
pendencla, e nunca para acudir as despe~as correu- do poder legislativo não é só a confecção das leis, 
tes, porque isso é leva -lo ao precipício. Os impos- porém tn mbem expô r RO governo da nação os vícios 
tos no BrM>il são mal lançados por t'alta de uma hoa que honverão na execução das leis promulgadas, e 
estatística, e os que p'esão sobre os nossos geueros os abusos que dellas fizerão os ageri..tes ila autori
de exportação sàG mui Lo onerosos á lavoura. dade, indicando os meios razoaveis e proJicuos de 

A r.reação do bànco do Bl'asil parecift propria os evitar; denunciar as pessoas que violárão a cons
para melhorar o estado financeiro, por animar o tituição para serem admoestadas e cerrigidas; ma
commercio e a agricu1Lura, . e levantnr a taxa do niJestar ao poder executivo as tendencias da. opinião 
cambio; mas a experiencia tem demonstrado que publica e as necessidades geraes, e aconselha-lo, 
elle só tem servido para dar dinheiro aos seus mostrando-lhe o caminho que deve segnir em pro-
affeiçoados. veito da sociedade. -

No Brasil, e principalmente nas capitaes, existe O estado das nossas-relações exteriores é um as-
grande nun1ero de vagabundos, ·emquanto que o sumpto de gravíssimo alcance, e raro tem sido o 
exercito e marinha se t·escntem pela falta de recru- mimstro que tenha comprehendido a importancia. 
tas e marinbelr·os: o pl'imeiro destes dous males da repartição dos negocias estrangeiros. Fazem-se 
depende da lei que marcou 200$ em prata para que tratado~ de comme~cio e allianças s~m proveito al
cada um brasileiro goze dos direitos civis e possa gum, resultando d1sto ter o Br11s1l p:rgo sommas 
votar nas eleições, sendo admittido na guarda na- immensas, como aconteceu com a reclamação dos 
cional. Assim quasi todo o mundo entre nós está neutros pelas _presas , que fizera a esquadra brasi
isenlo do recrutamento, porque, sendo tados aptos leira, , que bloqueiou o porto de Buenos-Ayres na 
para a guarda nMional, acontece não termos quem desastrosa guerra que teve o Trl)perio em 1825 com 
sit·va na 1a linha. · a ·republica Argentina, chegàndo a sua importancia 

Além desses vagabundos nacionaes ha centenares a 7:000.000$000 ! 
delles estrangeiros, que, sem officio e nem occupa- Sem discrição para esta pasta da administração 
ção honesta, dormem de dia para roubarem de noite, publica, tira-se no corpo l~gislati v o quafguer indivi-1 
d:~ ndo com isso cuidado á poli ui a e prnjuizo ao povo. duo sem se saber das suas habilitações, quando \ 
Convinha que o gov.er·-no tomasse seriamente a peito convinha que para ella fosse eS'colbido no corpo di
a deportação desses malfeitores, que consomem e plomatico quem tivesse 1uais habilidade\ e ·mais 
nãu produzem, sendo por isso onllrosos á socieda.de, pratica dos gegocios em paizes estr~nge!ros, c isto 
que sem remedio os soffre. mesmo com credites e distincções. , \ 

'l'odos os annos, na falia llo throno, se recom- \ 
menda ás camal'as legislativas uma boa lei de re- E' esta pasta de 'tanta importancia '.na Inglaterra 
r..rutamento, e e-sta não poder·á ser bem confeccio- e na França, que anda sempre nas mãos de tres a 
nnrln sem que se eleve a um ou dous contos de réis quatro homens conhecidos, os quaes"tem adquirido 
os rendimentos do cidnclão, para poder ser admit- nella tanta experiencin, que nos. tem fei~o ·sempre 
tido na guarda nacional e tm· direito de votar-nas andar ele Herodes para Pilatos. E Luiz Napoleão a 
eleições. A falta de marinbeiros nnsce 9ntt·e nós de Linha em tal alcance, que durante o tempo de 
não termos pescarias, glle são os vi voiros ddles. sen rei nado apenas a confiou aos Srs. 'fhouvenel 
Havendo em nos~os mares abundancia de pescados, e Oruyn de Lhuis. . _ ' 
e sendo n. peRca das garoupas de granne interesse, Entre nós não acontece assim, porque de tres em 
nõ.o se Lem pr·omovido este ramo de industria, que tres dias, de oil_o em oilo dias, e o muito de anno a 
Lão bons resultados uos poderia dar. anuo, succedem-se os ministros, como as nuvens 

A creação dos imperiaes marinheiros, que tanta no horizonte; como acontéceu em f848, que, do 
honra faz ao ex:-ministro da marinha Salvador José Janeir0 até 29 de Setembro desse mesmo anno, 
Maciel, tem servi dÓ para guarnecer o.s nossos pou- houverão cinco ministros dos negocies estrangei
cos navios Je guor·ru. Mas isto não hasta. O govemo ros, que forão os Srs. Saturuino de Souza e Oli-
que anime, e rnesmo promova as pescarias em veira, José Antonio Pimenta Bueno, Antonio Pau
nossos mar·es e nos gl'andes rios do Imperio, e en- lino Limpo de Abreu, Bernardo de Souza Franco e 
tão leremos em abundancia mueinhagem trpi'ODriada visconde de Olincla, acontecendo que uns nos com-
para a!J necessidades do puiz. _ plicão com os ingler.es, outros com os Estados do 

A lei de ·12 de Outnllr·o de 1828, qne cluu nova Rio da Prata; ontt·os fabt·icão convenções consula-
organisaç'io ás cam<~ras. mnnicip~es no ~mper·io, Ire?, que dão em :esultado vantagens pa~a o eslran
não tem cot·respo::tdtdo a e:-'vectatrva pub'lrca, por- geu·o; outros, frnalmente, põem o pa1z em com-
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pleta confusão em conllictos coii1 as autoridades por 
negocios Le.stamentarios e de heranças I 

Pal'a mostrar ao mundo as nossas miserias admi
nü;trativas, saibào os homens imparciaes de um 
facto que se deu com um nosso ministro dos nego
cios estrangeiros: .tendo ó ministro de França se 
dirigido áquelle relativamente a um negocio de que 
tratára no seu· r_elatorio o seu predecessor, mos· 
trou-se elle inteiramente i"norante do facto, e com 
louvavel nandura e proverbial ingenuidade respon
tleu ao diplomata estrangeiro que ignorava o facto, 
pot•que ainda não tinha lido o relatorio do seu an
tecessor I Isto não tem commentario, e faz a gente 
envergonllar-se de ser brasileiro ! 

- CONSPIRAQ-AO Ei\I LISBOA PARA ACCLAiUAA AEf DE PORTUGAL 

O DUQUE DE CADAVAL 

O duqÜe de Cadaval (D. Miguel Alves Pereir:1 
de Mello) com sua mulher e filhos veio para o 
Brasil em 1808, e falleceu na Bahia("'), sendo ca
sado com uma irmã do duque de Luxembourg, e de 
cujo matrimonio teve tres filhos, tendo a duqueza, 
por fullecimento do marido, vindo para o ltio de 
,Janeiro,. regressando depois para l.isboa em 1'818. 
O mo.tivo da sua volta para a capital da antiga me
tropoli foi interesses de familia. 

O duque de Lafões tinha fallecido sem filhos va
Tões. No titulo e no morgado succedia-lhe uma filha: 
as duas casas ele Cadaval e de Lafões reunirão-se 
por um duplicado casamento- que fizerão, casan
do-se o duque de Cadaval com a segunda filha do 
duque de Lafões, e a primogenita desta casa com o 
immediato da casa de Cadaval. Assim se incorpo
J'OU a casa de Lafões na casa de Cadaval. 

de Cadavul. Este fitlalgo, que a justo titulo gozava 
uo melhor conceito no gabinete do Rio de Janci ro, 
foi encarregado de examin;tr o que a esse respeito 
podia haver de exacto, e de tlcsl'iar'!l ida á Lisboa 
tlo duque de Luxembourg para assistir ao casa
mento tlos sobrinhos. 

O mnrquez de Marialva deu conta deste penoso 
encat·go com a rlignidade que lhe er·a propria. O du
que de Luxembourg não foi á Li~boa. O r.ei dos 
francezet:, scienle do que occorria, in!Iuio par·a que 
não fosse. Nada se pôde descobrir, nem em Paris, 
nem em Lisboa, que podasse induzir a acreditar-se 
que tinha fundamento a denuncia tle Londres. 

Todavia, rebentando a revolução do Porto em 24 
de Agosto e a de Lisboa em 15 de Setembt·o de 
1820, para o estabelecimento de um govemo t•cpre
sentali v o, notou-se que o duque de Cada val exage
ram com palavr·as e corn. signaes extel'iores o seu 
cunstitu·.úonalismo, ao passo que a revolução, pelo 
ot·gão do seu governo e pela imprensa; apt·esentuva 
o mesmo duque como um recurso que Portugal li
nha em sua mão, se pot·ventura a casa de Bra
gança não annuisse ao systema proclamado. 

ELEVAÇÃO DO BRASIL A REINO(*) 

Duque de Palmella. 

D. Pedro do Souza e Holstein, dnque de Pal
mella, não tem Ol'igem na nntiga nobreza de 
Portugal. Seus antepassados el'ão italianos, sem im
porLancia social, que se forão estabelecer em Lisboa 
com uma fabl'ica de vidros, no lugar denouünadu 
Calharis. l\fontárão a dita fabrica, e depois, nesse 
mesmo lugal' foi construido o palacio patrimonial 
do duque de Palmella. O que referimos é tanto 
exacto, que nas antigas cal'tas de Lisboa vêm no-

Quando este duplicado casamento eslava para ser 
celebrado m côrte de Lisboa, chegou de Londres ao 
gabinete do Ria de Janeir·o n denuncia de uma cons
piracão que se p.rojectava para acclamar rei ao 
mesmo duque de Cadaval no dia do seu casamento. (') 0 COI'IJO do commercio do Hio de Janeiro nomeou 
Segundo a denuncia apparentava-se que aqnella re- no dia Z6 de Janeiro de 1816\Jma commissão, composta 
voluçtio era protegida pela França, e que com esse de negociantes notaveis para irem aos pés do throno ren
fim o duque . de ·Luxembourg ·iria de Paris com de1· as devidas graças a Sua Magestade por Ler elevado o 
grande sequito assistir ao casamento de seus sobri- Brasil á preeminencia de.. reino unido. O senado da ca
nhos em Lisboa. mnra dn Bahia lambem em 15 de Março mandou felicitar 

O estado de descontentamento -em que estava ao rei uma commissão, bem r.omo Pernambuco, S. Paulo, 
P l · d 1 d Villa-Hica, Marianna, Sabará, etc. . 

ortuga com a ausencJa a casa rea ' e a gran e O Sr: Uyppolilo I. da Costa, rcdactor do Corl'eio Bmsi-
popularidade de que a casa de Cadaval sempre go- lieuse, no tomo XVl (anno de !816), pag. 186, escreveu 
.zou naquelle reino, erão mo ti vos sufficientes para um longo artigo, abundante de idéas palrioticas, e con
que o ~abinete do Rio de Janeiro desse muito peso c!ue com estas palavras: 
á refenda denuncia. Accrescia que o duque de Lu- u Louvando, pois, como elevemos louvar, esta resoln
xemboUI'g, capitão da guar·da de Luiz XVIII, regres- ção de S. A. Real em elevar o Brasil á dignidade de rein·o, 
sando dé sua embaixada na êôrte do Rio de Janeiro, esperamos confindamente que taes reflexões Lerão indu
e.xagerava em Paris a popularidade de sua irmã e zido a seus conselhos a predispOr Laes planos de admi-
ll b · h Pi 1 nistração, que sejão conformes comfOquella dcoominac;ão, 

e seus so rm osj tanto em ortug11 ' como no e que, apezar ela prepotencia e prejuízos de indivíduos, se 
"Brasil. Outro anto fazião, por espir·ito de adulação annil;lilem e sejão abolidas até ns denominacões de capi· 
talvez, as pessoas da comitiva do mesmo duque de tanias, e 0 nome de governos mililares; esperamos que a 
Luxembourg. · lei governe em toda ~. parte, e que o soldado sejA, con· 

O gabinete do Rio de Janeit·o tomou as me11idas forme sua instituição, o expugnador .do ini!fligo, mas o 
que julgou necessarias para descobrir a vertlade e subdilo da lei. 11 

evitar a revolgção, se porventura estivesse projec-. . 
tada. Em Lisboa os governadores do reino tomárão Fall~ do p1'estdente do sen~do.da camara do Rio de Ja-
lambem o.s suas rtledJdas. Em Paris era embaixador ne~ro a S. A. Real o Prmcnpe Regente, aos 28 de De-
de Portugal o marquez de Marialva, pnrente dn casa zembro de i8Hí. 

(( Senhor !-A illuslrada política e espontanea delibera
ção com que v. A. !leal bouve por bem elevar este Estado 

{'} Vide Chorographia, Historica, t• tomo da 2• parte. á preeminencia de reino, unindo-o debaixo de um só li-

. 
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tado o mesmo lugar com o nome de fabrica de 
vidros. 

Tendo aquelles italianos com a sua induslt•in ga
nho mnito dinheiro em Lishnn , set1s filhos ou ne
tos, achando-se ric:os, comprárào no Piemonte um 
ducado, que aindn hoje existe, na casa de Palmella. 
A riqueza lhes fez melhorar a huínilde condição 
por meio ' de casamentos, até que um delles, o pai 
do e:luque de Palmclla, casando-se com uma fidalga 
allemã, deu aos filhos o appellido de Holstcin, que 
ainda conscrvão. 

O duque de Palmella principiou a sua carreira 
social na vida militar, e foi addtdo em Roma, sendo 
seu pa"i alli embaixador . Continuou na vida diplo
matica é ao mesmo tempo ná militar, assistindo na 
guerm da pcni nsula iberica, c chegou ao posto de 
marechal de..campo do exercito ele Portugal. 

Em 1808 foi nomeado enviado extraordinario e 
ministro p,lenipotenciario junto ao_ governo .su.l?remo 
da Hespanha, que estava em Cad1z por occas1ão da 
guerra com a França, e que então dirigia os nego
cios publicas, na ausencia de Fernanuo VH, que se 
achava em Vallençais ela França, sob o poder do 
lmperadpr Napoleão Donaparte. 

Voltando a Portugal, casou com uma filha do 
mat·quez de Nisa, dando por este enlace maior cx
plendor á sua nascente nobreza. Depois d~ paz ge
ral foi enviado pelo Príncipe Regente o Sr. D. João VI 
como embaixador a Londres, e foi um dos pleni
potenciarios n'o congresso de Vienna. Ainda por 
esse tempo era O. Pedro de Souza e Holstein, e não 
titular de Palmella. 

Como fallamos do congresso de Vienna, convem 
que lembremos ao leitor um tacto muito impor
tante, qne alli se den em rela.ção á exislencia polí
tica do Brasil, que foi a sua elevação a reino. O con-

tu lo ao ele Portugal e Algarvos, é o fausto molivo que 
hoje conduz aos pés de V. A. l\e~l este senado da camara 
e alguns dos cidadãos desta cnpilal, afim de renderem as 
devirJas graças a V. A. Heal, tanto por si, como em nome 
de todos os seus habitàntes. 

<< O Brasil, augnstissimo Senhor, merecia aquella pree
miuencia pela sua vastidão, fertilidade e riqlJeza; a mente 
esclarecida de V. A. Real o reconheceu; a paterna[ e au
gusta mão firmou o liberalissimo diploma, a carta de lei 
de 16 do corrente. Quo inaureriveis direitos á no.ssa eterna 
grutidito I 

u A Provideucia tinha rese1·vado pam v. A. Real esta 
gloria. o acto desta união será o objecto de umé) brilhante 
pagina na bistoria da gloriosa regencia de V. A. Real, 
por isso que abrange a prosperidade geral dá-s partos cons
tituintes da monarchia portugueza. 

u Depois do immecliato impulso com que os morado~;_es 
desté\ cidade patent~rão o seu jubilo, toca ao senado aa 
cama1·a, como orgão dos seus vot0s, com elles invocar a 
clemeucia do Todo Poderoso, para que nos conceda a 
consenaçlro úa preciosa vida de v. A. Heal e da sua real 
J'.lmilia. 

« Os dias 7 de Março e i6 de Dezembro, rivães em ce
lebrid<tde, vão a ser consagrados igualmente nos annas do 
.Urasil. Commemorados na serie dos annos por vir renoya
ráõ as demonstrações de gr11 ti dão, que constantemente se 

- - dsvêra ao dispensador de tão importantes beneficios. 
t< Por addição a elles, supplicn de novo a V. A. Real 

este senado queira annuir benignamente á sua lwmílue 
offerta de erigir um mouumente que paterrtôe á posteri
uade o seu reconhecimento, e perpetue a memoria de nm 
Principe magnanimo, muniflcente e justo. ,, 

gresso de Viennn. reunio-se em Outubro de 1.814 e 
acabou o seu ultimo acto em 9 de Junho de 181.5. 
Para esse congresso concorrêrão toda.; as grandes e 
pequenas potencias, porque nelle se tinha de firmar 
a pnz da l:!.tuopa. Em ewbnixador de F1·ança o ~le
bre 'fayllerand, príncipe de Benevente, e a este 
grande estadista se deve a elevação do Brasil de co
lonia portugucza a reino únido. 

Po1·tugal, no congresso de Vienna, apeza.r dos 
seus domiuíos, não figurava na Eeropa senão como 
uma potencia de Lerceit·a ordem, e as pequenas po
tencias, por acco!'do do congresso, não discutiãa e 
nem tinhão ingresso no recinto do parlamento ; 
apenas enlo consultadas na aote-camara. 

Consta que o conde da Barca (cavalheiro Araujo) 
tinha com Tayllerand boas relações de amizade, e 
sendo muito aifeíçoado ao Brasil, escreveu-lhe, pe
dindo-lhe fizessé com que Portugal figurasse no 
congresso, c:omo uma das gr~udes potencias, e 
consta que o setl empenho foi acomp1lnhado de 
1..000,000 de cruzados (400:000$ fortes), lembran
do-lhe ao mesmo tempo a posse que Portugal tinha 
no vasto, rico e mui populoso continente da Ame-
rica, onde já se achava a côrte porlugueza, e que o 
Brasil, como séde da monarcbia, já estava no caso 
de ser uma grande potencia. 

O. conde da Barca, como grande estadista e se
nhor da historia da Europa, e um dos representan
tes do .drama político de Portugal, çonhecendo que 
o Bt·asil foi o porto de salvamento da monarchia 
portugpeza, e que nelle eUa podia permanecer 
tmnquilla, lembrou a Tayllerand essa idéa, e Tayl
lerand nli;o a perdeu de vista; porque, sendo a sua 
posição no congt•esso (como embaixador d,e umu. 
nação vencida) muito .. diffteil de sustentar, com a ha
bilidade, que ninguem nunca lhe contestou, para 

Resposta ·de S. A. R. ·O Príncipe Regente. . 

u Podeis assegurar aos habitantes desta capital qu~ 
prezo as expressões de gratidão e amor, que em se1,1. nome 
me tendes repeLido. A prosperidade dos meus vassallos 
é o monumento que mais ambiciono\; porém annuindo 
ao~ . vossos desejos, permi!to aquel(e I que me quereis 
engu·. " 

Accordão do senado da cama7·(l. 

« Aos 28 dias de Dw~mbro de 1815, nesta côrte do 
Brasil P nos paços do senado da camara, se •ajuntárão o 
desembargador juiz presiclente, vereadores e',procurado
res do mesmo senndo, e QS cidadãos da mesma côrte 
abaixo-assi~nados, vindos de beijar a mão de S. A. Rear 
pela graça de haver elevado os seus domínios da America 
~ gJ·aduaçflo e call~egol'iít ~e reino, e a~cordárão que se ,. 
hzessem demoosLraçoes pui.Jhcas de alegna, com acéão de 
graças na igreja, com fógo de artificio e tres dias dê illu; 
miuação. ' , 

u ftJais acc;orrlárã_o que, pai·a eterna memol'ia, se fi
zesse um aumvcrsano com acção úc graças e t1·es dias de 
luminarias nos dias 16, 17 e 18 de Dezembro, e que para 
os. moradores desta cidadP. ficarem scientes se pórião os 
eclJtaes -do estylo. Eu Antonio Martins Pinto de Brito es
crivão do senado da camara, o escrevi (as~ignad.os).-'Des-
embargg_dor presidente, Luiz Joaquim Duque-E8Lrada 
Furtado de Mendonca.-Vereaclores: O coronel Antonio 
de Pinna.-o· comtÜendador Manoel Jgnaeio e Andrade 
Souto-l\Jaior.-0 commendador José Pereira Guimarães. 
-Procurador, o capitão Gari os José i\1oreira.-Escr.ivão 
Antonio Martins Pinto de .13rito. n ' 

(Seguem-se outras assignaluras.) 
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farer face ás pretenções das grandes potencias, pro
curava e concurlio das pequenas. 

Como já dissemos estas não tinhão o dit'éito da 
discussií.o nos negocri.os geraes : erão unicamente 
ouvidas; e então, não convindo a Taylleraml a de
cisão do congresso, porque o isolava dos seus nllia
dos, para seus fins, aconselhou ao conde de Palmella, 
embaixador por.tugue?., a medida de elevar-se in
continenti o Bt·asil a reino, para pot· este meio cal
locar P01tugnl enlre as potencias de primeira or
dem, dando assim aos embaixadores de Portugal, 
que erão D. Pedro de Souza c Holstein, D. Joa
quim Lobo da Silveira e Antonio de Saldanha, as
sento no congresso e parte nas discussões geracs. 

I 

Os eltlbaixadi:>res ou plenipotenciarios pOi'tugue
zes, como se tl'atava da digniélade propl'ia, aceitárão 
o conselho, o expedirão nesse sentido um empre
gado da embaix;lda pal'a o Rio de Janeiro. 

O go,rerno portuguez, com a lentidão habitual, 
discutio a matcria, e resolveu :t questão com a loi 
de iG de Dezembro de i8f5, elevando, para poder 
[Jgurai' como um11 das oito grandes potencius no 
congresso de Yienna, o Brasil á catbegor·ia de reino 
unido, sendo a lei immedjatamente communicada a 
todas as potencias da Europa e da America, que 
muito louvá rã o e applaudii'ão isso. 

A lei é a seguinte : 

acompanhava urna lei, pela qual S. A. R. o Príncipe Re
gente de Portugal foi servido crear os seus domínios do 
Brasil em reino, e uni-lo ao de Portugal debaixo do titulo 
ou denomlnnçito de-reino unido de Portugal, Brasil e 
Algarves. 

<< O abaixo-assignado põz esta communica~ão na pre~ 
sença de S. A. Real o Príncipe Regente, e recebeu or
dens de S. A. Real para rogar ao Sr. Cypriano Ribeiro 
Freire de aproveitar a priml!ira opportunidade de levar ao 
conhecimento do Príncipe Regente de Portugal as con
gratulaçoes de S. A. Real sobro este acontecimento, e de 
repelir as seguranças de satisfação que sente S. A. Real 
em um arr~njamento, que parece ao Príncipe Regente de 
Portugal calculado a promover a prosperidade, e felici
dade do reino uriido rle POJ'lugal, Brasil e Algarves. 

u· O abaixo-assignado roga ao Sr. Cypriano llibeiro 
Ereii·e de aceitar · as seguranças dn sua dislincla consi-
deração. - . 

u Secretaria de Estado dos negocios estrangeiros, 20 de 
Fevereiro de 1H1G.-Castlereagh.-Sr. Cypriano Hibeiro 
Freire. )) 

Resposca do duque de flichelieu, ministl'O e secl'etario de 
Esta.tlo dos negocios estrangeiros d4 S. M. Ch!·islia
nissima ci nota do encarregado dos 11egocios de Por
t·ttgal. 

u El-rci soube com satisfação da sabia medida que to
mou S. A. n. o Príncipe Hegecte de Po•·tugal, do consti

'tuir seus Estados em reino unido de Portu~al, Brasil e 
11 D. João, por graça de Deos, Príncipe Regente de Algarves. Sua Magestacle tem os mais vivos desejos de 

Portugal e dos Algnrves, etc. Faço !iabér aos que a pre- que uma resôlução tão p1·opria para ligar entre si todas as 
sente carta ~e lei vire!ll, 9ue, ten~o constantemente en_1 partes daquella monarchia,. haja de sortir todo o seu 
meu real ammo os mais v1vos deseJOS de fazer prosperar effeito e conside•·a este arbitrio de S. A. Real collJo um 
os Estados que a Providencia Divina confiou ao meu so- novo testemunho de prevideneia e judiciosa politica do 
ber~no ~cgirup.n!. e dando ao mesmo tempo a imp?r~ancia seu gove•:no, como dando uma m~is alta, e jus lu hléa da 
r.ev1da a vastHluo e locahdade dos meus dommws da importancta e extensão do seu remo, e como prestando 
America, a copia e variedade dos preciosos elementos de a cada um dos Estados que o compoem a g,nantia do in
riqueza que cllcs em si contém; e outrosim, reconhe- teresse igual que s. A. Real toma na prosperidade de to
cendo quanto seja vantajosa aos meus IIeis vassallos em dos 0:1 seus vassallos. 
geral uma perfeita união, e identidade entre os meus rei- " Est,l declaração das vistas c amigaveis disposic;ões de 
uos de P?r~ngal c dos Algarves, e os meus domínios do Sua Magcstade serve de resposta á nota que ao abai.x:o-as
J?r.asil, cr•gmdo estes âq~ella grad_uação e cathego•·ia po- signado, ministro e secretario de Estádo dos n~got:i • •s es
titt~a. qu<•, pelos so~redltos pretltc~~os,_ lhes_deve c~m- trangeiios, dirigio, em data de 26 do c~rronte, o Sr. ca
p€llr, c na qual. os dtt~s ~eus domlOIOS.Já forao cous1d~- valhciro Brito, encarregado dos ne:;oc10s de S. ~ · R. o 
rudes pel0<1 pl~n!potenc1ar~os das potencms qu~ formárao Príncipe Regente do reino unido de Portugal, Brasll o Al
o.cc!n:;resso de! Vten~a, asstm no tratado de alhança con- garves, a quem tem 11: honra de re~ovar as assllver.ações 
CiUH.Io aos 8 de Almt do corrente anno, como no tratado da sua uistincta consideração. f?al'ls, 29 de Feverctro de 
fiual do mesmo congreaso, sou, portanto, servido e me i81.6.-Hichelieu. 
ílpraz ordenar o s1·gninte: <I Ao Sr. cavalheiro Brito, encarregado dos negocios do 

., i." Que des1le a publicaç<lo desta carta de lei o Es- reino unido de PoriUgal, Brasil e Algarves. )) 
to.do do Brasil S<'ja elevado á dignidade, preeminencia e 
denominação do-reino do Brasil. -

u 2." Que us mens reinos de Portugal, Algarves e Bra
sH, formem de ora em diante um só e unico reino, de
h:lixo do titulo de-reino uni<lo de Portugal e do Bra~il e 
AlgaHts. • 

" 3. • Que aos títulos ínherentcs á corba de Portugal, e 
do que até agora hei feito uso, se substitua em lodos os 
diplomas, cartas de leis, alvarás, provisões e netos publi
cus, o uovo titulo de-Príncipe Regente do reino unido 
de Portugal e do Brasil e Algarves, <le aquem e de além
mar em Africa, de Guiné c da couquista, navegação e 
commercio da Ethiopia, Arabia, Persia e da India, etc. 
E esta se cumprirá como nclla se contém, pelo que 
m11ndo, etc. . 

u Dada no palacio do Rio de Janeiro, aos 16 de De
zembro de i815.-PRL'iCIPt:, com guarda.-~1arquez de 
Aguiar {com os registros competentes). n 

41 O abaiXo-assigoado, principal secretario de Estado de 
S. M. Britannica na répartição dos ncgocios estrangeiros, 
tem a honra de accusar a recepção da nota de Mr. Frelre 
de l6 do c ·rrente, tnmsrnillindo-ll.!e por ordem do se1.1 
governo a eopia de um desoacho, que tinha recebido, ,e 

No enta,nto os embaixadores portuguezes reclamá
rão assento no congresso e parte na discussão geral, 
em razão de se achar o Brasil elevado a reino pelo 
facto de residil· nelle a família l'eal e ser a séde da 
monarchia portugueza, com todos os ~ribunaes 
igunes aos de Lisboa. O congress~ de V1enna an
nuio a esta reclamação, e os embatxadores pot·lu· 
guezes tomárão assento. 

Vê-se, portanto, que, sendo a lei da elevação do 
Brasil a reino datada de i6 de Dezembt'o de 1815, 
no acto "Or·al do mesmo cong1•esso, qLLe foi anterior 
ao acto 

0
final de 9 de Junho do mesmo nnno, foi o 

Brasil expressamente me!1l;ionndo 7om o tit~l~ de 
reino e o Príncipe llegenle tratado com•a OisLme
ção de Príncipe llegente dos ~·~ir;t~s ~e Port.ugal, 
Brasil e Algaí·ves, etc., etc. A Immallva, p01s, da. 
elevação do Bt·asil a reino não partio do governo 
portuguez, c sim veio do estrangeiro, do príncipe 
de Benevente (Tayllerand) no congresso de Vicl'mu. 

O conde de Palmella foi quem negociou as con· 
26 
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\'l.mções de 2i de Janeiro de !815, obrigando-se o 
p;oveeno inglez a pagar ao de Portugal a somma de 
300.000 libras esterlinas, com o fim de se satisfa
zerem as reclamações feitas dos navios portuguezes 
apr·esados por cruzadores inglezes a~es do começo 
L! e Junho do anuo de 1814, pelo meJtivo allegado de 
l'azerem um commercio illiCILo de escravos, ficando, 
porém, prohibido a todQo e qualquer subdito da co
rua de Portugal o comprar esoravos ou tr·aHcar 
nelles em qualquer parte da costa da Africa, ao 
norte do equador·, debaixo de qualquer pr·etexto ou 
por qualquer modo que fosse. , · 

Tambem negociou com o governo britannico a 
convenção de 28 de Julho de !817, addicional á 
convenção de 22 de Janeiro do mesmo anuo, 
creando as commissões mixtas, compostas de sub
ditos brasileiros e inglezes para julgarem os navios 
capturádos no contrabando de escravos ao norte do 
eqt~ador. 

Em 23 du Junho de 1817 foi nomeado ministro 
e secretario de Estado dos negocias estrangeiros o 
o conde de Palmella. Mas, embora chamado para o 
minbtcrio dos negocias estrangeiros e da guerra, 
prefer·ia o conde ficar antes na embaixada de Lon
dr·cs do que vir para o Brasil, e para isso ganhava 
tempo, procrastinando de dia em dia com descul
pas, sob dilferentes pretextos e ajudas de custo ex
traordinarias, a hora da partida ; porém isso não 
podia durat' sempre, por·que ainda que a sua pre
sença no Rio de Janeiro não fizesse falta, erll pre
ciso que o conde viesse tomar conta do emprego. 
Comtudo elle soube entt·etm· essa demora desde Ju-

ba de 1817 até Setembro de 1820. 
Chegando á Lisboa, de passagem para o Rio de 

Janeiro, achou a revolução constitucional trium
phaote; calculou que a podia voltar em proveito da 
nobt•eza portugueza, fazendo della um motivo para 
se organisar uma camara alta e uma sociedade, á 
imitação da Inglaterra, cuja constituição admitte o 
mencionado corpo, sendo elle chefe della. Para esse 
empenho entendeu-se com alguns fidalgos, e partio 
para o Rio de Janeiro com escala pela Bahia. 

Nesta cidade conchavou-se com Felisberto Cal
deira Brant no mesmo sentido, e lhe fez promessa, 
segundo os seus serviços, de o e}evat· a membro da 
camara alta. Chegou o conde de Palmella ao Rio de 
Janeiro no dia sabbado 23 de Dezembro de 1820, 
com 40 dias de viagem de Gibraltar, na cor veta de 
guert•a austríaca, denominada Ca1·olina, gue seguia 
pal'a: a China, tendo sabido de Lisboa no dia 6 de 
Outubro no paquete Alontayu, que anihou a Gibral
t.ar por ter aberto agua, tende por isso se passado 
ellc para acruelle navio. . 

Aproveitando-se da crise do tempo prevaleceu-se 
do alto emprego para cuidar em pôr em pratica o 
seu projecto, ao passo que o conde dos At·cos tra
balhava para que o bom rei o S!'. D. João VI vol
tasse para. Portugal, e ficasse elle conde com o 
Príncipe Real no Rio de Janeira. O conde de Pal
mella aconselhava o rei que offerecesse a Portugal 
uma constituição, a ingleza, c que voltasse imme
diatamenle para Lisboa. 

u Quanto ao Brasil, accrescentava elle fallando ao 
rei, não dê cuidado a Vossa Mageslade, porque é 
um paiz dependcn'te de Portugal, e de lá póde ser 
governado, como convem aos portuguezes. ,, As 
cir!Mlmstancias decidirão ·diversamente; o conde 
dos Arcos triumphou. O rei partio para Lisboa, fi
cando o conde dos Arcos com o Príncipe Real. Ao 

chegar á Lisboa o rei, o co11de de Palme1la foi de
gradado para Palmella, lugar dq s.gu titulo, onde 
nada possuía. _ 
• O pouco tempo que foi ministro no Rio de Ja
neiro nada fez, que valha o trabalho de se escrever, 
a não serem as intrigas que promoveu e os projec
tos iodividuaes. 

O conde de Palmella era de .estatura mui pe
quena ; mas linha intelligencia, ainda que pouco 
_cultivada : dizem alguns documentos, que temos á 
vista, que o maior talento do cende de Palmella _ 
consistia em certa esperteza, que tinha, de se sahir 
bem de uma difflculdade, mas que nunca concluía 
nada. Os seus compatriotas n.ctuaes o p!'oclamão 
como sendo uma admiravel capacidade do seu 
tempo, selll se lembrarem que pouco !!ntes o cha
ma vão de perverso. 

O Con·eio Brasiliense o fratava com pouca consi
deração ; porém o conde de Palme1la soube fazer 
crêr que elle era, além de diplomata, o primeir·o 
orador portuguez, e corno tal os portuguezes o pro
clamão, sem terem presente que, quando o duque 
de Palmella fallava na camara, elles dizião : u Alli 
está a gallinha a cacarejar. '' 

O duque de Palmella' publicou a collecção dos 
seus discursos parlamentares. Segundo dizem estão 
desfigurados, porque o duque fallava mal e mui 
descosidamente. Consta que o poeta Almeida Gar
ret foi quem se encarregou de os corrigir, e mesmo 
de os redigir em presença dos extractos dos Dim·ios 
do Governo, que já erão melhorados. 

O ,conde de Palmella subia a m:trquez depois da 
dissolução do governo constitucional -em Portugal 
no anno de 1823, e a duque por occasião do trium
pho contm D. Miguel. Não tendo herdado f-ortuna 
moneu rico. 

A DIVISÃO AUXILIADORA, COMMANOADA POR JORGE DE AVIL• 

LEZ, NA PRAIA-GRANDE, TENTA MARCHAR POR TERI\A, E 

SE IR UNIR AO MADEIRA NA BAHIA. 

Forçada a divisão auxilíadora por seus desatinqs 
a aquartelar na Armação da Praia-Grande, para 
dalli embarcar para Portugal, qunndo os tl'anspor
tes estivessem promptos a recebê-~a, vio-se cercada 
por mar e por terra pelas nossas forças, desde 
S. Gonçalo até o porto do Brandão, e sendo privada 
por fim de toda a commmunicação com a côrte. 

Em presença deste aperto, o tenente-coronel José 
da Silva Reis, cuidando que poderia romper a linha 
e seguirem por terra para a Bahia a uniP·se ás Jor
ças oo generall\fadeit·a, idéa que !'oi bem recebida 
pela divisão; porém, não havendo conducção, al
guem, que e:;tava presente, lhes disse que conduc
ção não lhes faltaria por haverem engenhos e fazen
das na pt·ovincia, que lhes podessem fornecer ca
vallos e o mais para a viagem : mas, onde encontrar 
t~aminho? quando chegarião, e quantos vivos, á 
Bahia?! \ 

~rn seguida a esta observação não se l'allou mais 
nisso. 

Com Jorge de A villez vivia um homem, c1ue se 
supp'unha mu·i perigoso ;tos intet•esses do Brasil, e 
que era o conselheiro de Jorge de Avillez. Esse hd
mem era O. Vicente Pazos, ex-frade e um dos pri
meiros americanos que teve parte no movimento 
ou grito da independencia na Paz, hoje Bolivia, o 
qual fugia e veio para Buenos-Ayres, aonde figurou 
até 1820, em que Rodrigues foi nomeado presidente 
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e Rivadavia ministro do governo desta republica. 
Veio então Pazos para Montevidéo pôr-se ae lado 
de Jorge de Avillez e nunca mais Re apartou delle. 
Acompanhou-o ao 'Rio de Janeiro, lnfl.uio ~ que 
fosse a divisão para a Praia-Grande, e alh act1vava 
os animos á partida para Portugal. _ · . 

José Bonit'acio sabia que esse homem era o dl
rector de Jorge de Avillez, e acredito~1 no que se 
dizia, que a divisão, em vez de querer 1r para P~r
tuoal se estava dispondo a marchar para ~ Bahia. 
Qu~rendo José Bonifacio afastar esse per~g? con

seauio mandar uma canôa com tl•es md1v1duos, 
do~s dos quaes devião desembarcar, e esperar Pa
zos quando ?ahis~e. do quartel:general da Armação 
e viesse á vllla visitar. um amigo de Buenos-Ayres 
D. José Juan de Lara, a quem frequentava todos os 
dias c agana-lo, mettê-lo na cahõa, que ~sta v a á 
pou~a distancia da praia fingindo pescar, e tra-
zê-lo para a côrlc. ~ 

- Alauem que isto me c0mmuuicou, pessoa em 
que~ deposito inteira confiança(*), observou a 
che.,.ada da canôa, de madrugada, e o desembarque 
dos 

0 
dous · e um delles, dil'igindo-se a essa pessoa, 

c que era ~migo de Avillez e de Pazos, lhe pcrgu n
tou se conhecia n hespanhol que estava no quartel
general de Avillcz, e costumava passar pela maobà 
por aquella rua par·~ ir á casa de outro hespanbol. 
Respondeu-lhe que s1m. 

E o interrogado, conhecendo· que nesta pergunta 
havia mysterio, encaminhou-se .Para a habitação de 
Pazos e lhe pedio que não sab1sse até á tarde para 
frustr~r uma slllada que se lhe l_}reparava. Nada 
conseguindo os indivíduos mettêr·ão-se na canôa 
e passárão-se para a côrte. 

Depois 1soube-se que a razão de se querer agarrar 
Paz.os era suppõr-se que elle era quem aconse~hava 
e influia para a divisão seguir para a Bahia, e 
não para Portugal. . . . 

Sobre esses açontecunentos d1z a Gazeta do Rw: 

;< ·Quem reflectir sobre as difl'erentes maneiras com que 
se tem annunciado a revolta da divisão auxiliadora, e sua 
obstinada resistencia ás ordens de S. A. Real, conherer·á 
por certo a immensa difficuldade que tem de arrostar 
quem se propõe escr•ever a hisloria, pois que, se factos 
acontecidos cor;n tanto estrondo fiO meio de nós, custão 
tanto a classificar, e achar-se o principio efficiente de seu 
desen-volvimento e progresso, que se poderá dizer de 
quanto vêmos escriplo acerca de successos passados e 
escriplos muitas vezes alguns secnlos depois da sua exis
tencia? 

u Foi para nós um motivo da ·maior' sorpreza quando 
soubemos que a divisão auxitiadora se achava em armas 
(a reserva do batalhão ele caçadoi•es n. 3), com o tenente
general A'Villez á sua frente, a qu.em tinha eleito para seu 
chefe, e quando· ao mesmo tempo se nos contou que este 
general, apenas fez -entregar, na lar·de do dia H de Ja
neiro, ao ministro e secretario de Estado dos negocias da 
guerra um roquerimenlo, em que pedia a S. A. neal de
missão da com missão militar e licença para ir· 'á Lisboa 
ulili~ai'-se da que para esse efTeito já tinha .de sua i\>fa
gestade, fôra immediatamente lastimar-se aos corpos da 
referida divisão (pela demissão que elle mesmo pediJ·a e 
.ainda se lhe não havia dado, o que só leve lugar no dia 

• seguinte}, capitulámos este procedimento .... como uma 
daqnellas arleqninadas, que, sem consideração a resulta
do!, costumão pôr em scena homens astuciosos, sem 
seqso c sem moral, que não olhão para os meios, com· 
tanto que oblenhão os fins. 

u Não podíamos vêr neste figurado levante senão um 

{') O conselheiro D. da P. n. 

facto todo de Jorge de A'•illez; mas, quando nos recor
davames de .que a officialidade daquella divisãG, reco
nhecendo a petulancia e insufficiencia de um tal general, 
caracterisada nas celebres ordens do dia, em que atacava 
a honra de uns e esbulha\•a outros de suas prerogativas, 
havia pedido que o governo das armas fosse exercido por 
uma rommissão; quando nos occorTia que, teimando o 
mesme Avillez em v~r-se livre de adjuntos no governo, 
tinha solicitado uma subscripção de officiosos camaradas 
para pedirem ser elle r~integrado in solidum naquelle 
empr·ego, participando a ~· A. Real qu.e a tropa assi!D_ o 
desejava, e que, constando Isto aos officwes da guarmçao 
desta côrle, todos, entrando neste numero os da dita di
visão auxiliadora, forão immediatamenle representar ao 
mesmo Senhor, que o seu desejo era que o governo con· 
tinuasse na fórma que esta v a decretado em 6 de Junho ; 
não era possível que descobríssemos por que magica 
aquellcs officiaes da divisão tinhão abrnçado um partido 
que pro.\' a ya a sua inconstancia e versatilidade, querendo 
.agora par-a seu chefe privativo aquelle mesmo a quem 
achavi10 incapaz de governa~· sem assessor I! 

" Por outro lado o povo (que quasi nunca se engana 
no seu juizo) tinha mostrado na sua reunião em um corpo 
que prescntia um espírito de opposição a seus bons dese
jos na tropa auxiliadora, e por isso, incorporado á tropa 
da terra, se propunha arros.lar todo o perigo para sus
tentnr· o que com tnnto alvoroço c publico regosijo tinha 
supplicado, e obtido no dia 9 ~o Jane.iro. . 

" Nós não tínhamos a m<us leve rdéa dos motivos que 
induzirão os habitantes desta cidade a formar este con
ceito mas observa vamos o t!Jermometro politico das suas 
oper~ções, e viamos que nos pr~cedentes aNntar,nentos 
da tropa, que ti verão lugar nos dras 26 de Fovererro e 5 
de Junho, a da terra e povo se reunia á de fóra , quando 
agora nflo só ~e separou, mas não cogitava s~não em 
meios de defensa, se fossem atacados pelos que JUigavão 
dirigidos por dill'erente esprr-ilo. 

<< Não nos achando, pois, em estado de justificar ou· de 
desvanecer este prescntimento do povo por falla de dados 
necessarios, mas antes incljnando-nos a não vêr em tu~o 
isto mais que um ardil, c machinaç_ão de Jorge de Avll
lez para conseguir ir para Portugal,-com as vantagens de 
commandanle de uma tropa, que tivera difl'erente missão 
do corpo a quem clle pertence, como muitas vezes disse
mos a alguns dos nossos amigos, não nos a<:hayamos em 
estado de fallar sobre tão estranho, como cnmmoso pro
cedimento, de um modo que explicasse toda a marcha 
das operaçoes daquella l1'iste campanha. 

u Ago~·a, poréru, que somos info!·rnados de gue Jor~e 
de A viltez mandara em a noil~ do dra 8 de Janerro solici
tar o batalhão de caçadores n. 3, por seu digno irmão 
ajudante de ordens de sua pessoa, para que no dia 9 fi
zesse um levante (que ua linguagem do tempo se chama 
berna1·da), que obstasse a que o lllm. senado fosse nesse 
dia apresentar em solemne áudiencia a S. A. Real os vo
tos do povo a respeito da êontinuaçfto da sua residencia 
nesta côrte, cuja suggestão foi ouvida com ~esprezo; 
agora, que se publico~ que, sem ter,ne1: o rcsenl1mento de 
um povo heroico e bnoso, por vêr md1gnamente contra
riado seus votos, tivera a servil lembrança de se apresen
tar na opera do dia 9 com sua familia, em trajes caseiros, 
quai1do tudo ali i se a_chava em grande gala .i agqra, que 
se manifesta que depois que os solda~os, ou I!ludJdos1 on 
movidos por sentimento de compaixão, á v1sla da Jere-. 
miada, ou choradeira com que teve a baixeza de imp!o
rar seu amparo, sahirão pelas ruas da cidade a fazer dJs
turbios, apagando luminarias e ameaçando os povos, te
mos achado o meio de explicar o justo receio que elles 
linhão de que se verificassem tacs promessas, assim cqmo 
de estabelecer o principio de que Jorge de Avillez, 
quando s~ linha em .vrsta encartar-se ~aquelle commando,, 
tinha sabrdo maneJar a sua pretençao de fórma que er.t 
cohonestada com a causa, que chamava das cõrles, para 
a~sim infundir em os soldados uma falsa apparenCia de 
dever em contrariar as ordens e as medidas que S. A. 
Real temaxa, como se não estivesse já decretado nas ba
ses da constituição que ~ tropa deve ser em tudo-e por 
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tudo sujeita ao governo; e como se aquelle mesmo 9_ue a 
mandou para aqui vir, que foi Sua J\Iage?tade e nao as 
côrtes não tivesse constituído seu augusto filho regente 
e seu' lugar-tenente neste reino, e ao qunl se devolvia a 
promessa e protesto que a mesma tropa fize1·a em 1.1. de 
Março. de estar 110r tudo o qua fosse da vontade do mesmo 
,Senhor, como é" de sua cbrigação!. 

u Que impol'lava a Jorge de A Hlle7: q?e os poVOEi. desta 
cidade e província, c os das suas hmJLrophe~ tivessem 
descuberto nas leis ns. 124 e 125 um principio de desor
ganisa~ão por ficaarem as províncias do Brasiltõem centro 
de unidade ~ communicação, que .a.fiançasse a sua indivi
sibilidude parlicul11r e do lodo po!JtJco, de quem era ~arte 
inleg1·ante, uma vez que S. A., neal!Jouvesse de salur do 
Brasil, e cada província dividida já H?, seu governo e 
administJaçãu interior não tivesse outro vmculo para con
solidar a sua existencia política senão o fJ•aco nexo que as 
ia prender a uma pequena boia, collucada ba mais de 
2.000 leguas de distancia? 

u Quando se tem restitniclo aos povos a liberdade de 
pensp.r e de communicar os seus pensa·mentos, como um 
dom o mais precioso de que póde gozar t m mortal sobre 
a terra, é então que um despota militar pretende emba
raç'llr aos brasileiros de retlexionar sobre o seu destino á 
vista da legislacão que se lhes envia ? Acr.so uma provín
cia ou muitas· províncias reunidas terão menos jús para 
reclamarem em lermos legaes e decentes os seus direitos, 
que julgão menospr,!lzados ou rlesallendidos do que tem 
cada individuo de per si? 

cc Não é uma verdade conhecida na lrístoria que a 
grandeza collossal, que adquirio o Jmperio romano, foi 
fundada na astuciosa medida corn que se dividirit o e se
parãrão as partes componentes de diiTerenles Estados ? 

u Elles tirárflo (diz Montesquieu) as ligações politicas e 
<< civis que havia entre as quatro partes da Macedonia, 
u do mesmo modo com que antigamente rompêr;.o a 

união das pequenas ~illas dos latinos. 
cc A republica de AChaiaera formada por uma associa

" ção de cidades livre3; o senado dccrtl tou que cada ci
" dade se governasse dalli pvr diante per suas proprias 
cr leis, sem dependencia de uma autoridade commum. 

cc A republica dos Beocios era igualmente uma liga de 
cc muitas cidades; mas .como na guerra contra Perseo 
u umas s.l}guissem o partido deste Príncipe e outras o dos 
" romanos, estes os reccbêrão em g1·aça mediante a clis
u solução da alliança commum. n 

,, A' vista disto quem auLorisou a Jorge de Avillez para 
criminar os povos, que, mediLatHlo sobre estes factos, e 
11ão achando uma razão em que fund em o novo melhodo 
de se govcrna1·em as províncias de Brasil isoladamente, 
não o altribuito a pretenções de se diminuir a sua ligação 
intima, para lhes ficar Portugal preponderante em força 
moral e physiça, já que o nfto póde ser em extensão e ri
queza? 

cc Nés não dizemos que assim seja; nós só desculpa
mos o bem !'undadcr temor dos povos, porque, sendo esta
belecidos em factos conhecidos, e apontados de proposilo 
por um tão g1·aode homem para prova·r aqnelle systema, 
que outr'ora seguio uma nação, e pm meio do qual con
seguio o seu engrandecimento político, nãn c.leve a nin
guem fazer-se um crime-de combinar acontecimentos mo
dernos com os antigos, e quuer pelo preterito descortinar 
o fuluro, c muilo principalmente sobre objeclos que Lo
cão Je tão perto á sua pessoa e os seus mais caros in
teresses? 

29 de Setembro, .quando ainda nfto tinhão noticia algu;na 
da carta de S. A. Real, clecretârão a sua idá para Portu
gal cujo decret9 fei promulgado na carta de lei rlo 1• de 
Outubro n. 1..25, e no dia 9 de Outubro é que chegou ao 
conarcsso a carta de S. A. Real, em que fazia vél' as cir
cunfstancias em que se achava no Rio de Janeiro, !3 por
tanto não nos venhão com os dedos aos olhos, dizendo 
que o decre!o se fundára na dita carta, quando já eslava 
publicado quando ena appareceu. 

« Posta, pois, a tropa auxiliadora em "tumulto (men~s 
o batalhão de caçadores n. 3, que segunda vez não qu1z 
unir-se aos outros corpos da divisão), e espalhqndo-se que 
aquelle desaccordado general pretendia se annullasse o 
acto celebl·ado com tanta pompa e ma~nificencia em o dia . 
9 de Janeiro corrêrão todos a_incorporar-se no campo 
de Sanl'Anna 'com a tropa regul'ar da terra, ai li aquarte
lada, onde pennanecêrão desde a noit~ rio dia 11 até á 
manhã do dia 13, crescendo cada vez mms em n_ume!o ~s 
concurrentes, porque, á proporção que cada cJdad·ao Ia 
pondo a sua família em segura~ça, se vinha encorporar 
com os defensores da sua liberdade para ajudarem a sus
tentar os seus direitos. 

« Foi S. A. Real que deu primeiro este exemplo, ~~
viando mesmo em a noite do dia H a sua augusta fam1ha 
para a fazenda de San"l.a-Cruz,_ e como nté â noite do dia 
seguinte se conservasse tudo no mesmo estado, ~emeJ?
do-se uma acção pelõ aspecto hostil em que se cons~rva
rão os corpos da divisão, escreveu para S. Paulo. e Mmas · · 
Geraes a pedir soccoJTO de tropas para reduz1r tudo à 
precisa tranquillidade, como convinha. 

u Pela brevidade com que se . expedirão _estas cartas 
succedeu que a de lVIinas-Geraes fosse tambem ter a 
&. Paulo, donde foi enviada immediatamente,..mandando 
o govemo provisorio desta província partir• com toda a 
press3t para esta côrte úma força consideravel, que todos 
os. dia~ se espera. 

u Na manhã do dia 13 8. A. Real mandou dizer ú divi
são auxiliadora que a tropa da terra eslava prompta a 
depôr as armas, uma vez que ella fizesse ~ mesmo ou 
fosse aquartelar-se da outra banda, e aos do campt:l de 
Sanl'Anna que a tropa auxiliadora ia largar as· armas ou 
embarcar-se para outra banda, uma vez que elles lam
bem largassem as suas. 

a A esta proposta convierão os de Portugal em embar
car-se para a outra banda, e para qne não parecesse que 
isto era e!feito de coacção dirigirão a S. A. Real a repre
sentação que se acha em o suppl~menlo n. 9 da Gaz:et'!, 
de 19 de Janeiro, pela qual pedem _Jsto mesmo por graça, 
dando por motivo a indisposição g()ral que ha entre as 
tropas de Portugal e as desta cidade,\ e em cuja suppliea 
entrou igualmoJJLe o batalhãó de caçadores n. 3. 

. cr Está visto que, existindo esta iudisposição, não só . 
entre a tropa. da terra e a de fól'a, mas lambem entq; 
grandíssima parte dos habítantes desta cidáde, e não po
dendo por isso preencher os fins com que foi chamada ; 
porque, em ·lugar de manter a tranquillidadé, promovia a 
desconfiança e desassocego dos povos, c não 'podendo sem 
grànde detrimento do pu1lico e transtorno da ordem es
tabelecida conservarem-se as cousas neste estado, era de 
absoluta necessidad·e que S. A. Heal tómasse as conve
nientes medidas para que aquella tropa embarcasse 
quanto antes para Portugal. 

u A ssím se fez ; ~aí1dando S. A. Heal apromptar os 
transportes e communicancando-lhe a··sua:pt·omptificação, 
lhe assignon o lermo preciso do emba1·que. J\Ias qual não 

c< Diz o nosso heroe que as côrtes decretilrão a ida de seria a admiração de Lodos, quando se vio que a tropa, 
S. A. Real em conseqnencia do mesmo S(\nhor assim o continuando na mesma porfiosa desohediencia em que 
haver rep1·esentado .. se elle sabe tanto d~ profissão mili- jazia, respondeu c1ue não embarcava sem que chegasse a • 
ta1: .como sahe.~combmar ~om factos, s;-ra. melll~r. que se 1 que se esperava de Lisboa! 1! . 
de1xe dtsso e y.t descauça1 p~ru sn~ cas~. E o pe10r é que u Foi este inconsiderado p;·ocedunento que deu occa
estc ~nachromsmo.:em allucma~o ,t mm!a gente, que.' em sião ú proclamação que copiámos em a Gazeta n. 15, e a 
lugm d_e, desn:en.tl~ ~ma asse1çao em Si falsa, tem t1aba- continuação delle que obrigou as: A. Real a ~~ndar to
ll!aclo pai a a cxpllCaJ, mar as medidas, que constão dm ed1taes da pohcm que se 

'' Saibão, pois, os Srs. brasileiros que isto é dito mui seguem, como unico meio que restava para fazeT entrar 
gratuitamente, sem o menor fundameuto. As cOrtes em aquelles allucinadQs no circulo de seus deveres. 

\. 



DAS CONSTlTUIÇOES 200 

Editaes. 

<< O Dr. João Ignacio da Gunha, fidalgo cavalleiro da 
casa real, cavalleiro das ordens de Cbristo e da Torre e 
Espada, desembargador de aggravos da casa ela supplica
ção e intendente-geral da policia, eLe. Faço saber aos que 
o presente edital virem ou delle noticia li verem, que, em 
execução ás reaes ordens, que ácabo de recebe]· de 
S. A. R. o Priocipe Regente, expedidas pela secretal'ia de 
Estado dos negocias do reino, faço publico a lodos os mo
radores da banda de alóm, que, para seu bem e utilidade 
geral, nas presei!Les criticas circumstancias desde já se 
recolhão a esta cidade ou se retirem 6 leguas para o in
terior do pa~, pondo em segurança todos os ~cus have
res, gados e viveres, o que se espera dos mesmos r;uora
dores, não só por obcdiencia ás reaes ordens, como 
tamlJem em signal de patriotismo e zelo a bem da causa 
publica; . e para.. que cllegue á noticia de Lodos mandei 
affixar o presente edi_tal nos lugares mais publicas, tanto 
da banda de além, como nesta cidade. Rio de Janeiro, 2 
de Fevereiro de 1822.-:..Jo~o Ignacio da Cunha. u 

<< O Dr. João Ignacio da Cunha, fidalgo cavalleiro da 
casa real, cavalleiro das ordens de Christo e da Torre e 
Espada, desembargador de aggravos da casa da supplica
ção e intendente-geral da policia, etc. Faço saber aos 
que o presente edital virem ou delle noticia tiverem, que, 
em execução ás reaes ordens, que acabo de receber de 
S. A. R. o Principe Regente, expedidas pela secretaria de 
Estado dos negocias do reino, faço publico que desde já 
fica inteiramente vedada, até segunda ordem, a commu
nicação por quaesquer barcos, canôas, eLe., desta cidade 
ou de qualquer outra parte, para ~os si !i os da Praia
Gra~tde, Armaçtío, S. Domingos e suas immediaç.ões, ·cle
l}aixo da pena de ser mctliclo a pique pelas barcas canho
neiras, lancha..:~ e escalcres ele ronclu, qua.Jquer das referi
das embarcaçoes, que, em contravenção desta ordem, 
pretenderem passar para os indicados sítios, sendo nlém 
~sso rrsponsaveis seus respectivos donos por semelhante 
wfracção; e para que chegue á noticia de Lodos, e não se 
allegue ignorandta, mandei fixai' o presente edital nos lu
gares publicas, tanto tia banda de além, como desta ci
dade. Hio de Janeiro, 2 de Fevereiro de 1.822.-João 
lguacio da Cunha. )) 

<< Desenganados, pois, de que S. A. Rãal tomaria todas 
as )nedidas para os fazer obedecer, enviárão ao mesmo 

u Os officiaes vão autorisados para pedir e Vossa Alteza. 
os dias que forem indispensaveis para os arranjos dos in
d_ividuos da divisão, e alcançar de Vossa Alteza a garan
tia e_ se&nrança no emlJarq_n~- de lo~as as pessoas, que 
por segUirem a mesma opmmo estao unil}as a esta di
visão. 

<< Nós asseguramos a V. A. neal sobre a nossa honra 
do cumprimento das suas reaes ordens, e de conservac1io 
ua lranquillidade. Se o mcl·ecemos serão nov.os lilu'los 
que adquire Vossa Alleza, de gratidão de cada indh·iduo 
da divisão. · 

« Quartel-general da Praia-Grande, 5 de Fevereiro de 
1822.-Jorge de A villez Zuza1te de Souza Tavares, te
nente-generaL-Fmncisco Joaquim Cal'l'eli, brigadeiro. 
(Seguem-se as assigna!uras de dil'ersos commandantcs 
e officiaes). " 

<< Entendemos, portanto, que não restará outra cousa 
mtds que o embarque desta tropa, a quem já se deu dous 
me~cs de soldo adiantado para o seu partir'ular preparo, e 
ass1m se porá termo a uma desordem que deve tornai' 
cauteloso o Brasil a respeito da sua segurança, quando a 
sua defesa fõr no todo ou na maior parte coufiada á tropa, 
que, posto seja da mesma nação, e porventura animada 
dos mesmos sentimentos políticos, urw é comtudo nas
cida no terreno que defende, o qual olha ou com indiffe
rença, ou, o que ainda é peior, com uma especie de su
{Jerioridade nasr.ida da persuasão em que fica da necessi
dade tlc seu preslimo para . a manutenção da defesa 
cxlern<\, e segurança intestina de um paiz que não é o seu 
natal, o que !.unta influencia tem (a reserva de alguns 
cosmopolitas por genio e por estudo) para a ruaior ]Jarte 
dos lwmcns. 

u J\lirabeau disso, e disse uma ve!'lladc ctema em facto 
de polilir.a, << que uma .milicia IJem regulílda era a de
<< fensa mais conveniente; natural c segura de um go
<< vcl'llo livre; que se podia ler necessidade em algumas 
<< circumstancia"s de soldados mercenarios, mas que a de
<< feza da patria devia ser confiada aos cidadãos para estar 
<< e111 mtíos seguras. 

u E' a ')Jropriedade (conlinúa ellc) quem Taz_os cida
u dàos, e o fanatismo da propriedade é o mais ardente c 
u poderoso dos fanatismos. n 

Proclamaçãó de á de Fc~ereiro. 

Senhor no dia 5 a seguinte representação, que por ordem u soldados !-Não ó a ambição qu em vos chama, nem 
de S. A. Heal se man?ou imprimir: a de~polica a1·bitraricdc quem vos arranca do seio das 

. . vossas famílias: a defesa da palJ·ia, a observuncia da lei e 
<< Senhor.-0 general, commandanles e offic1aes da d1- o respeito á legitima autoridade elo augusto P1·incipe que 

visão auxiliadora respeitosamente dizem 9ua, tendo le-~ nos rege é quem vos ci.Jama. Uma ana rchia espantosa 
va_do á augusta prese_nça de V. A. Real d1Jferen~es sup- ameaça a segurança publica,_ e o cidadão vê-se no perigo 
phcas para que se dignasse conceder-lhe um termo ne- de perder os seus di..reilos. 
c~ssario para ~e prepararem pam o seu emba!·qu~, tem-se << Soldados, a vús pertence sustentar a cau~a s~grada 
v~sto a tres cl!as pn~ados de toda~ commumcaçao com a que defendeis . Nada tendes a temer; o J?Ortuguez quando 
cidade e com os habiLantes desta Vllla, que por ordem su- é rebelde não é portuguez; marchai com firmeza; u 
perior se tem retirado com todas as provisões. vosso valor e subordinação farfw com que os rebelt!es eu-

<< Além desta suspensão a divisão se tem privarlo das !rem na Jini.Ja do seu dever ;.mas quando a perlinacia e 
rações diarias, sem prévio aviso nem causa;_ isto é, Se- o o1·gulho não deixem apparecer a voz da razão c da jus
nhor, uma hoslilidade aberta, que só se pratica com um Liça no meio dos rebeldes, que fazem a inquietação da 
inimigo declarado, e os supplicantes têm di!Iiculdade em província, marchai sobre clles, arrostai o perigo e a 
crêt' que estas providencias sejtío emanadas do coração morte, porque viver sem honra, e na confustío e desor
paternal de V. A. Heal. O filho augusto do piedoso o dem, não é viver. 
Sr. O. João VI não pód~ mandar disposições contrarias á << nespeitai a .az dos vossos chefes, imitai o seu valor 
bumaniclade. e constancia, c no maior enthusiasmo e patriotismo, bra-

<< No meio desta calamidade, como é a falla de viveres, dai: Viva a religião 1 Viva a constituiçtío! Viva o rei l Viva 
os officiaes têm o prazer de pôt· ao conhecimento ele V. A. o Principe e viva a nossa palria l S. Gonçalo, em ú de 
Real que a divisão soffrc em silencio as suas privações, Fevereiro de 182~. 
sem ataca1~ propriedade alguma nem mover-se de seus 
quarleis; nós respeitamos demasiado a um pov~ g~ne
roso · e irmão nosso para offendê-lo nos seus chre!los. 
Portanto jfl que V. A. Real ú resp'onsavel ás curtes geraes 
da nação da sahida da divisão, nós nos retiramos gosto
sos deste paiz, e por ullima g1·aça só pedimos a Vossa Al
teza que se restabeleça a communicação livre com a cidade 
para tratarem dos seus arranjos particulares. 

O PRI~CU'E 1\EGEN'I'E MANDA SUSPENDER 0 SITIO 

Edital. 

u o o r. João rgnacio da Cunha, e te., ele ., ele. 
<< Faço sal.lcr aos que o presente edital virem ou dclle 
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noticia tiverem, que, em execução ás ordens que recebi 
de s. A. R. o Principe Regente, expedidas pela secretaria 
de Estudo dos negocio'l do reino, faço publico que !em 
cessado a causa por que se mandou ve?nr a commumca
cão entre esta cidade e os sítios da Praw-GJ•ande, Al'ma
êão, s. Domingo~ e suas. im'Eediaçues, e por isso está li
vre a reciproca commumcaçao entre os bab1tantes desta 
cidade c os da banda de além, e desde Já se podem reco~ 
lller ás suas antigas habilaç?es ; e para C??slar mapde1 
affixa•· 0 presente edital nesta c~dadc c nos SJtJOs_refendo~. 
Rio de Janeiro, i2 de Fevereiro de i822.-Joao lgnac10 
da Cunha. )) 

u Quartel -general da Guarda-Ve.lha, em 13 de Feve
reiro de 1822. 

Ordem do dia. 

u s. Ex. o Sr. general governador das armas desta 
córte e provincin manda publicar á guarnição que, ha
vendo já por mais de uma vez Lido occasião de elogiar as 
LJ•opas do seu commando, vai dar agora nm testemunho 
do quanto estas tropas são dignas dos maiores elogiõs. 

u s. Ex. vi o o i • regimento de cavallaria de milícias do 
commando do Sr. coronel Fernando Carnetro Leão, o 8" 
de infantaria dito do commando do SI'. coronel João de 
Souza Lobo, e o 9" dito do co111mando do Sr. corone-l José 
.Joaquim da Cunha, os quaes corpos esliverão da outra 
banda sob o commando do Sr. coronel Luiz Pereira da 
Nobre~a a quem S. Ex . dá os maiores ngradecimcntos 
pela ~u~ aclividade e inc:msavel zelo, teudo ás snas or
dens o Sr. major Santos da guarda real da policia, quê 
pela sua actividade Lambem merece ser mencionado. 

<< s. Ex. agradece o bom scl'l'iço·daquelles corpos, pres
tado em todo aquelie tempo pelit energia dos Srs. com
mandantes ·officiaes e soldados, e mui particularmente ao 
de cavalla;·ia, não só pelo que respeita ao armamento e 
fardan'lento, mas até á disciplina c manobra, que hem se 
deixa vêr ser devido, especialmente ao dito Sr coronel e 
mais officia~s. 

« s. Ex. vio lambem o batalhão d.1 granadeil·os e caça
dores da cbrlP, do com mando do Sr. Bento Barroso Pe
reira e do Ex. Sr. tenente-coronel D. Francisco da Costa, 
os quaes corpos se fazem dignos de lodo o elogio pela. en~r
.gia e denodo da9u.elles Srs. corn~audanles e ma1s Srs. 
efficiacs, ni10 om1llmdo o en\hUsiasmo do Sr. tenente
coronel graduado Joaquim José de Almeida do de caça
dores nssim como o do Sr. capitão Pardal, commandaute 
da b;·irrada de artilharia, o do corpo do commando· do 
Sr. teifcnte-coronel José Joaquim de Lima, qur., tendo 
em seu segundo o Sr. msjor conde de Escragnole, mere
cem de S. Ex. toda a attenção pela sua aclividade e pres
timo e igualmente o 4" regimento de infantaria de mili
cius 'da r.ôrte do comrnando do Sr. COI'Onel Aureliano José 
da costa Homem, que marchára debaixo do commando do 
Sr. coronel Aureliano José da Costa Homem, que mar
chárn debaixo do commando dn Sr. tenente-coronel Ma
noel JoiiO Gnlarte pelo impedimento physico do dito 
Sr. coronel. 

u s. Ex. acha além de toda a expressão os elogios de 
que tanto os Srs. commandantes e mais officlaes, como os 
officines inferiores e soldados destes corpos são credores; 
o nhantlono de suas c;Isas, famílias e bens, no momento 
em que a boa causa os chamou, o patriotismo e brio mi
lilar, que s. Ex. nelles con!Iccou, <I salisfar,ão com que 
se empregavão no serviço, e em que !ijlbon!inada e res
peitosamente cumprirão as ordens de S. A. R. o Príncipe 
Regente, as de. S. Ex. o Sr. genl'ral e mai§ superioi'C8, 
são irrefmgave~s testemunhos de que com laes tropas se 
deve sempre contar, ~ois que, guand_o _se enconlrfiO 
aquellas virludt's reumdas, Jámms de1xao de ser de 
accordo com o valor no comhnt~, . 

,, s. Ex. não póde deixar lambem de far.er os mer-::ci
dos ao i" batalhão de caçadores de Henl'iques, ás.duas 
compnnh1as do balulhão de caçDdores de milicins n. 2, 
st~b o com111ando do Sr. coronel Almada, que voá rã o para 
r.arlicipar da gloria d~ que ?S corpos acima mencionados 
1ão co!Jrir-se na manha dQ dm i O do corrente. 

/ 

<< Os Srs. commandantes e mais officiaes tanto de li· 
n.ha, <':Orno _de milícias, que formárão estes cdrpos, os offi
Ciaes mfen9res e soldados .delles, não são menos dignos 
de louvor, Julgando S. Ex. do seu dever mencionar o 
zelo e brio do dito Sr. cor(mel Almada, e actividade do 
Sr. lenente·coronel gra,1uado de artilharia Francisco 
Carlos do Moraes, que tem estado ás suas ordens. 

« S. Ex. agradece lambem ao Sr. coronel Marcello 
JoRquim Me~de~ de Menl'_zes, commandante das forças do 
campo· de sant Anna ; 1gualmenle a todos os Srs. offi
ciacs, e. ~fficiaes inferiores e soldados alli estacionados, 
pela acLIVldade que tem desenvolvido, e da mesma fórma 
ao Sr. tenente-coronel Francisco de Lima e Silva com
mandante do i' batalhão de fuzileiros e ao Sr. maj~r Lei
l~o do 2• dito. o bom ~erviço que tem prestado em todas as 
d1~erentes cnses, assim como ao Sr. tenente coronel Bils
tei~,. commandanle do 3" batalhão de fuzileiros, a sua 
actmdade, _e ao mesmo tempo ao St·. major Fernando 
Te~lcs da Stlv~ commandante do t• regimento de cavai
Jana do ex_erctto, que lambem em todas as occusiões tem 
mostrado toda a energia; uliimamcnte tem s. Ex. o 
Sr. _gene_ral a. agradecer aos Sr. commandantes, officiaes, 
offictaes mferwres e soldados dos batalhões de car,adores 
n.s. 2 e 3, dos regimentos 5 e 6, dos 1", 2" e 3" de mili
ctas da cõ1:te, do 2" ~le c~vallaria de milicias, do regi
mento e. lmgada de artilhana, do regimento de cavallaria 
do exe~ctto e guarda real da policia, o bem que seuberão, 
em cnse de ta.nt_a ponderação, manter a ordem, segu
l'ança e ~ran.qL~Ilhdade, que tem reinado nesta capital, e 
de que lao lehzmente gozão. o.s seus habitantes, o que 
ei_D p;Irte se tlove ao zelo e acLivtdade do Sr. coronel Vi
digal. 

u S. ix. não pód!llambem deixar do mencionar a acli
vidade- do . SI'. ma~.or José C!f~L.ano de Araujo, do 2" regi
m~.nto d~ _1nfantaua d? mit!Ctas, na commissão de que 
fô1a cncDuegado na no1te de 9 para 10 do corrente assim 
como . o ·~elo e bom serviço do Sr. coronel Antonio' Lopes 
de Ol.tveira B~l.lo_, ·commandantc ão 2• regimento de ca
valtarta de mihCias, q~e desde o dia 12 do mez passado 
te~ constantemente sido empregado em servit;o, em di
vet sos pontos, com Lod~ a efficacia; e o de todos os 
Srs. co~ma_ntl~ntes e mms officiaçs de guarnição, que se 
olferecêrao m.d1~llnctame!1le para tudo quanto coubesse 
em. seu palnot1smo, bno e honra, que tanto os carac
lerisa. 

« S. Ex. ~cou muito satisfeito com o servico do Sr. co
ronel _Fra~c!sc? José de Souza Soares de Andréa e major 
~ntomo EhstarJO, do corpo de engenheiros, gue tão e!lec- \ 

,t1vamente. so prestárão a tudo, e dos Sr·~. ofliciàes do seu 
estado-rnaw~, e de lodos aquelles q\1~ se ofl'cl·ecêrüo e 
asompanl_tárao pura a outra banda d·(ls quaes alguns 
ainda allt ~e achão íts ordens do Sr: coronel Nobrega, e 
c~m o serviço do delegado do cirurgião-mór do exercito 
nao devendo S. Ex. passar em silencio os serviços feito~ 
pelas ordenanças da côrte, soL o commando do sr. coro
nel Caetano José de Almeida, que tão briosamente se tem 
porta~o, cct~ aquelle zelo, boa \'ontade e deserppenho tão 
propno de Cidadãos honrados. 

<< O Sr. major de artil11aria Francisco de Paula Yas· 
concellos, commandanle da fortificação do Pico merece 
a S. Ex. grandes elogios pelo incansavd zelo e Íaboriosa 
actividade que ~em patenteado para a defesa daquelle 
ponto des~~ o d1a i6 do mez passado, assim como toda a 
sua guarntçao. · 

u S. Ex. agradece ao Sr. comrnandanle e mais empre
gados na forialeza de Santa-Cruz, !l ao mesmo tempo ao 
Sr. tenente-r.oronel Amador de Lemos, do regimento de 
milícias n. 7 do commando do Sr. França, e a todos os 
indivíduos deste cor!>O, que tão distinctamenle têm su· 
portado . tantas fadig<IS, e a toda a sua guarnição o seu 
z~lo e actividade, assim como a de todos os Srs'. com
mandantes, e officiaes e guarnições das outras for
talezas. 

<• Agm::lece S. Ex., finalmente, ao regimento de infan
taria de milicias n. 10, do ~ommando do S. coronel Fran
cisco Dias Delgado, a penosa marcha que fez para a coo
peração dos outros C\lrpos estacionados na outra banda, 

,, . 
I 
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assim como ao Sr. tenente-coronel Aureliano de Souza 
Coutinho commandante dos esquadrões do regimento de 
milicias ~- 5, do commaudo do Sr. Luiz l\Ian?el Pinto Lo
bato, que a grandes marchas corrêrão ã cap1tal logo q~e 
forão chamados, assegl!rnndo-lhes S Ex. c;ue Já n~ll~s di
visa a me$ ma honra, o mesmo brio e o ~1esmo patnotísmo. 
-José Manoel de i\loraes, deputado aJudante-general. n 

JORGE DE AVILLE~ E OS OFFICIAES COMMANÓANTES DOS 

CORPOS DA DIVISAO AUXILIADORA DE PORTUGAL ~EPRE-

SENTÃO ÁS CÔRTES DE !,ISBOA. 

Jor11e de Avillez e os officiaes commandantes da 
di visã~ auxiliadora, querendo j ustillcar-se perante 
as côrtes portuguezás, dirigirão ao congresso, por 
intermedio do ministerio da guerra, com data de 3i 
de Janeiro a seguinte 

Representação. 

cc No meio desta vertigem de homens esquentados e de opi 
niões conlraditorias se encontrou S. A. R. o Príncipe Regente 
deste remo. 

cc Se no concurso de uma administração regular du um Es
tado se necessita de um ministerio previdente e penetrante, 
que descubra ao longe os passos que dão os povos, quanta 
deve ser a capacidade dos homens de Estado em uma época 
em que todo este continente estâ commüvido? Que póde fazer 
um Príncipe jo,ven, rodeado de homens desconhecidos que o 
afagão para o enganar, que o seduzem para corromper suas 
intenções e afasta-lo de seus verdade!ros interesses? Que I se
não suC'cumbir ao peso de tantas sugestões capciosas? 

cc Os commandantes da divisão nãó podem sufficienlcmente 
expresssar o seu sentimento, ao ver que o herdeiro do throno 
portuguez se acha sem apoio para manter a sua autoridade, 
som conselho para dirigirir-se, e talvez fiado em seus maiore~ 
inimigos. Desejamos, Senhor, que nossos temores sejão sem 
fundamento, porque, como portuguezes, não podemos deixar · 
de amar a um Príncipe, que, dotado das melhores qualidades 
pessoaes, tinha sido e é objecto terno do nosso mais sincero 
aflecto. 

« S. A. R. tom Lido a desgraça de ser d~sviado de um modo 
tão sorprehendente, que tem sido induzido a tratar esta divisão 
como desobediente, a passar cartas régias reputando-a como 
inimiga, e privar-lhe o atfecto filial de beijar-lhe a mão quando 
esta divisão lhe enviou uma deputação. a comprimenta-lo no dia 
anniversario de S. A. a Priuceza Real. 

cc O general e comniandantes dos corpos da divisão auxilia- <C _Estes actos d~ odio e desprezo, feitos a um corpo, cujos 
dora desta.cada nesta côrte achão-se na nec~ssidade de expór serv1ços são mamreslos a este' soberllnO congresso, nã(J podem 
ás côrtes geraes da nação a conducta, que têm observado nas ler origem no coração mágnanimu de S. A. Renl~ elles são sug
crises viC>Ientas em que se acha este pa1~ desde a memoravel gc:ridos pelos deste congresso, os quaes considerão como o • 
época da regeneração política da ,monarcbJa portugueza. mai•Jr escolho para caminbarP.m ao seu lim. 

cc Um acontecimento tão grande commoveu d~s~e o fu~da- « Não são estas, Senhor, só as maiores feridas que se tem 
mento todo o reino do Brasil. O nome da conslltutçao ou a Jdéa aberto _na boa harmonia que havia entreS A. Real e esta di
de um governo represenrativo foi _ouv!do com terro~ por ung, visão: mas até o tem feito descer da sua alta gerarchia para 
com alegria por outros e com adt~nraçao pela mullldao de cas- persuadir familiarmente aos 50ldados em seus mesmos quar
tas, cuja civilisação esta na infanma. . leis que desertem e não voltem a Portugal, iuspirando ·lbes 

cc o partido ministerial pugnou sem. su_c~esso por deter os temores, como consta da deposição, e testemunhas que presen
raios da liberdade, que tão brilhante pnn01p1ava a resplande- ciarão e acompanhão esta exposição: esli!S actos de humilha-, 
cer á metropoli do lmperio portuguez: apoderou~se comtud_o ção e envillecimento, improprios a um herdeiro das virtudes 
do coração do todos o desejo de_tllelhorar a s.ua s1tuaçao _poh- da inclyta casa de Bragança, podem sõ ser a obra de uma poli
t:ca e de depô r o pod_er arb1trano .. Estes sent1ment?s de,!_:ber- tica machiavelica, que, cobrindo o caminho da verdade, o di
dada terião ficado sepultados no sew dos que os concebê. ao ~e rigem ao ponto dos seus desejo•, abusando da sua bondade e 
não encontrassem uma mão forte capaz de arrostar o poder m1- inexperiencia. 
nisterial. " Depois que se apoderárão do coração innocente do melhor 

cc A divisão auxitiadora, imitando o exem_plo d~ se~s. compa~ dos Príncipes, occorrêrão ao expediente dtl semear desconfian
nbeiros ·de armas de Portu,al, não podia ser IDdl_lierente a ças nesta diVisão; persuadirão-se, 6 verdade, com justiça, de 
sorte de um reino, que por identidade ~e razões dena ser ele- que não seguirião outra linha que as côrtes gcraes ordenassem, 
vado á classe de homens lh·res, convencidas de que em coope- e para deliberar a sua opinião no povo attribuião-Jhe inLen
rar a ella era um serviço tão distincto, como o ter afastado do ções as mais sinistras, e de q'-le n&o !ratão de justificar-se. 
seu solo exerci tos mais poderosos do mundo. , Preparados que ti verão os animos, levou a camara em 9 de Ja-

,1 Com efl'eito prestarão-se a obrigar o governo de Sua Ma- neiro um memorial supplicatorio, em nome do povo, para que 
ges.tade que jurasse a constituição, tal qual ~ fizes~em âs côrtes S. A. ncal llcasse nesta côrte. 
aeraes da nação, o que se eflectuou sem res1stenma nem oppo- « Ainda que a divisão sabia por todas as vias que a pruden
~ição alguma a 2d de Fevereiro do a.n~c passado. Era de espe- cia humana suggere, e está praticado por actos positivos que 
rar· que a povoação â luz da aurora .t~hz se esforças~e.a melho- em todas· as partes se usão para taes objectos, que aquelle 
rar as suas instituições civis e pohLicas para adq_u!nr aqu_ella passo era preliminar da emàncipação que pretendem, com
liberdade racional, que é o fruto da moral da vtnhda~e e ms- tudo pura que jâmais attribuissem á divisão inlluencia alguma, 
trucção geral dos povos; porém, ou que o ~stado defictente de que turbasse o gozo e exercício de seus direitos, se mantev,ll 
educação e os defeitos do ,governo 1ntenor afastassem a seus ha- socegada nos seus quarteis. 
bitantes- da acquisição .dos bens, que der!'á!J!a sobre um povo cc Esta conducta, longe de accalmar a inqie ta~ão dos irmova
um governo representatiVO, o facto é que, IOJif!erentes aos seus dores, os animou para procederem a actos violentos. Nas so
verdadeiros interesses, tem fomentado e coadJuvado o _formar ciedades dos primeiros orticiaes do Estado se debatia pu!Jiica 
uma divisão entre este reino e o d~.Portugal, ca~oDisando, mente a necessidade de embarcar a divisão antes que chegasse 
como do"ma a necessidade de emanCipar-se o Brasil. A sep~- a que devia rendê-la. 
ração er:f q~e se achão as províncias os zelos da prospen- cc N'um povo enthusiasmado, aonde se fazem com summa 
dade de um só povo, o desarre, ou para melho: dtzer, a ~e- facilidade todas as impressões que se desejão, nem é dirticil de 
gradação em que tem cahido particularmente o Rto de Jane1_ro propagar-se por todas as partes a resolução attribuida ao go
desde que Sua Magestade tt·a~la~oll, com a s~a p~sso3:, â ~1s- verno, de desarmar e embarcar por força a divisão. Ao mesmo 
boa 0 assento do governo, tem. IDC~lado sens~çocs ta o d1fler en- tempo se assignala vão com certeza novol!, ministros do governo, 
tes e tão hetero"eneas, que é diffiCII dcscobrtr-se a vereda que assim como o general das armas. 
tomão os povos,

0

e' dos interesses locaes tão oppostos. cc O general desta divisao, que era naquelle tempo o general 
cc Esta posição política tem aberto o campo aos demagogos da província, vendo que a sua pessoa era inutil em taes cir

e a outros aventureiros para surgir da obscur~dade em que ~e cumstancias, pedio a sua demissão. Esta noticia, unida às de 
acha vão, e· obter os primeiros cargos da_republlca ; tê~~se err- armar as milícias, mcrntar peças tle artilharia e nomear general 
gido em orgüo dos povos e athlet_as da liberdade bt·aslleira. Os de armas, agitou o animo da divisão, e persuadia-se com effeito 
tln"eitos de uma administração VIciosa sentem-se multo tempo que todo aquelle apparato era dirigido para afasta-la deste 
depois da sua extincção: o Brasil supportava uma porção .de paiz com i~nominia; e, temendo a sua execução, acbou ore
empregados nos tribunaes o decreto das côrtes para ~s e~t!n- curso de dtrigir-se ao gener·al, expô r lhe o perigo em que se 
guir e o da volta do Príncipe, o ~os destB:camenâtos.exped:ICido- vião, exigindo se pozesse â sua frente. ~ 
narios, vir·ão-se eomo uma hostilidade dtrecta provmma o . . _ 
Rio de Janeiro e povos adjacentes; destacárão-se todos os agen- cc O gen~ral, mfo!·mado do perrgo gue ameaçava, nao se 
tes de descontentamento para gritar, fallar e censurar do m~do .achando ;unda conb;mada a sua dem1ssao; conforme o art. &o 
0 mais vchemente contra os autores de taes d~cretos; as 1m- das I~strucções que recebeu d_o ~overno de S. A. Real pela se-

rensas enchêrão-se de papeis injuriosos a dignidade do au- cretana da guerra, em que o.~az1a responsa~elás cOrtes da .s~a 
p usto congresso e· de seus i Ilustres. membros i emissarios com conducta em qual.quer occasta~ ~m que_P~r2gasse a lr?nquJih: 
g reclamações incendiarias, subv-ersivas da umdade da m_onar- dade publl~a! ~o r reu aos quar tets da dt~Isuo, e depois de so 
~h· corrião pOl' todos os povos e estradas das provinmas de cegados se dtngw aos da côrt~, _que estava_o sobre as armas em 
l4i~as e s. Paulo. ' attitudH ameaçadora a tranqUIIIJdade da cidade. 
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« Não perdeu tempo para afastar o motivo da discordia ci
vil, porém, ainda mais com o objecto de afastar toda a desor
dem que podesse occorrer, do que para defender-se, tomando 
as medidas adequadas por si, como o Pncarrega E'Xpressamente 
o artigo citado das mesmas in;trucções, e do que acompanha 
a esta exposição uma copia. 

<< Como era responsavel ás córtes pelas instrucções, e achan
do-se S. A. Real em desconfiança, como apparece dos docu
mentos publicados pela imp11msa, qui~ evitar lodo o pedgo a 
que induzia a fermentação que no campo de· Sant'Anna se via, 
determinou em consequencia r etirar-se_a estes acantonamen
tos, com licença de S. A. Real, conforme os documentos 
juntos. 

« O general e com mandantes dos C'Jrpos desta divi~ão julga
Yào ter perto um termo a uma diflereoça em que não ti verão 
iniciativa ; porém desgraçadamente virão com sentimento que 
este acto de moderação, em obsequto da tranqutllidade pu
blica, se tinha vtsto como uma hostilidade declarada. O go\<erno 
de s. A. Reãl expedia ordens c cartns régias para as capitanias 
de S. Paulo e Mina;;, pediõdo tropas que marchão sobre a ca
pital, indicando ataques da nossa parte; as fortalezas se têm 
guarnecido com forças dobradas; em torno de nós se achão 
corpos acantonado,,. como. cercando a divisão, e por mar se 
preparão lanchas cannhonmras. 

c< Os habitantes da cidade oonservão-se n'um continuo 
llJarma, agitando os unimos com descmbat·ques suppostos, inti
midando-os com saques: roubos e tod'a a especie de violencias. 
Tudo isto se faz de um modo lil.o escandaloso c igoobil, que os 
representantes têm pejo de o k:var ao conhecimento do sobe
rano congreij?O. Por outra parte se inquietiio os soldados, o!l'e
recendo-lhes caixas illegae~ e subversivas da disciplina militar; 
perseguem e se prendem as pessoas que communicão com a di
,·isão, com infracçiio directa ~ da segurança individual; consen
tem-se toda a especie de insu1los, com que tem desafogado seu 
iusaciavel odio os inimigos da unidade da nação. 

<< No meio drsta tormenta política, e~ta divisão se manteve 
inalteravcl nos limites da subordinação, e conservando a paz e 
t.ranquillidade dos habitantes, e lisougeando·se de que não a 
accusão de um só faeto que possa r eputar-se como violação dos 
direitos dos cidadãos, sem deb:arcm por isto de conservar ao 
mesmo tempo o caraater de soldados de uma nação iivre, que 
não permittir:l. so insulte a honra de uma divisão que é parte 
do exercito nacional. . 

<< Ao levar ao conbecirnento de Vossa Magestade estes factos 
o general e commandantes dos corpos da divisão não podem 
dispP.nsar-se de expressar o stnlimento com que t~m visto des
llgurado os factos, :~Iteradas as causas e prevettida a opinião 
contra elles. 

gia em 1.822, e commentada :pelo editor com uma 
introducção sobscripta pelas miciaes M. D. S., 
afirma que tudo o que contém a representaçll.o é 
11\entira, desaforo e insulto, pois os autores da re-
presentaçll.o sabião que, pelo poder arbitraria que 
elles se arrogárão; todas as casas existentes nesta 
copital conccbêl'ão odio mortal contra os hospedes, 
que além de ingrat~s, desatinadamente projecta·vão 
insultar,· roubar e governar a seu arbítrio, consti
tuindo-se zangões que Portugal lançou para fóra, 
os quaes ao Ifrasil convinha não receber a peste. 

Desta côrtc forão emissarios portuguezcs na barca 
de vapor espalhar o terroriHmo contl·a os que pre
tendessem obstar a retirada do Principe, que Irri
tou tanto ao povo de Santos e de S. Paulo, que es
teve nos termos de-os espaucat·, retirando-se os taes 
missionm·ios na noite do dia seguinte, cb~mando, o 
povo de louco. 

Diz o commentn.dor da representação que o plano 
da divisão falhou, de ser o Pçincipe Real sorpre
bendido pelos caçadores em S. Cbristovão e condu
zido para bordo da fragata ; de serem cortadas as 
aguas da Carioca e do campo rle Sant'Anna, de se 
tomarem as melhores posições e armazens; de se 
violentar a cnmara a desdizer-se da sua pretenção, 
e de se erigirir á vontade um govemo provisorio ; 
de se prenderem cincoenta e tantos ricos chamados 
republicanos no seu t·ol de proscripção, e igual
mente o visconde do Uio-Sêcco, depo1s marquez de 
Junuiahy, com uns cento e cincoenta notados com 
o titulo· de rebeldes ás côrtes, acompanhando a tudo 
isto nm connsco ou saque nos bens dos proscriptos, 
e assim passando ricos para Portugal; que Jol'ge de 
Avillez foi pessoalmente seduzir o batalhão -ae ca
çadores aquarteladc em S. Christovão ; que Avillez 
mentio quando diz que o Príncipe delerminou que 
a di visão se retirasse; ao contmrio a retirada lhe 
foi impo~tn. 

E' curioso lêr-se esse folheto, qne embora s'eja 
rat•issimo, encontJ'a-se na bihliolheca fluminense e 
na do Sr. Dr. J. A. Alves de Carvalho. 

· « Porém rrós, Senhor, nos acolhemos debaixo da sombra de 
Vossa M~gestadc. Este augusto congresso, que é o depositario 
dos direitos da nação, julgará a nossa conducta; nella a divi
são nil.o tem tido outro objecto que conservar a unid:.~de e in
tegridad~ d~ Imperio portugucz, e prote~cr os direitos do cida
dão, a d!gntdade da corôa e a alta aulondade das cõrtes geraes 
da nação: se no modo nos temos eng~nado, o nosso erro sera 
de opinião e não de vontade. Nós nos submettemos ao juizo 
imparcial dos representantes da nação, que congrogatlos nesta 
augusta assembléa avalian\õ no seu justo preço a conducta da 
divisão. 

OS PI,AiSOS DE JORGE DE AVILLEZ PARA tDIAR A\ SOA PAR· '\\ 

TIDA PARA A EUROP,\ Á ESPERA DAS FlOIIÇAS DE PORTO~ '\ ·<c No meio dns atldbulaçues em que nos achamos lemos ma
nifestado a moderação possível, assegu1·ant1o oo,sa submissão 
e respeito a S. A. Real. a quem temos testillcado de 11m modo 
o mais solemne o nosso ~mor e á sua real família. -

« As supplicas dirigidas pelo motivo das baixas absolutas e 
das parelhas de mulas pedidas, cujas copias acompanhão a esta 
exposição, convencenlõ a Vossa MageHade do respeito com 
que tem visto sempre a augusta pessoa de S. A· Real. Alli verá 
este soberano congresso as vistas pacificas com que se tem con
duzido, apezar de tantos insultos e libellos publicados para dc
oogrit· sua conducta. E para que o noverno de Sua Magestade 
SeJa correctnmente instruido desses desagrada v eis successos, já 
o participamos a 18 de JanEl.iro por via do mini§tro da 
guerra. 

« Eotrutanto o g,,nhor coaserve em prosperidade a Vo~sa 
Mageslade para gloria da nação. Quartel-goneral da Praia
Grande, 31 de Janeiro de 182'!.-Jorge de Avillez Zuzarle de 
Souz~ Tavares.-1-'rancisco Carretti, bri~adeiro.-Antonio José 
Soares Borges e Vasconcellos, coronol do rogimento n. tf>, 
com mnndanto do I• batalhão.-João Corrl!a Guedes Pinho. co
ronel do regimento de infantaria n. 11.-Antão Carcez Pinto 
de Madureira, ll'ucnte-coronel commandante do 3• de caçado
res.-Antonio V~leriano de Souza Castro,~· tenente commun
dante dos artitlces.-José da S1lva Reis, tenente-coronel eom
xpandante de artilharia. » 

GAL ·FALEI,\nÃO.-E' FORÇADO NO DIA &0 DE ~'EY.ER&IRO 
DE 1822 A .S~IBARCAR CO.ll A DIVISAO: 

A má fé com que o general Jorge de Avillez ti·a
tám da sua passagem para a outra banda da babia 
do Rio de Janeiro mallpgrou-se-Jhe, assim como o 
projccto de se apoderar do Príncipe para o mnndar 
para Portupal, ·e lambem da fortaleza de Santa
Cruz para !Jcar senhor da barra deste grande porto 
e ter uma praça forte, onde em caso de necessidade 
pudesse resistir por algum tempo a forças muitas 
vezes superiores ás suas. 

Apezar de tanto mallogro, a sua maligna perse
verança o leva ainda a novas tentativas igualmente. 
arroja~~s e i~npossi~eis de execução, e isto púrque 
presumm mmto de SI e contava com exagemcão no 
.valor dos sens soldados. Para que isso assim po
desse acontecer era necessario que o seu juizo fosse 
diverso a respeito dos seus àdversarios. Achou-se 

Esta representação, feita ao congresso de Lisboa enganado. - -
foi reimpressa no ~io de Janeiro na imprensa ré~ I Jorge de Avillez esperava no Rio de Janeiro por 
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uma expedição maritima, com tropas de desembar
que em via de Lisho:t, com destino ao !tio de Ja
ueit·o e escala por Pernambuco, onde devia des
em'Larcar o general José Corrêa de Mello e toda a 
tropa ou parte della, se assim fosse necessario, 
para manter o socego publico na mesma província, 
e isto na phrase dos legisladores da constituinte 
portugueza. 

O commandante desta expedição era o chefe de 
divisão Francisco Maximiano, que vinha a bordo da 
náo D. João VI. Jorge de A villez pretendia protel
lar a sua partida até á chegada desta divisão, jul
gando achar-se então, com a reunião della, com 
força sufíiciente para se pôr na offensi v a contra a 
autor·idade do Príncipe Regente. 

A actividade do governo naquelle tempo se im
primia em todos os actos de sua administmção. 
A 29 de Janeiro todos os navios destinados a trans
portar a divisão auxiliadora estavão promptos de 
todo o necessario para seguirem viagem. Pot' aviso 
do ministerio da guerra dirigido ao marecht~l de 
campo Carretti, commandante da divisão auxilia
dora, com a data de 30 do mesmo mez, determinou 
o Príncipe Regente que a divisão embarcasse sem 
perder tempo. . 

Carretti em o commandante legitimo por ter sido 
nomeado por el-rei, e AvHlez era commandante in
truso que a divisão tinha escolhido no acto de se 
revoltaJ', e por isso o ministro não se dirigia a elle. 

Em presença da . ordem de embarque os chct'es 
dos cot·pos pedirão que o embarque fosse adiado 
para o dia 5 de Fevereiro, e o Príncipe annuio a 
este pedido, acreditando na boa f'é dessa gente. No 
dia 5 pedirão elles ainda que fosse demorado o em
baPque até o dia 8 do mesmo mez, motivando este 
pedido com a necessidade de certos arranjos do
·mesticos, que até então não tinhão podido con
cluir. 

O Príncipe annuio ainda a este segundo pedido; 
mas, chegado ao prazo marcado, a divisão não em
barcou nem deu mais satisfações sobre a sua des
obediencia. 

Com este jogo os seus chefes procura vão ganhar 
ternllO até que chegasse a nova divisão, que se es
perava de Portugal escoltada pela náo D. João VI. 
A divisão com estes manejos já não podia sorpre
bendet· o governo, que a tudo occorria com provi
dencia e incrível actividade. 

Por cditaes da policia, datados de 2 de Fevet•eiro 
foi prohibida toda a communicação com a margem 
do norte da hahia do Rio de Janeiro, onde a divisão 
se achava aquartelada, e ordenado a todos os habi
tantes daquelle lado houvessem de se retirar para o 
interior a 6 leguas de distancia. Naquelle tempo as 
ordens do governo crão obedecidas e executadas 
com fiel promptidão. 

Pelo litoral, em frente do aquartelamento, a tiro 
de canhão, l'orão postadas a fragata União, com
mandada pelo chefe de divisão Rodrigo Delamare, 
a corveta Libeml c alguns barcos canhoneiras, 
promptos a faze1· fogo sobre os quarteis ao primeiro 
signal .de desobediencia. 

O general Curado, que já então era govemador 
das m·mas da côrte e província, passou-se para a 
outra banda com o seu estado-maior, e estabeleceu 
o seu quartel-general em S. Gonçalo, onde estavão 
acampados um batalhão de granadeit:os, outro de 
caçadot•es, dous esquadrões de cavallaria e 4 peças 
de artilharia. 

Em Vil_l~-!'l"ova cstavão reunidos o regimento 
n. 8 de mtllctas, com mandado pelo coronel João de 
Souza Lobo, o regimento n. 9, tambem de milícias, 
commandado pelo coronel José Joaquim da Cunha, 
e o f • de ca vallaria, igualmente de milicia. Estas 
forças do com mand-o do general Curado levavão os 
seus reconhecimentos até o morro de Sant' Anna, á 
meia legua de distancia dos quarteis da divisão por
tugneza. 

A fortaleza de Santa-Cruz destacava patrulhas até 
á Pl'nia de Fóra e S. João de Icarahy. Estas forças 
ardiào em desejos de virem-se ás mãos com as for
ças portnguezas. O signal de ccmbate seria para 
ellas um momento de grande prazer. 

Na tarde do dia !.l o Príncipe Regenle apresen
tou-se a bordo da fragata União, c dalli ordenou 
que, ao amanhecer ào dia seguinLe, a divisão co
meçasse a emba1·car par·a bordo dos transportes. Os 
chefes portuguezes vierão a bordo; c, com bastante 
arrogancia, p1·etendêrão impôr ao Príncipe e adiar o 
embarque; mas Sua Alteza, com dignidade e no
breza, os repellio, dizendo que se fossem embora, 
e que se as suas ordens não fossem cumpridas, ao 
amanhecer o dia seguinte principia vão as hostili
dades. 

Jorge de A villez, falto de todos os I'ecursos c 
apertado pelas criticas ciscumstancias a que o ti
nbão reduzido as suas imprudencias por ter desobe
decido ás ordens do Príncipe llegentc, e receiando 
maiores desgraças, chõtmou a concPlho os officiaes 
de di visão, e depois de lhes ter ponderado todas 
estas criticas circumstunllins, com impossibilidade 
de uma viagem por terra para a Bahia, lhes disse : 
cc O Príncipe Regente está á f1·ente da força ini
miga, e sendo elle corajoso, e atrevido como é, nós 
deveremos fazer-lhe fogo!!! )) 

A resposta e decisão do conselho sendo negativa, 
tratou Jorge de A villez de dat· as ordens para em
bar.ear-se ,com a divisão, e ao amanhecer o dia Hl a 
divisão operaYa o seu embarque; c no dia H, pelas 
5 horas da tarde, estava tudo ·embarcado. 

<< No dia 15 (diz o << Diario do Rio >J em seu n. ::13 de 21 de 
F~vereiro de 18::12) do corrente mez sahio deste porto para 
Lisboa a divisão auxiliadora de Portugal, cujo auxilio tão caro 
custou aos habitantes de~ ta côrle e província, e nllo menos aos 
das províncias limitrophes, a quem se pedirão forças para fazor 
frente ás suas tropflias e criminosa insubordinação, o que 
nmito deve atrazar todos os ramos da industria a que se appli
cava muita da gente que foi mandada marchar em soccorro 
desta capital. 

<< Louvemos á Providencia, que enviou um raio de luz que 
fez vér aos insuborriinados a grandeza do precipício que se 
achava cavado adiante de si, e que de necessidade se despenha
rião se dessem mais um passo na sua cegueira. 

cc Fornecidos de quanto lhes era necessario, e com tres me
zes de soldo adiantado, se embarcá rão nos transportes abaixo 
designados, sendo acompanhados pelas corvetas de guerra 
u Maria da Gloria, >> commaodada pelo capitão de mar e guerra 
Diogo Jorge d.e Brito, e << Liberal, >J com mandada pelo capitão· 
tenenttl João Bernardes Pereira Cauper. 

Trãnsportes que conduzirao a divisão auxiliadora e 
numero de pessoas que conduzirao para P01·tugal. 

<< Navios : 
« 1. «Conceição, >> mestre Luiz Antonio Guimarães: C<?ndu

zio 210 pracas, inclusive 12 mulheres, 8 filhos e ma1s um 
addido. 

cc 2. cc S. ,Wsé Americano, >J mestre Antonio de Barros : con· 
duzio 206 '(Jfaças, 68 pessoas das familias dos ditos, o majot• 
Alexandre de Albuquerque e o capitão José .Maria Torquato. 

cc 3. cc'Tres Corações,>> mestre José João de Campos: con
duzia o tenent~7-genfiral Jorge de Avillez, 2 ofllciaes addidos, 
214 praças e 26 pessoas das faroilias ditas. 
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" 4. c< Despique, » mestre Jacintho Alves Teixeira: condu
zia !58 praças c 51 pessoas de familia. 

cc 5. cc Duarte Pacheco,>> mestre José Moreira da Costa 
Lima : conduzia 163 praças e 24 pessoas de família, 

cc 6. cc Industria, ,, mestre Valeria Lourenço: levou 120 pra
ças e 3t pessoas de famiiia-

cc 7. Navio sarda cc Verdadeiros Amigos, » mestre Manoel 
Antony: conduzia 172 praças, 3 addidos e 4t pessoas de fa
mília.>> 

As corvetas llla1·ia da Glo?·ia e Liberal clevião 
acomp:.mbar os transportes além do cabo de Santo 
Agostinho, levando comsigo a divisão auxiliadora 
a maldição dos pacíficos habitantes do Rio de Ja
neiro, que ella inquietou por tanto tempo. 

A viagem foi longa e fastidiosa alé ao equ:~dor. 
Alguns navios mais ronccir·os, depois de muitos 
dias, forào arribados a Pernambuco, onde recebê
rão tudo o que necessitaviio pat•a continuarem a 
viagem. Em um delles (T1·es Co?·ações) ião Jo1·ge de 
Avillez e O. Joaquina, sua mulher. Esta bavja 
adoecido na viavem. 

Ajunta provisoria de Pernambnco, ao passo que 
forneceu tudo o que era necessario para que po
dessem seguir viagem, probibio aos ofíiciaes e sol
dados de poderem vir á terra. Esta prohibição não 
houve melO de a fazer dm·ogm· e:11 favor da mulher 
de Jorge de A villez. 

Os navios fundeárão no Lameirão, e todos sabem 
quanto é preciso, e muitns vezes arriscado, o ser
viço naquelle fundeadouro. A demora foi por isso 
mais longa do que seria se os navios podessem en
trar á barra. 

O medico, que ia a bordo vót' n doente, nem 
sempre podia atraca1', c algumas vezes o fez com 
risco de vida. 

Jorge de Avillcz, que tão sinistramente figurou 
neste drama, era coronel de millcias quando os 
francezes invadirão Portugal. Como tal entrou para 
o exercito que se organisou pela restauração. A sua 
bolla figura o fez recommendavel. Não tinha outro 
merilo. Foi official óbscuro, por quanto nos 7 an
nos de campanha em· que militou não se distinguia. 
Para provar o como sempre forao tratados os por
tuguezes no Brasil verá o leitor um dcstilentido que 
um official da divisão dá :ís mentiras que propa
laviio. 

No Dian·o do Rio de 16 do mesmo vem esta unica 
despedidll: 

u Antonio Garcez-Pinlo de J\Jadurcira, tenente-coronel 
do balalilão àe caçadores n. 3, na angustia do tempo 
apenas sufficiente para cumprir com o primeiro de seus 
deveres, sem perda de momento, é muito sensivel aos 
que lhe faltão para poupar este annuncio, a que recorre 
para justillcal·-se e protestar aos seus .amigos, e a cada 
wn em particular dos honrados habitantes do llio de Ja
neiro, o quanto vai penetrado de justa saudade e eterna 
gratidão, a que só poderá retribuir levando por toda a 
parte, a que os destinos o conduzirem, o elogio de um 
povo por tantos títulos digno de lembrança e de vene
ração. " 

P1·oclamação. 

cc Habitan te do Rio de Janei ro.-Quando a causa publica e 
segurança nacional ex.igem que se tomem medidas tão imperio
sas, como as ha pouco tomadas por mim, é obrigação de povo 
confiar no governo. 

cc Habitadores desta provincia! A rcpresental)lo por vós res
peitosamente levada a minha real presença, e por mim aceita 
de tão bom grado, esta tão longe de ser um principio de sepa
ração, fi!le ella vai unir com laços indissoluveis o Brasil a Por
tugal. 

cc A desconfiança excitada entre tropas da mesma nação (que 
horror!!!) tem fuilo com que algumas cabeças esquentadas e 
homens perversos, inimigos da união de ambos os bemispbe
rios, tenhão macbit•ado qnanto podem para vos illudircm, j a 
vocal. ja pol' P.scripto; não vos deill:eis enganar; persisti sem
pre inabalaveis na tenção que tendes de vos immorlalisardes 
conjunctamenle com toda a nação, sêde constitucionaes perpe
tuamente ; não penseis em separação nem levemente: se Jito 
fizerd es não conteis com a minha pessoa, pol'que tdla não auto
ri sanl. senão acções que sejão baseficadas sobre a honra da na
ção em geral e sua em particular. 

cc Portanto eu repito o que vos dissr· no dia 9 do corrente, e 
sobre que me fundei para aceitar a vossa representação-união 
e tranquillidade. 

u Com -união-sereis fulizes; com-tt·anquil tidade-feli
cissimos. 

cc Quem pretende (e não conse~uiró) desunir-vos, quer ex
citar, e excita idéas tão execrandas. anti-políticas e anti-cons
tilucionaes, entre vós, de certo esta assalariado com dinheiro 
qne entre nós se não cunha; e quem não quer tranquillidade são 
aquelles que no seio della nunca serião reputados senão como 
homens vis e infames. Vós sois briosos, eu constante. Vós que
reis o bem, eu abraço-o. Vós tendes confiança em mim, eu ém 
vós. Seremos felizes. 

cc O Lorte que devemos seguir em primeim lugar é a honra, 
e dahi para diante tudo qnanto della descenda. 

cc Conto com a vossa honra ; confio em vós: contai com a 
minha firmeza. » 

Cartas do Principe Regente esc!'iptas a el-rel seu pa·i. 

C< Rio de Janeiro 29 de Janeiro de 1822. 
cc i\Icu pai e me~ Senhor.-Sabbado, que se contárão .'l6 do 

corrente, recebi uma deputação que veio de S. Paulo por parte 
do governo, clero e povo da provincia, e exigirão de mim o 
ficar no Brasil até se representar ás côrtes o damno que causa a 
minha retil·ada, e lambem sobre a fórma do governo, como 
Vossa Magestade v era da falia que ellcs fizerão e que remetto 
inclusa, esperando que Vossa Ma~~stade a leve ao conheci
mento do soberano congresso para que elle conheça a fundo a 
o.pinião do Brasil. 

cc A divisão cada dia está mais insubor·dinada, c, visto este 
sou anti-constitucional modo de proceder, Jâ lenho navios 
promptos para a levarem; espero que ella saia até 4 do mez 
que vem, o m1is tardar. 

« Deos guarde, etc. " 

C< Rio de Janeiro, 2 de Fevereiro de 1822. 
cc Meu pai e meu Senhor.-Hontem chego'u o correio, e 8enli 

muito não ler tido carta de Vossa Magestade. 
. cc TenhC' procurado todos os meios para que a divisão ~uxi· 

ha!fora pa1' la por bem, porque lhe tenho dito que assi\Jl o 
extge o socego desta província ; mas, apezar das razões, não 
querem partir. 

1 
cc Hontem proclamei-lhe um tanto forte; mas1o generallJue 

elles elegérão, que é o Avillez, lhe te 1~ dito, como Vossa Ma
gestade vera dos ofllcios da secretari3, que é contra a sua ~ 
honra obedecerem, de sorte que não q~crem embarcar. 

cc O prazo que lhe dei para embarcarem é até 5 do corrente, 
e se elles o não qllizerem fazer então nem ~e lhes paga, nem se 
lhes manda de comer, nem agua; e como ellcs pela terra des
tro não podem entrar, porque estão cercados pela retaguarda, 
e a meio rio está a fragata cc União " e barcas canhoneiras : 
hão de embarcar ou hão de morrer. 

cc Sinto infinito que homens, que vierão da campanha tão 
victoriosos e cobertos de louros saião daqui cobertos de vergo
nha, de dcHcredito e com o ferrete de rebeldes. 

« O que eu lhe sollri como homem, eu lhe perdC.o; mas e 
que lhe aturei como lugar-tenente de Vossa .1\la<>estadc, e as 
offensas a mim feitas directa e a Vossa Magestade indirecta
mente, cumpre a Vossa Magestade, como rei, castiga-las. ' 

cc Peço a Vossa 1\lagestade que faça constar ás córtes todo 
este máo rnodo de proceder da parte da divisão par~ que l:lllas 
obrem o que entenderem. 

cc Deos guarde, etc. >> 

Proclamação. 

C< ·o Principe llegenle do Brasil á divisão auxiliadora de Por
togai.-Corn a maior estranheza e cheio de indignação vi a re
presentação que acabão de fazer -me os commandantes e ofil
ciaes dos corpos desta divisão. 

« Que delírio é o vosso, soldados I Como é possível que 
tropas portugezas, que alcançárão um renome immortal nos 
campos da gloria contra a usurpação franceza. esquecidas agora 
de tudo o que forão, queirão constituir-se rebeldes manifestos 
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A minha sagrada autoridade, e ao art. 36 das bases da nossa 
santa constituição, ameaçando verter o sangue de seus irmãos, 
e encher de espanto e luto esta pacifica cidade, que os agasa
lhára e hospedAra tão generosamente? . . . 

« Homens inseusatos! Porv entura o soldado perdeu Jamais 
a sua honra e dignidade quando obedece aos seus superiores e 
ao seu prir.cipe, quando s~crilica falsos pundonores, filhos da 
inconsiderarão ou do crime, ao repouso publico, á segurança 
de seus concidadãos e:\ sal v ação do Estado? Porventura, r e
crudescendo novas e imperiosas circumstancias, não é do de
ver da aulot·idade suprema mudar de resolução e tomar novas 
medidas? 

« Pretendeis vós illudir-me por mais tempo com expressões 
humildes na apparencia, mas criminosas na realidade, e dimi
nuir a atrocidade da vossa resolução de resislirdes pela força 
ás ordens do vosso príncipe? Eu vos ordenei na madureza da 
razão de Estado, da justiça e do bem geral que devíeis crn bar
cãr, e mandei aprornptar de antemão tudo o que era preciso 
para a vossa commodidade e boa passagem : ent~o. soldados, 
por que não obedeceis? 

« O soldado, que é desobediente ao seu superior, a!ém de 
pessime> cidadão, é o maior flagello da sociP.dade civi l, que o 
veste, nutre e honra. Na execução de~ ta minha real ordem de 
certo nao fica manchada a vossa honra, mas sim na vossa in
considerada e criminosa resiotencia. 

« Quem vos duu o direito de nomear para vosso general um 
intruso, e ja demittido do exercício de general das armas des ta 
eôrte e província em 12 do mez proximo pas10ado? A h I solda
dos, em que abysmo de desordens e crimes não precipita um 
primeiro passo quando é mal dado? 

<< Officiaes e soldados p01 tuguezes! Ainda é tempo aprovei
tai os momentos preciosos que vos dão vosso bom príncipe; 
lançai do vosso seio os homens drsacreditados na opinião pu
blica e rebeldes as minhas ordens. Eu vos mando, poi;, por 
asta derradeira vez que cumprais:\ risca o que vos ordenei, 
porque êstou-firme e inabalavel em fazer respeitar a minha 
t·eal autoridade-por todos os meios que a justiça, a honra e a 
salvação do reino unido me prescrevt:m. Tal é a minha ultima 
resoluçr.o. 

<t Exijo, pois, de vós que declareis immediatamente se en
trando no verdadeiro caminho do dever quereis outra vez fa
zer-vos dignos do nome de> honrados e fieis soldados portugue
zes, ou, desobedecendo ás minhas ordens, sêrdes marcados 
para sempre com o ferrete de rebeldes e foragído.s. DecidiJ! •.. 
-Príncipe Regente. >> 

Ca~·tas do Principe Regente. 

« Rio de Janeiro, 12 de Fevereiro de 1822. 
c< Meu pai e meu Senhor.-Cansado de aturar desaforos á 

divisão auxiliadora e faltas de palavra, assim como a de fi'> 
dia. 5 deste mez prometterem ficarem embarcados no dia 8 ; 
fui no dia 9 a bordo da « União, » e maRdei um orlicial dizer 
da minha parte a divisão que e~ determinava que no di? 10, 
ao romper do sol, ella começana a embarcar, e que ass1m o 
não fnendo eu lhe não dava quar te! e os reputava inimigos; a 
resposta foi virem lodos os commandantes a bordo representar 
os inconvenientes, e representarem com bastante soberba; res
pondi-lhes, << Já on.lenei, e se não executarem amanhã come
ço-lhes a fazer fogo. " Eltes partirão, e com effeito. fazendo 
nelles maior efleilo o medo que a honra, que elles dizem ter, 
começArão a embarcar no dia que lhes determinei, e hnntem, 
is 3 1/~ da tarde, já estavão a bordo dos navios, mansos como 
uns cordeiros, e ordenei que no dia 14 ou 15 sahissem barra a 
féra acompauh~dos das duas corvetas « Liberal >> e « Maria da 
Gloria, » q11e os hão de acompanhar sómeutc até ao cabo de 
Santo Agostinho ou pouco mais adiante. 

« Deos gua r~e, etc. " 

c Rio de Janeiro, 14 de Fevereiro de 18~1!. 
« Meu pai e meu Senhor.-Tomo a penna para dar a Vossa 

:Magestade a mais triste noticia do successo que tem dil.tcerado 
o meu C()ração. O príncipe D. João Carlos, meu lilho muito 
amado, já não existe. Uma violenta constipaçíio cortou o fio de 
seus dias. Este infortunio é o fruto da insubordinação e dos 
orimes da divisào auxiliadora. 

« O príncipe jâ estava incommodado quando esta solda
desca rebelde tornou as armas contra os cidadãos pacíficos 
desta cidade; a prudencia exigia que eu fizesse partir imme
dialamente a princeza e as crianças para a fazenda de Santa
Cruz, aftm de as \)Or ao abrigo dos succcssos funestos de que 
esta oapital podia v1r n ser o theatro. . . 

« Esta viagem v1olenta, sem as commod1dades necessar1~s, 
o tempo que era mui hum ido d.epois de grande calor do d1a, 
tudo, emfim. se reunia para alterar a saude de meu caro filho, 
e seguio-se-llie a morte. A divisllo auxiliadora, pois, foi a que 

assassinou o meu lilho, o neto de Vossa Magestade. Em conse
quenoia é contra clla que levanto a minha voz. Ella é repon
sav!!l na pr-esença de Deos e ante Vossa Mag('slade deste suc
ces:;o que tanto me tem atlicto, e que igualmente affligirá o co
ra~ão de Vossa Magestade. 

te Os habitantes desta cidade me tem dado as provas as mais 
decisivas do aferro á minha pessoa. Elles me t~m testemunhado 
a dOr mais profunda pela morte do príncipe. Cresceu o seu 
odio contra a divisiío au'\:l liadora, e jámais soffrerM a enteada 
dll alguma outt a tropa porlugueza. 

cc O espírito publico se pu ri Oca de dia em dia e se desenvolve 
com maior energia e prudencia. O povo inteiro é verdadeira
mente conslitu~ional, o que aprecio mais do que po~so expres
s~n·, porque nao q~er.ena governar um povo que não amasse 
smceramente a const1tmção . 

« Creio que uma constituição faz a felicidade do povo ; mas 
creio ainda mais que ella faz a fortuna do rei e do governo. Se 
o. povo é infe)iz. onde não ha constituição, o rei e o governo 
amda são ma1s mfeltzcs. Só velhacos achão seu proveito em 
governo sem constituição. 

cc Supplico a Vossa Magestade que dô ordem para que esta 
carta seJa apresentada ás côrtes, afim de que saibão ainda me
lhor quaes são os serviços da divisão auxiliadora. 

C< Deos guardo, etc. » 

NO ~IESMO DIA 15 DE FEVEREIRO, E~l QUE SAHJO A DIVISAO 

AUXILIADORA PARA PORTUGAL, O PRII'ICIPE RECEBEU A 

DEPUTAÇÃO D,\ PRO\"JNCIA DE rtiiN.\S. 

No dia 15 ele Fevereiro de 1822, ao meio-dia, 
depois da pnl'lida da divisão auxiliadora para Por
tuaaJ, o Pl'incipe Regente deu audiencia no paço da 
cidade á deputação de Minas, que vinha manifestar 
a S. A. Real os sentimentos daquella província 
acerca dos dect·etos do dia 29 de Setembro de i82L 

O discurso do presidente da deputação e vice-pre
sidente da junta de Minas o desembargador José 
Teixeira de Vasconcellos é cheio de patriotismo, e 
mostra que desde 1700 a f7f9 o quinto do ouro que 
a provincia de Minas mandou para o thesouro de 
Lisboa subio á enorme somma de 553 e meio mi
lhões na razão de 200 rs. a oitava de ouro. Esta 
quantia quatro vezes multiplicada foi, portanto, a 
quantidade de ouro que legalmente ficou nas mãos 
de p<n'liculltt•es que o mioerárão. Esta somma tam
bem ia quasi integralmente para PortugaL 

Não é, portanto, exagerado avaliar em 3.000 mi
lhões de cruzados, na razão de i $200 a oitava a 
quantia de OUI'o, que fui legalmente de Minas-Ge
raes para Portugal no periodo de H9 annos. Digo 
legalmente, porque é certo que muito ouro se ex
trahia naquella província, que não era manifestado 
nas casas de fundição, sendo por este modo sub
trahido ao quinto. Todo elle ia para Portugal. 

Os brilhantes e outras pedras preciosas, que 
daquella província ião para Portugal, subirão a 
sommas fabulosas. Ainda no fim do reinado de el· 
rei D. José subia de 26 a 27 milhões pelo valor 
daquelle tempo o ouro que do Brasil as frotas leva
vão annualmente po...ra o thesouro regio e para os 
par ti c nla res. 

No instituto historico e geograpbico do Brasil 
existe um manife5io impresso, offerecido pelo 
Sr. conselheiro Drummond, da carga de uma frota 
daguelle tempo, onde isto consta officialmente. José 
Tetxeit·a da Fonceca Vasconcellos conclui o seu dis
curso no sentido da coalisão pura pôr barreira ás 
iníquas pretençõcs das côrtes de Portugal, e para 
que o Príncipe não deixe o Brasil. Lembra tambem 
((-parn que entre nós se celebrem côrteslegislativas 
e se forme o systemn das leis es~eci~t ~dêq;p • 
das ao mesmo, e tenha cada provmõia e'ril ~i todos 
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216 HISTORIA 

os tribunaes competentes e indispensaveis, a com
modo de seus habitantes. >> 

Este acontecimento, unido ao o :.~ tro da sabida da 
divisão uuxiliadora, no mesmo dia, occasionou im
manso prazet· em toda a população, em modo a se 
illuminae a cidade espontaneamente. José Teixeira 
da Fonceca Vasconcellos ba via retardado a sna de
putação em razão de certo rumor que corria de que 
em Minas se preparava um movimento em sentido 
conti•ario daquelle de que elle estava encal't'egado 
de coadjuvar. 

Não se sabia ao certo ao que elle se dirigia ; mas, 
como se conhecia algumas das pessoas que a voz 
publica indica v a, como sendo as princlpnes que di
rigião, houve razão para acreditar-se que não era 
para o bem que tal movimento se operaria. Em 15 
de Fevereire cuidava José Teixeira da Fonceca Vas
concellos que os perturbadores de Minas se terião 
já desenganado, que a provincia não abraçaria as 
suas loucas pretenções, e por isso fez a sua depu
tação. Engana v a-se. 

A revolta em Minas caminhava surtlament!l. Ma
nifestou-se poucos dias depois de lá chegar a noti
cia da deputação de José Teixeira da Fonceca Vas
concellos. A ppareceu á testa .da força armada da 
revolta um tenente-cm·onel de cavallaria da i" linha 
de nome José 1\I:tria Pinto Peixoto. Este offlcial era 
portugu'ez. Quando se vio assim elevado, a pri
meira causa que fez foi fazer-se acclamar pelo povo 
e pela tropa brigadeiro dos exerci tos. 

A revolta de Minas não tinha côr definida : era 
paga e sustentada pelos portuguezes. Estes o que 
querião et·a que a província obedecesse a Portugal 
e não se unisse ao Rio de Janeit·o. E,.ste &ra o pen
samento reservado da revolta. A republica era os
tensiva. A revolta manifestou-se com estas appa
rencias, que era, porém, uma realidade no animo 
do seu chefe militar. 

Este, de facto, quer·ia ahi estabelecer uma repu
blica portuguezn. Se não tiyesse galgado dous pos
tos na effervecencia do barulho não teria esta man
cb" na sua carreira militar. E' licito, póde ser até 
nobre, trabalhar para que triumphe o systema re
publicano; mas é bem di verso quando para esses 
meios ou sobre estes pretextos se apànllão dous pos
tos por motivos que ainda não farão sanccionados 
pela moral e pela lei. 

O(ficio do ministro da guerra do Brasil ao de Portugal 
que acompanhou a d·iuisão auxifiadora. 

" Para Candido Jose Xavier da Silva. . 
" 111m. e Exm. Sr.-Havendo S. A. R. o Príncipe Re

gente resolvido mandar regressar para esse reino a divi
são portngucza auxiliadora, que se acha destacada nesta 
côrte, vou communica1· a V. Ex. de ordem do mesmo Se· 
nhor, c afim de que V. Ex. o fuça chegar, como convem, 
ao conhecimento de S. M. El-rei o Sr. D. João VI os jus
tificados motivos que forçárão s. A. Real a tomar uma se
melhante resolu~rw. 

n Logo depois do dia 9 do mez proximo passado, em 
que S. A. Jtenl, acr.,•dendo ao voto geral e uilanimc do 
povo desta curte e de outras provincias, pron1elleu so
lemncmcnte sobrestar no sen regresso para Portugal, 
começou aquclla tropa a querer pór em pratica seus pro
jectos j<l de ant.emão concebidos, para o fim de ~iolenta
rem S. A. 1\eal a emi.Jaucar para esse reino, e para leva
rem a efTeito seus fins nada escapou á sua malignidade, 
já projectando um prole lo formal conH·a aquclla real de-

liberaçfto, c pedindo nelle a captura de alguns indivíduos, 
aliás respeilaveis pelas suas qualiilades, patriotismo e 
adltercncia á causa da conslituicão, já espalhando vozes· 
assustadoras de efTusfto de sangue e saque geral, e já fi
nalmente procurando semear a discordia e intriga na 
tropa c povo desta capital. . 

" Destes sentimentos se havia prevalecido o tenertle
general A l'illez. requerendo maliciosamente no dia 10 a 
sua demissão do lugar que exercia de genl'ral das armas, 
c licença para ir reunir-se ao exefClto de Pgrtugat, donde 
se acha v a destacado. Esie general teve todo o cuidado 
em aliciar por si c pelos seus agentes os officiaes inferio
res da divisão, insinuando-lhes que era demiltido do seu 
cxercicio para lhe suustituir outro p1·oselyto da nova or
dem de cousas. 

" Na noite do dia H, estando S. A. lleal no tbcatro, 
assim como uma grande parte dos officiaes daqu~lla divi
são, concorrt'u o referido geueral ao aquartclamenlo do 
batalhão n. H, !'ez cotll'ocar a tropa e lhe expõz as tris
tes circumstancias em que se achava de a deixar por ha
ver sido dcmiltido do seu exercício! A tropa, reunindo-se 
logo, exclamou em altas vozes que não queria outro ge
neral, danclo-llle muitos vivas, assim como ú divisão .e ao 
corpo de cavallaria de liuha, aquartelado na ~iziohanr.a 
daquellc batalhão, que esperava o~ protegesse. 

" Não hesitou o mesmo gencr~l em fazê-los persuadir 
que se aquella el'a a sua vontade cllc reconia immedia
tamentc a S. A. neal, nilo se tendo já.mais sep<!rado 
daquelht tropa depois do referido acontecimento Com 
effeilo pegitrão em armas, a reunindo-se-lhe logo o ba
talhão n. 1.5, corpo de 'arUllaaria montada e de artiflees 
engenheiros, e, estacionando-se no largo denominado de 
Mom a, guarnccêrão immecliatamente as ruas que dcsem
bocão naquelle largo, com patrulhas c sentinellas avan
çaaas. 

u \J}n tal movimento, combinado com as idéas de que 
se achava possuída aqnella divisão, apresentando um as
pecto terri vel do aggressão e hostilidades, não podia dei
xar de pôr na maior desconfiança e consternação o povo 
desta cidade. Em cousequencia, poi~, daquelle aconteci
mento pegou Lambem em armas a tropa de lil1ha e milí
cias da terra, c, reunindo-se no campo de Sant';\ana, 
aonde igu~lmenlc concorreu por espil'ito de patriotismo 
innumeravel quantidade de cidadàos de todas as classes a 
pegar em armas; alli se conservou immovel para o fim de 
1epellir _qualquer io~u_IL_?, que porventum tentasse ~ôt· 
em prallca aquella diVIsao. · 

u Neste estado de abalo e commoção se passou a noité, _ 
e no dia seguinte novos ' signaes de hostilidades apparc
cêrão, vendo~se no morro do Castello, sobraru:eiro a esta 
cidade uma guarnição daquclla tro[J~, co!n peças de m·
tilharia, que alli cotlocárão, cuja posição havião tomado 
na referida noite. . 

<• Todas, quantas medidas S. A. ~\eal adoptou na 
mesma noite, c na manhã de dia seguinte, forãu iofruc
tiferas e baldadas. 

« Pela \'Olta do meio dia dirigirão á real presença aquellc 
general e commandanles dos corpos uma representação, 
pedindo que, em conseqnencia da indisposição que havia 
entre a tropa de Portugal e da terra, e querendo poupar 
effusão de sangue, se expedissem com brevidade as pre
cisas ordens para o seu alojamento na l)raia-Grandc, l~l\ 
banua de al~m, donde sahirião p3ra embarcar logo quo 
chegasse de Portugal as tropas que as devião render, e ' ' 
protestando executar respeitosamente as rcaes ordens que \ 
alli lhe fossem communicadas, S. A. Real, solicito em \ 
procurar todos os meios de restituir a esta cidadll o so
cego e tranquillitlade publica, de que tão injustamente se 
achava privada, não i.lesitou um momento em annuir 
áquella representação, mandando que l'C'ssem logo trans
portados com todas as suas mumcões c bagagens para 
aquellc s!tio, o que efl'ectivamentc se executou na tarde 
do mesmo dia, sendo alli prompta c regularmente soccor· 
ridos dos seus soldos, elapcs e mais vcucimentos. 

u Não bastou, porém, esta tão acertada, como pr·u
dcnle medida, para fazer sacrgar o animo daquella tropa 
c chama-la HOS seus deveres. Dous dias dt•pois fez o re-

.--
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ferido general A~illez imprimir e publicnr uma ordem do 
dia, e logo depois umn proclama')ão, que, sendo conce
bidas em Lermos summamenle offensivos, despertou no 
povo e tropa maior rnncor e indignação. 

u Havendo S. A. 1\eal mandado dar baixa áquellas pm
ças da mesma divisão que J'ha bavião requerido, repre-

- sentárão o general e couunandantes contra tal delibera
ção, dchaho llo pretexto de que só podião ser concedidas 
em Portugal, e mandando-lhes S. A. !leal estranhar se
veramente a falta de execução das suas reaes ordens, não 
só as não cumprirão, mas insistirito novamente por meio 
de outra representação, na qual prolestavão uma appa
rel!,tC obedicncia ás côrtes, a Sua .Magestade e .a S. A. 
Heal. 

•• Expedia-se portaria ao brigadeiro Carreti para fazer 
enlre~ar as parelhas de artilharia montada, que tinllão 
para alli transportado, visto que Já só fazião despeza, c a 
que erão necessarias para os exercícios das brigadas de 
artilhar·ia llesta côrle; não leve lambem execução esta 
real ordem, e represcntárão depois, tanto ~obre a impos
sibilidade de os mandar, como exigindo na mesma occa
sião a approvação da· nomeação que linhão feito do gene
l'ai Avillcz para seu commandante em chefe. 

•• Estes factos e oull·os procedimentos augmentárão de 
dia em dia a indisposição do povo e tropa, e tanto recres
cêrão as suas suspeitas, quanto crão notarias as tentativas 
com apparencias hostis, que alli entrelinhão o principal 
cuidado daquella tropa. 

u Forão, pois, seus planos, ou pelo menos ttverão todo 
o cuidado de o espalhar e fazê-lo persuadir, o de se apo
derarem das fortalezas de Santn-Cruz e Pico, que defen
dem a entrada desta b.trra, para se fazerem alli fortes e 
espentt· a chegada da expedição, afim de que, convocan
do-a ao seu partido, podessern insisistir na sua premedi
tada empreza, e sendo isto prevenido e acautelado por 
meio de um rcspeilavel reforço, com que forão guarneci
das aquellas fortalezas, concellêrã·) o outro projeclo de se 
entranharetn pelo interior do paiz, e parn essr elfeilo fi
zerão explorar· por seus officiae$ tou.as as estradas e silios 
do interior, procurando as posições que lhes eriro mais 
fa\·oraveis para os seus intentos. 

(( _ Taes, e tão conliuuaJÓs indicias de hostilidades e 
aggressão, da parte daquella tropa, os desejos que mani
festa vão os seus soldados de ell'ectuarem um saque, e a 
declarada insullordináção c falta de respeito ás ordens 
S. A. neal, chegando ao escandaloso excesso de rasgarem 
na presença dos soldados as rela<;ões, que por orJem do 
mesmo Senhor se lhes ha,·ião dado, intimar.do-lhes e fa-
7.endo-os persuadir que taes baixas não tinirão validade 
a~guma, e que crão em tudo sem~lhanlc às que Junot ha
ml dado em Portugal, não poaião Jeixar de oecupar a 
mais seria allenção de S A. 1\eal, procurando pôr termo 
a taes desordens e princípios de anarci.Jia, de que uma 
consequencia iufallivel era a guerra civil. 

u Para conseguir, pois, tão saudavcl e drs!'jado fim rc
sulveu S. A. 1\eal, depois de ter ouvido o consellro de 
jJessoas doutas, c zelosas do bem geral da nação e da 
tranquillidadc publica, que a referida divisão fosse quanto 
antas transportada para Lisboa, com a sua artilharia, pe
trechos e munit:ões de guerra, nos navios que para esse 
ell'eito já se achão promplos, sendo fornecida das come
darias de f:m!Jarque e gralilicação, que ~ão do costume, 
assim como dos seus solclos c mais vencimentos. 

u Para esse cffeito se expedia a necessaria portaria a·o 
brigadeiro Cnrreli no dia 30, declarando-se que era iudis
pensavel ao soccgo c tranquillidade publica que aquelln 
divisão embarcasse nos Jias lJ c 5 do conente mez para 
seguir viagem para Lisboa no dia 6; e tendo S. A. Real 
recebido no dia seguinte uma r!'presentação, contendo 
aweaças atre,idas, na qual procmavão illudir mais esta 
vez as reaes ordens, resolveu o mesmo Senhor dirigir
lhes uma proclamação, que foi entregue ao referido bri
gadeiro e mais commandantes no dia1"; mas, não tendo 
respondido cousa alguma, como nella se exigia, deliberou 
S. A. Real hm1;ar mão dos ultimas recursos, mandando 
no dia 2 cortar toda a communicação com aquella tropa 

insurgida, e suspender-li! e todos os fornecimentos até 
que cumprão as suas reaes ordens. 

~· A grande e essencial parte que o intruso general 
AvJ!Iez .teve. em lodo este triste c espantoso aconteci
mento, lllllUJndo de urna maneira a mais t>fficaz na rela
xaçã? desta tropa, e na rebeldia e sublevação, nf1o é 
possJvcl descrever-se : seu espírito inquieto e revoltoso 
se desenvolveu nestes ullimos tempos de uma maueira 
inaudita. 

u Suas suggestões, seus conselhos e seus auxilias afas
tárão aqu~Jla _tropa dos principias da honra, que uu11·'ora 
a caractensavao, e suu decidida inlluencia nos anirnos dns 
officiaes us prec:ipilou no ahysmo de d~sordens c crimes 
que têm praticado. · 

.(( Não sali.sfei.t? com a nomeação qne de seu motu-pro
P~'l? _se havw leJ~o de commau.uantc em chefe daquclla 
dmsao, eru IJ~lono menoscabo da legrtima autoridaue de 
S. A. llcal, Julgou se ainda revestido de mais poderes 
para quantas nomeaç?es e medidas lhe parcr:êrão loem. 

(( No1ueou consegumteruente um ajudante-general, um 
quartel-mestre-general e ajudantes de ordens; allicion e 
levou eomsigo para a outra band!l varias officiaes que não 
pe1:tencião á divisão, e alli os empregou como lhe approuve, 
e finalmente procecleu a um recrutamento de volnnlarios 
que soubo chamar ao seu partido, confirmando bem por 
~?dos. estes factos e po1· . outros, cuja cnuu1eraçrto seria 
last1d10s~, a pouco vantaJOSa idéa que o povo e tropa 
sempre formou do sea caracter. 

u Dev_o lambem menc!onar que S. A 1\cal, plenamente 
C?nvencHio ,POr factos reiterados que a divisão jitmais pó
na em pralJca o que se lhe havia determinado a respeit.o 
do seu eml.rarq~e e regresso para Portugal, sem que se 
adaptassem medidas 'oactivas resolveu mandar estacio
na~· 110 interior do puiz, ua banda de além, uma forçares
pmtavel, composta de tropa de linha e milir.ias das dill'e
rentes ar mas, para, nrw só pôr a cober·to os seus hal.ri
tanles de qual.quer ~ggressão que contra ellcs intentasse 
aquella Lropa ursurg1da, mas lambem em ultimo recurso 
para a fazer eml.rarcar por via de força, consiJerada como 
rcbt;lu.e c lorag1da, mandando semelhante approximar-se 
ao SitiO em que se achava aquartelada uma fragata c uma 
~orveta .de guerra, e t:es lancuas artilhadas, pam o mesmo 
fim de fazerem respellur as suas reaes ordens. 
. (( Igualmeute. me cumpre referir nesta occasião que, 
JUII?amlo-se 1udrspensavel chamar a ·esta província uma 
mawr. ~orça de lr~pas, tanto para o fim de fazer respeitar 
a legll1ma uutonda!.le, como para promoi'C:r u trauquilli
uade e segurança publica no estad l• convulsivo em que se 
acha esta cidade pelo facto de ter a tropa de Portugal pe
gado em. a_rmas com fins sinistros. 

:•. Dm~JO S. ':--· !{eal eal'las régias aos governos prov_i· 
S?uos das provwc1as de s. Panlo e Minus-Geraes, exl
gmdo um u~xilio de tropas se~ndo permillissem as suas 
~u·cumstauc1as. Em consequeucia disto a provincifl de 
S. Paulo, com o seu costumado patriotismo, amor pelo 
bem geral da nação, não perdeu um momento t•rn faze1: 
marclwr uma divrsão de :1.100 homens; que deve aqtH 
chegar dentro de .poucos dias. 

u Pelos impressos e copias iuclusas Jc toda a corres 
pondeucia, que lem havido dcstle o dia l:l !lo liiezyns
sado sobre este importante objccto, e que transnullo i;l 
V. Ex. para serem presentes a Sua l\lagestado, fic~1·ú o 
mesmo Senhor iuleirado de Ludo qnauto tem occorndo a 
semelhante respeito. 

u Deos guarde a V. Ex. Palacio do lllo Je Janeiro, em 
3 de Fevereiro de 1822.-Joaquim de Oliveira Alvares. •• 

O PJIINCII'E REGENTE NO DIA 17 DE FEVEREIRO J>ROCL .\ll A 

AOS HAD!TAN'fES DO RIO DE J ANEIRO 

u O dia !.5 do corrente é dignis~imo da uossa mui.s 
justa exullaçüo, e furá época nos gloriosos fastos do Brasil. 
Ou nós encaremos os nossos horizontes desabafados 
dos perversos, que ousárão attentar á tranquilidade deste 
paiz; on consic~remos em silencio os fcliJ.es resultados 
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da deputação que nclle te1·e lugar, enviada da aurífera e 
central capitania de Minas Ge.raes, confessamos que tudo 
nos pa•·ece digno das mais pingues hecatombes. 

<I Quanto á sabida dos inimigos da tranqnillidade pu
blica, quem não considerru·{, já na confusão destes, já na 
presteza com que se apromptou aquella experliçflo, os pro
digiosos recursos que offereccu o patt·iolismo, excitado 
pelas mais cisudas reflexões, e compensado pel:t activi
dade inr.rivel do jo1•en heroe, que nos rege? Felicitando 
os nossos coucidadãos por este fauslissimo acontecimento, 
ohjecto de publico regozijo, passamos a comtemplar o 
pomposo apparalo com que a capitania de i\linas-Geraes 
fez presentes os seus nobres e fieis sentimentos no faus
tissimo memorado dia. 

1< A enfermidade do vice-presidonte do governo daquella 
capitania, e depois os se rios cuidados que or.cupámõ o nosso 
dignissi mo Regente, desde que rebenláraõ os fata~s effeitos 
ria insubordinação, demorárão este acto patriotico, até 
que, assignaludo o mencionado dia, e habitando o referido 
vice-presidente quasi na extremidade da rua da Cadêa, 
ornárão 1:icamente as suas casas os habitantes ela mesma, 
por ou de deveria transitar pHra o !'aço desde a sua habi
tação, onde se ajuntáriio os mineiros aqui residentes, tanto 
empregados publicos, como estabelecidos em commercio, 
agricultura, e corpos militares de uma outra e linha, para 
acompanharem a deputaçaõ; lambem concorreu o senado 
ti a camara com os juizes almotacés e homens cia gover
nança. 

<< Ao meio-dia (hora assignalada ), entrou a deputação 
~elo paço, e tanto ahi, como pela rua, por onde transitou, 
h a via grande concurso de gente. Chegando a deputação 
{t sala dos Tudescos, appareceu o Excellentissimo ministro 
e secretario de estado dos negocios do reino José Bonifacio 
de Andrada e Silva, e publicou que S. A.. Real ordenára que 
entrasse a deputação, a qual entrou para a sala da au
diencia, onde Lendo a honra de ser recebida por S. A. Real, 
leu o vice-presideule o eloquente discurso, que abaixo 
transcreveremos, o qual foi benignamente.acolhido por 
S. A. R. o Príncipe Regente, que deu a mão a beijar ao 
dito vice-presidente, e aos mais que o accompanháraõ, 
incluindo-se neste numero onze deputados nomeado para 
as côrtes pela província de Minas-Geraes, que se achavão 
já aqui reunidos. 

u A' noite houve iHuminação geral e espontanea em 
signál do publico regozijo; c desta sorte se prestará sempre 
voluntario e alegre o povo do Rio de Janeiro a applaudir· 
lodos os actos de geral interesse pa1·a o Brasil, e demons
trativos da fiel adhesãn, e respeito ao nosso dignissimo 
r.egente. •• 

Di curso. 

11 Senhor.-Logo que se fizerão publicas os decretos 
das cõrtes de 2!l de Setembro do anno passado sobre a 
nova fórma dos governos provisorios, e a da retirada de 
V. A.. Real deste r·eino do Brasil para o de Portugal, foi 
tal a eommoçaõ do povo e governo da província de .Mi
nas-Geraes, que julgáriiO ter a hydra do despotismo er
guido o seu collo para os reduzir a peior estado do que 
11quelle de que acabavão de sahir-pelos actos da venturosa 
regeneração política, garantida pela installação das côrtes 
geraes extraordinarias em Lisboa; e tomando o governo 
em consideração o estado de desgosto em que todos se 
acha vf10, e as funestas consequencias, que desgraçada
mente resul~arião da éxccução daquelles decretos, pro· 
poz-se a envrar-me a esta côrte para ser o orgão de com
ruunicção dos sentimento que os animiio a procurar na 
augusta presença de V. A. Real o remedio a tantos males. 

'' Não é possível, Senhor, acredita1·-se que o grande 
hem da nossa regeneração política, tantas vezes, e por 
tantos modos manifestado ao mundo inteiro, se tomasse 
em uma esperança ephemE'ra e illuso1·ia, que rnu rcbasse 
cn~ ~ô~ I Desgraç<~d~mente assim acontece pelos upvos 
prmc1p10S estabE>lecidos, no todo contrarios ao bem da 
ot·dem social, com os quaes não só se <fm.eaça a ruina total 

deste reino do Brasil, senão tarnbem a subversão do de 
Portugal e A lgai'Ves. 

<< Olhando-se, pois, para a nova fôrma dos governos 
provisorios, adoptacla com generalidade do de Pernambuco 
para as mais províncias, que nilo estão felizmente em iguaes 
circumstancias, observa-se á pt·imcira vi:;ta um syslema 
desorganisador, dividindo-nos e estabelecendo quatro 
autoridades independentes umas das outras, que de ne
cessidade se devem considerar em uma temivellula pela 
inflependencia da sua crear:ão, e unica responsabilidade 
ús cõrtes, donde resultará uma guerra intestina entre todas 
ellas pelo confllicto de jurisdicções, sem que o povo ache 
apoio em alguma para seguranca individual e de proprie
dade; quanto mais que os ge1Íeraes encarregados do go
verno das armas senão novos proconsules e colossos ao 
despotismo, que supplantem sem remedio os direitos do 
cidadão, que inntilmente procurará soccorro nas cõrtes 
alraves de duas mil leguas, sendo tal véz antes reduzido 
.a pó pela força armada á disposição de um prepolente, 
ainda favorecido com uma gratificação mensal. 

<< E supposlo, augusto Senhor, seja esta nova fórma de 
governo provisoriamente inculcada, todavia os males que 
delles se esperão são tão rapidos c graves, que exigem 
prompto remedio, sendo mais prudente e necessario pre
veni-los que cura-los, accrescendo lambem pela sua exe
cução o grande mal de rivalidade de cada um dos gover
nos pela extensão de poderes dos ditos proconsu les, que 
arbitrariamente formaráõ Estados em Estado, sendo ainda 
maior se de mi1os dadas tentarem abusar do sagrado vin
culo do juramento de fidelidade contra o art. 19 das bases 
da constituição. 

<I O outro, em que se determina que V. A. Rea~ t:e
gresse quanto antes para Pqrtugal, e que passe a vraJar 
incognilo ás côrtes e reinos de Hespanha, França e ln
glaterra, sendo acompanhado do de pessoas dotadas de 
luzes, virtudes e adhesão ao syslema constitucional, con
siderand'o-se a continuação da residencia de V. A. Real 
nesta cõrte não só desnecessaria, mas até indecorosa â 
sua alta gerarchia, oJierece uma nova prova do systema 
desorganisador, roubando-nos a esperança de termos em 
V. A. Heal um cenll'o commum da união das províncias 
deste reino, para onde devem confluir todos os raios do 
circulo deste edi/icio político, e é sobremaneira otrensivo 
á alta gmndeza e gerarchia de V. A. Real, e aos habitan
tes deste reino, tanto vor não ser devidamente apreciada 
a p1·eeminencia da augusta pessoa de v. A. 1\eal,.como 
lambem por considerar-se o Brasil recolonisado, e por\ 
isso indigno de possuir em seu seio o herdeiro do throno. \ 

11 Sobre os fundamentos expendidos ainda se manifes
tão outros igualmente dignos de attencão. S!l a nação 
portugueza é livre e independente, e se ~órma de todos os 
porluguezes de ambos os hcmispherios, como então pode
mos nós ser patrimonio de Portugal, sem olfcnsa dos 
arts . i6 e 20 das bases da constituição? 

u Como, e com que autoridade, se tem decidido dos 
nossos direitos e destino~ sem assisteucia dos nossos re
pr~sentantes? Não está o Brasil emancipado, e n.ão é um 
rewo a quem competem iUas legaes attribuições ? Como 
reduzi-lo despoticamente a uma desprezível colonia, pri
vando-o da augusta presença de V. A. Real, extinclos 
seus tribunacs para crescer a desgt·aça na razão da dis
tancia? 

u Não será de maior necessidade que formemos uma só 
família com vínculos indissoluv'eis, e que sejão iguaes e 
lambem indissoluveis os nossos direitos? Nós estamos 
bem seguros delles ; conhecemos os nossos recursos, a 
nossa posição, e não ignoramos o estado de Portugal... 
Por ventura ignorão as cõrtes que os argumentos produ
zidos em o manifesto de i5 de Dezembro de 1820 podem 
ser retorquidos em beneficio da nossa causa? Quem hoje 
desconhece que as doces e lisongeiras expressões da pro• 
clamação de 13 de Junho de 182t são dolosas e insi
diosas? 

11 Acaso ignora-se que em o soberano congresso se te
u hão avaliado tão pouco os conhecimentos dos brasilei
ros até ao ponto de dizer um dos seus deputados que 
duvidava houvesse entre os mais instruidos quem sou-

\ 
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besse o que era constiluição, e affirmar outr·o em suas 1 « . 'ão é só com as armas tintas de sangue e em cam
parabolas que é reino unido aJ de Porrugal sómenle na pos Jllncados de cndaveres que se alcança I.Jonrada fama: 
aJJparencia, não sendo mais que uma miserrima colonia, com a vossa judiciosa modera<;.ão e segura. confiança em 
donde lhe tem vinde sempre ruál c nunca bem? meus paternaes cuidados e ordens do governo foi n1ais 

« Que paradoxo 1 Só a província de ll1inas-Geraes desde helio e honroso o vosso Lriumpho, do que se o conseguis
o anuo ãc 1700 até 1.819 tem, pelo calculo das quatro ca- seis em combates, aindn com assignalada denota do 
sas de funtlição, produzido 553 milhões e meio de ouro, inimigos . 
que nellas se fundio, não entrando em linha de conta o << Se elles recusârflo algum tempo, por destemperada$ 
valor dos diamu ntes, pedras preciosas e o rendimcn to de idéas e eslolida rebeldin, respeillll' meus ma ndudos, a 
outras muitas colleclas. vossa heroi ~a resolução de morrer pela causa da justiça 

« 1.'\ão fica, pois, claro qual seja a marcha do soberano os fez nrrependidos vollar aos seus clel'eres, e o bem pre
€ongresso? Dever-se-bão cumprir os dons tlecrelos em cioso da paz recnperou-se com a rcnlma de nã,, !' on•
que se acha lra~ada a nossa escravidão, recebendo por pregar o horrível recurso de sanguinolentas pelt' jas en
~xcesso da boa fé nós mesmos as algemas e grilhões? tre concidadãos, de qúe resultaria a dcploravel desgraça 
Não por certo; estamos já promptos a ucrender os nossos de vêr propriedades arruinadas, campos Lalados, e infe
direilos, e a tlerramar a ultima gotta de sangnc peJa nossa lizes esposas e filhos chorando indigentes, em mísera 
liberdade: se Portugal é a palria de heroes Lambem o viuvez e orphaudadc, a perda de seu~ maridos e pais. 
Brasil o cle1•e ser e tem sido, segundo mostra a bisloria « nestituidos agora a vossas habitações e respectivos 
brasiliense. destinos. repassai na memoria pam I'Ossa propria lir.ão 

« A nossa causa é santa e justa; o céo a proLege1·á. Nós este Lrisle, bem que passageiro, exemplo das fataes c:on
unidos aos nossos briosos paulistas, nossos conjunctos sequencias da insubor·dinação e desobecliencia, que, !e
em sangue, amizade, costumes e bravura, nada temos a vando o cidadão de erro em erro, o chegão em bre1e ao 
temer, cooperando de accordo com as mais províncias ultimo período da iniquidade, a olhar com indill'erença 
unidas, igualmente dislinctas em valor e sentimentos. para <.s desgraças do Estado, e até a regosijar-se com 

« Queira, pm'taolo, V. A. Heal acolher benignamente a ellas. 
nossa representar-ão, conservando-se entre nós como cen- « Conservai desvelados (lS generosos selltimentos com 
Lro commum d~ Únião, revestido do poder executi1•o para que _acai.Jais ~e ~aohu! o honros? titulo de henemeritos da 
o exercer constitucionalmente sobre as províncias unidas, patna; pratrcm as VII'Ludes soc1aes que requer o sy. Lema 
com assislencia de dons conselheiros r,or cada uma dellas, constitucional, e confiai que assim como me visleis incan
nomeados por meio de eleições legaes, e amoviveis pelo sa vel e constante no proposilo de afastar para longe os 
povo se não desempenharem os seus deveres, além da germeos da discordiu civil, sem o sacrificio das vossas 
responsabilidade em que ficão consliluidos, conservao- vidas, a qu_e o meu. corar;ão não podia accommodar-se, 
do-se os governos provisorios em seu exercício regular, sempre terers em m1m o guarda 1igilante de vossos sa
alé que as côrtes, moderando a acceleração de suns deci- grados direitos, e o protector· zeloso de vossas justas re
sões,_ provident:iem legalmente, como é de esperar, o que prcsenlações ~interesses, promovendo incessante e s~li
fôr JUSto e de razão, menos sobre o regresso de v. Jl. c1to a prospendade do BI·as1 l, de que depende es5enr::Ial
Real, jámais deixará de ser o centro commum de união e mente a ventura do reino unido. 1\io de Janeiro, em :17 
do poder executivo neste reino, para que entre nós se ce- de Fevereiro de 1822.--Principe HegenLe. n 
lebre!!' côl'les legislativas, e se forme o s~ slem:t das leis 
espec~aes e adequadas ao mesmo, e Lenha cada p1·ovincia 
em SI Lodos os Lribunaes competentes e indispensaveis a 
commodo de seus habitantes. 

« Desta fórma, augusto Se o hor, será V. A. I\ e a! o nosso 
numen tutelar, ttne faça desviar de nós o quadro dos hor
r~res da anm·chia, e dos deeastrosos males que nos espe
rao, a exemplo da America llespanhola, fazendo-se cre
dor do nosso etemo reconl!ecimenLo e das bcnçãos da 
posteridade, sendo, finalmente, V. A. Real a gloria e or
naru~nto deste vasto e riquíssimo reino do Brasil.-0 vice· 
presidente do governo de i\Iions-Geraes encarregado da 
deputação, José Teixeira da Fonceca Vasconcellos. n 

Proclamação. 

« Habitantes c tropas desta capital e província !-Des
obediencias criminosas e insubordinação inesperada em 
guerreiros, que por seu valor experimentado em beneficio 
da nação e do Estado se fizcrão credores da estima de 
compatriotas e estrangeiros, nllerárrto a vossa feliz tran
quillidade, serueárão desconfianças, e armárão por fim 
vossos braços para defender di1·eitos ameaçados e fazer 
respeitar a minha legitima autoridade. 

« Abandonando pelo I.Jem pubico os vossos particulares 
interesses, e desprendendo-vos dos laços que mais estrei
tamente ligão o coração do homem, lm·gasles alegres e 
promptos famílias e domicilios para afrontar a morte, se 
p1:eciso fosse, na luLa que parecia ineviLavel pelo obsti
nado orgulho de alguns facciosos ingratos ao paiz que 
generoso os l10spedára, e surdos á voz da razão e do 
dever. 

« Sem esta rapi.ta decisão de vontade e denodada pre
sença de animo (quando talvez elles conta vão só com per
plexidades e temores). Eu teria visto com viva magua 
frustrados todos os meus I'OLos a favor da humanidade, 
accesa a guerra civil, e victimas de seus horrores pO\'Os 
innocenLes que anhelão viver livres e tranquillos de
baixo do imperio das leis. 

MORTE DO PRJNCIPE DA BEIRA D. JOÃO NO DIA 4 DE 

FEVEREIRO DE 1.822 

O Print:ipe D. Joa.o, filho de SS. AA. RR. o Sr. 
D. Pedro de Alcantara e da Sra. D. Maria Leopol
dina, arcbiduqueza d' Austria, eslava constipado 
quando pat·tio para a fazenda de Santa-Cruz, por 
occasião da revolta da divisão auxiliadora. 

A mudauça de temperatura c a viagem feita á 
pressa, pela alta neite. llie aggravou o mal, cau
sando-lhe a morte. O Sr. D. Pedro, sentindo mui
tíssimo a morte de seu filho, muitas vezes dizia que 
Jo t·ge de Avillez era o assassino do Príncipe 
D. João. 

No dia H de Março, ás 3 horas da tarde, de i82~ 
nasceu-lhe uma menina, e lh~ pôz o nome de Ja
nuaria, em contemplação ao Rio de Janeiro; o 
mesmo fez á outra filha que lhe nasceu a :1.7 de 'r ... 
vereiro de -1823, que lhe pôz o nome de Paula Ma
riana, em attenção á província de S. Paulo e 
Minas(*). 

A Gazeta do Rio, no supplemeuto n. 2i de !6 de 
Fevereiro de ·1822, dando conta dos aconLecimentos 
desseR dias, disse : 

« CompromeLLidos com o publico em a Ga:teta n. i8 a 
darmos a narração circumstanciada do que so passou e 

(') A Princeza D. Paula Marianna falleceu a i6 de Ja
neiro de 1"833, e se acha sepultada no convento da Ajuda 
do Rio de Jaoeirv. 
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fez no cnterramenlo do Screnissimo Sr. D. João, Príncipe 
da Brira, vnmos ~alisfuzer e. te peuoso dever, renovando 
a infanda dõr qne o triste acontecimento daquella pre
matura morte causou nos tel'llis~imos r.orações de seus 
augustos pais, C de t11d0 O povo desta corte, que tamanha 
parte tomou n~quelle infaust? succcsso. . • 

,, Já observamos que depois de se recolher a csl,l corle 
:1 ausguslissima Sra. Princez~ .Real1a fazeud~ tle Santa
Cruz com toda a su:l real fam1lta, o que tc,·e lugar em 19 
de j;meiro, se conheceu a alteração que o movimen~o e 
mai; accidentes da jornada causára no estado \'alcludma
rio do Príncipe da Beira. E' dcsuecessario repelirmos a 
diligencio a assiduidade c esmero com que fõra tratado 
na exaltação da sua enfer111idade. . . . . 

'' Na tampa do caixão de chumbo se achava aberta esta 
inscripção !~tina: 

H. C. 
JMnnes Carolus, Beroniw Prinoeps 

· Petri Brasilim Regentis 
11/arimrzue Leopoldinm Austriw primdrire duais 

Filius 
Joannis VI, Portttgalim, RrasiUm, Algarbiorurn 

que 1·egis 
Nepos 

Fluminense oivitate p1·mmatu1'1 
Obiit 

Pridie nonas Febrttarii 
A. D. MDCCCXXII 

,, Outro qualquer, que não fôra um Pnnc1pe, HerdeJro 
p1·esumptivo Ja alta dign~dade _do supremo clt_efe do poder que em vulgar quer dizer: 
executil•o do va~lo lmpeno lusllauo, mereeena a seus ex
tremosos !Jais immenso~ cuidados, quanto mais aquclle 
cuja existencia eslava de cer·to modo ligada com a fortuna 
dos povos, que amão com predilecção a casa real de Bra
gança, e que no meio das justificadas cansas crm! que se 
abalancárão a proclama, a sua regeneração pohttea só se 
protmz~rão conservar intactos e inabalaye!s dous uni~os 
princípios fundamentaes de seu culto rehgroso e respmto 
poliilco: a religião catbolica c apnstolica romana e a au
gusta dynaslia da casa reinanle. 

Aqui se acha oolloca.do 
D. João Carlos, Principe da Beira 

Filho 
de D. Pedro, Principe Regente do Brasil 

e de D. blm·ia Leopoldina, a1·chiduqutza d'Austria 
Nelfl 

de D. João VI, 1·ei de Pm·tugaf, B·rasil 
e Algarves 

o qual {alleceu prematuramente 
na cidade tkJ ltio de Ja11eiro 

aos 4 de F~vereiro do a.nno do Senhor 
de i822. 

u s. A. o Príncipe Heal fez quanto estava ao seu al
cance, como pai e como rcgenlc, para conservar a si e 
aos povos que o idolatrão este precioso deposito confiado 
a seus desvellos; mas nada foi bastante para o conseguir, 
e o Pl'incipe D. João Leve de seguir a sorte dos Theodo- " Este mesmo c11ixão foi mellido n'outro forrado de 
sios. Josés, Anlonios e outros príncipes, como se estivera velludo carmezim, todo agalloado de ouro, fechado com 
escripto no livro dos destinos que os primogenilos de duas fechaduras, cujas chaves o camarista guarda do 
Rragança não cmpunharir.o o sceptro lusitano t corpo entregou ao mordomo-mór. Então se collocou em 

(( Logo que S. A. Real soube do fallecimenlo de seu caro o pouso, preparado para isso em uma das salas do paço 
filho, sobre o corpo do qual já moribundo pouco anles rica e completamente adereçada, sendo logo coberto o 
derramára immensas lagrimas, não podendo soll'rer os caixão pelo reposleiro-mór com um panno de tela encar
golpes continuados de uma dôr que mais se exacerbava nado, bordado de ouro, ficando desde já a velar o corpo 
com a presenca do objeclo mallogrado da sua ternura, e do Príncipe seis moços da camara. 
com~s disposfções que se toma vão para o perder de vista " Serírto 8 horas, ou pouco mais, quando o porteiro da 
para sempre, com prudenlissimo acerto resolveu passar-se camara pegou na urna em que se tinhão lançado as vis
com a real família para a sua quinta da Ponta do Cajú, ceras extrahidas elas ca\'hlades que se cmbalsamáJ'ão, que 
ordenando que servisse de. morJomo-mór o ministro e se- .se achava coberta de seda carm~zim, e sendo acompa
crelario de Estado dos nf!gocios do reino e estrangeiros nhado de moços da camara com tochas accesas, as foi 
o 111m. e Exm. José Bonifacio de Andrada c Silva, de ca- pôr em uma berlinda que se achava prompla, a qual, 
marista guarda do corpo o veador o Jllm. c Exm. [}. Fran- indo puxada a 6, as conduzi o á igreja de Santo Antonio, 
cisco de Souza Coutinho, e de porteiro da camara 0 indo allnmiada por 8 archotes de cera que levavão a ca-... 
guarda-roupa Ulm. João José de Andrada Pinto, e que vallo outros tantos moços de estribeira, prcce~ida de um 
tudo se praticasse com a dccencia e l'ormalidades usadas piquete de cavallaria e seguida por uma colllpanhia da 
em taes actos. mesma ar·ma de capiliw, tenente c alfe1·es 

" No dia 5 do corrente 2lt horas depois do fallecim~nto " A's 10 horas da noite os Exms. coQde da Louzã, que 
de Sua Alteza, lhe foi ft•itA pelos cirurgiões da r·eal camnra servio de estribeiro-mór, D. Francisco Maurício de Souza 
11 operação da extrac~;ão das vísceras para poder ser em- Coutinho, que servio ele capitão de guarda, José lJonifa-

ci de Andrada c Silva, que servio de mordomo-mór, o 
J..~~tlsnmado na fórma do costume, o que, sendo concluído, conde de Palma, D. João Carlos de Souza Coutinho 8 
foi collocado o corpo do Príncipe pelo camarista referido D. l\Ianoel de Portugal e castro, pegál·ão nas argolas do 
sobre o seu leito ricamente armado, sendo primeiramente caixão que 0 reposteiro-mór havia descoberto, dando 0 
omado com os vestidos proprios, c mudatlo o leito para a panno ao guarda-tapeçarias, e njudados de reposteiros e 
sala chamada das estalllas, na qual se achava um appara- allumiados por moços da camara, vestidos de seganda 
dor coberto de velludo carmczim, e sobre este, em ban- gala, 0 rorão accommodar em outra berlinda, onde foi de 
quela de prata, ard1itO seis velas, tres a cadn lado de novo coberto, com 0 dito reposteiro, 0 que feito se diri
uma Cl'UZ do mesmo melai posta no centro dellas, além gio tndo ao paço da cidade, caminhando nesta ordem: 

1
, 

óc quatro grandes velas, que, em tochciros lambem de adiante marchava uma guarda de cavallaria; 24 moços da 
pmta, circumc!avão 0 leito. estribeira n cavallo com archotes de cêra razião alas ao 

c< Nesse llia, pela uma hora da tarde, concorreu ao cocl~e. que era immediatamente seguido pelas seges do 
paço da Boa-Vista toda" côrtc e criados da casa, vestidos camar·ista e guarda-roupa do Príncipe, e fechava todo o 
de segunda gala, tribunaes e mais pessoas das classes cortejo dous esquadrões de cavallaria. 
mais distinctas da sociedade, ao ucija-mão de despedida, " Chegado que foi ao paço da cidade o reposteiro- mór 
e para cujo fim linhão sido avisados competentemente, o descobrio o caixfto, e as mesmas pessoas que o accommo
qual então se cll'ectuou, e finda esta ceremonia o cama- dárão no coche o lirárão de!! e, e subindo acompanhados de 
nsta de Sua Alteza e mais fidalgo~ que alli se acha\·ão moços ·da camara, com toch&s accesas, o collocárão em 
accommodárão o real cada ver em um caixi10 forrado de I um pouso elevado sobre tres degráos, coberto tudo deve
seda branca, com coxim e almofadas da mesma seda e tudo carmezim, agaloado de ouro fino, que se linha pre
côr; e, rccludo q_ue fui, se introduzia em outro caixão de parado na sala chamada dos relogios, annada de damasco 
chumbo, qne fo1 soldado pelas juncturas da tampa, lo-~ carmezim com sanefas de veludo, e cuja armação conti
mando-se assento anteriormente dus particularidades re- nuava desde a dita sala até á por·ta da rua. 
!ativas ao modo com que ia vestido e collocado. « Nesta sala, á excepção do dito pouso, nada mais es-
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lava que um apparador coberto de veludo carmezim com 
uma cruz e bancada de prata, com velas accesas, assim 
como quatro casliçaleiras do mesmo metal, com tochas 
nos angulos do pouso, e entre as duas dos pés, no degráo 
superior, estava um coxim de veludo carmezim agaloado 
de ouro, com uma corôa ras~t em cima. 

,, O caixão alli posto foi guardado pelo cnmarista e 
guarda-roupa, cuja ausencia era supprida por moços da 
camara, q1,1e por turnos continuárão a assistencia até á~ 
4 horas da t&rde do dia seguinte. 

« Foi então que começárão a vir as freguezias e com
munidades fazer as suas encommendações, para o que na 
sala·proxima se armou uma cre·dencia ecclesiastica coberta 
de branco, em que estava capa de asperges, estola, livro, 
caldeirinha, naveta e dous ciriaes, para servir a cada um 
dos que presidissem ás encommendações, assistindo a 
esta ar:ção dous mestres de ceremonias da capella real. 

,, Tendo acabado todas as encommendacões ao sol 
posto, veio a capella real, presidida do monsenhor mais 
ant1go, com estola, e chegando á antc-camara S. R. alli 
se paramentou com pluvial e mitra, e entrando dentro 
fez a ultima encommendação, e sahindo se foi postar no 
lugar em que havia de ir no acompanhamento. A este 
tempo o Exm. José Bonifacio de Andrada, que, como fica 
dito, fôra nomeado mordomo-mór para aquella funcção, 
já tinha dado as ordens para se põrem em marcha. 

« Seis porteiros da cana, com ella nas mãos, abrião o 
caminho, sendo precedidos de um piquete de <>avaliaria; 
então se seguia o corregedor do crime da côrte e casa, e 
logo depois delles os presidentes dos tribunaes, conse
lheiros e desembargadores do paço, que farão convidados 
para esta acção ; ião os tilulos do lado direito, os officiaes 
da casa do Príncipe Regente do esquerdo, e no meio os 
officiaes que servião ao Serenissimo defunto ; logo se se· 
guia a capella real com todas as gerarchias de que é com
posta; a traz desta o Exm. mordomo-mó r com sua insíg
nia na mão, ao qual se seguia o coche com o corpo entre 
os moços da camara, a pé, com suas tochas accesas, e ao 
lado destes a ala dos archeiros, e por fóra delles os mo
ços da estribeira com archotes . 

" A traz do coche, junto á ro~a direita, ia o Exm. conde 
da Louzã, como estribeiro-mór, e um pouco atraz, da 
parte esquerda, o Exm. capitão da guarda dos archeiros 
que de uma e outra banda fazião ala, que fechavão com 
0 tenente, sendo o estribeiro-menor quem adiante go
verna v a a cavalgata do acompanhamento, que era mui 
luzido, pois todos es grandes sentwi•es vierão em sober
bos cavallos bem ajaezados e acompanhados de criados 
ao freio e aos estribos, e com telizes no braço . 

,, A traz da guarda dos archeiros se seguia outro coche, 
em que um moço da camara tinha .POSto a corôa ; ião após 
deste dous de respeito, e atraz do ultimo um esquadrão 
de cavallatia. 

« Posto o caixão no primeiro pouso pelos irmãos da 
misericordia, os capellães fizerão a encommendação, ca
pi tulaudo o seu presidente. Logo os fid.algos pegárão do 
caixão e o pozerão no segundo pouso, e sahindo os pa
dres do Santo Antonio, alli fizerão a sua encommendacão, 
acabada a qual se retirárão ; passando o caixão pai·a o 
terceiro pouso sahio á capella real, que presidida pelo 
Exm. bispo capellão-mór fez a ultima encommendação, 
acabada a qual os fidalgos pegárão do caixão e o con
duzirão ao pouso, em o qual o Exm. Caetano Pinto de 
Miranda Montenegro, que servio neste caso de secretario 
de Estado dos negocias do reino, com o official-maior da 
secretaria, lêu o termo que o li:xm. mordomo-mó r assig
nou com o Exm. camarista e mais testemunhas, que fôrão 
os que linhão pegado nas argolas, e lambem o guardião 
do convento, a quem o Exm. mordomo-mór entregou 
uma chave, e logo os mesmos fidalgos pegárão do caixão 
e ·o forão colloear no pouso que estava preparado na ca
pella do claustro para ullimo deposito, e então o repos
teiro-mór o cobria com o panno que recebeu do guarda
tapeçarias, e o moço da camara, a quem se tinha encom· 
mondado o levar a corôa para o coche, tira-la delle e pô-la 
em cada um dos pousos, a collocou neste ultimo, em 
cima do panno, terminando lodo este acto com as costu
madas descargas de mosquelarias. u 

NO DI A 9 DE MARÇO CHEGOU AO RIO DE JA NEIRO A DIVISÃO 

DE FRANCISCO MAXHriLIANO DE SOUZA 

No dia 9 de Março de 1822 se avistou uma es
quadra composta de 7 velas, que se soube depoi s 
serem a náo D. João VI, commandada pelo chefe 
de divisão Francisco Maximiliano de Souza, achar· 
rua Conde de Peniche, Orestes e P1·inceza Real, e os 
transportes Phenix e Sete de Ma1'Ço, conduzindo um 
batalhão do 3• regimento de.infantaria de Portu
gal, e outro formando um regimento provisorio, 
commandado pelo coronel Antonio Joaquim Ro
sado, e uma brigada de artilharia, uma companhia 
de conductores, formando ao todo perto de 1.200 
homens. 

S. A. Real enviou o coronel Luiz Pereira da No
brega com uma portaria do ministro da guerra para 
que os navios dessem fundo debaixo das baterias 
das fortalezas da barra, e o com mandante da esqua
dra viesse á presença de S. A. Reel. · 

« Assim, tendo a artilharia e fuzileiros dado as des-::ar
gas por entre alas de soldados (dentro das quaes lambem 
fazião alas as; freguezias e communidades, e do mesmo 
modo algumas ordens terceiras que quizerão render este 
obsequio), se encaminhou o enterro do largo do Palacio 
á rua Direita, c desta, dirigindo-se pelas do Ouvidor, Ou
rives e da Ajuda, entrou na de Santo Antonio, subindo a 
ladeira até á porta, aonde já eslava a irmandade da mi
sericordia que alli esperava para receber o caixão das 
mãos dos fidalgos, que o tinhão posto no coche, e toman
do-o então os irmãos da misericordia o conduzirão ao 
primeiro pouso que se tinha preparado na igreja, que 
estava lindamente armada de carmezim e pavimentada 
com ricas alcatifas, sendo das mesmas coberto todo o pa
viment.o desde a igreja até a capella do deposito. 

O cahique que conduzia o referido coronel, tendo 
contcario o vento e maré, descahio para o sul, e 
n 'i o pôde atracar á náo, o que sendo visto pelo go
vernador da fortaleza de Santa-Cruz, mandou um 
official em um es~aler participar ao chefe de divisão 
commandante da esquadra que o coronel levava or
dem para que fundeassem a náo e transportes, e 
que elle governador tambem tinha de não os deixar 
entrar·. • 

Apenas foi disto informado o commandante obe
deceu promptamente, mandando dar fundo a náo e 
fazendo signal que o. mesmo. fizessem os outros I!a
vios. Chegando depo1s o capitão de fragata .J?aqmm 
José Pires em um escaler fez a mesma part1mpação, 
e conduzio para terra o commandante da esquadra 
e o da força militar, os quaes, sendo apresentados 
a S. A. l:teÇJ.l no paço da cidade, fizerão e assignárão 
o seguinte protesto : 

« Na igreja . havião quatro pousos: um logo á entrada 
' della, outro quasi no meio, o terceiro dentrg das grades 

do cruzeiro e o ultimo ao lado do evangelho, com sete 
mochos á roda. Os tres primeiros pousos erão armados de 
veludo e agaloados de ouro fino, com seus degráos, ar
dendo em torno delles varias tochas em ricas castiçalei
leiras ; o quarto pouso era sem degriiOs e só coberto de 
veludo, e da mesma sorte os mochos que estavão em 
torno de !I e. 

« Nós abaixo-assignados protestamos obedecer em tudo ás 
ordens que nos forem dirigidas por S. A. Real, pois tal é o 
nosso dever, assim como de nada nos embaraçarmos e nem to
marmos parle nas disposições do governo, salvo sendo-nos o r· 
denado pelo mesmo augusto Senhor. 

28 
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« .Pa~~ do Rio de Janeiro, 9 de. ~~a~ço de 18H.-Francisco I encat•regado de participar o que se havia passado 
Maxtmthano de. Souza, ?hefe de dtvJsao, comman~ante da es· em terra. entre a junta. provisoria e o general. 
quadra.-Antomo Joaqutru Rosado, coronel do regtmento pro-
visorio. » Disse o Sr. conselheiro Drummond que por esse 

N d. · , a esc 11 adra e fuiJdeou tempo já elle· se acba v a em Pernambuco em sua 
r o m segumte entJO~I < • 1 ' commissão c como reconhecesse ser inconveniente 

Perto (~a for·tnleza de VJJlegratngnon. A fraO'ata e . ' . . . . t . . o e contt·arlo aos Interesses do Brasil que o regm1ento um transporte entrarão no dJ<J. 12. , · ,· 1 p , 1 fi p . 1 
Esta divisão, sabida de Lisllon, já tinha estado provJs~: 10 c e ~lluga Icn~.sc. em . e~.na.t~ luco, 

em Pernambuco, onde deixou o general José Cor- onde Igua~s forç~s :P?rtuguc~as J~ alh. ~x.Islião, co-
ê d M 11 norn eauo governador das armas nhccendu .t 1\faxtmihano, fot á náo VJS~l,t-1~, e em 

dnaquel~a ·p~o~incia. A divisão trazia o!'dem de des- co~vct·sa exp~z. 0 ~ue haVIa ~fi.m de.o Inllmr a. ~e
emhnt·car lambem em Pemaml>uco o regimento gmr sem perda: de tempo pdr.I 0 Rt_o de Ja~e.119, 

rovisorio ou parte delle, se assim fosse requisi- con~ .0 fim de ahl chegar antes da s~~Hla da d1vJs~o 
E,do pelo general José l\Iaria de l\loura, a quem a~mhadora, .c s~lvar com. o_ seu_auxJlJ? a mcs:a. d~
Jo~é Con·êa de l\Ic11o ia succcder no govemo das vtsão, 0 Prmcipe e 0 mimsterw, que ellc Do ui a1a 
armas. l\fas José Maria de Moura já alli se não coactos. 
achava. As suas palavras peoduzil·ão o effeito desejado no 

Por mais de uma vez o povo pernamhuc;mo lla- animo de commanJante, a quem elle deu uma 
via então reagido cont1·a os portugnezes pelas offun- carta de rccommendação para José Bonifucio. No 
sas que destes tinha recebido em épocas recentes. Rio de Janeiro qualquer força portugueza que appa
Em1817 hou1·c em Pernambuco um luxo de pet·se- recesse já não podia. causar incommodo. O mesmo, 
guição c de insolto da parte elos porLuguezes contra porém, não era de esperar acontecesse em outra 
os bmsileiros que entrárão, on mesmo que apprová- qualquer pl'Ovincia, e a prudenr.ia aconselbava de 
rão a revolução pernambucana daquelle anno, de arredar dellas tudo o que lhes podesse fazet· mais 
que talvez não haja exemplo. penoso o Lriumpho da independencia. Uma só vida 

Antonio Cal'los Ribeiro de Andrada, atravessando que se poupasse era já uma gloria para a in depen
as runs do H.ecife, preso e algemado, em mangas de dencia do Brasil. 
camisa e quasi descalço, l'oi victima dos mais gros- O Principe Regente c o ministro José Bonifacio 
seiros e inqualiOcavcis insultos da. parte da canalha. tratarão com muito agasalho aos dous commandan
portugueza. Chegou a tal ponto a insolcnciil, que tes da força portugueza, e ambos mostra1·ão com 
t.le uma loja sahio um co.ixeiro com um gato morto, palavras de co!'tezia que o congl'esso portuguez es
e já em .P~ tl'e~acção, e deu com elle no rosto do ta v a enganado a t•espeito do Brasil; e que pelos 
illustt·e pnsJoneJ!'O(*) . seus actos inconsiderados é que o tinha provocado 

Em uma destas reacções Jqr;é Maria de l\Ioura, a fazer o que elle talvez não desejasse. 
Jeixou-se possui!· de um medo tal, que sem nada No dia 9 o chefe de esguadt·a Maximiliano e o 
mais consultar, fugio po.rn bordo da corveta Activa, commandante Rosado recebêrão ordem de requisi
onde fez levantar o ferro e sahir barra fóra, tal 1ual tarem tudo o que necessitassem para regressarem 
se achava. á Lisboa. Do at·senal de ·marinha se lhe forneceu 

A l)Osição de José Corrêa de Mello ficou sendo amplamente tudo, e de melhor qualidade, do que 
por este acontecimento mais dirncultosn. Chegar a elles pedião. 
um po.iz est1·anbo, em uma cr-ise tão grave, e não 
achar ahi uma pessoa de conHança para o informal' A maior parte dos soldados do regimento pz·ovi- \ 
sobre o estado das causas, c ter ao mesmo tempo sorio requcrêt'ilo para ficar· ao serviço elo Brasil. 
de deliberar, é certamente uma posiciio bem difli- O Pt·incipc Regente annuio a est~ pedido, c os 
cil de resolver. mandou dist1·ibuir pelos diifr.l'entcs cprpos da guar-

nição ela CÔI'te . Alguns officiaes ta\nbem pcdlrão 
José Corrêa de Mello era pot' cnracler pacifico e p~rú ficar; mas o Príncipe incleLiJ'io às seus rNue

co t1lelnpol'isnclor; não teve por isso difíicu]dade de nmentos . 
se entendct• a este respeito com a junta pl'ovisOI'ia 
do governo da província. Decidia fic tu· e que a di
visão continuasse o seu caminho. 

Emquanto isto se passava em terrn, a bordo du. 
náo commondante da divisão tomava-se a delibt~
ração de seguir para o Rio rle Janeiro com a força 
mililal', ainda quando o desemhat'llllC della fosse 
requisitnda em Pemambuco. Josó Corrêa de l\Iello 
e um aj udtwte ele ordem l'orão ns unicas pessoas 
que vienl.o a terra. 

José Corrêa de Mello, como pôde entender-se 
com a junta provisol'ia do governo, não voll.uu mais 
a bordo; o ajudante de ot·dens ó que voltou 

Em carta, que cscrevéu a 3eu pai, diz que fizera 
isto para evitar que os officiaes viessem corromper 
os soldados, e que estes, depois de concluído o 
ten:po de serviço, fica vão sendo no pniz lavradores 
ar.tJvos com que ganbavão muito. A divisão de 
Francisco Maximiliano de Souza sahio em pa-z para 
Lisboa no dia 29 de Março de i822. 

O PRINCII'E 1\EGENTE DA' CO;>;TA DE TUDO A EL-REI SEU PAr 

cc Rio de Janeiro, 14 de Março de 1822. 
cc Meu pai e meu Senhor.-Desde que a divisão auxiliadora 

sabio tudo ficou tranquillo, seguro e perfeitamente adherente a 
Portugal, mas sempre c.::nservando em si um g•·ande rancor a 
essas côrtes. que tanto tem, segundo parece, buscado aterrar o 

('l Quando se consultar no futuro o monstruoso processo que Brasil, arrazar Portugal e entregar a nação á Providencia. 
cu possuo, para se escrever com ca lma a l!istoria da reyolução cc Os brasileiro~ e eu somos constilucionaes, mas constitucio
de 6 do ~Iarço de ~817, se v ~ rà os soflnmentos e rP;stgnação naes que buscamos honrar o soberano por obri~ação de subdi
desses. martyt:es da ltb~rdade . Quanta lJ ranota ou wsotente tos P. para nos honrarmos a nós; portanto a ra1va é só a essas 
despollsmo nao sofTrêrao os presos de PCI nambuco desde o -facciosas cortes-· e não ao systema de córtes deliberativas 
actu da prisão até as enxovias da classica catl tla da Bahia! Eis : que-esse systcma nasce com o homem que não trm alma d~ 
o por que o povo de Pernambuco odêa os portuguezes. I servil, e que abonece o despotismo. 



DA:S CONS'l',-rUIÇÕES 223 

<< D9u parte a yossá M'llgestade que M_ootevidéo se quiz vo- , Pouco depois apresentou-se-lhe 0 capitão de fra-
luntanamente umr ao Bras1l, de quem Já se conta parte com- gata ' · J ·é p·, , d' d 
ponente deste vasto reino, segundo diz e a !'firma o Dr. o. Lu- , .. oaqmm os . li es, com or t.us vocaes e 
cas José Obes, que é deputado da província. Este D. Lucas era 8. A. Real, para VH'em os commandanlfls á sua 
maod~!lo as côrtes, levando estas instru_cç~es: . preiicnça. Assim cumprirão os chefes Maximiliano 

c< ya representar nas côrtes a provmc1.•. de Moutev1déo, e e Rosado entrerrando os officios que trazia 
<< smba o que querem lã della; mas em pnme1ro lugar vá ao S 1 o . .. · · 
«Rio de Janeiro e faça tudo o queoPrincipeRegentedo ·_A. Re~l ordenou a Max1m111ano que entrasse 
<< reino do Brasil, de quem esta p_rovincia é parte c~mponente, no di~ segumte c ancol'asse junto á for-tal eza da 
« lhe mandar: ~e o m~ndar hcar, fique; se contmuar, ex e- Boa-VIage:n, ao mar da fragata União. Quiz 0 Pl'in-
cc cute. lJ - • lh · 'b'l'd d d d 1 mpe provar- e que a Hnpossi t 1 a c e csem lar-

<< Eu mandei"o ficar no conselho, por elle me dizer que antes car a tropa provinha das desordens commettidas 
queria os remedios do I\io, do que de 2.000 leguas, que era a 
razão de se terem separado da Hcspanha; d\lu-me a entender pela divisão auxiliadora, que tinba exaltado extre
que Entre-Rios tambem se queria unir e Buenos-Ayres confe- mamente o povo, e que para o socegar durante o 
dera r, por conhecer que nós somos os alliados que lhe fomos tempo que necessitasse para f'azet· os arranJ' os para 
dados pela Providencia, assim como e!les para nós. o seu regresso, lhe parecia bem que elle chefe e o « O b~rão de Laguna tem feito gr·andes serviços á nação, e d d d 
mui particular á parte mais interessante da monarchia. comman ante a tropa essem por escripto quaes 

« No dia 9 do corrente appareceu a esqundra; mandei fun- erão os seus sentimentos, ao que satisfizerão com 
dear fóra da barra por o povo estar mui desconfiado de tropa protesto que assignárão, promettendo nelle obede
que n&o seja brasileira; e tem razão, porque, uma vez que os cer a S. A. Real, e não se intt'ometterem nas medi-
chefes hão de obedecer âs côrtes actuaes, temem a sua ruína. das do governo. 

c< Naquella mesma noite vierão os commandanles á terra e No d' 10 d M t ~ " d t d 
se portarão bem ; tJscrevêrão um protesto, que remeto incluso, Ia e arço en rill'e10 para en ro a 
impres.so: no outw dia entrârão para o pé da fortalaza de barr.a, estando as fortalezas e a fragata União com 
Santa-Cruz, para se municiarem de viveres e Yoltarem. o mais os moú·ões accésos e a gente a postos, e fundeou 
tardar, até 26 deste. no lugar indicado. 

c<. Se desembarcasse a tropa immediammente o Brasil sedes- N d' 13 d' · · · d 
uniria de Portugal e a independencia se faria apparecer, bem O ta tngw a secretana a guerra uma por-
contra a minha vontade por vêr a separação; mas, sem em- taria ao com mandante da tt'Opa, com um decreto de 
bargo disso, contente por salvar aquella parte da nação-honra S. A. Real, no qual limitava a 3 annos de serviç() 

· e gloria de quem a liberto!! pela elevação do Brasil a reino, os soldados que assentassem prac.a voluntariamente, 
donde nunca mais descerá. 
, (( A obediencia dos commandantes.fez com qne os laços que 
união o Brasil a Portugal, que erão de fio de re.troz pôdre, se 
reforç.assem com amor cordial á mãi patria-que tão ingrata 
tem sido a um filho, de quem ella_tem tirado as riquezas que 
possuio. -

« Peço a Vossa Magestade mande apresentar esta ás córtes, 
para que saibão que o Brasil-tem honra e é generoso com 
quem lhe busca o mal. 

c< Sempre direi nesta o seguinte, porque conto que o original 
será apresentado ao soberano congresso : - que honrem as 
cOrtes ao rei se quizerem ser honradas e estimadss pela nação 
que lhes deu o poder le.,islativo sómente. 

« -Deos guarde, etc.-Principe Regente. JJ 

Na carta de 19 de Março de 1822 pede tambem a 
seu pai de mandar apresentar essa carta ás côrtes 
para que conbeção que no Brasil ha quem saiba o 
que é constituição, como já a hão de ter conhecido 
pelos deputados brasileiros, especialmente por An
tonio Carlos. Ribeiro Machado de Andrada, digno 
deputado de uma província tão briosa. 

O COmiANDANTE DA ESQUADRA FRANCISCO MAXn!JLIANO 

DE SOUZA LOGO QUE CHEGOU A' USBOA FOI PROCESSADO 

O chefe de di visão Francisco Maximiliano de 
Souza, chegando á Lisboa, foi processado, e da sen
tença que o ahsol v eu consta q).le no dia 25 de Fe
vereiro encontrou Francisco Maximiliano a divisão 
de Jorge de Avillez, que havia sabido do Rio de 
Janeiro a 15 do mesmo mez. 

No dia 4 de Março encontrou o navio S. José 
Americano, e deste viera a hot·do da náo D. João Vi 
o brigadeiro Carretti, que lhe contou tudo o que 
tinbà havido, e lhe disse que a tropa que elle trazia 
não 'desembn rcava no Rio de Janeiro; que che
g:mdo eJle Francisco Maximiliano ao Rio de Janeiro 
no dia 9 de Março de 1822 receheN, por um official, 
ordem do governador da fortaleza de Santa-Cruz, da 
parte de S. A. Real, para que desse fundo ao alcan
çar da artilharia da fortaleza. 

para que fosse lido aos da expedição que quizessem 
passar para a guarnição do Hio de Janeiro .. O com
mandante fez publicar o decreto á tropa, e quizerão 
ficar 894. 

No dia 16 recebeu o chefe outra portaria, com 
data de 15, ela secretaria da marinha, pela qual 
unia S. A. Real áquelle.departamento do Rio de 
Janeir? a fra_gata Real ,Ca1·olina, por assim o exigir 
o serviço naGJonal, mandando passar para os outros 
navios as praças de transportes. Tendo o ehefe re
cebido mais ohjectos necessarios, sahio para Portu
gal no dia 23 de Março. O cbefe chegou com a ex
pedição á Lisboa no dia 28 de Maio. 

A esquadra bavia sabido de Lisboa no dia 16 de 
Janeiro de 1822, deu fundo no Lameirão de Per
nambuco no dia i7 de Fevet·eiro. Officiou á junta 
de Pernambuco que trazia .a seu hol'do o governadm· 
brigadeiro José Corrêa de Mello, e pedi o providencias 
para a o seu prompto desembarque. Communicou 
ter ordens de Sua Magestade para desembarcar alli 
as tropas da expedição que fossem neccssarias para 
o socego e tranquillidade da província. 

Foi-lhe respondido por officio da mesma data, as
signado · pelo presidente Gervasio Pires Ferreira e 
pelo secretario Laurentino Antonio Moreira de Car., 
valbo, que passavão a dar as providencias para o 
desembarque do governador; que conservavão a 
província tranquilla e aferrada á religião do seu ju
ramento, prestado pelos seus deputados ao con
gresso nacional c a el-rei, resposta que fez julgar ao 
cbefe ser desnecessario o des&mbarque da tropa e 
seguir para o Rio ele Janeiro no dia seguinte 18 de 
Fevereiro, desprezando as informações que lhes fa
rão dadas a bordo,· contrarias ao estado de socego 
da província. 

Foi sentenciado pelo conselho de guerra a ser; es-. , 
cuso do set'viço (art. 13); mas, attentas ás circurris
tancias attenuantes, o conselho tambem unanime
mente o recommenda á clemencia real em f7 de 
Junno de 1822. 
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Jnstrucçaes secretas que recebeu o chefe de divisao 
Francisco Maximiliano de Souza. 

« Manda el-rei, pela secret_aria de Esf:ado dos ·?e~;ocws da 
ma1 inba que o chefe de divisão FrancJ:>co Maxamhano de 
Souza, ~ommandante da expedi_ção, assim que o _tem_PO d8 
demonstração de fazer mudança lavoravel para s_egua· v1agem 
para o Brasil, o communique por esta secretana de Estado, 
afi m de se passarem as convenientes orde~s de embarque dos 
batalhões e:xpedicionarios, e logo que esteJão embarcados e o 
tempo permitia se fará de vela, e seguirá viagem a Pernam
buco, onde deve Úesembarcar o bngadeiro. J?sé Corrêa de 
Mello, governador das armas daquella provmCJa, não encon
trando inconveniente algum pelo socego_em que se ~cba aque_!.la 
província · mas, acontecendo o contrano (o que nao é de espe
rar de po'rtunuczes, CJjo tiOJ bre f0i sem pre obediencia a el-rei 
e ás leis, e agora a mais decidida firn1eza pelo systema consti
tucional), então obrará1í de accordo com quem alli se achar re
vestido do com mando por parte de Sua Mage.tade, afim de se 
manter e estabelecer o socego, e obediencia das leis do sobe
rano congresso e dás reaes ordens, que pa!·a 9bservancia dellas 
se achão expedidas, e contra quaesquer 1ndtv1duos ou COI'!)OS 
que se acharem em systema opposto ao de Portugal e das mais 
províncias do Brasil, por isso que nes te caso são rebeldes, 
pois já jurárão obedieucia ns baEes e constituição que fizessem 
as cOrtes em Portugal, deveráõ os commandantes de mar e 
terra obrar hostilmtnte, tendo em vis!a o principio de que o 
Brasil deve seguir a causa de Portugal, advertindo-se, porém, 
que acerca das presentes instrucções se devera guardar o mais 
inviolavel segredo. 

cc Esl.a;bele~ida a ordem e se&ura~ça, o mesmo _che~e de divi
são segu1ra vwgem ao R10 de J anei ro e entregara a S. A. Real 
os oflicios de que fOr encarregado. Palacio de Queluz, em 19 
de Dezembro de 18~ L-Joaquim José Monteiro Torres. 

cc Secretaria de Estado dos negocias da marinha, em 30 de 
.Maio de 1822.-Lo:~renço Antonio de Araujo. » 

0 PRINCIPE REGENTE NO DIA 25 DE MARÇO DE 1822 
PAl\TIO PARA MINAS 

A noticia da revolta de 1\'linas chegou ao Rio de 
Janeiro, onde ninguem esperava por ella, e causou 
um geral descontentamento. Só os portuguezes fol
gárão; porém o Príncipe, julgando que com a sua 
presença apagaria a poeira da rebellião, resolveu-se 
a partir, e fez expedir o seguinLe 

Decreto. 

cc Tendo de ausentar-me, por motivos ponderosos, desta 
ea!Jital por mais de uma semana, e desejando que nesse tempo 
não cesse o expediente ordinario dos negocios, nem se deixem 
de tomar promptas providencias acerca da segurança e trau
quillidade, assim publica, corno particular, dos seus habitantes, 
cuja felicidade de;veladamente promoverei em todo o tempo: 
hei por bem que o conselho dos meus ministros e secretarias 
de Estado continue nos dias prescriptos c dentro do paço, como 
até agora, debaixo da presidencia do meu ministro e secreta
rio dos negocios do remo, no despacho do expediente ordina
rio das di versa~ secretarias de Estado !l rypa1·tições publicas, 
que s~rá expedido e~ meu nome, como se presente fôra, in
cumbmdo-lbes outrostm de ~omarem Jogo todas as medidas 
nece~sanas, que com urgenma requererem a tranquillidade 
pubi_Jca e a salvação do Estade, de tudo o que me darão im
mediatamente parte _para eu o approva1' e ratificar, pois confio 
da sun probidade, JUStiça e zelo pelo bem publico, que nada 
obraráõ que não seja conforme ás leis existentes, e aos 50lidos 
interesses da razão do Estado. 

cc O ministro e secretario de Estado dos negocias do reino o 
ten~a assim entendido e faça executar com os depachos neces
sanos. Pa~.o em 23 de ?.farço de 1822 (com a rubrica de S. A. R. 
o Príncipe Regente).-José Bonifacio de Andrada e Silva. 

(( Cumpra-se e registre-se, esc passem as ordens necessarias. 
Paço, 26 de Março de 18:22.-José Donifacio de Andrada e 
Silva.-Caetauo Pinlo de Miranda 1\Iontenegro.-Joaquim de 
Oliveira Alves.-l\Ianocl Antonio Farinha. » 

No dia 25 de Março o Príncipe parLio para Minas 
acompanhado do desembargador Estevão Ribeiro 

de Rezende, que lhe ia servindo de secretario(*), e 
pelo vigario de Pitangúi Belchior Pinheiro. Não le
vou tropa e nem armamento. O seu sequito, além 
düs aous mencionado~, era de poucos criados da 
sua casa. 

A sua entrada em Minas foi um triumpho desde 
a fronteira até á capital. 

Logo depois que a pt·ovincia de Minas mandou a 
sua deputação pedit' ao Príncipe Regente que não 
fosse para Lisboa, e que esperasse a resposta das 
côrtes, desconheceu o governo do mesmo Príncipe 
como regente, e isto teve lugar porque D . .Manoel 
de Portugal, nomeado governador de Minas por el
rei, não qnerendo seguir a causa do Brasil, expe
dira circulares ás camaras da província para a 
eleição da junta provisoria que lhe tinha de sucee
der; ·antes de se realizar a eleição, em Villa-Rica, 
alguns anarchistas insurgem-se e fórmão um go
verno provisorio, com attribuições illimitadas, 
tendo por cabeças o com.mandante das armas o te
nente-coronel José Maria Pinto Peixoto e o juiz de 
fóra Cassiano Espiridião de Mello Mattos(**). 

Constituído o anarchico governo de Minas se jul
gou independente, e começou a fazer promoções 
militares, a nomear juizes e o mais, sem obedien
cia ao poder legitimo, o q11e fez que o Príncipe Re
gente partisse para Minas sem nenhum apparato. 
Chegando á Barbacena foi recebido com vivíssimo 
entbusiasmo; e dahi sahindo para Ouro-Preto (Villa
Rica) chegou ao lugar denominado Capão do Lanna, 
distant~ da capital 2 leguas; parou e mandou cha
mar ao coronel de milícias João Luciano de Lima 
Guerra, que com o seu regimento estava no Ouro
Preto para receber o Príncipe, e ordenou-lhe que 
fosse prender o brigadeiro José Maria Pinto Pei
xoto, e o ti'ouxesse á sua presença, o que effectiva
mente foi .cumprido. 

Chegados que fossem ao Capão do Lanna, LiD;Ja 
Guerra e Pinto Peixoto forão á presença do Prín
cipe. Pinto Peixoto lhe cahio aos pés cheio de des.l 
culpas; depois de algumas explicações e de o repre
hender lhe ordenou o Príncipe que voltasse á capi
tal de Ouro-Preto, c desse as providencias para que 
a sua entrada fosse Rem obstacul0, responsabili
sando-o por qualquer acontecimento·uesagradavel 
que houvesse, e ordenou-lhe mais de tirar a~ dra
gonas de brigadeiro e pôzesse as de tenente-coronel, 
que então era, o que assim se cumprio; e o Phn
cipe, logo depois seguindo para a capital de l\Iinas
Geraes, foi nella recebido em triumpho. 

No dia seguinte Pinto Peixoto foi a palacio, como 
tenente-coronel, e o Príncipe RegenLe o promoveu 
a brigadeiro. 

• 
O Príncipe, recebendo as maiores demonstrações 

de apreço e de adhesão á sua pessoa, a ninguem 
perseguia, e nas proximidades da sua partida, fal
lando dos acontecimentos que acaba vão de termi
nar, disse : (( Foi uma falta que se commetteu em 
familia; esqueçamo-nos della. >> 

(.) Tenho os originaes das minutas dos officios e proclama· 
cões, leitos pela propria mão do Sr. D. Pedro e pelo seu secre
tario. 

('') No musêo da Bahia existem medalhas com o busto de 
Cassiano Esperidião de M~Jllo Mattos, com a legenda de dic
tador. 
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« lllm. e Exm. Sr.-S. A. neal o Príncipe Regente me 
ordena participe a V. Ex. os successos da_ sua marcha de 
S. João de El-Rei, donde partio no dia 6 ao corrente, até 
à capital de Vllla-Rica, onde entrou no dia de hontem, 
pelas 6 hoFas da tarde. . 

" No mesmo âia que partio de S. João de El-TeJ passou 
pela villa de S. José, onde foi recei.Jido entre vivas e accla
mações da camara, povo e tropa, ornadas todas as ruas e 
tudo com grande pompa. A camara apresentou a.s. A. 
(leal a representação. O esquadrão de cavallar1a de 
milícias, que ahi eslava á espera de S. A. lleal, fez o 
mesmo que o de S. João de El-Rei, offerecendo-se e ins
tando para fazer a guarda de S. A. Real, que lhes agrade
ceu, dispensando·os de o acompanhar. Segundo o q~e 
praticou em todas as mais villas, S. A. neal deu beiJa
mão á camara e povo, e veio no mesmo dia pousar á fa
zenda do tenente-coronel Geraldo Ribeiro de Rezende, 
onde cl}_egou lambem uma ordenança de dons dos mem
bros dó governo desta província, noticiando a sua che
gada; mas, não se verificando esta até o dia seguinte, 
S. A Real a sua marcha, e depois dll tres leguas, na fa
zenda dos Cathaguazes, ao tempo que S. A. Heal acabava 
de ouvir missa, chegárão os dous membros do governo, 
que declarárão ir comprimentar a S. A. Real e render-lhe 
sui.Jmissão e obediencia por parte do governo, ao que 
S. A. 'Real respondeu: (( Já é tarde. n 

(< Os motivos desta resposta são obvias : S. !'-· Rea~ sa
bia que desde o dia 3i do passado o governo LJDha scJen
cia da sua entrada na provineia; esteve tres dias em 
S. João de El-Rei, e o governo nenhum comprimento lhe 
dirigia, h_avendo antes a falta de considera'ção ás suas or
dens, como V. Ex. -é inteirado. Apezar disso S. A. Real 
não negou aos dous membros a honra de o acom
panhar. 

11 Chegando á villa de Queluz os dous membros do go
vemo testemunhárão o enthusiasmo e alvoroço com que 
a camara e povo o recebêrão, proclamando-o l'rincipe 
Regente; e depois de ter dado beija-mão para seguir. sua 
jornada a Capão de Lana, tres 1eguas distante. da cap1tal, 
soube por noticias transmiltidas de Villa-HJca que ua 
mesma villa o tenente-coronel José Maria Pinto e o com-. 
mandante do novo co1·po de caçadores mandado crear pelo 
governo projectavão oppôr-se á entrada de S. A. ne~l, 
como Príncipe Regente, contra o ~ato e desejos da ma!~r 
parte da tropa de cavallaria de linha e dos corpos mlh
cianos, e de todo o povo, á reserva de seis ou oiLo insen
satos. 

(< Soube que o governo ou o juiz de fóra presidente da 
camara tiliha insinuada por edilaes, e debaixo de p~nas, 
os vivas que o povo devia dar a S. A. Real . Entao da 
mesma villa de Queluz S. A. Real mandou ordem para se 
reunirem e marcharem os quatro regimentos de cavalla
ria de milícias da comarca do Rio das Mortes, sabendo 
que sem ordem nem insinuação sua (pois até ignoravão 
ainda que S. A. Real se achava na província), se dispu
nhão a marchar sobre Villa-Rica para dissolver o go
verno. 

(< Expedia Jogo ordem para ser preso o tenente-coro
nel José Maria, dando as mais providencias que no mo
mento poderão lembrar. Seguia immediatamente para o 
Capão de Lana a observar de mais perto o que se passava 
em Villa-Hica, dispensando de o acompanbar grande nu
mero de milicianos e officiaes de ordenanças; que em Que
luz se ofl'erecêrão para guarda de sua real pessoa. 

1< Erão W horas da noite quando chegou ao pouso, en
contrando pelas estradas todas as demonstrações de amor, 
respeito e alegria. Hontem logo ao amanhecer se farão 
incorporar a S. A. Real alguns officiaes e soldados da i"-e 
2" linha, rogand.o a S. A. Real não suspendesse a sua en
trada na capital, porque Linha pela sua causa, que era a 
causa do Brasil, todo o povo e tropa, com excepção de 
poucos amolinadores; mas s. A. Real, que queria poupar 
o sangue de victimas innocentes, me ordenou dirigisse ao 
governo a portaria n. 2, encarregando ao desembargador 
Manoel Ignacio de lllello e ao coronel José Ferreira P<!
checo, que erão os ~ous membros do governo qne o farão 
esperar, que a fossem apresentar ao govemo, e sahindo 

estes pelas H horas do Capão do Lana antes de uma hora 
chegárão incorporados com os mais membros do governo. 
que se dirigirão a comprimentar a S. A. 1\eal e render- llle
obediencia, recenhecendo o Príncipe Regente do reino· 
do Brasil, protestando que S. A. neal podia eutrar seguro 
na capital. · 

« Seguirão-se os vivas da tropa que alli se achava pa1a 
guarda de S. A. Real, commandada pelo capitão Netto, e 
S. A. 1\eal ordenou que o governo se recolhellse á capital 
para o esperarem. Chegou logo depois o lenente-coron l 
Jo&é Maria Pinto, qne se foi apresentar preso; mas S. A. 
Real, depois de o ouvir, conhecendo a sem razão cow que 
fôra denunciado, generosamente lhe mandou eutregn r a 
sua espada, e ordenou que o acompanhasse e que conti
nuasse no governo das armas até a execu ção do decreto 
das cõrtes que chama a maior e mais anliga patente. 

u Soube depois que o juiz de fóra desta vi lia e o com
mandante de caçadores, e poucas mais pessoas, promo
vwo toda a desordem que linha apparecido. S. A. Real 
entrou nesta villa pelas 6 horas da tarde recebido com a 
maior magnillcencia possível; o governo -e camara, clero 
e immenso povo d'e ambos os sexos o farão esperar ua en
trada da villa na distancia de perto de um quarto de !e
gu&; ahi lhe derão vivas, e depois foi conduzido debaixo 
do pallio á igreja matriz, e depois de assislir ao Te-Dewm 
com excellente rnusica se recolheu, acompanhado de im
menso povo, e vivas, fogos do ar e artilharia, e por entre 
fileiras de tropa, ao paço, onde dep beija-mão ao govemo 
e camara, reservando-se para hoje o beija-mão ao povo. 
Seguirão-se depois os vivas e descargas ua tropa de urna 
e outra linha, e a falia que S. A. Real fez á tropa, a qual 
é a seguinte: 

« Bravos mineiros !-Os fenos do despotismo, come
'' çados a quebrar no dia 24 de Agosto no Porto, reben
'' tárão hoje nesta província. Sois livres, sois coustilucio
u naes; uni-vos comigo e marcharei constitucionalmente. 
« Conllo tudo em vós, confiai todos em mim. Nüo vos 
'' deixeis illudir por essas cabeças que só huscão a rui o a 
« da província e da nação em gerai.-Viva el-réi consti
'' tucional 1 Viva a religião! Viva a constiluiçlto 1 Vivã@ 
<< todos os que forem honrados! Vilão os mineiros em 
11 gerai. ,, 

(< Estes vivas farão COJ'fespondidos pela tropa e povo~ 
Viva o Príncipe Regente constitucional ! Nada mais tem 
occonido até hoje, e só respira prazer e contentamento 
pui.Jlico. Transmilto a V. Ex. Lambem a representação da 
camara e povo da villa de Baependy. 

(< S. A. Real para dissipar de urrla vez o partido se
meador de discordias, previne. a V. Ex. que dentro em 
oilo dias fará partir para essa corte este batalhão de ca
çadores para substituir o esquadrão de cavallaria ·que ahi 
está e deve voltar para esta província. e que será bom 
que V. Ex. previna o dito corpo para ~e irem apromp
tando com tempo, etc. ,, 

~~ Havendo s. A. R. o Príncipe Regente determinado 
fazer extensiva aos habiLuutes da leal cidade de Mariana 
a honra e satisfação de gozurem de sua augusta (Jresençll, 
no dia i5 do mez de Abril fez a sua entrada naquella l'a
pilal ecclesiastica peJas ruas No-va e Direita, por entre 
arcos elegantemente compostos e ornados dos seguintes 
disticos allusivos ao objeclo, e seguindo em direcção á ca
~hedral nella se entoou o hymno Te-Deum Laudamus 
com a maior solemniuade e pompa compatíveis com as 
circumstancias do paiz, e proseguindo ainda por ent1•e 
dons arcos identicos aos primeiros, e rodeado de nume
roso concurso àe povo, que, unindo as suas ás accJama· 
ções dos cidadãos que l'ormavüo o cortejo, e da tropa 
postada no espaçoso largo fronteiro ao paço, apinhado 
em amphilheatro, fazia resoar frequentes vivas a S. A. 
Real, nosso benignissimo regente, tt·ansponaodo-se em 
alegria nada equivoca, mas que se divisava em todos os 
~em~)lantes. 

u Chegado s. A. Real ao paço, prevenido pelo Exm. 
e Revm. bispo diocesano, ahi se observou todo o esme ro 
e regularidade indicados nos seguintes disticos, qne 
apparecêrão no Desse1·t: 
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r< O Principe Regente, i ris da paz, 
r< Corrtl r düosos nossos dias faz. ~ 

1< l\Iil graças, Brasil, rende ao pai augusto, 
r< Oue um Regente te deu tão ~io e justo. » 

<< Viage' em!Jora o Principc Regente, 
<< Mas por seu vasto e rico continente. » 

<< Comsigo não traz Pedro .Marte irado; 
f( Traz " nlha de Tbemis a seu lado. » 

~ Por entre.o ferro e o fugo a lealdade 
•< Guardará Mariana em toda idade. » 

<< Recorda, Mariana, os teus anoaes; 
" Sê constante nos feitos immortaes. >> 

" O collo erguido, inclina e reverente 
<< Beija o governo a mão do heroe Regente. » 

•< Ao teu libertador, província d'ouro, 
" A frente vai cingir de verde touro. » 

« Cresce o reino e floresce á propurção 
l< Que se honra e se vener·a a religião. » 

" Dignando-se S. A. 1\ealtornar á referida cidade no 
dia 17, apparecêrão os seguintes uo,·os disticos: 

<< Ao Priocipe, que graças pódes dar, 
,, Que se· expõe a morrer por le salvar? >J 

« Oh! quanto é doce e grato o ter· presente 
" Um Principe que tanto ama á sua geute! » 

(( Das Minas, serras e montes escarpados 
<< De alegr~a, SenJJOr, são transportados. » 

1< A só! ta liberdade traz prisão 
<< Mais cruel do que a mesma escravidão. » 

r< De Cesar e A\exondre cesse a fama; 
r< Por melhor a de Pedro hoje se acc\ama. » 

r< Não te ofPrecem, Senbor, dignos padrões 
<< As .Minas, mas sim gratos corações. >J 

<< E' grande bem, não é escravisar, 
cr A .i ustas \eis os homens sujeilar. » 

u Não tem a eloquencia energicas phrases que digna. 
mente exprimão a alegria e universal conten.Lamento que 
se observa v a na face do publico ele todas as ordens desta 
villa de S. João de El-Rei desde o dia 31 de Março, ~s iO 
horas da manhã, em que se divulgou, por officio expedido 
á camara, o honroso ingresso rie S. A. Real o augusto e 
adora vel Príncipe Regente do Brasil nesta mesma villa 
no dia 3 do proximo Abril. 

u Admirou-se a actividade até então desconhecida do 
meritissimo coronel juiz de fóra, que, com incansavel fer
vor, dispôz as providencias que exigião· a brevidade do 
tempo e occasião mais importuua; expcdio officios, re
purlio as obras e a lodos animava o seu exemplo, e foi 
enlito que propriamente se vio em praliea o fervet opus 
de Virgílio. 

clamando-Viva · S. A. Real o augusto Príncipe Regente
o cobrião ao mesmo tempo de lindas e cheirosas flôres; 
as casas estavfto ornadas de sedas e damascos, e as se
nhoras despejavão sobre o palio e S. A. neal lenços de 
rosas, jasmins e cravos, e aos accenos se spguiãos os gos
tosos clamores dos seus ,·ivas-; á fragrancia das flôl·es se 
unia o fumo dos preciosos aromas e balsa mos que se.quei
mavão perto de todos os arcos; gyrandolas de fogo, bom
bas e roqueiras, que salva vão successivamente, não da vão 
um instante de intervallo aos instrumentos musicos com 
que a guarda de infantaria e cavallaria miliciana se es
forçava á porfia em se distinguir nas homenagens mais 
reverentes. 

<f Os estudantes da aula pub.lica, iuflammados dQ 
mesmo ardor, desejando ter parte em uma alegria tão 
inesperada, fabricárão um canioho, proprio para se re
volver debaixo do pallio, coberto de damasco, alcatifado 
de seda amarella, adornado de qual'tellas e festões dê 
seda branca, tudo orlado e esquartejado de galões, 'e so
bre elle elevada e bem segura uma magestosa cadeira, ri
camente cingida e cil·culada de fino galão de ouro, e do 
seu elevado meio pendia sobranceira uma decente corôa 
de louro, cingida de ramos de oliveira, que significava o 
triumpho que S. A. Real tinha recolhido do coração de 
todos os mineiros, e igualmente annunciava a paz que 
segura v a a todo o Brasil sua residen•ia nelle. 

" Os estudantes uniformemente vestidos puxavão por 
purpureas cordas este carrinho á entrada da villa, onde 
esperárão com a camara, clero, nobreza e povo; e um 
delles, posto que menor ou mais enlhusiasmado, ou re
ceioso da fraqueza da demonstraçflo do seu amor, res
peito e gratidão, depois da devida genuflexão, com bal
buciantes, mas bem expressivas vozes, lhe falia nestes 
termos: · 

(f Jesus-Christo quando entrou em Jerusalem não des
<• prezou os obsequios e acclamações de um po,·o que se 
« dispuuha a crucifica-lo, e V. A. Heal, Senhor, que en
« tra hoje em um povo que o adora, que arrostará Lodos 
<< os perigos, que derramará todo o seu sangue para o 
« fazer reconhecer o Deos da terra, não se indigne tam
« bem de conceder aos seus estudantes a gloriosa honra 
« de o conduzir no seu carrinho, pois que no seu cora
« ção e nos corações de lodo este povo V. A. Real tem 
u já levantado um throno, que o tempo e a força não po
« deráõ jámais destruir. » 

<f !\Ias S. A. Real, arragando com agrado-ao menino ~s
tudanle, julgou mais decente seguir debaixo do palhr. 
que sustentava a camara, ao clero, nobrl)za e povo, que 
o encaminhou á matri'l. » 1 

I 
« S. A. H. o Príncipe Regente orde a ao tenente-coro- ~ 

nel commandante da tropa de linha la capital de Yi!la-· 
Rica, José da Silva Branrlão que, convindo ao decoro de 
sua real pessõa entrar na mesma capital acompanhado de 
grande guarda de todo o seu corpo, pe1a confiança que 
delle faz, deve o mesmo commandante no dia de amanhã 
achar-se no Capão do La na, onde vai estqbelecer o seu 
paço, até ás 1.0 horas da manhã, afim de compôrem a sua 
guarda, o que manda participar ao sobredito comman
dante para sua intclligencia e cumprimento. 

« Paço ela vi lia de Queluz, 8 de Abril de !822.-Esle
vfio Ribeiro de Rezende. n 

(Outro igual para o coronel Manoel José Pinto, com
mandante do regimen~o dos pardos.) 

\ u. Em Lres noites e dous dias se limpál'ão as ruas, bran
que)árão-se as. cas_as, e á lnz ~e archotes trabalhavão pe- u S. A. R. o Príncipe Regente ordena ao governo pro
dreu·os e c~rpmleuos, com mexplicavel desejo, desde a visorio de Villa-Rica que, no momento que esta receber, 
entrada da v1lla, onde S. A. Real foi recebido pela r.amara faça prender ao tenente coronel aggregado José Maria 
acompanhada do clero, nobreza e povo, e onde se derão Pinto Peixoto, e que seja conduzido ao seu paço do Capão 
os vivas mais J'espeilosos até ás escadas matriz; aonde do Lana, onde vai pernoitar esta noite, e que esta me
entrou em_ alteJ:na?o e solemne Te-Deum ; se erigirão e dida toma para socegar o motim que lhe consta haver na 
paramentárao se1s r1cos e magestosos nrcos cada um com dila vil la, para se submetter á liberdade constitucional 
di[~rente expressão; em todos LJ•emt!lavã~ formosos fes- de qua devem gozat· os cidadãos na declaração dos seus , 
tões. de seda _orlados de galão; em uns e outros se vião sent1mentos. 
memnos e IJ2emuas der:enle e elegantemente vestidos, que « s. A. R. o PJ'incipe Regente recommenda e encar
r~presentavao o~ gemos do lugar, as gr~tças e os amores, I rega a execução desta diligencia ao deputado do governo 
l·. uropa e Amerwa, por symbolos bem Significativos, que desembargadm· Manoel Jgnacio d() l\1~llo para a fazer 
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cumprir, participando no governo n sua real ordem e 
pondo responsavel ao dito membro do governo por qual
quer falta de cumprimento. 

'' Paço da villa do Queluz, 8 de Abril de 1.822.-Este
vão Ribeiro de Hezende. » 

" S. A. R. o Pl'incipe negentc ordena ao teuente-coro
nel commandante de cavallaria de linha desta província 
José da Silva Brandão que, immmedialamenle que. t·ece
ber a presente portaria, prenda ao tenente-coronel gra
duado José i\laria Pinto Peixoto, e u faça conduzir ao seu 
paço do Capão do I-ana, onde vai pernoitar na noite do 
dia de hoje, lançando mão de todas as medidas que fo
rem precisas para se elfectuar esta diligencia, por cujo 
exito poem em responsabilidade o dit? comman~la19le, a 
quem faz saber que esta mesmn ordem e commumcada ao 
governo da província. e que, quer a receba ou não por 
elle, pot· efl'c;ito desta portaria sómenle a execute. Paço 
da villa de Qneluz, 8 de Abril de ·1822. 

'' S. A. Real ordena mais· que se para mais prompla 
verificação das suas reaes ordens fOr preciso o tenente
coronel commandante ;;cima mencionado se entenda com 
o coronel João Luciano de Souza Guena Araujo Godinho, 
que prestará o auxilio que fõr nccessario.-Estcvão I\i
beiro de HezendP.. " 

« S. A. R. o Príncipe Hegente ordena ao commandante 
do 1° regimento de cavallaria da comarca do Rio das 
Mortes que, sem perda de tempo, reuna seu regimento, 
e fa~a immediatamente partir para a capital de Villa-Rica 
por esquadrões toda a força que fôr reunindo, e espera 
que o mesmo commandante cumpra e empregue. toda a 
actividade nesta importante diligencia, que vai salvar 
aquella capital dos horrores que alguns malvados têm pre
parado, com ofl'ensa da liberdade constitucional dos po
vos c dos interes~.es verdadeiros da província de Minas
Geraes e do t·eino unido. 

" Paço de Que luz, 8 de Abril de 1.822.- Estevão 
Ribeit·o de nezcode. n 

« Cltegárão hoje notici11s a S. A. neal, muito tristes, 
dessa villu, annunciando-se preparativos de insubordina
ção da parte do commandante José Maria Pinto Peixoto; 
em conscquencia de taes noticias ordenou o mesmo au
gusto Senhot· que o governo mande prender o dito com 
mandante José Maria Pinto Peixoto, e o remella ao paço 
do Capão de Lana, onde deve chegar antes das 10 ho~·~s 
da manhã seguinte 9 de Abril, e que incumba esta dth
gencia ao tenente-coronel José da Silva Brandão e ao ca
pitão portador desta, usando elles de todas as forçus que 
1orcm necessarias, para o que expedirá o governo as or· 
dens competentes pam esse fim. 

" Outrosim ordena o mesmo Senhor que o governo ve
nha até, á mesma hora, ao Ca~ão de Lana, c faça. vir em 
sua companhia o juiz de fóra que serve de ouvidor da 
comarca. 

" São estas as reacs determinações de S. A. H. o Prín
cipe Regente, c pela sua falta é responsavel a minha vida; 
queirão cumprir tudo o que o mesmo augusto Senhor d~
termina, satisfazendo ao seu dever, e eu lhes rogo quei
rão pela sua promplidão desvanecer todas as ideas con
trarias que se tem espalhado, e não fa ltar com a sua 
presença á hora dada. 

" Espero, nlém do exposto, parlicipcm quanto anles 
da sua c!Jegada, ainda o cumprimento e ordens que ex
pedirem. Nada mais se me olferece dizer, e só que por 
bem de tudo supprão qualquer miudeza que falte para o 
dito fim. 

t< Villa de Queluz, aos 8 de AI.Jril de 1822, ás 2 hon:s 
da tarde. -lllms. e Exms. Srs. do governo provin~ial 
desta província de Alinas-Geraes.-José Ferreira Pa
checo.-Manoel Ignacio de Mello e Souza. 

" P. S. Vai a propl'Ía portaria que recebemos com as 
ordens. " 

" Na entt·ada de S. A. neal o Príncipe Regente doBra
sil á viJla de S. João de El-1\ei em o tlia o de Abril do 

conenle anno de 1822, em principio da' mesma vi li••· 
on~e S. _A. Re_al .roi recebido da nobreza, clero c pnvo, 
al11 fizerao o pnmeu·o arco as Ires orphãs c ~eus irmão>' 
filhos de i\larcellino José Yianna, lbesoureiro que foi da 
real casa da intendencia da fundição do ouro, que servio 
a Sua Mngestade por mais de 60 annos, Perpetua Escho . 
J;,stica, Anna Escholaslica e ~Iaria 13arbara, a quem S . .\1. 
Fidelíssima se dignou, com pierladr, em conlcmpla~ão ú 
suas orpl!anclades e rPmnneração dfJs serviços do mesmo 
seu pai, conferir uma pensão anuual de 20$ a cada urna, 
pagos pela capital de \'illn-llica. 

" 'fi1•erão o prazer de fazerem no meio da tua, ao pé 
da morada do fall<lcido seu pai, um arco ornado de dil'cr
sns llôres e frutas, e no meio do mesmo aclta1a-sc um 
dístico, que dizia: 

" Para a vida conservar 
" Do melhor dos soberanos 
u Tres orphãs agradecidas 
" orrcrlão sens mesmos annos; ,, 

tendo nos lados deste arco dous fogareiros, que ardiào 
incenso e paslii!Jas, acuando-se as me>mas urphãs pre
sentes na 2" janella das casas de seu fallecido pai. 

" No momento em que tiverf1o n salisfação de vêr a 
S. A. Real lhe üerão repelidc.s vivas, lançando-lhe Oóres 
e fazendo arder uma gyt·andola de fogos do ar, que gene
rosamente lhe mandou orrertar o juiz de fôra coronel 
Francisco lsidoro Bnptisla da Silva. » 

" !IIm. Sr. Jos (: Maria Pinto Pci'xoto.-Nesta vil!a de 
Queluz recci.Jeu S. A. Real noticias de Villa-Hica muito 
tristes e que o desgostárãu sobremaneira, e ordenou que 
V. S. venlw inl'allil'elmenle amanhit 9 do cotTente, até ús 
9 horas da manl1ã, ao paço do Capão de Lt~na, sob pena 
de responder a minha vida. 

u Queira V S. cumprit• a onlem por ser de S. A. neal , 
por mostrar a sua obcdicncia cumprindo o seu dever c 
me fazer todo o obsequio. O Sr. José Ferreira rccom
menda o mesmo. 

" Deos guarde a V. S. Queluz, 8 de Abril de 1822. 
De V. S. allento venerador.-~lanoel Ignacio do Mello e 
Souza. n 

" São 2 hot·as c 20 minutos da tarde. v 

" 111m. Sr. dcsemhargador Estevão 1\ibeiro de Rezende. 
-~leu senhor e particular amigo, por participação do 
Sr. LeHente-coronel Severino Eulogio remctto a Y. S. o 
dístico que penrle no o.rco, que fiz erigir fronleit'o á mi
nha testada, em signal do grande prazer que sentio mi
nh'alma na passagem que fez S. A. Real por esta ru a. 
V. S. por mercê queira leva-lo â sua real presença, pois 
assim me ortlenou o mesmo Sr. tenente-coronel acima 
referido. O meu vigario lambem remette o seu dístico 
para o mesmo fim. 

u Deos guat:de a V. S. por muitos annos. desejando 
que com sa ude tome á sua habitação, pois me prezo ser 
de V. S. amigo e muito attencioso venerador.-Autonio 
José Moreil'a. 

" Villa de S. José, 6 de Abril de 1.822. " 

t< Ao entrar da 1 ua da lnteudencia erigirão o JUiz de 
fóra inspedor e mais officiaes da mesma o segundo arco, 
por onde '3. A. IL o Príncipe Hegcnle do Brasil se dignou 
entrar, o qual apresentava uma perspectiva brilllanlis
sinta. 

" De dous ricos pedestaes, que erão guarm:cidos tl.e 
fazendas finas de diversas cõres, galões e i lhama áe prat1.t 
e ouro, nascião duas soberbas columnns que até o meio 
I i uh a o mesmo o ma to, e do mejo para cima c rã o mais 
ricamente ornadas de veludo rõxo, ilbama de ouro e ga
lão· no cimo deste arco se divisava por uma face um 
quddro em .que estava esculpido o retrato ~e S. ~L? Sr. 
o. João Vi, ctreulaúo de Oõres francezas de dtversas cures, 
e por ouLra se lia este elegante tercelo : 
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u America feliz, é tua a gloria; 
<< E1·gue a cabeça, vê entrar com gosto 
u O teu Príncipe ao templo da memoria. " 

<< 'o meio destas columnas se \'ião quatro meninas. 
duas de cada lado ricamente trajadas, as quaes, lendo 
nas mfíos açafatas de prata, que conlinhão odoríficas fiô
res as lançavft o ao passo que S. A. Real passava, suslen
tadàs por pedestaes guarnecidos de damasco rôxo, bor
dado c fmnjado de ouro. No mesmo momento se ouvirão 
es truudar nuas salvas, cada uma de 21 tiros. 

u Todos estes e!Tcitos de alegria não prenchêrão os ex
cessivos transportes em que se achava o immenso povo, 
e muito menos ao pequeno numero de cidadãos abaixo
nomeados, que concorrêrão para estas feslivaes demons
trac;ões de amor, obediencia e respeito que tributão á 
alla e iucomparavel pessoa de S. A. Real.-Antonio Pau
lino Limpo de Ahreu, juiz de fóra, ora servindo de ouvi
dor.-Luiz Joaquim Nogueira da Gama.-Antonio Sim
plicio de ~iqueira.-Anlonio Pereira da Costa.-Jannario 
de Jesus Cerqueira.-Antonio da Costa Braga.-João An· 
tonio Cardoso.-Joaquim Francisco Lima.-Estevão José 
de Siqueira.-Antonio Joaquim de Castro Vianna. li 

" l'lo centro da rua da Inlendencia, entre a botica da 
misericordia e o Rev. viga rio da igreja, edificou-se um 
arco triumphal em festejo e memoria á gloriosa entrada 
de S. A. Heal, libertador e felicilaúor dos povos da pro
víncia de ;\linas-Geraes, que mandárão erigir cinco vizi
nhos Antonio Balbino Negreiros de Carvalho, Ignacio Go
mes Midões, Jssé da Roclla Neves Quinlella, o Rev. viga
r io da igreja e o alferes José Antonio das. Neves i a sua 
devação excedia a 30 palmos de altura e mais de largura i 
(]"'urava columnas á romana de encarnado e verde, com 
fe~tões de ilhamas, galões e fitas, sendo arrematado com 
uma palma de llôres arlificiaes, etc.; nos pedes1aes o or
navão duas meninas, que nelle eEtavão collocadas e rica
mente vestidas de sedas brancas, uma em cada lado, que 
lançavão flôres ao passar o augusto Príncipe, e levantavão 
vhas ao libertador das Minas e Regente do Brasil, ao que 
correspondia uma salva real, rematada com uma estron
dosa gyrandolu de fogos arlificiaes, havendo nelle e em 
todo 0 espaço da rua por um e o_utl:o lado d~lla uma bri
lhante iiluminação nos seus cdificws na no!le deste me
moravel dia e seguintes. 

" o breve espaço de dous dias e uma noite não permil
lio que os gratos e leaes conc~rre~tes de~en.volvesscm os 
desejos que têm de louvar a tao digno Pnoeipe. 

<< Seguindo assim a rua da Ponte se via nos quatro 
cantos do fim da mesma o quarto arco, formado sobre 
dous pedestaes ricamente ornados, onde descansavão as 
duas columnas que lhe scrvião de fecho, tendo toda a sua 
circunferencia guarnecida de numerosos festões de di
versas e superiores sedas, com tres grandes jarras com
postas de llôres artificiaes no seu cume, e em toda a sua 
extensão, que era gradual e galantemente regulada, se 
observava o maior brilhantismo, não só pelo gosto e mag
niücencia de sua armação, como pela equipaçrw de um 
dístico segurado pela figura da AmeriC<., que descansava 
em pedestal do lado esquerdo, onde existia um coração 
fi gurando o!Terecer a S. A. Heal os corações dos teaes 
mineiros para nelles firmar o seu excelso throno ficando 
do lado direito tres meninas decentemente ves~idas, que 
significa vão as tres graças, ~s quaes ~a acção da passa
gem de S. A. Real, que foi applaudida com immensos 
vivas do numeroso povo alli postado, lhe lançárão llôres 
aromaticas! que, misturad~s ~om espec!osos perfume~, 
bem parec1a os alegres sacnfic10s que fazia a genlilidade 
quando em seus lares entra v a o chefe que louge delles 
existia, não sendo menos pomposo· duas grandes gy
raodolas de fogo al'lificial, que lambem forão sôllas na 
mesma acção, o que tudo (supposto ainda pouco a tão 
alto objecto) se faz digno de contemplação pelo curto es
paço de tempo, que não excedeu a 48 horas pllysicas o 
que bem patenteia. ~grande ~atriotismo do po,·o de~ ta 
vi lia, o amor, graltdao e. respmto, qne consagrão á real 
pessoa de S. A. Real, particularmente Manoel Moreira da 

Rocha, Antonio Fernandes l\'loreira, José Pedro de Car
valho, Francisco Corrêa Nur,es e Domingos José Vieira, 
concorrentes do mencionado arco. 

" No lugar intitulado Quatro Cantos da rua Direita da 
vil la de S. João de El-Rei erigio o capiíão João Baptista 
Machado o quinto arco, por onde S. A. Real se dignou 
passar, dirigindo-se para a igreja matriz da mesma villa. 
Este arco triangular forma v a quatro faces, que para todos 
apresentava uma vista encantadora. 

« De tres pcdestaes ricamente guarnecidos de veludos 
de diversas cbres, e circulados de galão de p1·ata: e·ouro, 
nascião tres columnas da ordem corinlhia, com 35 pal
mos de altura e de 18 de latitude, as quaes sendo lam
bem guamecidas de veludos e sedas francezas mostra vão 
de c;Wa lado quatro guarnições de gaiQes finos, tisso de 
prata e ouro, e da parte eminente dos Arcos pendião 
dous festões de seda côr de ouro e perola passados de 
galões. 

« Pela frente das columnas se vião mais dous pedes
taes ornados de veludo~, galões e ilhamas de prata, que 
sustentavão elo lado direito a figura da Europa ricamente 
vestida, do la.do esquerdo a da America, que cingida a 
cabeca e a cintura de pennas, nada mais se via que não 
fossern collares de ouro, grizolilas e _pedras finas, que 
pendião do seu corpo, Lendo do seu lado um macaco, 
uma arára e um papagaio, e ambas tinl.J.ão nas mãos ac;a
fatas de prata, que conliohão diversas e odoríferas flôres, 
que as lançãrão ao passo que S. A. Real passava. 

<< Sobre cada um dos lados se collocou um ramo de 
oliveira, e no cimo um globo com as armas do reino 
unido, sete jarras de louça fio:~. com fiôres francezas. No 
meio de cada arco se pozerão dous lustres, oito lampeões 
de vidros, que esta vão guarnecidos de cêra e á noite se 
il luminou. 

a Abundantes perfumes se vião exhalar de todas as 
partes cireumvizihas a estes arcos, que se elevavão a em
balsamar os ares, e por ullimo duas grandes gyrandolas 
de fogo, com sua salva de 21 tiros, se ouvirão estrondar 
entre acclamações e vivas a S. A. Real. 

u O curto espaço de poucas horas não consentio que 
eu mostrasse na promptificação deste porlico o jubilo e 
satisfação que sentio meu coração vendo a incomparavel 
honra qun eu e meus companheiros tivemos com a pre
sença de S. A. R. o Príncipe Regente. » 

Belação do semto arco ao pé da matriz. 

u Alguns negociantes, moradore's na rua Direita desta 
villa_ de S. João_ de Et-n.ei, querendo exprimir o amor, 
fidelidade, adhe~ao. á mmta _all~ e respeitavel pessoa de 
S- A R. o SereniSSimo Sr. Prmc1pe Regente, que se dig
nou entrar nella no sempre memoravel dia 3 do corrente 
Abril1 pelas 5 horas da tarde, o que se tinha divulgado 
no dm 31 de Março, de tarde, transportados desde o di
toso momento de semell1ante salisfatoria noticia do maior 
jubilo e praze1·, que transbordava em lodos os corações 
dos moradores desta villa, se prestárão a construir um 
p~rlico quadrado junto ás escadas que sobem para a ma
tnz, por onde S. A. Real havia de subir para ella, na 
qual, pela escassez do tempo, se trabalhou de dia e de 
noite. 

<< Apresentava este porlico duas faces, sustentado so
bre l!·es pedcslaes ricamente ornados de côr carmezim, 
guarnecidos àe galões de ouro e de prata ; ambas as faces 
dos porticos se achavão ornadas com festões de sedas de 
diversas côres intersachadas- em tirso de ouro e prata: 
tinha o porlico primeil·o 30 palmos de largo e de altura 
34; no meio deite se elevava um tbrono ornado de da
masco carmezim, em cima do qual estavil collada uma 
grande corôa e sceptro de prata, que sustentavão àous 
genios de magnífica esculptura e elegantemente vestidos 
c com ricos capacetes e cocar de plumas. ' 

<< Enlaçava estes dous genios um cordão de fiõres 
francezas, que deites sal11a a enlaçar todo o portico, do 
qual lambem pendião cinco lampeões de vidro, que se 
illuminárão á noite, assim como oito laminas. Nos pedes
taes estarão as seguintes quadras: 
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« neal Senhor, achareis 
« Nas ':\1inas povo leal, 
« Que conserve no seu peito 
« O Príncipe conslilucional. 

« Gennflexa aos rcacs pés 
« Destas Minas..grila a gente: 
« Viva o anjo tutcll ar I 
« \"iva o Principe P.egcntc! 

«. Deseja o Brasil, Senhor, 
« Com Port1igal união, 
" Com Vo&Sa Alleza Regente 
« Justa, igual constituição. 

,, Príncipe excelso, 
« RegenLe augusto, 
« Vem nosso susto 
« Já dissipar . » 

« Nas bases elos dous pedes tnes. da en trada se conser
va vão duas magníficas varandas em qne esLavão dous me
ninos ornados ricamente, representando o que eslava 
collocado á direita a Europa e o que eslava á eõquercla a 
America, este despido, só com úm sinto magnilico, co
berto loda de finas pedrag; de seus hombros pendente 
Dm arco c fl exas, e na cabeça um coear de plumagem, 
os quaes espargião copiosas c diversas flôres odoríficas 
quando passou S. A. R. o Serenissimo Sr. Príncipe Re
gente . 

« No allo elas escadas ela matriz, bem immedialo ao 
porlico, se acflavão duas grandes gyr-an1olas ele fogo, que 
subirão ao ar, assim como varios bombões que eslavão 
armados na mesma rua Direita junto á entra<la do pri
meiro porlico. 

« Efll louvor de S. A. H. o P1·incipe Regente, nosso 
Senhor, Francisco Xavier da Camara fez no feliz dia da 
sua entrada em Villa-Rica os seguintes versos: 

« Enregelada de frio, 
Qnasi morta, sem calor, 
Desfallecia ouvindo, 
J:i não existe, Senhor. 

« Mas hoje que o c~o bafeja 
O nectar do seu valor, 
Tenho o meu bem restaurado, 
Beijo a mão do meu Senhor. 

« Em um )laviÕ de ouro 
Vejo, emfim, o meu amor ; 
Quebrou o griihão pesado : 
Viva o Principe Senhor. 

« Já na trombeta da fama 
Sóa com graça e vigor : 
Viva o Principe Regente 
D. Pedro, nosso Senhor. 

« Do throno mais elevado 
Só vós sereis successor : 
Viva o Principe Regente 
D. Pedro, nosso Senhor. >> 

No dia 25 ele Abril esLava o Principc de volta ao 
Rio de Janeiro, tendo, só com a sua presença e 
com as armas da razão, pacificado a província de 
Minas. Este acontecimento como é um bonito epi
sodio da vida do Sr. D. Pedro I, reproduzirei o que 
sobre elle escrevêrão a Gazeta do nio e o Espelho, 
que tanto intel'esse tomavão nos acontecimentos do 
tempo: 

« S. A. Real partio no dia 6 de Abril da villa de S. João de 
El-Rei. como já annunciámos, e entrou nesse mesmo dia na 
vi !la de S. José, aonde foi 1ecebído entre vivas e aco!amações 
da camara, povo e trópa, ornadas todas as ruas com a maior 
pompa. 

........_ 
<< A ramara apresentou nessa _occasião a S. A. Rral a repre

sentação n. 1; e, tendn-sc offcrectdo o esquadrão de cavallaria 
de milicias que ali i se achava para fazer a Puarrla da sua rt>al 
pessoa, S: A. Real, ?gradecendo, dispensou 
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cle o acompanhar, 
e pros~guto a sua )Ornada ale\ o pouso que lhe rcz o tenente
coronel Giraldo Ribeii"O de Rezende, onde encontrou umA or
denança de dous mEmbros do governo provisorio de Villa
Rica, o desembargado<· Manoel lgnaciu de 1\lt!lló e o coronel 
José Feneira Pacheco, que annunciára a ch~garla destes com 
o fim de comprunentarcm a S. A. Heal; mas, não se verificando 
isso até o dia seguinte, continuou S. A. Real n sua marcha, e 
depo~s de lres lcguas, na fazenda das Cathnguazes, chegáaão os 
refer<dos dous membros do governo, que se dirigirão a com
pr:mentar ao mc;mo augusto Senhor, c a render-lhe submissão 
e obedicncia por parte do l(overno da provincia, c encorpara
dos ã eomiliva lestemunbárão o enthusiasmo e alvoroço com 
que a camara o povo da villa de Qneluz esperava e recebeu 
S. A. Rt ·al, proclam<mdo o Principc Regente. 

« Depois ele ter S. A. Heal dado beija-mão, c quando se dis
punha a partir para o Capão do Lana, no momento em que a 
camara e povo da vllla referida lhe apresentava a reprcsqnta
çâo n. 2, soube, por noticias transmitlidas de Vi lia-Rica, que.o 
tenente-coronel José :Maria Pinto e o commAndante do novo 
corpo do caçadores mandado crcdr pelo governo projectaviio 
oppõmm-se á sua entrada naquella v ma contra o voto e dese
jos da muior parte da tropa de cavallaria de linha, dos corpos 
milicianos e ele lodo o povo, com reserva de meia duzia elo in
sensatos, e que o juiz de fót"a prcsiJcnte da camara mandára 
i11sinuar por edilaes ao povo, e deb~ixo de pen''• os vivas, que 
só pader·ia dar no mesmo Senhor. 

« Então S. A. Real fez passar ordem pat·a se reunirem e 
m~rcharem quatro regimentos de cavallaria do mili ias da co
marca do Rio das i\lortcs, sabendo-se ao mesmo tempo que sem 
ordem nem insinuação sua os de Sabar:i se dispunhão a mar
char sobr.e Villa-Ricn pl!ra dissolverem o govcmo. que tão pe
sado lhes era. Fez exped ir lambem ordem para ser preso o te
nente-coronel José 1\laria, e dando outras providencias C{ue pa
recêrão convenientes, seguia imrnedialamcnte para o Cápão 
do Lana, dispensando de o acompanharem grande numero de 
officiaos do ordenanÇa c milicias, que na rcf"e rldn vi lia de Que
luz, depois desta noticias, se oO:erecórão para guarda da Sl.\a 
rea l pessoa. 

« Erão 10 horas da noite do dia 8 quando S. A. Real chegou 
ao pouso, encontrando pet·to do arraial do Ouro-Bt"ar.co dous 
deputados da camara de Vil!a-Rica, que o vinhão comprimen
tar e acompanhar, recebendo pot' toda a estrada as maiores 
demonstrações de amor, respeito e ale<>ria dos povos. 

« No dia seguinte 9, logo ao amaJ;ecer, se apresentárão a 
S. A. Real alguns ol"ficiaes e soldados da 1a e 2a linha, rogando
lhe não sq_spendesse a sua entrada na capital, [IOrque tinha pela 
sua causa, que era a do reino do Brasil, todo o povo e tt·opa, á 
êxcepção de uus poucos de amotinadores; mas S. A. Real, que 
queria por todos os modos poupar o sangue de victimas inno
centes, mandou expe.dir ao governo a portaria n. 3, encarre
gando da entrega della aos dous mambros do mesmo govP.rno, 
que ja se lhe bavião apresentado, os quaes, pat'lindo pelas 11 
horas ela manhã, antes de uma da ta-rde voltúrão incorporados 
aos mais membros elo governo, que encoo.trórão já. crri cami
nho dirigindo-se a comprimentarem a S. A. Real, e a rende
rem-lhe a devirla obediencia como P rincipc Regente do reino 
do Brasil, protestando todos que S. A. Real podia cn&rar sc
gurona capital. 

« Seguirão-se immediatamente os vivas da tropa, que alli se 
achava commandade por um capitão para fazer a guarda de 
S. A. Real, que ordenou ao governo se recolhessem á capital 
para alli o receber. 

cc Chegou pouco ao depois o tenente-coronel José Maria Pinto, 
que se foi apresentar prQso, e S. A. neal, depois de o ouvir, 
conhecendo a sem razão c9m que fóra denunl"iado, generosa
mente lhe mandou entregar a sua espada, e, ordenando que o 
acompanhasse, deu ordem para continuar no governo das ar
mas até que fosse nomeado nov o governador, em conformidade 
do decreto dos côrtes. 

« Soube-s-e então que o juiz de fóra, o commandante do 
corpo de caçadores c mais algumas pessoas insignificantes da 
villa, erão os que promovião as desordens que antes se ha~ião 
annunciado. Pelas 6 horas da tarde entrou S. A. Hcalna capttal, 
onde foi recebido com a maior maguificencia possivel. O ~o
verno, ca1nara, clero c immenso povo de ambos os ~exos o !o
rão espera•· na distancia de perto de um quarto tlc legua, á en
trada da villa. 

c< Alli lhe derão vivas como regente do reino do Brasil, e 
depois foi conduzido debaixo do pal lio á igreja matriz do O~ro
Preto, onde assistia ao « Te-Deum » com excellente mustea, 
findo o qual recolheu-se acompanhado de immenso povo, en
tre vivas, fo:ms elo ar e de artilharia, por onlre fil eiras de 
tropa, até o paço, onde deu beija-mão ao govor29 e á camara, 



.230 HlSTORIA 

r~•~rvando para o dia seguinte fazer a mesma honra ils diver
~as corporaçOcs e povo. 

<< Seguirão-se os viv,1s e descargas da tropa da t• e 2• linha, 
e a falia de S. A. Real, já transcnpta na <<Gazeta,» que foi 
•;urrespondida com repetidos vivas ao Príncipe Regente cons
titucional pela tropa e povo. Em tudo respirava o,mais ver
feito soccgo, prazer e regozijo publico.» 

" S. A. n. o Prmcipc n.egenle ordena ao coronel João 
Luciano de Souza GuetTa Clodinho que hoJe mesmo, de 
accordo, se necessario fôr, com o tenente coronel com
mandante da tropa de linha José da Silva Brandão, prenda 
i1 sua ordem o tenente-coronel aggregado .losé ;\laria 
Pinto Peixoto, e o conduza prew ao seu paço do Capão 
tlo Lana, onde vui pernoitar hoje, e que confia do seu 
zelo, acliYidade e patriotismo, a execução da presente or
dem. Paço da villn de Queluz, 8 de Ahril dé 1822. n 

<• Sondo Ulrt tlos meus mais sagt ados ti e veres vigiar 
pela salvação do Estado e pela felicidade dos povos, que 
forão confiados {L minlJa rcgencia por meu augusto pai o 
Sr. D. João VI, rei constitucional do reino unido de Por
tugal, Brasil e Algarves, não me podia ser indifferente a 
maneira illegal e precipitada com que foi feita a rromea
ção e inslallação do gol'erno provisorio da província de 
l\Jinas-Geraes, c receei logo qne uma parte dos seus 
membros, tendo sido eleita por subornos c conloios, se 
deslisaria facilmente das obrigações generosas dos seus 
cargos; desejando, porém, vêr se pela minha bondade 
paternal conseguiria fazê-los enlrat· e seguir a estrada da 
honra e da justiça, approvei a sua nomeação. Mas desta 
vez enganou-se o meu paternal comção, porque de dia 
em dia aquelles mesmos de quem eu desconfiava, levados 
sómente de vis interesses pE'ssoaes e d~ ambiçftO de man
dar, mancommunando-so com algumas outras cabeças 
anarchicas e sediciosas, forçárão aquelle governo a arro
gar-se allribuições que nenhuma antoricladc legilima lhe 
tinha.. conferido ou podia conferir, reunindo em si não só 
o podc1· executiro e economico, mas ai (• o legislativo e 
judiciario, com manifesta rebeldia ás côrtes, a el-rei meu 
auguslo pai e a mim como seu delegado e Principe Re
gllnte desle reino. . 

" Querendo, pois, dár prompto remedio ás desordens 
e allentados que diariamente têm cre: cido : hei por bem 
ca-sar o presente governo, e ordenar que, em conformi
<.lade dos §§ i o, 2•' 3", [j"' 6•, 7° e 8" da carta de lei do 
1" de Oulubro do anuo proximo !)assado, que vão coJU 
este por cópia, assignado por Jose Bonifacio de Andrada 
e Silva, ministro e secretario de Estado dos negocias do 
reino. e estrangeiros, se procetla ú nomeação de um go
verno legitimo, ficando por ora suspensos os mais artigos 
da mesma lei por não convir ao bem dos povos deste 
reino que tenhão a devida execução sem que chegue a 
decisão final das côrtes gemes e constituintes da nação 
portugueza, á vista das representações das dilferentes 
províncias e camaras do Brasil. 

c< As autoridades, a quem competir a execuçilo deste 
decreto, o tenhão assim entendido e o cumprão. Paço, 
em 23 de "-larço de 1822.-Principe I\eg·ente.-José Bo
nifacio de Andrada e Silva. » 

Paragraphos da carta de lei do 1.• de Otllubro de '182-1, 
pelos quaes S. A. Il . o Principe Regente manda proce
der ci nova eleição do governo da provinr:ia deMinas
Geraes, segunclo o decreto de 23 de Jllarço de 1822. 

« S) l. Em todas as províncias do reino do Bt·asil, em que 
até o presente havião governos independentes, se crearaO jun
tas provisoria, Je governo, as qua"s serão composl<IS de sete 
membros uaquellas províncias que atlí agora erão governadas 
por capit~es-gcneraes, a saber l'arã, Maranbão, Pernambuco, 
Bahia, R10 de Janeiro, S. Paulo, Rio-Grande do Sul, Minas
Geraes, Mato-Grosso e Goyazes; e de cinco membros em todas 
as mai pro.vincias em que lJ;té a~ora não bavia capitães-gene 
rnes, mas so governadores, 1nclutdos em um c outro numero o 
presidente e secretario. 

« ~ li. Serão elei tos os membros das mencionadas juntas 
por aquelles olcitores de parocbia da província que poderem 
reunir-se na sua capital no prazo de dous mezes, contados 

desde o dia em que as respectivas autoridades da mesma capi
tal receberem o presente decreto. 

<< § Ifl. Serão nomeado> os mP.mbros das juntas provisorias 
do gO\'erno entre os cidadãos mais ct>nspicuos por seus conhe
cimentos, probidade e adhcrencia ao systema co.nstitucional, 
sendo além disto de maior idade, estando no exerclCIO dos seus 
direitos e possuindo bastantes meios de sub isteneia, ou pro
\'enhão de beus de raiz, ou do commercio, induslria ou em
pregos. 

« Sl LV. Será antes de todos eleito o presidente, depois o se
Cl"etario, e finalmente os ou tos cinco ou tres membros, segundo 
a classi!lcação expressa no art. 1•, sem que tenba lugar a no
meação de substitutos. Poderá ~·ecahir a eleição em qualquer 
dos membros do govet no que se achar constitui do na provín
cia, bem como em qualquer dos eleitores; e quando for el~iio 
algum magistrado, grficial de JUStiça ou fazenda, ou official mi
litar, não exercerá seu emprego emquanto fôr membro !I. o go
verno. 

« § VJ. Fica competindo as juntas provisorias do governo 
das províncias do Brasil toda a autoridade e jurisdicção na 
parte civil, economica, administrativa e da policia, em confor
midade das leis existentes, as quaes serão religiosamente obser
vadas, c de nenbum modo poderãO ser revogadas, alteradas, 
suspensas ou dispensadas pela ~ juntas do governo. 

« S) Vll. Todos os magistrados e autoridades civis ficão su
bordinados ás júntas do governo uas materias indicadas no ar
tigo antecedente, excepto no que fôr relativo ao poder conten
cioso e judicial, em cujo exerci ciO' serão sómenle responsaveis 
ao goveano do reino e ás cOrtes. 

« § Vlll. As juntas fiscalisarau o procedimenlo dos enfpre
gados publicos civis, e podeniõ suspendê-los dos seus empre· 
gos quando cornructtão abusos de Jurisdicção, precedendo in
f;>rrnações, e mandando depbis formar-lhes culpas no termo de 
oito dias, que será remettida a competente relação para ser abi 
julgada na fórma das Jds, dando as mesmas juntas immediata
mente conta de tudo ao governo do reino para providenciar 
como fl\r justo e necessarlo. Paço, em 21 de .Março de 1822. 
-J'osé Bonifacio de Andrada e Silva. » 

I 

Ar-tigos do of{icio. 

« Senhor.-Em tempo que na capital desta província 
se reuuirão os eleitores de comarcas para procederem á elei
ção dos dcsputados de córtes, que devião ir assistir ao con
gresso geral <la nação, sendo para isto destinado o dia 15 de Se
tembro do anno passado, tendo-se neste mesmo tempo por 
ordem superior participado a todas 2s camaras da província 
que cada uma mandasse à capital dous ou tres procur~dores 
para por elles ser installado o governo provisot·io da prov111qra, 
assignando-se-Jbe para este fim o dia 1• de Outubru do mesmo 
anno; forão com efleito reunidvs ós eleitores das comarcas n~s 
casas do conselho da capi tal para daren1 principio a eleição no 
dia assignado, e foi então que o general, que pres~dia à eleição 
do quo devia ser presidente àa corp·or~ção dos eleitores, lôu 
pubhcamente um oflicio da camara da !Jita capital em que se 
convidava a todos os eleitorc•s ali i reunidos a demorarem-se 
depois de coucluida a missão a que se destina vão, e esperarem 
pelo dia determinado 1• de Outubro, em que devião compare
cer os procuradores das camaras para a eleição do governo, e 
juntamente á dita eleição, ao que todos se prestárão volun
tal'ios. 

« Procedeu-se com rfl"cito á eleição dos deputados, que fin
dou no dia 1'7 ou 18, e logo no outro dia de madrugada appare
cêr·ão alguns ofüciaes da tropa de linha pelas casas dos ditos 
eleitores, convidandu-os a reunirem-se naquelle mesmo dia nas 
casas do con;elho, e certilicando-se de que a tropa se achava 
eslacionaua na praça para os dclender de qualquer insulto que 
pudesse acontecer por alguma pa1 te O[Jposta, e que não havia 
necessidade de espera r petvs procuradores das caronras, uma , 
vez que os oleilores podião fazet' as suas vez~s por serem de 
todas as comarcas, o que el!es querião já o governo installado. 
Assentirão com elfeito todos, tatvez porque as circumstancias \ 
do tempo assim o pedissem, e installárão o governo exis
tente. 

« Este go\rerno, Senhor, segundo a voz publioo, uão tem 
seguido a marcha que lhe compelia ; elle tem ar~ogado a si po
deres cxtraordinarios e incompetentes à sua JUrisdicçào, e 
principalmente negando a obedicncia no centro do poder, que 
o augusto pai de V. A. Real, nosso saudoso rei, depositou nas 
mãos de V. A. Real, como regente e seu lugar-tenente neste 
reino do Brasil, obediencia , respeito e subordinação que nós e 
lodo o po\·o deste tet·mo protestamos seguir e defender a todo o 
custo. 

« A Providencia Divina conduzia a V. A. Real a esta pro
víncia para vêr occcularmeute o estado em que ella se acha, 
providenciar c remediar os males de que ellll se vê ameaçada, 
o que anciosos esperamos da alta comprehensão de V. A. Real, 
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que o céo guarde por muitos annos. Villa de S. José. em ca
mara de 5 de Agosto de 1822.-Bartholomeu de Souza Soares, 
juiz presidente.-José Ferreira Martins, juiz <'l'dinario.-Frau
cisco Antonio dos Santos, vereador.-Oomingos Gonçalves de 
Lar a, vereador.-João José Rodrigues Rego, vereador.-Ve
nancio Antonio de Souza, procurador da camara.-João Alva-
res Antunes, esc ri vão. >J • 

(Seguem-se outras assignaLuras ) 

cc Senhor. - A bondade de V. A. Real, reconhecida 
por todos os povos das capitanias do Brasil, e mais que tudo 
na del iberação que tomou de residir entre elles e communi
car-lhcJs a sua alta protecção, exigem justos agradecimentos, 
ainda .m1is dignando-se V. A. Real honrar este paiz com sua 
augusta e real presença, pelo que acabamos de render graças 
ao Omnipotentc por tão especial beneficio. 

<< A apressada installação do governo provisorio antes do 
dia to de Oubbro do passado, dia designado aos enviados das 
camaras para Sf congregarem na capital de. Vi lia-Rica, e novos 
COl'pos de defesa nos obrigào a fluctuar em tristes pensamen
tos e esperar funestas consequencias a que supplicamos a V. A. 
Real queira obstar, aceitando•nossas sinceras confissões e reco
nhecimantos, que prestamos nas reaes mãos de V. A. Real, 
nosso Príncipe Regente, Serenissimo Sr. O. Pedro de Alcan
tara, legiLimo dcs~ndente da casa de Bragança, a quem jura-
mos obediencia. -

• « E' este o unanime sentimento dos leaes concidadãos deste 
termo da real vil la de 0ueluz, que, em camara, aos S ds. Abril 
tem a satisfação de assignarem a presente rogaLiva.-.Januario 
Marcial de Almeid:1, juiz ordinario.-0 vereaJor I\Ianoei Du
tra Gonçalves Rezenue.-0 vereador Severino J osé Vaz.-
0 vereador Manoel da Costa Perei ra.-0 procuraclor da ca
mara Joaquim Ferreira da Silva.-0 escrivão Manoel Albino 
de Almeida. >> 

(Seguem mais diversas assignaturas.) 

<< Manda S. A. R. o Prínci pe Regente communica r ao 
governo provisorio desta provincia que, tendo em vista accom
modar os partidos que era constante haver M mesma provín
cia, tompu a resolução de a VIEi lar e o)lservar por si mesmo o 
espirilo publico. 

cc Em Barbacena, em S. João de El-Rei, en1 S. José, em 
Queluz, e por todas as estradas por onde passou apparecêrão 
os maiores desejos de união; as din·~rentes ca maras e povos, 
ainda por onde S. A. Real não passou, repccsentârão a firme 
adhesão e resolução de o reconhecerem como Prínci pe Regente 
constitucional do reino do Brasil, por ser essa a unica medida 
capaz de o salvar dos males que o ameação . 

« Semelhant~s representações erão confirmadas pelo inex· 
plicavel enthusiasmo com que lodo o povo recebia no meio de 
vivas, que por tal o proclemavão. 

« O mesmo governo provisorio enviou dous do$ seus mem · 
bros a beiJar a mão e protestar-lhe os mesmos princípios de 
obediencia e subordinação; mas, approximando-se a capital 
de Villa-Rica, soube com grande magua de seu coração que na 
mesma capital se tem formado um pequeno partido, insinuando 
até o modo por que o povo, debaixo de penas, ha de. dar os 
vivas na sua presença o recebimento, com o fim sem duvida 
de se ne11:ar a S. A. Real e reconhecimento da regencia pó r q:.~e 
os povos instão. 

« Não querendo S. A. R~al nem usar· de força armada, nem 
expor o povo inerme e a tropa de iguaes sentimentos a serem 
sacri ficados por esse pequeno partido armado, que lhe consta 
existir, suspende em consequencia a sua entrada na mesma ca
pital até que este governo declare explícita e formalmente os 
seus sentimentos, e se reconhece ou não a S. A. Real como 
Príncipe Regente constitucional do reino, prestando·lbe a de
vida submissão e respeito, como centro do podeu executivo 
deste reino do Brasil, para depllis deliberat' se ha de ou não 
entrar na mesma capital, onde S. A. Real não entrará sem que 
o governo proteste render-lhe o respeito e obediencra que cum
pre á sua real pessoa. Paço do Capão do Lana , 9 de Abril de 
18~2.-Estevão Ribeiro de Rezende. 

c< Está conforme. >J 

<< Prorueltemos, escreve o redaclor do Espelho, dar 
circumstanciada narracão das fesLas com que S .. A. r.. 
o Principe Regente do Brasil foi recebido na villa de 
S. João tle EI-Hei. Tivemos a salisfac:ão de receber esta 
fiel e interessante relação, congratulondo·nos com os 
amigos do bem da potria pela a{<radavel perspectiva que 
hoje ofTerece a província de Minas Geraes, desass~mbmda 
daquellcs facc;iosos , que machinavão a sua ruma paTa 
susteDtat·cm sordidos interesses: 

11 S. João de EI-Rei, 3 de Abril de 1.822.-Ne Le faus
lissimo e sempre memoravel dia de incomparavel satis-

' 

façã.o; dia o mais plausivel para todos os habitantes desta 
vill<•, a, mais. n~tavel da província tle Minas, se dignon 
S. A. h. o Pnnc1pe 1\egente elo Brasil entrar ás ú horas r 
meia d;t tarde, lendo sido antecipada a certeza clesta mui 
sat.isfatoria noticia no dia 31. de Março preceente, quasi á 
no1te; ficou então todo o povo con Lcnlissimo, cnthusias
m:tclo de pmzer, não se poupando a lrabullios e despcza 
alguma, cuidaudo logo no aceio das casas e ruas, ele dia 
e de noite, na armação ele seis magnificos arcos trium
pliaes, como adiante descrevemo . 

u Derão-se . logo as ordens pa1·a a formatura dos dons 
regime~ tos de cavalluria c infantaria da 2• linha, os quaes 
ao_ me10_-d1a se postárão no largo da Camam, cujo pa ço 
f01 destmado para a hospedagem de S. A. Real ; depois 
dous sargontos-móres, commandantes, e graduado com 
O estado-maiO I' do 1° regimento, COm[lOSlO de 8 offieiaes, 
mnrchtirão a ·caminhou ellcontrat· S. 'A . Hcal em distan
cia de 2 leguas, e tendo elles a dita de o avistarem, S. A. 
lle~l, com o costumado agrado se dignou de lhes dar a 
beiJar sua augusta mão. 

u Logo o; duns majores se ofl'ct·ecêrão para servit• de 
bal~dores e como guarda de honra, o que Sua Alteza 
ucmlou, e a exemplo destes se oll'crecêrão Lambem dons 
tcneDLcs-coro neis, qu e se unirão <'tquelles dons majores. 
No sitio do Olllu d'Agua, distante ela villa uma legua, es
tant postada uma companhia de cavallaria da 1.• linha, a 
qual, depois de fazer a devida c~nlinencia a S. A. Real, 
lhe veio servindo de guarda. 

tt E' inexplicavcl o rcgosijo, prazer c sa lisfação tle todo 
este fiel poro, que não podia ac rcrlitur Ler a veDLUrtl<l e 
vêt· pela primeira vez um Príncipe ;tmado e ido latrado em 
e..xtremo, sendo immenso o eoncu rs'l dos povos das cir
cumvi'l.inbanças. 

u Cbegado, pois, S. A. Real c a comitiva das classes 
mais distinclas, que tinbiío a honra do o acompanhar, ú 
entrada da villa esta vão á espera o clero, nobreza c nu
meroso povo, a camara com o rico palio; e S. A. neal , 
avtstando-os, se apeou, e logo o pt·esidente da camara 
lllc deu os vivas, que forão todos conespomlidos, o o 
paroclw entoou o hymno lJenediclus Dominus Deus 1.~
rctel, seguido do mais clero. 

(Segue neste lugar a descripção dos arcos e poesias, 
que acima vão publicados.) 

u S. A. Real mostrou dar sinceras provas c1o seu amor, 
correspondendo éom ngradecidos cortejos. EnLron Da ma
triz; cantou-se solcmne 1'e-Deum em acção de graças; 
depois seguio com toda a comitiva para o paço dcslinacto, 
c alli deu a sua real mão a beijar aos seus lcaes sublli
los. As tropas derão as descargas do costume, dando o 
commandallle os quatro. vivas á religião, á consliluição, a 
ol-rei o Sr. D. João V[, ao Príncipe 1\egen tc do Brasil. 

u Esteve S. A. 1\eal nesta villn até a n1anhã do clia 
sabbado da alleluia, em cujo tempo deu provas de amor 
e satisfação a lodos os seus subditos, e ás 8 horas da ma
nhã seguio, acompanhado de innumeraveis pessoas, para 
a villa de S. .José, deixando a toda esta villa cheia das 
mais vivas e amorosas saudades, de onde segue para a ca
pital de Viila- nica. 

<< Copiaremos aqui, como em lugar compeleDte, a se
gumte 

Proclamarão . 

u Habitantes tlc S. João de EI-Rci !-Salvar a palria 
dos hurrores da anarchia e da guerra civil é a lwnra 
mais gloriosa que pôde caber .em parlilha a~s-cidadão: 
benemeritos. Elles devem acudtr com prompltdao ao seu 
griLo, arriscarcn1.s~ satisfeitos aos perigos ~ sacrificarem 
suas vidas em defesa do patz onde nase~ntO ou onclc se 
criárão. 

11 A palria tem direi!~ ao serviço de lod~s o~ seus 
filhos quando circumstanctas urgentes os fazem tnd!spcn
saveis; com e !las araba a differença· de soldados e paiea
nos : LTnS e outros são obrigado; a preslarnm os seus 
serviços. 

u Habitantes do s. João de EI-Re!! E' chegado o mo
mento de patentea rdes ao mundo os vossos patriotjcos 

" 
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sentimentos, a vossa adhesão ao systema constitucional 
e o 10sso amor ao melhor dos Prin-:: ipes. 

« A capital desta prol'in1:ia está ameaçada pela insi
diosa obslinaf;ão c cegueira do alguns lwmcus inimigos 
da ordem, que não duvidão talvez ficarem submergidos 
nas suas rui nas. 

u S. A. n. o Príncipe Regente, pretendendo conciliar 
tudo pelos lll eios da prn~eJ.lcia, combinados quanto _é 
possível com os do respmtq e segurança, tem determi
nado que uma força consideravcl se approxime à capital. 
Esta é, pois, a occasiflo que vos prepara a gloria de vos 
cobrirdes de immortalidade. 

" Viude ofl'crecer-vos voluntarios para engrossar o 
corpo da tropa que deve pa1tir. Vinde concorrer para o 
lriumpho da liberdade constitucional, que quasi ia a ser 
supplantada pela anai'chica licenciosidade. Yinde! A pa
tria vos chama, a honra vos persuade e o dever vos 
obriga.-Antonio Constantino de Oliveira, sargento-mór 
commandante.-João Rodrigues Silva, sargento-mói'. n 

lllinas-Geraes. 

u Tendo visto varias canas desta província, que refe
rem algumas particularidades da viagem que S. A. R. o 
Príncipe Regente emprehendeu, e tão hermcamente des
empenhou em beneficio e para tranquillidade daquelles 
povos, parece-nos dever o!Ierecer ao leilor o que eUas 
contêm de mais notavel no seguinte exlraclo: 

<< Sabendo-se em i\larianna quarta-feira 3 de Abril que 
S. A. n. o Príncipe Regente se achava em Minas, o Exm. 
Sr. uispo, que em · todas as criticas circumstancias 
daquella província manejou os n_~gocio ~ ~o~u a maior pru.
dencilt c firmeza, a bem· da umao, e !ehc1dade do Brastl 
e Portugal, mandou immediaLamente na. quinta-feira 
santa o ncv. Dr. Marcos Antonio Monteiro de Barros, ar
cediago presidente do cabido c provisor vigario-geral elo 
bispado, a protestar novamente a sua ouediencia e fide
lidade ao mesmo augusto Senhor, não podendo fazê-lo 
pessoalmente pelo indispensavel Ilever de sagrar nesse 
dia os oleos. 

u Acompanhou-o o deputado da camara o Dr. Luiz 
José de Godoy Torres, vereador mais _velho, e ambos no 
dia 6 se apresentàrão a S. A. Real JUnto á capella dos 
OU10s d•Agua, freguezia do Prado, lermo de Queluz, co
marca de S. João de El-Rei, 22 leguas distante da me
Lropole, onde desempenhárUo a sua commi~suo, sen_d_o 
acolhidos pelo nosso augusto jovcn com a mawr afl'abJh
dade com que ahi manifestou a grancle estima e contem
plação em que tinha o ven~ravell?relad.o de Marianna. 

<< Desde S. João de El-rm até VJIIa-RJca le"e S. A. Real 
a satisfação de testemunhar a fidelidade de muitos solda
dos ele certo regimento miliciano da camara de Villa
Rica, que, por saberem que erão chamados por UO? ~eu 
superior para serem obrigados a receberem mumçoes 
para um infundo objeclo, que não cumpre 1:nemorar, fo
rão testemunhar-lhe os seus humildes scnümentos, pro
lestando-lbc que não podião nem querião Ler outro re
gente senão S. A. Real, que benignamente os recebeu, 
promettendo-Hies a sua real protecção. 

<< Não se póde deixar de exp1·essar o nome do hon
rudo José Coelho de Oliveira Duarte, capitrro-mór aggre
gado á villa de Queluz, que com innumeravel multidão de 
povo se foi prostrar aos seus rcaes pés, pedindo a sua re
geocia unica, e que não querião senão o governo de um 
e que fosse o mesmo Senhor, ao que S. A. Real respon
deu que não podia ser, porque elle era constitucional, 
mas que tudo estava providenciadr1 para o bom governn e 
felicidade dos povos. 

u Na vi !la teal de Queluz, ·I O leguas distante de Villa
Rica, é que no dia 8 ele Abril lhe appa1·ecêrfw o Dr. Ma
noel Ignncio de Souza e l\lello c o coronel reformado José 
Feneil·a Pacheco, membros e deputados do governo pro
visorio de Villa-1\ica de Minas-Ceracs, donde pal'tirão a 
3 por se lerem demorado por certos motivos sinistros, 
que por ora calamos, os quaes forUo recebidos por s. A. 
Heal, posto que com a maior clcmencia possível, com-

tudo com . dignidade e firmeza que os fez tremer, e a lo
dos os circumstantes que não .estavão na mesma si
tuação. 

<< De Queluz deu S. A. Real, em çonsequencia das ver
dadeiras noticias que ahi teve, as disposições jà annun
ciadas, e seguio para Villa-Rica, pel'Doitando no dia 8 em 
o CapUo do Lana, 14 leguas distante de Villa-Rica. 

<f Daqui mandou ao honrado e fiel coronel JoUo Lu
ciano de Souza Guena as ordens respecli vas à prisão do 
tenente-coronel José ~Jaria Pinto, que elle com o maior 
vt.tlor e fidelidade exactamenle cumprio, apezar de obsta
cuJo e perigos que se l!Je oppuzerão. 

<< No Capão do Lana se apresentou a S. A. Real o te
nente-coronel José Maria Pinto, que, protestando o res
peito e obediencia que devia, mereceu os mais prodigiosos 
effcilos da incomparavel clumeocia de S. A. Real. 

<< No entanto em Villa-Hica tudo era desordem c pavor. 
Cumpre deixar em silencio os que a motivárão, e quem 
andava ú sombra do estandarte da camara com os cama
ristas, prostituindo o respeito devido a tão séria cOJ·pora
ção, incendiando os povos para o mais sacrílego dos atten
tados, allicümdo as milicias, cujos indivíduos pela maior 
parte, ainda que não podião resistir á força, com tudo no 
animo e no coração erão mui fieis a S. A. Real, de cujos 
sentimentos, porém, não era o novo balalhUo de caçado
res illegalmente e~·eado, composto da ralé dos fuccino
rosos. 

<f O in trepido e augnsto Regente, apezar de saber de 
tudo, com o maior denodo seguio para Villa-Rica, ha
vendo precedentemente recebido com a dignidade conve
niente á sua real pessoa novos deputados do governo 
provisorio da provint:ia, que em consequencia de ordeus 
suas se lhe vicrão apresentar. 

u Não podemos deixar de fazer vêr ao publico a oue
dienc~~ de J9sé Maria Pinto1 que de ordem ele S. A. Real 
appareceu em Villa-Rica, e tirando o chapéo á face de 
toda a tropa clamou em voz alta:- Viva o Príncipe Re
gente do Brasil o Sr. D. Pedro de Ai cantara !-com o 
que tudo se accalmou. 

u A's 6 horas da tarde entrou triumphanle S. A. Real, 
applaudido de lodo o povo, e reconhecido geralmente 
Príncipe Regente do reino do Brasil, e desmontando com 
toda a galhardia na igreja de S. Miguel, no principio da 
villa, foi ahi recebido debaixo do palio e éonduzido para 
a matriz de Nossa Senhora do Pilar do Ouro-Preto, on4e 
se cantou o Te-Deurri, que elle acompanhou com o clero 
e dahi se reeolheu a pé para palacio por arcos Lrimphaeé 
preparados no meio da mesma desohlem peja inlrepida 
maioridade de seus habitantes, e com\o mesmo applauso 
de vivas. 

<< Illuminou-se a villa nessa noite, não com aquelle 
alinho que se desejava, porque muitos dos seus habitan
tes Linhão rugido pam os montes e outros se reco centrá
rão em suas casas ; mas nos dias seguiu Les foi mui bri
lhante a illuminação. Nesse mesmo dia o Exm. Sr. bispo 
de Marianna Linha sallido a esperar em Villa-Hica a S. A. 
Real; mas, chegando á Agua Limpa, no principio da 
villa, retrocedeu cheio de pezar e lagrimas persuadido 
que S. A. Real não entraria nesse dia. 

<< Voltou S. Ex. no dia seguinte, e apresentou-se-lhe 
com varios conegos e ecclesiaslicos em habitos de ceri
mooia, c foi recebido com o agazalho devido ao seu me
recimento e fidelidade, fazendo S. A. Real a honra à sua 
comitiva de mandar dar um lauto e explendido jantar. 

<< Determinou S. A. Real ir á Marianna no dia 7 de 
Abril, o que não pôde effecluar por nesse dia lhe chegar 
uma parada do llio de Janeiro, e o efl'ectuou a 8, dia da 
Senhora elos Prazeres, que foi de um verdadeiro prazer 
para aquella cidade. 

« Neste, ás 7 da ruanhã, o Exm. bispo se apresentou 
com o corpo capitular, varios parocbos, clero e semina
ristas, junto ti primeira casa da cidade, proxima à igreja 
de S. Pedro, onde na Jórma do pontificai romano deu a 
beijar a cruz a S. A. Real, que, logo que o avistou, se 
apeou, e, feitas as ceremonias da igreja, com toda a reli
gião e respeito se pôz 'debaixo do palio, ct1jas varas erão 
levadas pelo presidente e actuaes vereadores, vestidos da 



DAS CO.NSTITUIÇÕES 233 

"ala mais rica, ponrlo-so S. Ex. a um lado da procissão I constituir-se por si só, ct·n do seu interesse incorpo
~om o cabido, clero e seminaristas, formando a mais ex- rar-se uo Brasil na Cl'eação de um gt·andc Imporia 
tensa e luzida procissfto, cantando hymnos e psalmos. conslitucional na America do Sul. 
• <~ Não se póde descrever, e é até incrível a effusão de As insLrucções com que o Dl'. Obes sahiu de Mon-
JUbtlo que e_m todos trans!)ordnva. O p~vo_clamou em Levidéo pal'a tomar assento ms CÔl'Les de ·Lishoa 
chusmaconlmuamenle:-VJVUOQOSSOPnnCipenegenle d·-·r . d d 1 ,· . , 1· ,. 
e nosso libertador; morra o provisorio! lztup que, <lnLes e tu o, c C\ ta pn~sa~ pe o hw de 

<< Junto à igrejn ela archi-confraria ele s. Francisco Jancu·o c re~cbesse as ordens d? Prmctpc Begente.; 
fingia-se com ramos uma !Jlél\a, de cujo centro sahia um que Monte~tdéo _era uma par~e mLegr~nLe c.lo BI·asJl 
joven vestido como um mdio, o qual, quebrando um e não podta d01xar ele segmr o tlesl1no do mesmo 
arco e seltas, feria docemente a allenção de S. A. Real. Brasil, de quem já mais se scpamria. 
O ~lera que ~ompunh~ a procissão entoava os psalmos O Dr. Obes disse ao Princi]Je que o seu paiz não 
ma1s com lag1'1mas de ternura do que com vozes. cahiria no ahslll'do de Ocal' unido a PorLu,.al que 

« As ruas es_lavão junc~clas de flõrcs e fp~has até á c!- e~tava. tão loncrc quando pela mn n;a razãoo d~ tl is-
thedral, a CUJa porta S. Ex. R.evma. lltc fez a asperçao ·. ll ho '. . l .1 n I . E 
costumada, c enLoou o Te-Deum, dirigindo-se á capella Lanci,~ e c se avw sepata(? ua. espan 1a,. que n-
do ss. Sacramento, donde seguirão para a capella-mór, tre-Rws tamb~m se quena umr ao Brns1l, c Bue
e alli S. A. Real acompanhou o côi'O, fazendo-se tudo nos-Ayres co~!ederar-se, por_que ambo~ estes Esta
com a maior clecencia e harmonia, estando a callledral {los reconhec1ao que o Braml era u alllaclo naLural 
armada com toda a riqueza. Depois das orações lançou que a Providencia lhe tinha dado para sua defesa 
S. Ex. a _benção pontifico!, que S. A. Real recebeu com e segurança. 
ambo~ os JOelhos e~ terra . . O Dr. Opes tomou assento no tlonselho geral dos 

" Fmda esta acçao S. !>-· R.e~l, re~usando a can u~gem procuradores de provincia, onde servia com dislinc
que se lhe offereceu, segmo ~ahi a .P8 para 0 paço e pisco- ção tomando parte em todos os a c tos elo mesmo 
pai, que fica á grande cltstancw, acompànbado pelo ' ,. . 
Exm. bispo, corpo capitular em habito canonical, clero, C?nselho,. pt_mmpalmenle ~aquelle pelo qual se ~e
militares e povo; todas as janellas das ruas da cidade, di~ ao Prm?tpe a. convo~a~a~ de um~ camara legis
por onde passou s. A. Real, eslavão ornadas de colchas, lattva para fazer a consEltmçao, e cmc.lar elos outros 
e de todas ellas as senhoras lançavão nuvens de flôres. interesses igualmente importanLes para organisa-

<< os applausos repelidos e continuados do povo, os ção definitiva da monarchia brasileira. 
repiques de lodos os sinos.' c1erão á i\Iarianna o -~~~s 
betJo especlaculo que tem VIStO, e OS que O presencmrao A INCORI'ORAC .. ÃO DE )IONTEVIDÉO AO BRASIL E RE'fROSl'EC:CO 
não poderáõ expre~sar. Recolhido S. A. Heal ao paço 
episcopal, e desde então real; deu l.Jeija-mão, primeira
mente só ao Exm. bispo, depois ao cabido, á camara e 
finalmenle a lodos. 

« Ahi jantou só, sendo sErvido com lodo o respeito e a 
maior delicadeza. Depois do crue jantou o Exm. Lispo com 
toda a comitiva, e S. A. Real voltou a dormir á Villa
Rica, deL'\ando os habitantes muilp desgostosos por não 
pernoita r ali i. 

u Dahi a dous dias vollou S. A. Real a saciar a saudade 
daquellesseus subditos e honrar novamente S. Ex. Revma. 
jantando no p~ço; mas não pernoilo~1. S. A. Real pores
pecial obsequio mandou-se despedir daquelle vutuoso 
prelado no dia 1.9, por cuja mercê S. 'Elx. the foi beijar a 
mão uo dia 20, com varias membros do cabido, que delle 
se despedirão cheios de reconhecimento e saudade. n 

CIIEGA A.O RIO DE JANEIRO D. LUCAS JOSB OBES, DEPUTADO 
DE MONTEVIDBO 

MonLevidéo- estava já encorporado á monarchiu 
portugueza, e elegeu para deputado ás côrtcs de 
Lisboa ao Dr. D. Lucas José Ohes, e mandou que 
este deputado na sua viagem para Lisboa passasse 
pelo Rio de Janeiro, e ahi obedecesse ao que o 
Príncipe HegenLe ordt:masse. 

O Dr. Obes chegou com eifeiLo ao Rio de Janeiro 
em fins de Fevereiro on começo de Março de 1822, 
e informado das occurrencias poliLicas em relação 
aos negocios com PorLugal tleliberou não continuar 
a sua 'Viagem. O Principe RegenLe determinou que 
elle ficasse no conselho de procuradores, represen
tando ahi- a província de Montevidéo. 

D. Lucas Tosé Obes achava-se na força da idade 
e tinha bastante illustração, muita vivacidade e pe
netração. Compt·ehendia as circumslancias dos 
tempos e os homens, e o macbinismo do governo 
monarchico representativo, que julga v a convir de 
11referencia ao s~ puiz, c que, não podendo elle 

DAS REPOBLICAS A~!ERICANAS 

A maior difOculdade com que Lem lutado os Es
tados da America Meridional, que farão colonias da 
Hespanha, pal'a se constüuirem independenLes, 
procede da fórma de governo que adoptárão. ~ão 
sou adverso á fórma de governo t·epublicano, como 
não sou a nenhuma outra fórrna de goverr:o. Seja 
ella qual fôr é boa se tem por base a indole, usos e 
costnme..s dos que a escolhêrão, isto é, se ha educação 
política e soc_ial para ella, porque tanto tem llot-es
cido os Impenos absolutos, como os consLilucionaes 
e os republicanos. 

Tudo depe~de da harmonia das insLituições com 
a educação, 1sto é, com a origem, indole, usos e 
costumes dos povos. Nem a origem, nem a índole, 
nem os usos e cosLumes, e nem n educação dos po
vos da America Meridional esLavão em harmonia 
com as intiLuições republicanas. 

!!;' pot' meio de ensaios, ou ante~ é por meio <la 
educ~ção, qu~, pouco a pouco, as novas gerações as 
vão mlroduzmdo nos seus usos e costumes, aLé de 
todo desapparecer dellas a indole ela sua origem_. 
fsLo não é obra de momenLo: é Lrabalho de secu
los, e antes que estes decorrão tem ainda a America 
muito que soffrer com essa desharmonia existente 
ent1·e as suas novas instituições e a indole elos seus 
povos. 

As antigas colonias bespanholas na America Me
ridional, tão ilorescenLes quando sobre ellas pesa v a 
o jugo metropolitano, apresentão agora, que são 
republicas independentes, um aspecto bem diverso. 
A causa disto não se póde achar senão nessa das
harmonia. Olhe-se para o Mexico c mesmo para os 
Estados do sul do Brasil. O Mexico, um dos lugares 
mais bellos do globo, rico e l'crtil de todos os pro
dLlCtos da natureza, com uma grande população, 
desmantelando-se, modificando algumas vezes as 



234 HISTORIA 

sua institui ções, sem achar um ponto de avoio 
onde as firme r consolide! 

Montevidéo comparou o seu estado anLeriót' com 
o seu estado pt'esente, e desta compat·ação resultou 
declara L' elle pelos seus orgãoo legítimos que queria 
unir-se ao Brasil. A côt·te do Ri'o ele Janeiro annuio 
aó pedido, porque vi o que era feito voluntariamente 
sem o menor constrangimento. Montevidéo foi in
corporado ao Brasil, mas essa incõrporação não 
custou áquelle Estado o menor sacrificio .. Continuou 
a gove1:nar-se por si mesmo, como se governava 
antes. 

DEI'LORAVEL ESTADO DF. BUENOS-A YRES 

A guerra civil é já o,seu estado normal. que aca
hal'á. quando a t•epublica f.ôr de lo·lo d~sillembt·ada. 
E' a ambição dos CiludJlhos tlue a c1 Ilacern e des
tro e! Um cidadão mexicano, o ~~·. Est:·ada, bomem 
de muita illustração, escreveu em unnos vassados 
um lum inoso opusculo político a respeito do seu 
paiz, c descl'PI'e com cõres desbotadas as phases 
pot• que tem passado desde a sua separação da fies
l:JalJba, pois tendo expct·imentado varias fórmas de 
gon:l'llo, sempt·c o seu estado é para peiot· . O unico 
svstema que .o potlerá sah·ar será a monai·ohia cons
tltucional represen tativa, que snlisfa;: as ambições 
de todos e harmonisa as instituições democra ticas Tal era o estado das cousas quando chegárão ao 
t•om a estahiliclade social(*). Rio de Janeiro D. Lucas José Ohes e Herrera, de-

A Amet·ica do Norte Oot'esce c fructifica cotn as putados eleitos para repre::;entar Montevidéu no 
institu ições republicanas, pol'que e~sas institui ções congresso de Lisboa: 
estão alli na mais perfeita harmonia de:de o seu _A pós a lrauquillidaClc, u ordem e a obediencia 
pl'incipio, com a origem, indolo, usos o costumes que reinavão em Montevidéo, influirão para que 
do· povos que bahitavão aquella pa1·te da Amecica Buenos-Ayres, Entt·e-Rios c outros pnizes do Rio 
antes dclla se eunstituil' iudepeudcute. da Prata, tratassem de procurar condiçõ~s igunes 

Depoi~ da independeucia pat·a alli corrêrão da para se constituírem melhor. Em 1820 Buenos-Ay
Inglatrrra. Allemanha e Hollamla tuclus os homens t·es se achava no mais deploravel estado de anar
qne n0 sru paiz linhão as mesmas idéas r~;publicil- chia. As instituições republicanas erão uma planta 
ua;;, e q uc l'orão proclll'ar na America uma nova exotica, que, longe de medrar naquella terra, a 
pa lria para seus filhos, conforme o scn coração pe- trazião em nm vortice, que amcaçavão leva-la ao 
dia. Montevidéo desde a aurora da sna sep;H·aç.ão da abysmo. 
Hespanha que pci·cort·eu _;:;em cessar de um ponto As pessoas mais sensatas do paiz estudavão os 
a out1·o Lodo o caminho que \·ai da anarchüt mansa meiOô de sahit• de tão penoso estado, e não acbavão 
á annrcb ia hr·avia. outro1senão ele o constituir em monarcbia tendo á 

Assim foi consumindo as suss fot·ças e os seus su.n fren te um principc da ra~a ele seu~ antigos 
rccUI'sos. O Brasil teve a necessidade, por· amor de reis . 
sua tranq uilJidade c para segurar as suas fl'onteiras, A' fronte desses homens sensatos esta vão dons 
de intervir nos rregocios do seu vizinho inquieto . cuja illustração igualava á influencia que exerciã~ 
Bateu, destl'Uio os caudilhos que alimentavão a sobre os seus conterr:meos. Erão elles Fr. José 
marcha 1>ravia, feroz, c fez cessat· os actos de bar-. Ignacio Grela, ex-provincial dos dominicanos, e 
bariclade que elles commct~ião contra os nacionaes O. Grego1·io Tagla. O partido político deste:; dons 
e estrangeiros. cavalleiros et·a numerosG no puiz. Oeclarát·ão elles 

Para mosll'ilt' alé quo ponto le,·avão a crueldade, em Julho de 1820 á côrte elo lUo ele Janeit·o qtle 
lemlli 'a t•ci que Artigas invenlon um novo genero estavão ~ecididos a constiluit: Buenos-Ayres er,\1 
de morte, então desconhecido peJos Lyt·nanos. Fa- monarcbw e a proclamarem o mfante D. Sebastião 
zia coser os treitamenle :t victima que lbe cahia nas 5oberano do novo Estado. I 
mfios em um couro verde, ficando apenas com a A .~ d I 

] f
, pre~enl<:trão as con ições com ns quaes levarião 

cabeç:t c e orn. A' proporção que o couro secca v a il' · 
crescia o sofTrimento da victima. es tala vão-se-lhe a c ello este projecto, c todas ellas erào de natu-
os ossos, e neste lonoO'O padecer da~·ão o ultimo sus- reza a não poderem ser rcgeitadas. Sobre este as-

sumpto se trntou lat·gamcnte, com rnadurezn e se-
piro. d . gurança . No mesmo anuo, em· Paris, publicou-se 

Muit.1s vezes ctxavão os campos juncados dessas um opnsculo, intitulado: Les p1·ovince$ de la Plata 
mnm ias de l~Ovas especies . As mulheres e crianças e1·t'ge'es en ?110?'a1·cht'e cons,.de'rati·o lit' l , , , , ns po tques pm· e 
de seus ndvcrsarios não escapa vão ás furias da sel- c ... de s ... o autor expõe que no estado em que se 
vagceia bravia desses inqua1ificaveis· caud ilh os. No acbêlvão as côrtes de Madrid, do Rio de Janeiro e o 
entanto o Brasil Pn trou llll capital de Montevidéo governo de Buenos·Ayt·es, o unico meio de estabe
e rrslabeleceu a ordem em todo o Estado, som com- 1 meLLe t• o menm· ucto de violenciil ou desacato. ccet• entt·e as lres potencias uma paz duravel seria 

reunit· as pt·ovincias do Rio da Pt•ata em uma mo
Nu nca Montevidéo foi mais feliz do qne naquelle narchin, e de lbe dat· por soberano o infante D. Se-
tempo. Tinha um exercito que o defendia sem nada bastião de Bourbon e Bragança. , 
lhe custar, e governava-se pol' si mesmo. 

O general portuguez nunca interveio no negocio Este príncipe, por seu nascimento, e pelas espe-
do paiz: Até mesmo se casou em Mon~evidéo(*'-'). ranças que nelle bavião, parecia destinado a ser o 
A cõr·te rlo H.in de Janeiro assim obrando só levava laço de união de todos os inte1·esses. Pet'tencia ás 
em vi ·ta a segurançl). da sua frontei!'a c a felicidade duas casas de Bourhon e ele Bragança. Seu avô o 
do seu viz inho. infante D. Gabriel era -innão de Carlos IV, rei da 

(') em as escolas de dieeilo, que são a morte dos Es
tados. 

("'*) Eu conheci a viuva do general Lecor, visconde da 
Lag una, que aqui morreu .assás pobr~. 

Hespanb.a, que casou com a infanta de Portugal c 
do Brasil. Deste consorcio nasceu o. inl'an(e D. Pe
dro, que casou no Rio de Janeiro com a prin%cza 
O. Maria Theresa, filba do rei de PortLJO"al e doBra
sil, que !'oi o pai de D. Sebastião de Bourbon e de 
Bragança. Este projecto, ~onge de achar a menor 
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dil'ficuldarle da parte do governo de Buenos-Ayres, 
coul'ormou-se com a vontade do mesmo governo, 
que por varias vezes fez igual proposição a córte do 
Hio de, Janeüo. 

SÃO NOMEADOS OS PR,?CURADOJ\ES DE l'llOVINCIAS. -0 PERIO

DICO « REVEilJlEJ\0 ll 

José Bonifacio em um elos seus eloquentes dis
cm·sos peuio qt~e o Príncipe houvesse por bem de 
convocar um conselho de procuradores das pro
v!ncias para tomar ym:te na de~iberação elos nego
CIOS do Estado. O PrmCipe annuw a esta pr·elenção 
e por decreto de :16 de Fevereiro mandou corlVO 
car a j nu ta de procmacloi·es geraes de províncias' 
com as altribuições marcadas no mesmo decreto. ' 

O Rio de Janeiro devia dar clous procnrnclores. 
'1:\. escolha não foi disputada. O Dr. José Mnl'iano ele 
Azereclo Coutinho foi logo designado por unanimi
dade em uma reunião ussás numerosa que houve 
na rua da Ajuda 64, em casa do capilão-mór Jo;;é 
Joaquim da Rocha, ela qual maisadiantcfallaremos. 

As ambições naquelle tetnl)O não erão muilns. 
Cada um se esmerava em escolher o melhor, e por 
isso raros erão os que pcdíão para ser escolhidos(*) . 
O coron el Manoel Feazão de Souza Rondou propôz 
que fosse escolhido para a eleição do Rio de Janeiro 
.Joaquim Gonçalves Lodo. Este Gidadão pertencia 
ao club maçonico. 

l!jJle e o padre Januario da Cunha Barbosa eecli
gião o pcriodico Reverberq, muito exagerado nos 
pr incipias que sustentava, que nem semp!'e erãO 
conformes com a índole do nosso povo e com os in
tm·esse.s geraes do Brasil, mói·mente naquella occa
sião em que a prudencia aconselhava ele maechar 
lentamente para habilitar os homens a chegarem 
mais cedo ao fim desejado . 

O Reverbe1·o exaltava .algumas vezes as paixões 
desregradas ela gente incauta, ao passo que desa
nimava e inspirava desconfiança na genle sensata. 
A doutrina não era sempre a mesma. Variava se
gtmdo os impulsos do momento . A proposta para a 
eleição de Leclo achou opposição; porém a maioria 
lhe foi favoravel. José Bonifaqio achou boa a pro
posta, porque chamava para seu lado um bomen1 
que de fóra podia ser pt'ej ndicial. O que se decidi o 
naquella reunião foi posto em pratica pelos elei
tores. 

OS PERNAMBUCANOS RESIDENTES liA CÓRTE DO RIO DE 

JANEIRO DIIUGEM AO PlliNCIPE REGENTE AS SUAS CON

GRATU LAÇÕES. 

« Senhor.-Os pernambucanos residentes nesta côrte 
vêm com o mais..profuodo acatamento, e cheios do maior 
en thusiasmo, congratular-se na angusla presença ue 
V. A. Real pela resolução heroica c verdadeiramente real 
que Vossa Alteza acaba de tomar, decidindo se a ficar 
entro os brasileiros: é a acção mais brilhante que Vossa 
Al teza podia praticar; em um só momento lem V. A. Real 
adqui rido uma gloria superior a todos·os feitos admira-

(") Hoje é o contrario: fazem-se sacrificios para ser-se de
putado. Nos tempos passados um deputado tinha tanta consi
deração, que, apenas chegava à cõt·te, ia o ministerio compri
menta-lo; hoje, apenas chega o deputado, vai logo apresen
tai·-se aos ministros! 

v~is, de que e tão cheias as hi torias dos • l'S. reis e prín
Cipes portuguezes. 

« O~ pemambucanos estereis em expressões lison"ei
r~s nao .sabem us.ar de linguagem que não st?ja ft·an~a e 
sincei~a: ~ um defeito que se.lhes uoia, mas que elles por 
tal thto ICconlieccm ; por 1sso, usando ua franqueza de 
seus sen t1m~~llos, c\les s~ apresesentão a manifestar· seu 
grande I'egoziJ~ pela magmfiearesoluçAo de Vossa Alteza 
pelo .rasgo polrtico, clle io da UHliol' lirmcza, da maior li~ 
bera!Jda.de e da maJOr .sabedoria com que v. A. Real se 
tem hoJe collocado aeuua ele todos os principes do uni
verso. 

« Em um instante féz Vossa .Uteza a conqui ·ta e111 am
bos os mundos, ganhando._ o animos dos 1 1 ril~ileiros, 
aper~and.o. os laços da um ao poriugucza em um c llUtro 
li.enl!Spl~en~, que pa_rece estava .a dl~s~hc 1·.5 e, ad.qui
nndo para~ ~on~rclua u~a ~orça ·Irresistivel; tem \. A. 
dado á naçao rnleJra o umco Impu lso capaz de salva-la da 
anarcllla, capaz de l!lantê-la e1u perfeita integritlaclc ca
paz, emfim, de, oa escala das primcit·as polenci~s do 
mundo, eleva- la~ um gnio superior. · 

« Quanto clts tao desta inimilavel acção todas as filca
nhas com que os grandes príncipes ua Europa tem pér
petuado .os seus no~es! A gloria com que v. A. se tem 
uumortahsado é sem Igual. 

<< O engt·and~cimento por meio de conquistas sangui
nolentas, os tnur~plios adquiridos por via das a1mas 
com. qu~ os guerre.u·os se ensoberbeccm e se illudem, as 
acqm~Içoes por me10 ~e negociações seductoras dirigidas 
pela 1nlnga dos gabinetes, outros meibs semelhantes de 
dilatar a~ posses~ões dos Estados, c que uma sã razão n;to 
pó~e deixar de re~rovai·, niuda quando so achão (impro
pnamen te) revestidos rlo nome de polilica, sito títulos 
que cadu~ao c lJlle apenas servem de encher as paginas 
da hi.stOI'la; mas a madureza de uma seria re!lexão, a 
energta, a humanit.lade, a combi nacão t.lo tantos calculos 
politicos, que dirigirão o tnagnatlimo corução de vossa 
Alteza, a sand.avel s~nlença ela consolidação da monarchiu 
que V. A. neal se dignou proferir por sua propria bocca, 
promctlendo ficar citlre os brasileiros, são padrões ctet:
nos J:vaut.a~os so.bre os corações dos homens, o que as 
gcraçoes 1rao cuidadosamente Lmnsmittindo umas ás 
outras. 

<< Que maravilhosa re~olução 1 O Brasil estava condem
nado a ser retalhado. Que sci·ie ue males ifto segnir·se! 
Mas V. A. H e a\ e.om a sua natural perspicacia ob,ervou 
bem depressa a Iuconsitleração de seme!hanle medida. 
Trata-se da prospe.ridacle e do engrandecimento da mo
llí.ll'?lna: c cowo e que este grande lotlo (o Brasil), re
duzrdo a pequenas fracções, póclc dar um resullaclo maior 
do que ~cnuo conserv.ado em sua natural integridade? Se 
? result:do dcw~ ser 1gual, para que a divisão? Pam que 
lllnovaçoes 11ei'Igosas? Se deve ser monor, comn é que 
1slo se conrbma com o plano da prosperidade c dn gran
deza da nação ? 

<< t·.stas reOexões, enchen<lo de terror os corações ver
d.adeirum~nle patriolicos. Lrazião j{t o Brasil em um peri
goso desassoccgo; uma terri1·el convulsão o ameaçava, P. 

é nesta crise que Y. A. Real, com magestosa firmeza, 
com a mais serena tranqui\lidade, com um;t Qabedoria 
que jámais podia pensar-se em uma itlaclc tão juvenil, 
acolheu benignamente os votos dos brasileiro:>, ~lccid.in
db-se a ficar entre elles. 

<< Sim, augusto Senhor, é no Brasil quo V. A. neal 
deve fixar a sua rcsidencia; ne~ta parte clamona1·chia é 
que Vossa Alteza póde sustentar illesos os sagrados direi
tos da corôa em que um dia lw ele succeder; é no Bra
sil qu(\ u real dynaslia da casa de Bragançã acllurá um 
assento indesLI·uclivel ; é nesta parte do mu11do que a 
nação portugueza eleve collocar a séde tlc um Imperio, 
que a coutinuação dos seculos nunca póderá extinguir. 

« .\Las, entretanto que a Divina Providencia vai dila
tando ao Sr. D. João VL, seu augnsto pid, os dias pre
ciosos, Vossa Alle~a l\ea\, seu lugar-tenente, manejando 
docemente, e a contento dos povos, as redeas do governo, 
irá aperfeiçoando com o seu exemplo a S111Jlime arte de 
govE)rnal', ensiurtndo os principes do mundo n cousnltar 
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0 coração bumnno, e a pesquizar a origem e a neccssi- tituição portu"ueza, que as côrles estavã.o fazendo, 
cladP do paeto social. . _ cessando o <>gveruo militae de capitão-general, e 

u Silll, ~en!Jor, é v. A. Re;d o mais _seguro apoto ~a possando ao 
0
de junta de gove!'11o provisorio, el_eita 

lilH•ràadr. ci1•il; foi Y. A. Heal o pnmell'o n lançar mao pelas parochias, composta de nove m~mbros, além 
dos fu ndamentos de uma constituição lil*ral, eman~dos do secretal'io, foi que então passou a séde do go-
tlos sentimentos moraes, da l'azão natuml e desse ms- Al ô 

I · 1 · s verno pu1·n as a_g as. , , . 
tinrlo on neces~iclade que o mga os Jomans a Ul)ll'em- ~' E tu 31 ele Janeiro d_e 1822., not• ioeça elo decreto de 
n cousrrvarcm-se em sociadade; foi V. fl. H cal o pn-- - J:' d 
mciro a raconhccel' os principias de eterna verdade ~e 20 ele Setemln·o e carta de lei do 1 • de Outubeo e 
que o pllder dos P1incipes é uma emanação da sobcr·ama 1821, (cemo já disse-á pagina ~0) , fo~ eleita nova 
chts nariíes, que· os seus interesses estão identiflcad_?s junta de cinco membros, que licoua~S IIU composta: 
com a ·relicidade dos povos, e que a sua grandeza nao Desembargador José Antonio Fert:e1ra Br·achlamy, 
póde ~Pparar-se da grandeza dos Estados. . presidente. . 

" Esta nol;re eleYação de sentimentos, esta plnlautro- Advogado, José de Souza Mello, secretariO . 
pia com que v. A. Real p1·ocura manter os direitos do . - ó N' 1, p S to 
homem, com qne trtlhallla por afastar tl'en tra el!es tod_o Capltao-m r r lCO ao aes armen · 
0 jugo que não fôl' 0 das leis, faz a nlev~r u11? futuro Jm- Tenente-coronel Mal'loel Duarle Coelho. 
Jlranti. simo ; fnz acredrtar que um segundo Numa, o mo- An1ontio de Hollanda Cavalcante. 
dflo rtos reis, será quem um dia enuncie, conforman- Em 17 de Dezembro de 1821. h avião toma_do posse 
elo-se com a vontade geral e com o interesse dos povos, nas côrtes ele Portugal, os dep11lados Franc1sco ~ra
as )eis justns por que elles clev~m reger-se. . no~>.l Martins Ramos, e Manoel .Marques G1·angeJro. 

« Digne-se, Senhor, acolh~r a singellw.a deste~ sen ti- E po1· decretos de 9 d·o mesmo, bavjão sido no-
n:entos. Se a ~g~ m. a appitl'enc,~a h?~ve r · ~~ ~ ltsonJa, que I 0.1eaclos pam governadores das m:mas da~ ~lift'erel~
lic~Ja. de Locat ,t reaJ deltcadeza, cl~one-sc \ . A. Heal de tr>s províncias do Bras i] os segmntes offtclues IDl-
ser mdulgentc para com uns subtl11 os qne de todo .o co-

1
. J • ' ~ 

racão o amão, que conhecem que uenhnma va1dade Itar_es. . _ 
or.êupa o g-cnero.o peito de Vossa Alteza, e que a sua Rw dcJane1ro, teD;enle-:genet·al Bnrao daLagnna. 
gloria é a felicidade elos pOI'O. . Pernamhnco, o br·1gadell'O José Corrêa de l\Iello. 
· " Seja Y. t\. neal sempre entre &s IJrasilciros? modelo Pará, o brigadeiro José 1\larü.~. de Moura. 

das virtudes que elles deve~n intimar; ao pé _de Vossa AI- S. Paulo, o bri <>acleiTo Augusto Pinto . 
teza con~regu em-sc contulLlamente os sabJOs, os bene: Minas-Gc1·aes "'o brigadeiro Vil'issimo Antonio 
ma1·ilos da nação·; então vêr-se-ha qna1Ho prospera a Cardo ' "' 
sombra da ~:~m Pnncipe virtuoso uma nação illnminada; ' so. . . ·

11 
·, A . · J é Cla _ 

cnLão o mundo imparcial dirá dos pemambucanos: esta . MuLto-Grosso, o bn"'adeuc ntonw os u 
gente llel, ol;servador<;t das leis, é urna ela~ mais fortes rlm~. 1 , •· , . 

7 
_ 

columnas em que um dJa susLant.ará sua glona Pedro I do R10 Grande, o bugade1ro Joao Carlos de Sal 
Brasil, o fncomparavel. Hio de Jitneil·o, 9 de Janeiro de danha. 
1821..-!\Janocl Caetano clé J\lm~idn a albuqueTqu_e, eles- Bah ia, o brigadeiro !gnacio Luiz Madeira\. 
embargndot· cl ~. casa da supp!1caçao. '' Maranhão, o brigadeil'o João Carlos Ocynhausem. 
' (Seguam-sc as outTas assJgnatnras.) Ceará, o col'onel Antonio José da Silva Paulet. 

AS .ALAGOAS NO A.Nl\'0 DE 1822 

Desligada as Ala goas da met.ropoli pelô decreto 
de 16 de Setembro de 1817, e consti Lu ida ca pita
nia independente, seu primeiro governador> foi Se
basLião Francisco de Mello e Povõa, fidalgo da casa 
ele S. M. Fidelíssima, commendador da ordem de 
Christo, ca valleiro ela Torre e Espada, e tenente-co
ronel do estado màlot· do exercito, nomeado pelo 
mesmo dereto, o qual ali chegou a 27 d~ Dezembro 
de 1818, e tomou posse a 22 ele Janeiro de 1819. 

Po vôns, era neto do grande marquez de Pom
bal(*) . Assentou praça em 17 de Outubro de -1806, 
sendo promovido a alferes por decreto de 21 de 
JuJbo de 1807, a tenente por úect·eto ·de 8 de l\fn.t•ço 
de 1808, a capitão por dec!'eto de 8 de Setembro 
1le 1808, a major pol' decreto de 1.3 de Matço de 
18i4, e a tenente-coronel por deoreLo de 7 de Ontn
llro de 1817. 

Havia estabelecido a sé de de seu governo na 
yU1il do Maceió (hoje cidade e uapi lal da proviucia), 
por ser porto de mnr, c que havia sido elevada a 
Pssa categoria pelo decreto de 5 de Deze fÇlbt·o de 
1815. As Alagôas, resentida da per man encia do 
governo alli, reclamou a observancia do decreto, 
que em 5 de Maio de 1818 a elevuu á metr·opoli 
da capitania; mas só depois da aclamação da cons-

Santa CaLharina, o coronel Daniel Pedro Muller. 
Piauby, o major João José ela Cunha Fidi~. 
Jgnacio Luiz Madeira, era coronel do reguu~nto 

de infantaria n. 1.2. e foi promovido a brigadeiro 
por decrel.o de 11 de Dezembro, com anLiguida e 
de 18.20. \ 

No dia 12 de Dezembro dito, havia chegado â 
Lisboa, o ox-capiLão gcne1·al Luiz ~o Rego Barreto 
a bordo du herganlim franooz Ghà1·les Adele, com 
46 dias de viagm .. 

Além de tantas nomeações ele gen~raes pó ·tugue
zes pat·a o governo das províncias do Brasil, Portu
gal dá por dicidida a importante questão da\ séde 
ela mouarnhia, sem audiencia dos depútados do 
Brasil! Portugal arma-se do veto absoluto e do 
poder ele subjugar, esquecendo-se de dar ao Br·asil 
um corpo legislativo brasileiro ! Portugal chama a 
si não só o rei e os nossos cofees, ·mas ainda a t•en
dosa dependenoia dos despachos de todos os empre- ~~ 
gos civis e militar·es, e dá-nos os decretos de 29 de 
Setembro e de 13 de Outubro, que vierã.o tocar o 
a:larma em todo este vasto comtinenle. 

Os ln·asileiros já se achavão olfendidos forte
mente pelos portuguezes cá residentes, que provo
ca vão rivalid<ldes; por isso os movimentos fermen
tavão intemamente; mas aguardavão a. accão do 
governo para· ser executado o desmembramento 
com annuen1:ia official, simultaneamente em todos 
os portos do Brasil. 

A' vista, pois de um tal estado de cousas, o go
verno, nas Alagoas, instigndo a dar o passo, e mais 

(~) V.idc Brasil H isto rico n. 35, 1' serie, arligõ-Aia-1 ainda porqt~e elJe partia __ especialm.ent~ da Lr_opa, 
.g,qas.,,,. · pedto no dw 27 a reuniao par·a o se.gumle d)ó)., e 
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nessa occasião houve a explosão de sentimentos de 
patriotismo, que já superabundavào nos corações 
daquelles autot'es da obra. 
· Que de males não soffremos desde o juramento 

das bases da constituição portugueza! As cõrtes de 
Portugal procuravào a todo o transe agrilhoar o 
Brasil e reduzi-lo aos primeiros tempos coloniaes. 

Tal a nossa paga por tantos serviços e confortos 
prestados a Portugal. Isto tudo accelerou a des
membração da tutela, e trouxe a feliz acclamaçào 
que o reino do Brasil fez de S. A. Real para seu 
perpetuo regente e defensor de seus direitos. . 

A junta do governo das Alagoas("') levou ao co-

(*) Ajunta do governo das Alagoas ao ministro e secreta
rio de Estado dos negocios do reino do Brasil. 

« lllm. é Exm. Sr.-A juQtl!- do governo da província das 
Alagoas tem a honra de levar ao conhecimento de V. Ex., para 
o fazer presente a S. A. R. o Príncipe Regente, os movimentos 
políticos que nesta capital se rnanifestárão em o dia 28 de Junho 
deste corrente anno, na fórma constante das actas por copia in
clusas; e como por principal objecto fOra a acclamação do 
mesmo augusto Senhor, a junta declara que a referida acclama
ção tem sido repetida pelas diversas villas da província, com 
demonstrações de jubilo e contentamento publico, por ser con
forme á opinião geral do Brasil, tendo-se apenas seguido até 
o presente algumas alterações e mudanças nas repartições civis 
e militares por occasião das demissões dos empregados euro
peus. 

cc Resta sómente segurar a paz e socego da proviucia, em 
cujos trabalhos a junta se desvela, obrando sempre o que fôr 
mais acertado, e tudo em nome de S. A. Real, a quem tributa 
o devido amor e vassallagem· 

cc Deos guarde a V. Ex. muitos annos. Alagoas, em 1 de Ju
lho de '1822.-IIIm. e Exm. Sr. ministro e secretario de Estado 
dos negocios do reino do Brasil na cOrte do Rio de Janeiro.
José Antonio Ferreira Brachlamy, presidente.-Luiz Antonio 
da Fonceca 1\fàchado, com mandante das armas.-Nicolào Paes 
Sarmento.-Anlonio de Hollanda Cavalcante.-Jeronymo Ca
valcante de Albuquerque.-José de Souza tl Mello, secre
tario. >> 

Termo que em reunião fazem a junta do governo provisorio da 
província das Alagoas, senado da camara desta capital, clero, 
tropa, nobreza e povo, sobre a acclamação de S. A. R. o 
Sr. D. Pedro de Alcantara, Príncipe R egente do reino do 
Brasil, e sobre a demissão de empregados europeus, com as 
excepções abaixo transcriptas. 

cc Anno do nascimento de N. S. Jesus-Christo de 1822, aos 
28 dias do mez de Junho do dito anno, nesta villa das Alagoas, 
capital da província, em a igrejtl matriz da mesma, achando-se 
reunido o senado da camara da dita capital, oftlciaes de guerra 
e milícia, e. ordenanças, e povos de diversos pontos da pro
víncia, com o clero, nobreza e povo da villa sobredita, sendo 
ahi, compareceu a junta do governo actual da província, que 
havia requerido uma tal assembléa por chamar a ordem a fer- . 
mentação interna, diffundida por movimentos políticos dignos 
de attenção superior, para cujo fim se nomeára no dia anterior 
uma com missão de seis membros escolhidos; declarou-se em 
a c to tão respeitavel que o caracter, firmeza ll honra da provín
cia das Alagoas em todos os objectos de probidade, sendo 11m 
delles a adhesão e amor á muito alla dyna~tia de Bragança, 
não devia ser denegrida com os horrores que sinistramente se 
lhe arguia, mas que os naturaes da mesma província das Ala
goas, de accordo com todos ou com a opinião geral do conti
nente brasilico, se achavão offendidos fortemente pelos natu
raes de Portugal, os europeus empregados, que, abusando da 
honra, appoiavão a rivalidade entre elles e os brasileiros, 
acerbando-se muito tal conducta na povoação de S. Miguel, 
aonde, além de outros erros e insultos de consequencia, bavião 
ha pouco alguns europeus proferido blasphemias e imprope
rios contra S. A. R. o Sr. D. Pedro de Alcantara Principe 
Regente do reino do Brasil, afflrmando e espalhando que o 
dito Senhor se achava já ignomin1osamente preso no Rio de 
Janeiro, com o fim de augmentar a rivalidade, o que tudo e1 a 
apoiado pelo capit:io Joaquim Jgnacio Rego, europeu, com
mandante, collocado pelo governo naquella povoação, tendo 
elle de seu partido o capitão de milícias Affonso de Albuquer
que Maranhão, em consequencia do que, depois de se expedi-

_._ 

nhecimento de S. A. Real os movimentos politicos 
que na capitnl se mnnifestárílo no memoravel dia 
28 de Junbo. Em con!ieqmmcia de se acto a junta 
{]o govemo soffreu u :na modificação, sendo o presi
dente Br-achlamy e o membt·o Dnat·te Coelbo, que 
erão portuguezes, substituídos pelo Dr. ouvidor 
Caetano Maria Lopes Gama e pelo tenente J et·onymo 
Cavalcante de Albuquerque. 

Este novo governo fez embarcnt', por· sua conta, 
para Portugal os officiaes de 1• linha e empr·egados 
civis daquella nação, que não Rdberirão á acclama
çào do Príncipe Regente. 

Nessa época gloriosa -para as Alagoas dou!i cida-

rem immediatamente as ordens convenientes contra o ca
pitão commandante Prego, com as quaes pa~-tio por ordem a 
executar o sargento-mór de milícias Miguel Velloso da No
brega e Vasconcellos, declarou a assembléa que não presistia a 
boa ordem sem serem demittidos todos os empregados euro
peus. tanto civis, como militares, cujos erros, posto que pa· 
tentes, se não expressavão, por evitar por ora-a prolixidade, 
com declaração, porém, que de toda a demissão e escrupulos 
ficavão exceptuados, e em effectivo e continuado serviço o 
!IIm. presidente da junta do governo o desembargador José 
Antonio Ferreira Brachlamy, o sargento-mOr João Eduardo 
Pereira Colaço Amado, com mandante do corpo de tropa de li
nha desta capital, e o sargento-UJór Joaquim Bernardo Alves 
Pereira de Araujo, ajudante de ordens do mesmo governo, 
além da mesma excepção que foi manifestada a favor de José 
Angelo de Barros, contador e escrivão da junta da fazenda 
publica desta província, o qual ficava comtudo demittido á 
força de suas supplicas e convincente que fizera para se reti
rar, e era de unanime vontade que os tres ref~ridos emprega
dos, posto que europeus, ficassem em serviço, corno se achão, 
por sua louvavel conducta, e pelo muito que o povo de)les con
lia, devendo por uma rigorosa condição serem dcn•ittldos por 
disposição da JUnta do governo logo que alies mesmos por mo
tivos justos o requeressem. 

cc Além disto todos os mais officiaes e empregados europeus 
que se acha vão presentes, pedirão mesmo suas demissões, fa~ 
culdades e providencias, para se retirarem, entrando no indi
cado pedimento o Illm. presidente· o desembargador José An
tonio Ferreira Bracblamy, que deolarou motivos de molestias 
e necessidade de regressar a 'Portugal, tanto assim que ante
riormente tem tratado de procurar demissão pelos ditos moti
vos, pelos quaes lhe foi aceUa e permittida, resolvendo-se ge
ralmente na assembléa que por acclamação se nomeassem os 
empregados que devião substituir os demiLtidos de eminente 
emprego, ficando para objecto de propostas e providencias ge
raes os demais postos e empregos vagos, em consequencia da 
demissão dos europeus que pelos motivos acima ficou determi
nada. 

cc E logo, apresentando-se no campo adjacente o corpo de 
tropa de linha, compareceu toda a assemb:éa e povo na frente 
da mesma, e ali i, com vivas geraes, e demonstrações de alegria 
e união, foi acclamado Príncipe Reçente, protector e defensor 
do reino do Brasil , o Príncipe Real do reino uóido, residente 
na cidade do Rio de Janeiro, aonde, e em outras capitaes do 
mesmo Brasil, consta ter sido já semelhantemente acclarnado; 
e para testemunho de firmeza de caracter forão as acolamações 
e vivas do teor seguinte:-Viva a nossa santa religião! Viva 
el-rei constitucional o Sr. D. João VI! Viva S. A. R. o Prín
cipe Regente, protector e defensor do reino do Brasil, reconhe
cido nelle como o poder executivo! 

cc E para de tudo constar se mandou lavrar a presente acta, 
em que todos assignárão, de que se enviárão copias para to
das as repartições competentes, e para os lugares e camaras 
da província. Eu José de Souza e Mello, secretario actual da 
junta do governo, o escrevi.-José Antonio Ferreira Brac
klamy.-Manoel Duarte Coelho.-Antonio de Hollanda Cavnl
cante.-José de Souza e Mello, secretario. 

(Seguem ·se 68 assignaturas.) 

cc E logo no mesmo dia, mez e anno, e lugar declarado, ins
tando o Jllm . tenente-coronel Manoel Duarte Coelho, membro 
do governg, actual desta 'província, pela sua demissão, para se 
retirar a Portugal, o que fazia por vêr que não estava decla
rado nas actas da acclamação a concordata, corno se fizera com 
o lllm. presidente, foi unanimemente decidido que com toda a 
honra e d.istincção ficasse dernittido de seu emprego nesta pro
víncia, attentas as razões que expOz; e, procedendo-se á no
meação e acclamação dos empregados que devião substituir os 
demittidos, ficárão geralmente nomeados e acclamados : para 
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dãos se destacão, entre outros, pelos servicos pres
tndos: meu pai o ca pitão-mór Alexandre José de 
Mello, que, em 24 hot·as, se a~r~sento_u á frente 
de 1.500 homens, razão por que 101 o umco conde
corado com a ordem do Cruzeiro na Rua institui
ção ; e o major Manoel ~en_des da Fonceca, que 
foi quem incitou na pt•ovmcta a acclamação de 
Reo-ente do Brasil no Sr. D. Pedro de Alcantara, e 
de~ espontaneamente o grito da-independencia
tomando a si a sustentação rla grande causa. 

O major MendeS- prestou tambem serviços impor
tantes suffocando com medidas energicas os con
trarias projectos dos lusitanos, que se oppunhão á 
justa causa pro_clamada, cuj?s l'a~to_s consrão de 
uma j usLilicação, que produzJO no J utzo de fóra da 
villa do Penedo, em 22 de Novembro de 1823, de 
sua fé de ofOcio, e dos assentamentos á fi. 51 do 
i o livro mestre de registt·o geral dos coroneis e te
nent.es-coroneis refm·m'ados do exercito na 3• secção 
da 2• directoria geral da secretaria de Estado dos 
negocias da guerra, e mais aiada do instrumento 
em publica fórma(*) que possuo, o qual mostra os 

serviços e com missões arriscadas de que foi incum
bido, e os bons resultados colhidos de sua abnega-
ção e critel!io. . 

Duas palavras a respeito delle: Mendes da Fon
ceca nasceu na província de Pernambuco a 25 de 
Julho de 1785; assentou praça voluntariamente no 
regimento de infantaria de"ljr!)Ja do Recife a 25 de 
Setembro de 1806 por ambicionar glorias, E\ satisfa
zer a vocação enthusiasmada pelo verdor de uma 
mocidade ardente. 

Em breve tempo comprehendeu o erro de sua 
sorte, mas não arrefeceu : o passo tinha sido dado 
sem annuencia de seus pais. 

Passou a anspcçada, cabo, forriel, 2• e 1 • sar
gento. Destacou para a ilha de Fernando em 1lH3 
e recolheu-se em 181.4,_ Marchou para a provincia 
das Alagoas por causa da rebellião dos pretos em 
1815, tem 18l7 pam Pemambuco contra a revolta 
de 6 de Março naquelle armo. Destacou segunda 
vez para Femando em 1817 a guamecer a sobre
dita i1ba, que se ac.ba v a abandonada pelos rebel-
des, regressando em 1818. · 

prP.sidente da junta do governo desta p~ovincia, o bacharel logo do expontanco grito da independencia apparecido sobre a 
JUiz de fóra da vi lia do Penedo e ouv1dor mtenno da comarca altivez e co lera dos que não podião a s~ngue frio testemunhar 
das Alagoas o Illm. Caetano Maria Lopes Gama; para membro mudança do estado co!onial para o de nação livre e indepen
do governo, em lugar do demittido, o Illm. tenente Jeronymo dente, foi ao mesmo supplicante a quem VV. EExs. derão o 
Cavalcante de Albuquerque, e para ajudante de ordens de um timão da sustentação da grande obra encetada, trabalhos que 
tambem demittido, o coronel de milicias José Alfonso Mon- prudentemeute e sem semblante de medo forão vencidos, e 
teiro. com a gloria de contar-se que por mais de uma vez vio-se 

« Tratando-se, porém, do commando de armas da provin- voltarem da barra de Jaraguá as forças do general lusitano 
cia, visto terem cessado os motivos que na deliberação de 30 Pinto Madeira, mandarias para hostilisar a villa de Maceió, e 
de J·aneiro do corrente anüo havião dado lugnr a ficar elle r~u- incençliat· no esta leiro a corveta << Maceió, JJ que sabião estar 
nido á juntu provisoria do govtlrno, foi geralmente decidido, proxinla a receber mastreação, negocio que fazia doer as ca
nomeado e acclaroado para commandante de armas da pro v in- beças dos que a mesma independenci:~. objectavão, e lhe oppu
cia das Alagoas o lllm. briga~eiro graduado Luiz_ Antonio d_a nhão rigorosas vistas de embaraço (destas tentativas teve esse 
Fonceca Machado, com subordinação e sujeição á JUnta prov1- Exm. governo officioso aviso do reconcavo da Bahia); 3• se a 
soria , e com votos na mesma em as materias militares sómeme, honrosa tarefa exercida pelo supplicante, commandanc:!o a força 
até que pelo poder executivo fosse nome~do o official de pa- defensiva da província e sustentadora dos direitos da nação, 
tente que tal emprego deva exercer, cumpnndo-se nesta parte que revoltàra-se do systema colonial, foi commettida do dito 
.o decreto de 29 de Setembro de 1821 no§ Xlll, e cingi ndo-se á supplicante ao commandante das armas mandado da côrte, do 
opinião publica e maL~ razoavel, manifestada n,o parecer ~a · qual, depois de empossado no seu exercício, ficou o mesmo 
commissão das côrtes nacionaes sobre os negoc10s do Bras11, supplicante as Qrdens; 4• se no mez de Abril deste corrente 
apresentado em 18 de Março do corrente anno, que tem appa- anno (1823), depois do facto narrado no artigo antecedénte 
recide nas folhas publicas. a VV. EExs., instado por requisições do general Labatut para 

« Por consequencia do expendido todos os empregados e lhe serem reroetlidos com urgencia os fardamr.mtos, armamen
lllmas. autoridades acima nomeadas, e acclamadas por se acha- tos. munições e mais petrechos de guerra, desembarcarlos na 
rem presentes, tomârão posse e ficárão em e!Tectivo serviço, á dita vi lia de Maceió, e que só por mar, como tamb~m as boccas 
excepção do Ulm. Dr. presidente e l~ito! q~e. por se achar de de fogo de prtilharia de bater e seu tre~ poderia o ser trans
coneição em uma das vlllas da prov1nc1a, 1'01 clehberado que portados e lev<•dos ao acampamento com presteza exigida, o 
immediatamenle se chamasse por aviso e ordem. licaudo até á supplicante, não obsta11te as difliauldades que occorrião, e re
posse do mesmo servindo, como aatualmente, o ll!m. presi- ceios de ser a expedição por mar mallograda se por-ventura 
dente que se acha em exercício, sendo precedida a posse dos encontrasse com qualquer embarcaçao inimiga (ma que por 
sobreditos pelo juramento solemne dos Santos-Evangelhos, terra não podendo ser ella feita, e a falta do's objectos requisi
que prestárão em um li~ro delles\ no qual lhes foi deferido lados no ref(:rido acampamento poderia ser sensível) não du
pelo sobredito lllm. presidente da JUnta, depots do que sere- vidando encarar os destinos funestos de uma presa destituída 
novarão e repetirão <!S v: i v as decl~rados, accresce~lando-se de formalidades e garantias, sujeito aos insultos de gente eles
quanta adhesão, obed1euc1a e respe1to fosse necessana á cons- a5sizada, que a novidade de uma semelh~nte expedição lhe 
tituição da monarchia e ás cOnes da nação, de que de certo era traria, ou quando menos a sorte de ser arremeçado aos balXios 
rnamfestamente delensor e protector o mu1t._o al to e poderoso e costa do mar, tudo com risco da propria vida, olfereceu-se 
Priucipe Regente acclamado, assim como do reino do Brasil, o para a dita expedição maritim~. cujo resultado foi o mais lison
que tudo se confurma com a opiuião geral dos povos. geiro que se podia deseJar, ficando todos os referidos objectos 

« Nesta formalidade se dêu o acto por acabado com todo o requisitados desembarcados no porto da Torre de Avi lia e re
socego e paz, e se fez o presente, quo escrevi eu José de Souza colhidos uo respectivo deposito; 5• finalment~. se além dos 
e Mello, ' secretario aa junta do governo da pr·ovincia das Ala- serviçns e com missões declaradas, outros em prol da causa pu
goas.-José Antonio Ferreira Bracklamy, presidente.-Manoel blica forão pelo sobredito supplicante desempenhados; e por-
Duarto Coelho.-Antonio de Hollanda Cavalcante.-José de tanto pede a VV. EExs. defirão o que constar.-E. R. M. , 
Souza e Mello, secretario. . << Despacho.-E' verdade quanto allega o supplicante. Pala-

cc Está conforme.-José de Souza e Mello, sacretano. » cio do governo das Alagoas, 18 de Novembro de 1823, 2• da 
(Se~uirào-se mais 47 assignaturas.) independencia e do Imperio.- Bulhões, presidente.-Albu-
(") << Illms. e Exms. Srs.-Diz Manoel Me~des da Fonceca querque.-Sarmeuto.-Cerqueira, secretario. 

Galvão, capitão ela 1• companhia do. b~talhao de caçado~es cc lndia ll Mina.-0 Dr. Gusl«vo Adolpho de AGuillar, do des
desta província, que a bem de seu d1re1tu se lhe faz prec1so embargo de S. r.I. Imperial e constitucional, JUiz de tora da 
que VV. EExs., á vista dos artigos abaixu espostos, lhe attes- villa do Penedo desta comarca das Alagoas, e nella ouvidor e 
tem o que constar e verdade fór: 1• se fui o supplicante quem corregedor interino, e juiz das justificações de lndia e Mma, 
em Junho do anuo proximo passado incitou a acclamação do tudo com alçdda no crime ll civel, pelo mesmo Senhor, que 
regente do l:lrasil o Sr. D. Pedro I, sufiocando com medidas Deos guarde, etc. Faço saber que me constou por fé do escri
energicas o venturosas os contraries projectos dos lusitanos que vão de meu cargo, que esta subscreveu, serem as rubricas doo 
se oppuuhão á justa causa proclamada; 2• se em consequen- despacho retro proprias dos Illms. membros da Exma. junta 
cia do glorioso resultado da acclamação dita, segu ida tambem . do govurno desta província, o que hei por justificado e verda-

) 
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Em Outubro de f8i9, tenrlo chegado a Pernam
buco, de Cad1z, a noticia de que preparava-se com 
fins sini~tr0s uma esquadra para as aguas do Brasil, 
Luiz do Rego, que tinha ordem régia para ter a 
provinda no melhor pé de defesa possível e em es
tado de repellir com vantagem qualquer aggressão, 
com o apparecimento de algumas embarcações em 
frente do porto Pitimbú, ao nortP de Olinda, tom~u 
o commando das tropas que partirão para aquelle 
ponto, expedindo de caminho ordem para o sar
gento-mór Mendes da Fonceca, então ainda f• sai'
gento de infantaria, embarcar com presteza com 
um parque de oi peças de· calibre 6, 2 de 9 e 2 obu
zes, trem e munições de artilharia e de infantaria 
dos diversos adannes, e outros objectos de reserva, 
com destino a Jaraguá, o melhot· porto de desem
barque daquella costa, onde devêra esperar as ulti
mas ordens, e chegando no dia i2 de Outubro do 
referido anno, 'pôz em terra e em boa guarda, na 
villa então de Maceió, todo o trem bellico transpo t·-. 
tado, e estabeleceu um deposito dos ditos ohjectos, 
prestando o governador Sebastião Francisco de 
Mello e Povoas as providencias em tal caso necessa
rias. 

Mendes nessa época ainda era 1• sargento! Uma 
informação de Luiz do Rego, depois de mais de 
uma petição bem documentada, e de expontanea 
informação dirigida ao monarcba, rendeu-lhe por 
ordem régia aquelle posto! Não tinha conseguido 
ir além. 

Nesse tempo o nascido no Brasil, de certa ordem, 
não tinha accesso, ainda mesmo que por seus esfOI'
ços cahisse em graça de seu governador, e este fosse 
justo: esbarrava- em inaccessivel paradeiro, mesmo 
porque não dependia da vontade só daquelle; res
tava a de terceiro, quarto, etc., na corte reaL 

Pela apparição em f82f. da nova ordem de cousas 
políticas e de governos p1·ovisorios nas províncias, 
retirando-se de Pernambuco o antecedente governa
dor, continaou elle na mesma commissão, sem 
ter sido mandado retirar, nem tamhem os objectos 
a seu cargo, que forão mandados depois, em Outu
bro de f822, pôr á disposição do governo das Ala
goas. que delles se servio nas lutas da indepeuden
cia e contra a rebellião dali i em !1.824, por já ter 
sido ~endes promovido a alferes do corpo de caça
dores de tropa de linha das Alagoas. 

Para se p1·ovar a parcialidade e injustiça, e mesmo 
o cuidado que o governo guardava na distribuição 
dos accessos e preenchimento dos empregos civ.is e 
militares do Brasil, e ainda provar o merecimento 
de Mendes e a importancia de seus serviços, basta 

dizer que er_n 181!l foi elle mandado para as Ala
goas na qualldade de 1• sargento de infantaria con
duzindo ohjectos de armamento na maxima'parte 
de artilharia, independente de qu~lquer outro com
mandante que lhe fosse superior, e em 1.822 já se 
a?hava elevado a sargento-mór gi·aduaclo, promo
VIdo pelo governo provisorio das Ala"oa& (donde 
não era natural nem conhecido), altest;ndo aquelle 
governo que o reconhece ((amante da causa de S. A. 
Real, zeloso nas funcções do ~en posto probo e in-
wlligente no se1·viço nacional. )) ' 

Achava-se então a província das Alagoas agitada 
pelo receio de invasão inimiga; e por isso o governo 
mandou construir urn forte, sob a invocação doEs
piri~o-Santo, no porto do Francez, para defendet· a 
capital de algum desembarque de tropa portugueza 
pelo sul da província. 

A província em Julho (como já disse) enviou uma 
deputação, composta do advogado Antonio de Souza 
e Mello e do padre Ped!'o Antonio de Souza, 
afim el e felicita!' a S. A. Real em nome do povo e .. 
clero delln pel o solemue reconhecimento do elevado 
ti.tu1o com que Sua Alteza fora alli proclamado de
fensor perpetuo do reino do Brasil, com geral en
thusiasmo e satisfação de todo o bom povo alagoano, 
o que prova quanto o mesmo heroico povo estava 
compenetrado da necessidade urgente que tinha o 
Bra~il todo de se unir a um centro de unidade de 
acção, que só assim seria capaz de salvat· com 
honra a sua integridade e representação política, e 
com ellus a categot·ia de reino, de que gozava desde 
f8f5. 

Discurso analogo ás ci?·cumstancias do reino do Brasil 
e do P1·inclpe Regente, seu perpetuo defensor, pur 
occasião de sua acclamação, feito e 1·ecitado publica
mente ao mesmo augusto Senhor pelo secretario en
viado da província das Alagoas. 

« Senhor.-Transportando-me ao maior auge de jubilo e de 
gloria, e cheio de profundo acatamento. eu venho hoje ratificar 
publica e solemnemente perante V. A. Real e toda a côrte os 
protestos de homenagem, gratidão e obedieooia, que da parte 
da província das Alagoas tive a honra de apresentar a Vossa 
Alteza por meio de audiencia particular, que se dignou pres
tar-me no dia 19 do corrente. 

cc Os povos, as comaras e a junta do governo provisorio 
daquella província me consti'tuirão a tal respeito sou represen
tante, como consta do diploma da mmha honrosa commissão, e 
dos officios que tenho entregado pelas repartições competentes. 
O ter eu defendido os direitos dos cidadãos no emprego de 
advogado, que alli publicamente exerci por alguns annos, e o 
haver sido elevado pela respectiva eleição a membro do 
mesmo governo, em que lenho servido e sirvo aclualmeote, na 
qualidade de seéretario da junta, fCii sem duvida o motivo de 
me julgarem todos os meus committentes com eRpecjal aptidão 

deiro. Alagoas, 22 de Novembro de 1823, 2• da iodependencia para empreza de que não sou digno. 
e do Imperio. Eu lgnacio Joaquim Passos, escrivão da correi- ct Com tudo eu tratarei agora tosca, mas explicitamente, do 
ção, que o subscrevi.-Gustavo Adolpbo de Aguillar.-Sello objecto de que estou encarregado, deixando de tecer o justis
n. 143. Estava o sello imperial. Pagou 80 rs. de sello. Alagoas. si mo elogio de V. A. Real por não mistura-lo com a lisonja e 
23 de Novembro de 1823.-Araujo.-Costa. adulação que os príncipes magnanimos abominão. 

C< E mais se não continha em a dita petição, que eu João cc Era Já tempo de intimar o soberbo Brasil a Portugal a 
Francisco da Costa e Almeida, escrivão do crime e civel, e ta- sentença e titulo de sua liberdade e grandeza, de que o mesmo 
bellião publico do judicial e notas nesta cidade das Alagoas e Portugal o expoliara; era tempo de conhecer Portugal que o 
comarca da mesma, bem e fielmente trasladei o presente ins- impavido Brasil soube penetrar e descobrir que os alaridos le
trumento do proprio original que me foi apresentado, pedido vantados entre o Douro e Tejo, desde Agosto e Setembro de 
em publica fórma, que por o achar verdadeiro, sem vicio, bor- 1820, com o especioso titulo dP. constituição politica da monar
I'ão ou cousa cflle duvida fizesse, o dei e passei, ao qual me re- cbia, e que como lalligârão acceleradamente o mesmo Brasil, 
porto, que eu proprio o conferi e concertei, e vai na verdade ' depois de encerrarem desafogo particular e desforço dos ra!vo
sem cousa que duvida faça, e o original entreguei a quem elle sos do Velho-Mundo, deoeneravão em contrato leonino, con
pertence. e subscrevi e assiguei em publico e raso, com meus trato claramente conhecido quando na partilha dos interesses 
signaes seguintes, que uso nesta cidade das Alagoas, aos 20 dias nacionaes Portu~al arrebata para. si o rei, os cofres •. as ricas 
do mez de Junho de 1838.-João Francisco da Costa e Al- producções alhe1as, o centro de umão, o poder de subJugar e o 
meida. )J voto absoluto e sempre vencedor de seus deputados; quando 



240 HISTORIA 

manda imperiosamente que o Brasil, extensiosimo, muito mais 
ric9 e productor, e muito mais seguro e defendido, fique reco-. 
lomsado, sem t·ei, sem leis propria>, sem thesouros, sem o cen
tro dé união, sem liberdade, e sem defesa e segurança, senão 
aquel!a que Portugal lhe arbitrava por meio de tropas, em 
quem o Brasil experimenlára duplicadas vezes o odio nover
cal; quando (abstrahindo do motivo por que se decretàrão tri
partidos os governos provinciaes) se observão nomeados para 
todas as províncias os governadores das armas, sem ser con
templado um só militar brasileit·o ; quando, fin almente, appa
rece o barbar·o J.!rocedimento das cOrtes d·• Portugal contr·a a 
excelsa família de Bragança, que, sem mais cr ime do que a ele
vação do Brasil á categoria de reino e ponto central, em pre 
mio de havê-lo recebido na crise mais lamentavel com os bra
ços abertos, entre Jagrimas de prazer e maravilhosos applausos, 
tem soffrido que ellas iropozessem ao augusto pai coaçãu e res
tricções melindrosas no tempo de uma constituicão liberal, sem 
se lhe ter conhecido abusos, e ao incoroparavel ülho a or·dem 
de viaJar por paizes estrangeiros ; esse desmacarado ostracismo 
I!Olitico na mesma época em qne se prohibia que a pena do de
hcto fosse transcendente! Horrível tenacidade! 

cc E não bastava a insu l ta n l~ approvação de lhe desobedecer 
o governo da Bahia antes de es tar revogada, ao menos por de
cencia, a lei que o constituio regente do Brasil ? E' pot· termos 
tão ferreos que se sancciona o desprez'l a mais alta dignidade 
deste reino, mesmo quando se recomroenda respeito inviolavel 
a todas as autoridades constituídas? 

cc Com efleito. Senhor. o Brasil, dehaixo de um consenso 
presumptivo, pelo facto licito de necessidade e utilidade na di
reação do axioma- negotiorum gestio-tinha direito à reclama
ção de tantos ultrages, que revertião todos em seu damno; roas 
elle carecia de um heroe, que, fundado naquelle principio, eri
gisse a muralha de sua segurança. , 

cc Eis que V. A. Real, ou naquella qualidade, ou na de legi
tirn"o herdei ro da monarchia, se dignou aceitar e promover a 
felicidade brasiliense ; eis que fez expedir as ordens analogas 
ás circurostancias; eis que os mesmos chegão á provincia 
das Alagoas. Ali i não são ellas postas em discussões publicas, 
não se observão procrastinações criminosas, mas sim as que 
tendião a desvanecer o terror panico procreado pelos satellites 
Já desse hemispherio usurpador; tudo se persu~de que a sal
vação e a CJmmodidade do povo é a lei suprema: o povo e o 
gove1·no reconhecem o seu inclylo bem feitor e desejão ser-lhe 
gratos. 

sentimentos da província inteira das Alagoas, os quaes eu, en
viado, revestido do caracter de brasileiro intrepido, reforço 
com meus pt oprios c particulares protestos; eis-aqui minhi.l 
honrosa coromissão verificada depois de viagem retardada por 
inconvenientes vencidos. 

cc Resta-me . sómente que o Brasil inteiro, que os famigera
dos pernambucanos,• cujo brio e patriotismo inexplicavel e!! 
presenciei h a pouco, que os mesmos denodados bahianos opprJ
midos por um despota armado, me ajudem a proferir incessan
tes vivas ao grande Pedro do Brasil e sua adoravel familia, ao 
novo lmperio que elle protege e á santa religião que professa
mos! Rio de J aneiro, no paço, aos 17 de Setembro de 1822. 
-0 secretario enviado da província das Alagoas, José de Souza 
e MellC'. » 

Discurso do enviado por pm·te do cle1·o da mesma 
província. 

" Senhor.-0 clero secular e regular ·da província das 
Alagoas manda por mim beijar a mão a V. A. Real, dando 
o justo parabem pela. feliz acclamaçãfl tlc Vossa Alteza, 
celebrada na capital daquella província aos 28 de Junho 
do corrente anno, como protcctor e regente deste nosso 
reino do .Brasil. . 

« Sim, meu Senhor, além do amor e adhesão natural, 
que todos nós temos á augusta pessoa de Vossa Alteza, a 
minha prpvincia, desejosa de entrar nas relações da inde
pcndencia do Brasil, conhece que a marcha segura da 
sua ventura devia ser a solemne acclamação de Vossa Al
teza, e dispondo .se para a solemnisar vai encontrar nos 
seus empregados europeus uma taciturna opposição, -de
linêa logo as Alagoas o plano do rompimento para o seu 
desafogo ; eis que se apresenta disposto em campo so
b erbo e atrevido europeu, e com bem manejadas armas 
para atalhar o passo da sua gloria immortal, vôa rapido o 
rumor de tanta audacia por toda a extensão da provincia, 
e os animos se dispoem pa1·a o ataque; mas o Deos da 
paz, vendo lá do ai Lo Imperio da sua residencia a justiça 
da nossa causa, não consente jámais tristíssimas scenas 
de horror, desolacão e morte. 

« A província das Alagoas, sim, que sempre marchou brio- " Não obstantê a sanidade deste successo, obra mani-
samente nos seus movimentos politicos, sem ser jámais tbeatro 

· da guerra civil e da anarchia, que tem grassado pela maior festa da benefica mão do Eterno, pela qual reverentt)S e 
parte das prúvincias brasilicas, aceitou e cumprio religiosa- agradecidos lhe demos logo as devida!\ graças, eu affirmo 
mente as ordens dimanad'às de V. A. Real , em beneficio da ·a V. A. Real que aquella porção de europeus foi bem ca
nova causa do Brasil, e querendo redobrar seus puros reco- pacitada da actividade e franqueza do ar.imo alagoano,. 
nhecirnentos dispóz, promoveu e póz em pratica a acclaroação « Não importa, real Senhor, que a Bahia, altiva pela 
de y. A. Real, como Príncipe Regente e perpetuo protectol'do crespadura de sua~ armas e apetrechos marciaes, pro-, 
reino do Brasil, celebrada em paz e solemneroente, na capital, mettesse assolar e destruir todas as províncias suas cir
aos 28 de Junho deste anno, e consecutivamente nas demais 
villas da província; demittio e enviou para Portugal todo-s os cumvizinhas ; que o desobediente Madeira profurasse os 
portuguezes eu ropeus empregados civis e militares, e os par- enviados das Alagoas para os perder~ mallratar, assim 
ticulares não adheridos a tão justa causa , intimando o mesmo como o voraz lobo procura as innoce:~JLes victimas para 
destino aos que ainda se mostrassem dignos delle; lançou mão as abocanhar e engolir; que fosse tardio e inconveniente 
de Lodos os meios de segurança, cr.eando corpo_s e_reuniodo for- o barco do nosso transporte; que horrida tempestade se 
ç.as em n.o i'I! e de V. A. Real, CuJa approvaça? 1nvoca, cum o desmanchasse toda sobre nossas cabeqíls em trovões e 
hm de, reststtr firmemente a todas as tentatn':as funestas. coriscos emrmrrando-nos para 0 centro dÔs mares . nada 

cc E allt, Senhor, que apparece em ulttmo ponto o valor e , ' ' . , . .! 
coragem; tudo alli treme á voz dos a lagoa nos ; nem os aterra nos aLeiTOU : tudo d.amos p~r sofTI'Ido pela sat1sfaçao que 
o estado, ou ful'ioso, ou duvidoso, de seus inimigos expellidos, Lemos de chegar hOJe aos pes do excelso throno1 de V. A. 
nem o de seus visinhos armados, nem os horro res com que a Real para demonstrar quanto as Alagoas conhece e agra
Europa eada dia ameaça o Brasil por meio de seus enthusistas, dece o sacrificar-se V. A. Real todo pelo beneficio dos 
que ·se julgão os unicos senhores de todos ús attributos de brasileiros. 
l\Ia rte; clles oflerecem seus p~itos valoro~o~, como mur~s inex- 11 Já posso morrer em pãz, digo como dizia um vel~o 
pugnave1s. a todos o? t1~os, c co~ tanto que retut:obe pet p~tua- sacerdote co no cu . 1·.\ posso morrer em paz porque vi-
mente pelo mundo mtetro o tnumpho do Bras11 e a glona de - 1 li 'p' · · t't · 1' · · v. A. Real. rao os meus o 10s o nnc1pe cons 1 ucwna mats amigo . , 

cc E' assim que na p!'Ovincia das Alagoas se pensou e se pra- dos homens do que de si mesmo, consolador elo seu 
ticou livremente; é de tal maneira que nas Alagoas se olhou o povo. · 
procedimento d.as heroicas províncias colligadas dosuJ. Em 11 Vós sois .Pedro finalmente. vós sois Pedro e sobre 
testemunho, po1s, destas verdades, tantas vezes allt JUradas, d " · · · : ti · ' 1 ' _ 
eu vonho, destacado do corpo da junta, protesta r pessoalmente esta pe Ia nqUJssima epos1tamos !O( as as nossas espe 
como de facto protesto e juro por aquella província, a ma ir ri~ ranças; portanto , na. presenç~ .dos mag~a.tas desta côrte, 
gor0sa obediencia e adhesão a V. A. Real, á sua alta prole e ao nobre senado, autondades militares e CIVIS, em nome do 
congresso hrasilic.tl, proximo a insta !lar-se; venho tributar a clero, meu constituinte, protesto e juro fidelidade, obe
Vo~sa Alteza home~agem, ~muito submissas c cord1aes gralifl- diencia e respeito ao Serenissimo Príncipe o Sr. D. Pe
caçoes por tantos fettos glor.tos?s e benencos ; venho, finalro~nte, dro de Alcantara, chefe da nação brasileira desmembrada 
declarar que_ a dtla prov:nCia reconhece o soberbo Bra.sll.em dos europeus e a toda sua dynastia real· protesto e juro 
estado de na o temer senao a st mesmo, e que este vasttss1mo . 1 ' . d' d f d . t· t ' 1 · t s -
Impcrio, e seu magestoso dtJfensor e protector, se fazem mutua- p1omu gar, ~e1sua Ir e ~ en e1, an .~nos pu~~ o~ a 
mente credores de mais elevadas ca tegorias, cujo impulso eu cros, como fora d.elles, a mdepen~encm do Bras1l, amda· 
devo dar ou coudjuvar. que me custe a VIda; protesto e JUro, finalmente, man-

cc Eis·aqui, Senhor, os puros votos de meus constituintes; os Ler, sustentar e obedecer ás leis que nesta .côrte se orga-
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nisarem pPio congresso dos deputados das nossas pro
vincias. 

<• V. A. Real digne-se aceitar os puros e sinceros vo
tos da minha corporação, expressivos da obetliencia, 
amor e respeito que ella consagm á muito alta e pode
rosa pessoa de V. A. Real, e adherentes á causa que to
dos nós com tanto gosto defenclemo~. liecitado no pala
cio da côrte do Rio de Janeiro, aos 27 de Setembro de 
i822.-Pedro Antonio de Souza. » 

Em ·13 de Julho a camara ll:~. cidade das Alagoas, 
e em 2 de Agosto a da villa da Atalaia. dirigem-se 
ao Príncipe Regente, énviando a S. A. Real seus 
cordiaes parabens pela feliz acclamação que o t•eino 
do Brasil e aquella provincia fizerão de S. A. Real 
para seu perpetuo regente e protector, a primeira 
no dia 28 e a ultima a 29 de Junho. O vigario e 
clero da provincia congratulão-se pelos mesmos 
motivos. 

A camaradas Alagoas ao Pr·incipe l!egente. 

'' Senhot· . .:_Os officiaes da camara da villa das Ala
goas, capital da provincia, aproveitando â opportuna 
occasião do secretario da junta do governo da mesma 
província, que de commissão parte agora aos augustos 
pés de V. A. neal, têm a honra de offereccrem a V. A. 
Real seus eordiaes parabens pela feliz acclamação que o 
reino do .Brasil e esta província têm feiLo a V. A. Real 
seu perpetuo regente e prolectot·, tendo já rogado ao so
bredito enviado o predilecto encargo de agradecer a 
v. A. Re&l a resolução de ficar nes t.e reino, que tanto 

1 preza a obediencia a V. A, !leal, como sempre á excelsa 
casa de Bragança. · 

" Digne-se, pois, V. A. Real aceitar estes puros senti
mentos de uma camara, voltando as bemJazejas intenções 
de um Príncipe incomparavel, sobre a villa das Alagoas, 
que tanto se acha decahida pelo muito que o governo 
anterior de 1.8·19 e :1.820 a prejudicou nas prerogativas 
da capital da provincia. · 

u A' muito alta -e poderosa pessoa de V. A. Real Deos 
guarde pot· muitos annos, como havemos mister. Villa das 
Alagoas, em camara de 13 de Julho do 1822.-José Ro
drigues LisiJoa.-Narciso Corrêa ~1achado.-Franci5co de 
Araujo Lima Caldas.-Antonio José Pinto.-Francisco 
José Leocadio.-Antonio Fernandes Jot·ge de Oliveira. " 

A camarp. da villa reat da Atalaia ao Príncipe l!egente. 

u Senhor.-Aos pés do throno de V. A. Real chegão 
os officiaes da camarada villa da Atalaia da província das 
Alagoas a beijar as mãos de V. A Heal, tendo no dia 29 
do mez ele Junho do corrente anno acclamado com o bri
lhantismo de repetidos vivas do clet·o, nobreza e povo da 
mesma villa o augusto epitheto de pt·otector do Brasil, fa
zendo retumbar mais vivamente o soberano nome de el
rei o ~r. D. João VI e toda a casa de Bragança, cht religião 
e da nossa constituição, propondo-nos desta sorte a radi
car os votos de maior adl1esão ao muito alto protector 
deste reino, afiançando-nos por este meio o maior rego-

das Alagoas Antonio Gomes Coelho, e os mais parochos 
e clero secnlar. e regular daquella província vem pros
tar-se rendidamente nos degráos do throno d~ Vossa Al
teza e dar parte que o effeito de sua obediencia, an10r e 
adhesão á real pessoa de Vossa Alieza, de eommum 
accordo com o governo, tropa, camara, nobreza e mais 
povo daquella pruvincia, acabfto de acclamar reaen te 
protector constitucional e perpetuo defensor desttrein~ 
do Brasil a V. A. 1\eal, como já têm feito outras provin
cias deste mesmo reino, a quem esta não cede llll sua 
fidelirlacle, certos rle que tal pmcedimento não desagrada 
de modo algum a Sua Magestade nem ás côt·tes reunidas 
em Lisboa. Queira, pois, Vossa Alteza dignar-se de 
aceitar estas firmes e sinceras demon~trações do filial 
amor com que jurão ser eternamente de V. A. Real lirle
lissimos vassallo.;. Alagoas, 5 de Jui!Jo de 1.8~2.-Anto
nio Gomes Coelho, vigario da villa das Alagons.-José 
Ignacio do nego, viga rio geral das vacantes. -Fr. Anto
nio Joaquim das .\lerct!s, lente ar.tnal de pllilosopllia.
Fr. Luiz da Assumpção, guardião.-Fr. Prancisco de 
Santa Clara, yigario prior. " 

A junta parochial de Porto-Cal v o em i2 de 
Agosto dirige-se ao ministro José Conil'acio de An
drada, enviando cópia das netas das eleicões da 
villa, e congratulando-se pelo bem geral, ·e agra
decendo a sua cooperação. A eleição da villa de 
S. l\'fignel teve lugar a 2f de Agosto. 

A junta parochial de Po1' lO· Calvo a José Bonl(acio. 

u lllm. e Exm. Sr.-Em observancia do§ á•, cap. IH 
das instrucções appensas ao real decreto de 3 de .Junho 
do corrente anno, levamos á presença de V. Ex. a copia 
elas act11s da publicação dcs eleitores pnrocltiaes desta 
freguezia de Nossa Senhora da Apresentação da villa de 
Porto-Calvo, provincia das Alagoas. 

u Se nos l'ôra perroittida esta occasião aproveitarmos
hiamos para nos cougmtularn10s com V. Ex. pelo bem ge
ral du nossa patria, e expressar a V Ex. os agradecimen
tos de um povo liHe pelo muito que V. Ex. tem coope
rado para quebrarem-se os ferro& que novamente nos 
preparava o requint;1do machiavelismo, que, coberto com 
o manto de liberalismo fraternal, pretendia, abusando da 
franca sinceridade da nação brasileira, baselicar 11 sua 
fulu r a granel eza sobre o projecto de recolon isa -la. 

u Deos gu11rde e prospere por muitos annos a preciosa 
vida de V. Ex. Villa de Porto do Calvo, em sessão per
manente da junta parochial, aos 1.2 de Agosto de i822. 
-IIIm. e Exm. Sr José .Bonifacio de Andrada e Sil va.-
0 vigario José Gabriel Faustino dos Reis.-Luiz Josó Go
mes de .Barros, presidente. -Antonio José de I.ima, es
crulinador.-Manoel Coelho de Gusmão e Lima, dito.
José Joaquim Theotonio de Mello, dilo.-Fiorianu Vieira 
da Costa Delgado Perdigão, secretario.-João Vicente 
Ferreira, dito. n 

(Seguem-se as duas actas com os nomes dos respecti
vos eleitores.) 

zijo e satisfação destes povos, vendo brilhar no horisonte . . . , h , • , d J . rr ,., • 
da paz e tri.\nquilhdade pnblica 0 sagrado nome de v. A-- No d1.1 i8 c. ~g~ra ao por~o e ata0 Uw ,1 esqua-
Real, a quem desejamos e a toda a real fall1ilia prosper i- dra que s~ . c~mg1a ~ Bahm S?h !> com mando tlo 
dade e dilatados annos como nos é mister. chefe de d1v1sao Rodngo Antcmo de Lamare, com 

u Deos guàrde a v.' A. Real. Villa Real da Atalaia, em o commandante das •forças general Lahatut a sett 
camara de 2 de A~osto de 1.822.-Joaquim Jo<é da Costa. bordo e mais 200 homens e seus officiacs e 6.000 
-Antonio Joaquim P~reira.-: Manoel de Moraes ~ar- armas'. o governo provisorio, participando u S. A. 
mento. -:-.José liylla:10 Feneu·a da Costa.-:Ft·ancisco Real em data de 22 communica o feito de 28 de Ju
Corrêa VteJra.-JoaqUJm de Moraes Sarmento. " nbo, como já hav'ia feito pelo enviado, membro e 

O clero da capital das Alagoas au Príncipe Regente. 
secretario do governo, José de Souza e Mello, que 
dalli partira a H de Julho. 

u Senhor.-Penetrados do mais vivo transporte de Lubatut pcdio quarteis em terra para refrescar a 
alegria, de gosto e consolação, o vigario da villa capital tropa por não ter podido entrar na Bahia, visto en-
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contrai' a barra guamecida por seLe ou nove vasos 
do general Madeira. 

Ellc e seus ofllciaes dcclarát•ão que vinhão con
sultar o melhor meio ele !azct•-sc executar as !'eaes 
or·dens, e decidia-se em ssessão, (:om assisLencia 
dos ditos comma ndantes , que fosse o general em 
11essoa a Pernambuco, por len~. par·a onde partio 
sem demora, pediJ: mais alguns vasos, a vêr· se po
dia a esquad ra ir brLtel' a do inimigo, emqu;tnto no 
t•errresso do general seguirião elles, Lambem por 
te~l'a, para reunirem-se aos baJlia nos(*). 

(') u Real Senhor .-.-Temos a gloria de participar a 
Vossa Alteza que no dia 18 deste mr.z aportou em a nossa 
bnrra de Jaraguá. onde fica fundeada a esquadra, que 
por ordem de Vossa Alteza ia demandar a Bahia, tra
zendo por commandante cia tro na ao general Labatut, 
com um corpo de 200 homens e seus officiaes competen
tes, c 6 000 arma~, como nos commu nicá rão os mesmos 
commandantes. 

u Por elles nos foi noticiado que vinhiLO co mo amigos 
da causa do Brasil em soccorro da Bahia, espe rando em 
nós encootrur t.odo o bom acolhimento como inteirados 
já de que esta provincia estava addida á bella causa da 
rea<meração brasilica. E nisto se não enganárão, porque 
já 

0
desde o fausto dia 28 de Junho Jesle mesmo anno ti

nhamos com o maior jubilo acclamado nesta provincia 
a V. A. Real perpetuo regente, proteclor c defensor do 
Brasil, como officiámos já a Vossa Alteza pelo nosso en
viado o secretario e membro deste governo .José de Souza 
0 Mello, que daqui salúo no dia 11 de Julho proximo 
passado pnra ir por Pernambuco a beijar as mãos a V. A. 
Real, e tes temunhar a nossa sincera fidelidade e obe
diencia. 

u Pedião· nos os sobreditos commandantes que lhes 
permittissimos em nome de Vossa Alteza aquartelamento 
para u tropa em terra, aguada c mantimentos, e casa para 
guard ai' o armamento, que tudo lhe foi concedido logo 
que plenamente conhecemos ser verdadeira a sua pro· 
testação de fidelidade á nossa boa causa. . 

« Dizião-nos que nlío puderão jámais entrar na Bah1a 
nem desembarcar cl gente e armamento na Torre, ou 
n•outro porto pertencente áquella cidatle, por terem ·en
contrado a barra guarnecida por sele ou nove vasos, que 
defendião a entrada por ordem do tyranno oppressor Ma
deira, inimigo do Brasil e inimigo de Vossa Alteza, e que 
portanto vinhão comnosco a consultar o melhor meio de 
fazer-se executar as reaes ordens que trazião de V. A. 
Real. E decidio··se em sesssão. com assislencia dos ditos 
commanrtantes, que fosse o general Labutut em pessoa 
a Pernambuco, por terra (para onde jà parte sem demora), 
pedir mais alguns vasos, a vêr se pócle a esquadra ir bater 
a outra do Madeira, emquan lo na volta do dito Labatut 
vamos todos por Len a unir-nos aos nossos irmãos da Ba
hia, lançar fóra por um cerco formal aquelle oppressor 
tyranno e pôr em liberdade aquelle in nocen te povo, que 
deve fazer comnosco uma só e a mesma grande familia 
que reconhece por pai commum a V. A. Real. 

u De tudo já fizemos sciente aos mesmos habitantes 
daquella oppressa província por um officio que enviamos 
em uma jangada com todas as proclamações de v. A. 
neal, a entregar ao coronel da Torre para fazer por por
tador seguro participar á junta daquelle governo, cujos 
membros nos consta acharem-se cum sen tinellas à vista 
em suas casas, o que tudo res<>lvemos participar a Vossa 
Alteza para plena intelligencia das nossas resolucões, as 
quaes JUlgamos ser conformes ás bons intenções de v. A. 
Real. 

u A' muito alta e poderosa pessoa de V. A. Real 
gua rde Deos por dilatados annos, como havemos mister. 
Villa das Alagoas, 22 de Agosto de 1822.-Lu~ Antonio 
da Fonceca Machado.-Nicoláo Paes Sarmento. -Antonio 
de Hollanda Cavalcante.-Jeronymo Cavalcante e Albu
querque. n 

Labatut, tendo chegado depois de penosa viagem, 
no dia 4, em frente á barra da Bahia umas 6 le
g uas, e a vis lado a esquadra inüniga, como já fiz vêr, 
composta de uma corveta de guetTa, tres galeras da 
praça, armadas em guerra,.. dous brigues e uma es
cuna, segui o no bot·do N. até Itapicurú, e, voltando 
ao S., andárão quatro tlias, sempre com a esquadra 
inimiga á vista, sem se deliberarem a atacar-se. 
. Sabião que Madeira estava muito l'orLiticado na 
cidade, e que havia recebido, no dia 6, 800 homens 
vindos de Portugal; então Labatut fez conselho ge
r·al de todos os commandantes, no qual se resolveu 
que, para não se retardar mais a commissão, deve
rião ir procurar o porto de Maceió para desembar
car a tropa e at·mamento, etc.; e para alli aproárão, 
fundeando em Jaraguá no dia 18, a& meio-dia. 

Fundeada a esquadra, salvou eom 2 1 tit·os, o que 
foi igualmente rasponclido de terra. 

Labatut mandou um official com um officio para 
o governo sobr·e o seu destino, e o mesmo fez o 
chefe de Lamare; mas os officiaes ficát•ão detidos 
por ordem do governo, que respondeu que viessem 
á terra o chefe e o general com alguns ofür,iaes. · 

O chefe mandou o seu immediato, e o general 
desembarcou com cinco officiaes ; souberão então, 
depois de desembarcados, que, quando appareceu 
a esquadra, havião tocado a rebate, e estava o povo 
armado por se suppô~ ser mandada por Madeira, 
qu e .Po.r mais de uma vez tinha ameaçado aquella 
prOVlllCia. 

No mesmo dia 2(1 de Agosto seguia Lahatut e 
seu.s 

1 
officiaes para as Alagoas, onde chegárão das 

9 para as 10 horas da noite ; fOl·ão recebidos entre 
tropa de linha e milícias, e conduzidos pelos mem
bros do governo á casa da junta, onde em sessão se 
assentou que se adiasse para o dia seguinte o neO'o
cio, e farão os officiaes distribuidoa e aquartelados 
nas residen.cias dos membros do governo. O povo 
tamhem allt achava-se armado, e reinava toda a 
desconfiança a resp~ito d~ expedição. 

No dta 2i reumo-se novamente ajunta e pqs
sou-se a examinar todos os diplomas do geoera~, 
fazendo-se as mais severas indagações; e por fim a 
junta mando~!- declarar ao povo que. et·~p aml gos e 
que não hav1a nada de suspeit\1; foi então que o 
povo socegou e ficárão desimpedidos os dous oftl.- ~ 
ciaes. Regressál'ão para Maceió pessa me:;ma tarde 
e farão aquartelados nas casas dalli, désembar: 
cando no dia 22 a tropa, armamento, etc. 

O genet'al seguia por terra para a p!·ovincia de 
Per~ambuco na tarde do ~ia 24, chegando ao seu 
de:>tmo ás 6 da tarde do d1a 30, com 6 dias de via
gem, em uma jornada de 60 leguas. 

O . governo, par~ pôr-se em observação sobre os 
moVImentos de V11la-Nova, que em do partido do 
Madeira, villa que fica em frente á do Penedo na1 
m~rgem do Rio de S. -Francisco, fez seguir para ' 1 
allt o destacamento do 4• r~gimentu duas boccas \ 
de fogo ~l alguns officiaes, com a trop~ do Penedo. \ 

. O mottvo de um tal movimento cum a tropa do 
R;w fo.eão as representações que sobre o estado da 
Vllla. tm.ha o governo da provincia recebido, pelo 
que Jâ tmha determinado a marcha de um destaca
mento de tropa de linha da villa das Alagoas, com
posto de 100 homens, com um parque de quatro 
boccas de fogo, o que foi sustado com a chegada 
daquelles por teren1 de marchar por alli. 

Em 18 de Setembro toda a tropa de, Labatut havia 
seguido para alli, bem como t50 homens das Ala-
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goas e- 240 vindos de Pernambuco, e boa copia de 
armamento. 

No povo alagoano encontrava-se um inexpli.cavel 
entbusiasmo pela causa do Brasil; mas o governo, 
segundo dizia a opinião publica, fugia quanto 
podia de tudo que era a l;lem della, maxune o presi
dente que se esperava brevemente ser mudado. 

Não obstante esse juizo muito se deve ao aclivo 
e vigilante governo das Alagoas, que com o maior 
ardor empenhava todas às suas f11culdades pela 
santa cáusa do Brasil, não só resistindo denodado 
ás seducções do gene1·al Madeira, mas ajudando a 
seus irmãos, que tealavão expulsar os tyrannos 
do seu territorio. 

Ouli'a evülente prova do seu Jouvavel patriotismo 
é a promptidão com que nomeou os seus deputa
dos ás côi·tes do Brasil, apenas lhe foi commnnicada 
a determinação do seu augusto defensor. A eleição 
recahio nHs seguintes pessoas, qne ficárão consti
tuídas representantes da província : 

Dr. Caetano Maria Lopes Gama . 
Dr. Ignacio Accioli de Vasconcellos. 
Dr. Miguel de Siqueira e Silva. 
Pudre José Antonio Caldas. 
José de Souza e Mello . 
O exemplo dessa província devia ler despe1·tado 

as contiguns, e as que se conserva vão ainda tíbias 
no verdadeii·o e ardente zelo pela prospe1·idade 
commum, ainda quando fosse á custa de alguns sa
crificios . 

Constancia e patriotismo erão as virtudes sociaes 
mais cultivadas naquelles dias; mas infelizmente, 
como era de espeear, havia na província po1• via de 
regm o espírito máo da discordia, e por isso alguns 
coliegios não mat•chavão collectivamente ao alme
jado alvo. 

Em Porto-Calvo havia muito sangue luso nas 
veias dos naluraes; e a não ser isto, só por sordidos 
calculas de ambição, em presença de mesquinhos 
interesses e de nefando egoísmo, mal'charião elles 
atropelando e antepondo-se á boa execução das or
dens do governo em uma época tão calamitosa. 
Aquella facção aparava com maestt·ia as pennas 
qunndo cantava seus desejos e tl'iumpbos. 

Em uma representação, que em 3 de Setembro(*) 

(') u Illm. e l·.xm. Sr-Temos a honra de levar;\ respci
tavel presença de V. Ex., po•· copia, as aclas da publica
ção e relação dos cinco deputados elegidos oeste eleito
rado da villa do Porto Calvo, um dos lres da prO\incia das 
Alagoas, como nos é determinado no Si 6", cap. V das 
instrucções appensas ao real decreto de 3 de Junho deste 
corrente anno. 

<~ Dellas verí1 V. Ex. a justa, liberal e heroica repre
senlaçito, que em junta eleitoral nos foi apresentada, e, 
para que V. Ex. possa com toda a precisão julgai' do 
quanto se torna indispensavel a resolução que por plu•·a
liclade de votos foi tomada, permilla V. Ex. expôr-lhe 
faélos anteriores. 

u Existe neste paiz, Exm. Sr., duas famílias, Sarmento 
e Hollanda Cavalcante, l'ymbolos da soberba e da arro
gancia, e po1· isso que, quanto mais limitados de luzes e 
pequenos de entendimento, tanto maiores e gmndes que
rem ser em autoridade: O primeiro,pôde com capciosas 
e occultas manobras fascinar momentaneamente a varios 
hómens, e foi eleito capitão-mór da villa de Porto das Pe
dras; mas os segundos, mesmo quando não havia o tre
mendo tribunal da opinião publica, nunca puderão inge
rir-se ainda nos somenos cargos da governança desta villa 
de Porto-Calvo. 

por occasião ue enviarem ao ministro José Bonifa
cio a acta da c:leição, mandárão, explicando os fac
tos anteriores á resolução que tomárão, dizem : 
u .Existem aqui duas l'amilias, Sarmentos e Bollan
das Cavalcanles, symbolos da soberba c da arro-

« Na infeliz e drsastro a insurreição de :1.8!7 (podesse
mos nós correr um espesso \CO sobre esta fatal época!) 
elles forãu a f•·agoa, a incude em que se mnrtelárão os 
flagellos desta província. As horrendas hlaspbemias por 
elles proferidas contra o que os bra ·ileiros linhão de mais 
sagrado, o a na tllem11s fulminados aos \'erdadeiros ami
gos da felicidad e dos Imperios, erguêrão a indignação dos 
homens ao seu auge, e desta vez o resentimeoto lrnpri
mio nos corações destes povos uma irrecoociliavel antipa
tllia para ebm elles; e ainda que as almas compassivas e 
cariuosas poderão correr a esponja do esquecimento nas 
paginas dos Ih ros da ofl'endida justiça, não deixárão com
tudo, por falta do bem merecido cast1go, de se tornarem 
·o alvo do odio e da aversão de todos os bons brasileii'OS. 
Da escola do inforLunio elles não lirtíriw outra licão mais 
do que convergirem suas depravadas maximas d·e oppri
mir para se engrandecerem. 

u Appareceu o sempre memo1·avet anno de 1.820, e 
após elle o sobe1·ano decreto de 29 de Setemi.Jro de 1821. 
Quem o d1ria ! Este foi o tocsin qne despertou nos~os 
Lredos iuimigos! Cabaltírão, maucommunárão, c atinai 
illudirão a 13 eleitores, que, pouco zelosos do socego de 
sua paLria, inexpertos e itoprevidentes, elegtirão em 31 
de Janeiro proximo passado para membro da junta do 
governo ao capitão-mór Nicoláo Paes Sarmento e Anto
nio de llolland!l Cavalcante. 

u Os animos se exaltárão por verem o leme da felici
dade publica regido pela philaucia e igno1·aocia, o sebem 
que cootidos pela autlleoticidade da lei, zelosos de seus 
ctireilos, pozerão-se de atalaia. Confinnárão-se nossos 
bem fundados re('eios; em 28 de Junho preterilo Jero
nylllo Cavalcante de Albuquerque, primo daquelle Hol
landa, acatasolado de identicos princípios, e mais de uma 
vez réo, com os soldados de seu commnndo e alguns mí
seros proletarios armados, com o presumido fim de accla
mar S. A. H. o Sr. O. Pedro de Alcautara Jll)r defensor 
perpetuo e regeu te do reino do Brasil, aquellc tenente de 
millci:ts assediou a villa das Alagoas. 

u A Exma. junta do governo qne alli residia, avara do 
sangue dos ~eus concidadãos, em presença da camara, 
moradores daquella villa e sitiadores, ouvio da bocca 
daquelle chefe de facciosos que os povos não erão conten ... 
tes com a Ex ma. junta, que a vontade geral era se de
milLissem os empregados eUI·op~us, salvo os que elle ex
ceptuva; e sem apreseutar o diploma que o autorisava a 
ser o orgão da vontade geral, nem deduzir un1 só facto 
que authenlicasse o desconteutamento dos povos, tlemit
lirão-se o desembargado1· José !\ntonio Ferreira Bl·u
klamy, presidente da junta, o tenente-coronel i\lanoel 
Duarte Coelho, membro da dita junta, e mais empregados 
europeus, sem serem chamados a ajustamento de contas, 
como fizerão cow o desembargador Antonio Batalh<t, ho
!Jlem pacifico, que (lendo entregado a superintendenc1a 
da decima dos prcdios urbanos e mais impostos a seu 
cargo, e a provedoria dos ausentes ao seu successor Bra
klamy, por ommtssão nunca se saldou) exi:Jellirito-nos sem 
os devidos licenciamentos das suas arrecadações. 

<< Eis a verdade, e não o que se lê nas actas exnradas 
naquelle dia na villa das Alagoas. Pasma, Exm. r., 
pasma vêr que no seculo das luzes, ua época do consti
tucionalismo, exista em corações brasileiros a sêde de 
govemar, não segundo as maximas do liberalismo, was 
conforme o syslema dos Caligulas, e que entre nós dessem 
o exemplo que á RGJ?la deu Sylla ! 

" Foi assim que Jerooymo Cav&lcante de Albuquerque 
ficou ipso facto membro do governo, e nomeúrão-se, 
prescindindo-se da approvação do collegio eleitoral, Pai_'a 
presidente o bacharel Caetano Maria Lopes Gamu, ouvi-

-
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gancia, por isso · que qu~nto mais limitados ~e luzes 1 afastar a a~archia e a guerra civil, que a acrimonia 
e pequenos de entendlment_os, tanto mru.ores e do ~es~ottsmo ~o governamento tem excitado na 
grandes querem ser e~ auLo_~~~ade. u • provtoma, e ped1r prompto rernedio, >> isto por ter 

Foi assim que Flortano V1~1ra da C?sta De1gado sido, por acclamação do povo em massa, da capi
Perdigão, secretari? daquella Junta ele!loral, esc~e- tal, de promp_to reorganisado o governo_ pr?visorio, 
veu a epopéa dos Lms, dos Wanderley:; e dos Acc10- co~o cumpria, que, como cabeça prmc1pal, não 
lis!... podia fiear acephalo em época tão anormal, nem 

Enviát•ão uma deputação á cô1·~e:. composta elo depen~endo da reu~ião_ do eleitorado das diversas 
'padre Lourenço e do mesmo Perd1_gao, par:~. agra- parochias. José Bomfacw mostrou concordar mas 
decer e fazer chegar ao seu conhectmento <~ ~s es- não providenciou, na fórma desejada, de pro:Upto, 
forços empregados para a regeneração polttlCa, e como esperavão(*). 

dor pela lei desta comarca, que estava de correição nes1a 
villa. 

u Depois de assim ultraj~d~s. e postergadns cot;n _a 
maior irrisão por aquelles indiVlduos, 9-ue s~ adornarao 
com o epilbeto de Exma. i!lnta, as le1s ma1_s santas de 
nossa patria; depois rle cobmem de opprolmo a 35.000 
habitantes das villas de Porto de Pedras e ~or~o-Calvo,_ e 
aos das villas do Penedo e restantes da provlllCJa, por nao 
consultarem os votos de seus eleit~res; fi~almente, de
pois daquelle corpo acepbalo se JUlgar mabala v_el no 
tluúno da arbitrariedade. passou a lançar-nos as ma~s pe
netrantes sellas, settas que, no apogeu do despotismo, 
os antigos bachâs nunca ousárão atirar contra nossos he-
roicos peitos I 

u Sim, Exm. Sr., sem fallar_mos de nossa~ finanças re-
gidas pela mais crassa ignoranCJa ; ~em rere:n·mos os d~s
falqucs e de2perdicios dos dJDbe11·os J_Jubhcos, que el.es 
olhão como thesouro seu em uma ci'ISe que a sob~rana 
nação brasileira tanto delles ba mister para coa_dJuvar 
sua nascente liberdade; sem lembrarmo-nos. que stm pies 
paisanos passárão a capitães de Ll'OP!i de lmh~ que os 
cargos e empregos são dados sem respe~tar:-~e o sao ~,e:~
cimento e que povos, que pela vez pnmen a balbuciai ao 
o doce ~orne da palria, carecião ser em~alados no berço 
da justiça e acariciados com a voz. da_ raz~o: .· 

c.c Nós ouvimos, Exm. Sr., ludtbnar-~e aos b~nemeu
tos capitães do regimento d( milicianos, denommado da 
segunda restauração .de Pernambuco, susten~aculos de 
nossa liberdade política, mandando-se-lhes l!l'ar (para 
marcharem seauros a seus sinistros intentos) os arma
mentos militar~s de seus quarleis , e ern menoscabo da 
lei de 20 de Dezembro de 1808, cap. UI,§§ ·1• e 6", e da 
bem caracterislica lealdade, adhesão ao bem ger;ll e amor 
daquelles dignos cidadãos ao Brasil, vimos t\ulonio de 
IJollanda Cavalcante nomear-se a si mesmo coronel deste 
regimento, e tenente-coronel ~seu irmão Cbristov1t? _de 
Hollanda Cavalcante, meros pa1srmos, e sem lerem le1Lo 
um só sacrificio no altar da patria, e Nicoláo Paes Sar
mento Lambem nomear-se a si proprio coronel de um 
novo reaimento miliciano, creado na villa de Porto de 
Pedras, 0 e tenente-coronel a seu filho José l'aulino Paes 
Sarmento, e reservãrão-se os demais postos (dando-se 
baixa até a patentes confirmadas) para seus parentes, 
apauiguados ou para os que bandearem ao seu par
tido. 

u Finalmente, Exm. Sr., lentãrão lançar entre nós o 
pomo da discordia, evocárão todas as furias para que se 
apoderassem de nossas almas, e sem intervenção das leis 
fizessemos expatriar os pacificos sexagenarios-milionarios 
europeus porto -calvenses, só afim de a_rmar o filho, o 
amigo leal, contra o parente, o caro pa1, e dar-nos em 
espectaculo ao mundo, como réos de um delicto que só 
teve accesso nelles, e só por elles foi perpetrado, cuja 
somma é o decadente estado de nosso commercio, qua
druplicar-se o prer,o dos viveres e o principal artigo de 
nossa agricultura, o assucar, o algodão, um sem compt·a
dor e este no ínfimo valor de 2Slt00 I 

u v. Ex., que o velho mundo se enluta por lhe não ler 
dado o berço, veja se cabe em peitos brasileiros tanto ul
trage! 

(( Mas tudo isto é nada, Exm. Sr., a par da salvação 
de nossa patria, e ella brada a V. Ex. que estã imminente 

o perigo. V. Ex. melhor que nós sal.Je de que os novos 
systemas só se gravão nos corações com o buril da utili
dade ger?l, e esta é ainda incognita nesta província. 

". E saiba V. Ex. que os povos fogem do consutucional 
redil, o soldado não quer unir-se ao estandarte da liber
d~_de, por_ vê rem aquplles que por motivos plausíveis ha
viao perd1do a confiança e estima publica pretenderem 
ã força serem agora seus chefes, e temem ser novamente 
arrastados por elles ao mesmo precipício, de que com 
tanto esforço já recuãrão. 

" O~!. patria dos Camarões, dos Lins, dos Wanderleys 
e Accwhs ! Manes sa~?rados, que revoais sobre nossas 
C!Jrvas cabeças oppressas ainda com o peso do despo
ltsmo com que desconheceis o theatro honroso do vosso 
valor e lealdade, enchendo o ar de lugubr66 e maviosos 
accentos .• que seria de li, oh I patria, d!' teus caros filhos, 
se lhes lallassem os auxilios de um integro e sabio minis
tro,_ archetypo do patriotismo e digno conselheiro do 
mmto egregio e liberal Príncipe o excelso Sr. o. Pedro de 
Alcantara, verdadeiro pai da patria, que arauto de nossos 
~uppJantados direitos, perante elle advoga a liberdade e 
t~d~pcndencia do Brasil? Entregues aos furores da guerra 
c1v1l e da anarchia, serão em breve o pasto dé esfaimados 
abutres. 

u Sim, Exm. Sr., nós lemos o inauferivel jús de suppli
carmos a V. Ex. queira quanto antes restituir estes seus 
caros patricios e concidadãos a paz, a seguranca e a cons
tituição, sendo justamente castigado o réo que perpetrou 
tantas maldades. 
. u Foi através dos maiores sarcasmos, baldões, vilupe

nos e ameaças, fulminado.íõ perante todo este eleiÍoçado 
por Christovão de Hollanda Cavalcante, Pedro José Felicio 
de Meira e Lima, José Joaquim Theotonio de Mello, padre 
Manoel Buarque, Joaquim José Lins, Franq!sco- José Ta
vares Lyva, Jeronymo Accioli Lins, João t;avalcánte de 
Albuquerque, Alexandre Bezerra Carheiro e Albuquerque, 
Manoel Carneiro da Cunha, Alexandre Hyppolito de Ver
sosa e Antonio da Costa Leitão, que o patriotismo porto- · 
cal\'ense surgio triumphante . 

« Foi revestidos da maior prudencia, em que se que
brárão os furiosos impetos daquelles mãos brasileiros, 
venaes procuredores do povo, vendidos aos nossos dcspo
ticos Ilierofantes, de quem são irmãos e parentes, que 
poclemos mostrar ao Brasil, nossa patria, que, ainda amea
çados em nossas vidas como estamos, ambicionamos ser
virmos de holocausto em honra sua, e procuramos entrar 
no sacrosanto alcaçar da liberdade, tornando-nos dignos 
de sermos guiados por V. Ex., regidos pelo nosso ama
bilíssimo Príncipe e legislados pela soberana nação bra
sileira. 

u Deos guarde e prospere a preciosa vida de v. Ex. por 
muitos annos, como havemos mister. Villa de Porto
Calvo, em sessão da junta eleitoral, aos 3 de Setembro de 
i822.-Illm. e Exm. Sr. José Bonifacio de Andrada e 
Silva. -Louren~o Wanderley Accioli Canavarrp, presi
dente.-José Julião Lamenha Lins, escrutinador.-Anlo
nio Mauricio do Amaral Lacerda, escrntinador. -Flo
riano Vieira da Gosta Delgado Perdigão, secretario. " 

(*) Carta do padre Lou1·enço José de llfello a Perdigão. 
-Meu amigo e Sr. Floriano Vieira da Cosia De!oado 
Perdigão. Pernambuco, 20 de Janeiro de !823.-0~it
tindo os pesados incommodos de uma viagem de 33 dias, 
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Pelo decreto de 29 de Setembro de 182i ficarião 
os eleitores parochiaes com o poder de elegerem os 
governos de suas mesmas provincias, e sendo o de 
28 de Junho eleito por acclamação, e reduzido de 
tQ a 5 membros, estava fóra da lei ; mas _gove;ná
rão sempre os mesmos, com algumas modificações. 
Esta junta principiou assumindo, como civil e mi-

salto ao de.senho do estado actual da nossa província. 
Dessa cidade hou~e quem escrevesse ao governo que nós 
tinhamos apresentado queixa contra elle por parte de 
Porto-Calvo, o que o mesmo governo não devia ignorar, 
\liDa vez que nos vio partir para essa vtlla; mas que apeza r 
de tudo S. M. Imperial, acreditando o procedimento do 
mesmo, não obstante o clamor de um collegio, que com-

- prehende a villa de Porto-Calvo, a villa de Porto de Pe
dras, a freguezia de Camaragibe e a freguezia de S. Bento, 
houvera ppr bem approvar tudo quanto o govemo havia 
feito, o que se provava pela distincção com que honrára 
s:o membro do dito governo Jeronymo Cavalcante. 

'' Ouvido o que, meu amigo, tocou a massacre o dito 
governo; 6 nome europeu era RÓ o crime; e indivíduos 
que indill"erentemente vivião quasi em cavernas, que as
sim reputo o sitio de Caetano da Foncera Soares forão 
comtudo victimas de taJ· fui'Or. Ignoro que mortes hou
vessem, mas é. um clamor. 

'' Eu fico bebendo ti1o amargoso calix, como é o vêr 
um cunhado preso, outro, além de preso, com tres tiros, 
como se" fosse lobo ; este é o Soares, e meu velho e paci
fico pai, deixando H filhos alli, orphãos de mãi, divaga 
hoje por onde nem seus filhos podem saber: o motivo de 
tal procedimento dizem ser a minha ida ao 1\io de Ja
neiro. 

" Nestas circumstancias considere o meu amigo o es
tado actual do seu com provinciano, porque se a orphan
dade de meus irmãos me cllama a acompanha-los, temo 
igual sorte que os meus já solfrem ; e se, querendo eva-

· dir á brutalidade dos bachás, penso em não ir ás Alagoas, 
então os remorsos me atormenlão por não ter parte no 
luto e tristeza de meus manos. 
- « De sua familia nada sei, e é provavel que não enten
dessem com e lia por não let· talvez a brecha européa que 
a minha linha. Diga o meu amigo: qual o fruto d!l' uma 
constituição para uma familia nestàs circumstancias? Que 
da igualdade de.. direitos? Que da segurança individual? 
No tempo da vara de ferro cada um cidadüo podia livre
mente queixar-se de um tyranno, e muitas ~ezes elle era 
removido do lugat· onde exercia a sua fereza, e hoje o uão 
póde fazer um collegio eleitoral, e se o faz entra nas des
graças de que eu me vejo cercad9! 
· " Não, não é este o elfeilo de uma constituição liberal: 
é o abuso della. E como evita-lo, procurando o·remedio 
na fonte das r.onsolações, se de lá mesmo elle se nega ? 
O Exm. ,S1·. José Boniracio nos assegurou ~ir uma car~a 
régia para abolição daquelle, e pela sua portaria nos as
segura ter sido attendida a nossa representação, e que as 
providencias serião dadas com a vinda do governador das 
armas; mas este diz que depois de lavrada a carta régia 
resolveu S. Ex. o não omiltir-se, porque o governo dizia 
que não erão m;is as suas intenções, que erão muito 
bons patriotas, posto que ignorantes. 

" Logo, meu amigo, quaes as providencias dadas? T.:m 
governador de armas ! Este, ou cedendo ao furor desen
freado, ha de aquiescer á vontade do governo, e então 
mais cruel arbitrariedades, ou resistindo teni a mesma 

_ sorte que o outro, que, segundo dizem, foi lançado fóra, 
nüo 1Jelo povo, mas pelos da sucia. 

« A minha itla a essa cOrte desafiou a co! era dos go
vernadores, e se a sêde allotriofagica da vingança de taea 
senhores não se acha ainda mitigada, eu vou ser victima, 
e no horror das minhas maguas eu clamarei aos céos
JUsliça, justiça-pois que a terta a nega. NilO posso esque. 
ce-r-me da Lella expressão-são Lons patt·iotas. 

<« Será porventura do vontade de S. M. Imperial con
servat• uns louos no viveiro, fartando-se do sangue hu-

litar, as altribuições de commando das armas. que, 
na pri~ncira modificação, passárão para o brigadeiro 
Antomo da Fonceca Machado, que !'oi então eleito 
pa!'a esse emprego, reassumindo-o depois a 4 de 
Dezembro de i822. . 

" O governo em i3 de Setembro enviou as actas 
das eleições de deputados das Alagoas e Penedo 

mano só por dizerem-são bons patriolas. Se o são, 
P?rq_ue acclamão a S. !\f. Imperial? Não ha naquella pro
VInCJa quem o não seja, e se elles o são não é com a sua 
força que se sustenta a defesa daquella parte do Brasil. 
Eu_ · considero a província em loda a força de uma anar
chta; vejo a minl1a casa arruinada e perdida, e no meio 
d~ Lautas afflicções scintilla em meu coração a chamma 
V_Iva do amor da causa do nosso Brasil, da qual já fui vic
hma. 
. " Serei a~é ~ sepultura alfecto á pessoa de S. M. Impe· 

rtal, que, nao JUlgando das ~ousas como ellas são na rea
lidade, pela distancia que o separa dos factos e pela cavi
lação com que o enredão, permille talvez involuntario 
que os tyl"!lnnos abusem de sua bondade. Eu sou brasi
leiro, sou constitucional, mas a natureza me den um pai 
europeu; cu o conheci sempre indifferenle nas ri~alida
des quando ainda se duvidava da separação, quanto mais 
depois de ser esta declarada. 
. " Se ho"uver commellido crime, cu mesmo julgarei 
JUSto tal procedimento, mas não perderei de minha cons
titucionalidade, fazendo o devei' de filho em supplicar a 
sua venia; mas se só por intrigas, como eu julgo e me 
informão, não sei como supportar o opprob\'ÍO de uma 
familia, que Vmcê. sabe qual a sua rr.presentação, qual a 
sua moralidade e quaes seus passos no caminho à.a in
dependencia. 

<« José Antonio, em 1\Iaceió, sendo perse~uido, escapa, 
e no outro dia apparece morto talvez em desespero: o 
Mendonça foi mandado ir para a prisão, mas tal foi·a 
impre~são de tal noticia, que perdeu instantaneamente os 
sentidos, e por não poderem conduzi-lo assim á prisão o 
deixàrão, e hoje me dizem !er expirado. 

<« Faça uma idéa, meu amigo, de taes constitucionali
dades no tempo que Alugoas e Pemambuco padecem um 
cruzeil·o de embarcações da Bahia, e o governo, tendo 
sourados inimigos em Portugal e na Bahia, ainda os quer 
adquirir no interior da província, a qual se acha unida 
nos sentimentos de independencia; mas a anarchia a des
membra e dilacera. 

<« João Ribeiro, por fazer um requerimento por di
nhiero a favor de um preso, foi mergulhado na enxovia ; 
Manoel Joaquim, pot· outro igual motivo, foi mandado 
deixar a província, e nesse caso nem >e póde requerer aos 
mesmos oppressores . Será esta a vontade de S. 1\1. Impe
rial? Serão elfeclivamente esses mesmos os seus interes
ses? Eu julgo que não ; porque ahi não vejo essa pralica
bilidacle. 

" Meu amigo, eu vou, finalmente, para a minha pro
víncia, e se não lhe escrever mais já sabe que fui viclima. 
Dizem-me por ultimo que o governo tem tido a habili
dade de illuclir os povos com asseveraçflo de que S. M. 
Imperial nos havia prendido, e que disto se não podia 
duvirtar, porque nós nftO havíamos esorivido e nem dado 
noticias do que passava mos; o povo, sempre prompto a 
allucinar-se, deixou-se persuadir de que tudo quanto o 
aoverno faz é approvado e até premiados os seus mem
bros. Os Uchôas, aquelles mesmos Ucbõas derão-se as 
mãos, e são os que trabalhão na allucinação do povo. 

" Eis -aqui o fruto da indolencia elo Exm. Sr. José Bo
nifacio, por julgar talvez. que o que se lhe representou 
não . foi verdadeiro, apezar de ser provado e confirmado 
pelo officio d·e Labatut, e um requerimento de uma viuva , 
procurador Matheus de Caldas. 

" A<>ora aqui chega Bento ·Francisco Alvares, e me re
fere a dissollução de minha familia; os dous cunhados e 
o pai no estado supradilo; quatro irmãos afugentHdo~, 
npezar de serem dons dos ditos officiaes de milícias; mt-
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reunidas; em 1G n camara da capital enviou a da 
eleição dos cinco deputados, e Pffi 26 a junta elei
toral de Pot'to-Calvo (uma das Ires da província, 
cujo eleitorado. se achava em concussão) dirigia-se 

ao ministro José Bc;mifacio sobre a e]Jüção dos cinco 
deputados. 

José Bonifacio havia assegurado, como já disse
moe, a deputação de Porto-Calvo-Perdigão e padre 

nha casa roubada, a fazenda destruída e duas irmfts ~ol- casa roubada, o engenho destruido, sua fab1·ica desolada, 
teiras em rasas alheias : e qual o motivo de lacs proce- e toda a fazenda arruinada a um ponto deploravcl, tudo 
dimentos? E' incrível! por ter sido eu o orgão dos queixumes de Pono-Calvo. 

cc Lembra-se que nós escrevemos, parlhipnndo a 11 Ora diga-me V. Ex. :ainda não merecêrão attenção 
acclamaçflo imperial de ua ~lagcstade? pois c~nvoca1~~o estes acontecimentos? ainda se deixará v. Ex. allucinar 
os nossos amigos para celebrarem o acto que nos parlJCI- dos ditos tlaquelle governo? Quereril S. :\'1. Imperial antes 
pavamos, acontece que de viagem passando, clles pela a conservação de um governo tyranno que a tranquilli
povoação dP Camaragibe, ahi meu pai acclamára a S. M. dade da terça parte da província? Ouvirá V. Ex. com pra
Imperial, o que constando ao governo motivou zelos por zeros lacrymosos écos dos desl!racados, vlclimns da cruel
ter sido ac;uclle acto antecipado ao do governo, e toda a dades, ensurdecendo-se ás vozes· dos que vivem ameaça
maldição rccahio sobre o meu pobre e velho, pacifico dos do mesmo raio, e que a v. Ex. rccorrêrão? 
pai, servindo-se o Nicoláo desta o.:casiflo para v!np;ar-se f< Não, Exm. S1·. ; V. Ex. é justo para distribuir o pre
de uma sentença conseguida em fóro contenc1oso por mio e o castigo; V. Ex. é responsavel a Deos, á nação e 
meu pai contra o dito Nicoláo. a S. ~1. Imperial pela Lranquillidade puLiica: uma grande 

u Foi-lhe lançado em rosto que elle, como europeu, parte do povo geme, e para queixar-se não ó de nccessi
não devia inUui1· naquelle aclo, só pertencente a brasi- dade a voutade geral; V. Ex. nuo quiz emillir a carta 
leiros, cujo arrazoado cu não ouço nesta córle. Ora, di- imperial que deveria abolir o governo; e este, a!Iectando 
ga.me, meu amigo, se aquelle velho faz causa commum o auspício ue V. Ex., calca mesmo tudo aos proprios pés. 
com seus filhos na união de sentimentos, e disto mesmo Depois de queixar-se a terça parte da província que se 
se faz uma reprovação, o que seria se, já não quero di- comprehende uaquelle eleitorado, depois que Labatut 
zer seguisse o contrario, mas guardasse indilferença? confirma a maldade do governo, quererá V. Ex. conser-

" Allribue-lhe o governo o crime de ouvir dizer que var ainda ncllc mesmo uns homens, que roseando o pu
dissera havia de atacar a casa de armas; ora faça um triolismo dividem toda a província em anarchia? Seril 
abreviado raciocinio: no tempo <'m que as rivalidades es- assim quo se conseguirá a união? 
tavão no seu auge, no tempo em que ainda os europeus u Assim só veremos a anarchia que já se acha decla
podião seguir o Rego, ao i\Iadeira, etc., ellc se conduzio tada. V. Ex. julga de lodos os homens pela generosidade 
sempre indifferenle, tendo só em vistas o interesse de sua de sua alma, e nisto engana-se. E' com eiTeit~, Exm. Sr., 
família: e agora que eu lhe participo a independ.encia, patriota o governo de Alagoas, vingativo, porém, e inca
depois quo lhe recommeodo q~e vá acclama•: na.vJlla ao paz de esquecer rivalidades antigas, qualidade que se não 
nosso amavel Imperador conslJtUCIOnal, sera cnvel que .deve encontrar nos magistrados. 
agora mesrrur se allucinasse? Mas estas reflexões serião u Em nome, pois, Exm. Sr., de onze irmãos, que per
necessarias para oulros que ignorassem quaes as razões dêrão ambos os pais, eu, como o primeiro, imploro a 
de taes procedimentos. V. Ex. que queira lançar os olhos sobre nossa ruína: 

u Admitta-se a Lodo o custo o crime a elle sem funda- meu caro pai, pacifico eurapeu, naluralisado no Brasil, 
menlo imputado; seja perseguido pela essencia de curo- por quasi 50 annos igoominiado; meus irmãos mesmos, 
peu, bem que pacifico :_que crimes, porém, commettêrão por lrata•·em de suas melhoras políticas, perseguidos 
meus irmãos? _Sãu pés de chumbo? i\em se poupa a um de Igu~lmenle, e abandonada a minha casa, a fazenda dcs-
8 annos de idade, a quem arraslúrão cruelmente. Se é tru1da: e qual o crime? 
para servir á nação, não seria necessaria esta violencia. 11 E' incril'el, Exm. Sr. Eis o caso. Dessa côrle llz eu 

u Ainda estamos no tempo em que as vozes da oppres- participar aos meus commillenles a acc!amação ele S. M. 
são não pcnetravão a elevação do lhrono? Se conlinúa ~mpclial; meu pai, europeu, para dar prova de adhesão 
esta praga, depressa o contagio infeccionara o corpo so- a 1ndependencia e a este pr~ço comp1·ar a Sll\l lrauquilli
cial. Conside1·e como eu poderei olhar para as relíquias de dad.c, foi o primeiro que acclarnou na povoação de Cama
miuha familia á face dos oppressores que a tyrannisárão. rag1be o augusto norne de S. M. Impe 'ial, e CJUHndo julga 
J\Jeu amigo, adeus, adeus, que ... Sou seu muito amigo. este o meio ele dissipar toda e qualquer suspeita que po
-0 padre Lourenço José de \Jello. " desse haver a seuJ'cspeito, o governo se o!i'end , zeloso 

Ca1·ta do mesmo a José Boni(acio. 

u Jllm. c Exm. Sr.-Bem dizia eu, Exm. Sr., bem di
zia cu o estado deploravel de minha província ; repetidas 
vezes fiz ' 'êr a V. Ex. que o collegio !Jl.eiloral de Porto
Calvo, que comprehrnde aquclla vi lia, a de Porto de Pe
dras, a povoação de Camaragibe c a povoação de S. Benlo, 
se achava em concussão por Ler recorrido a V. Ex. con
tra a opprcssão do governo; este, Exrn. Sr., sabendo que 
em vinudc da representação não era expulso, e que an
tes seus feitos se approva vil o, se julga aulorisado para 
de lisa r sobre quem seu inimigo toda a gravidade de sua 
vingança. 

u V. l~x . me fez ver, por uma portaria, que linhfto sido 
allendidos todos os artigos da representação de Porto
Calvo ; c sendo o primeiro dclles a mudança do governo, 
depois de lavrada para isso uma carta imperial, della se 
não fez uso, dei:1.aodo as~im viclimas os que represen
Lárão. 

11 A minha família foi viclima 110r não podê-lo ser eu. 
Dous cunllaclos meus presos, um dos quucs ferido mor
talmente com Lres tiros, como se fóra uma féra; meu 
amado pai, europeu velho e pacifico, afugentado, míuba 

de ler sido olle o primeiro. 
u Ora, Iixm. Sr., se elle não concorresse á solernni

dade daquelle aclo selia olhado como europeu, e se lá 
comparece lanção em opprobrio que a gloria u;.quella 
acclamação não comf.Clia a elle, mas sim aos brasi
leiros. 

11 E con1o, Exm. Sr., evitar um tal dilemma? Cresce 
o odio; pret.t:xlos que o tempo oiTerece á vingança são os 
motivos de se perder um homem, obra que perdida é in
sepamvcl Com efTeito desprendem-se as furius, duzenlos ~ 
índios, quaes esfaimados lobos, se lanção após delle, en'
lrão no sagrado de sua residencia, violáo a honesticlade de 
minha casa, entmndo nas mesmas alcovas em que se ba
vião recolhido minhas irmãs solteiras, desgraçadas .... 

u Eu não po so, Exm. Sr., concluir o que tenho priu
cipiado... E bérá isto do agrado de V. Ex.? Quererá ou 
podera ouvir sem magua tantas clesgruças? Eu o uina que 
5im, quuudo V. Ex. ouvindo a Porto-Calvo, que brada sob 
o peso da oppressão, atlo1 mecc em tomar as medidas que 
com·em. '\las não eu julgo antes que V. Ex. nunca pensou 
da p1 oviucia das Alagoas como pensará hoje. 

(( Tndo se perde, Exm. Sr., se conlinúa a lyrannia. Se 
aquella parte da província ucloptasse o que se deuomina 
bcrnarda estaria já livre ela oppressão; mas Porto.-Calvo 
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Lourenço- que mandaria uma carta régia, abo1indo 
o governo das Alagoas, e que dat~Ül providencias 
com a. ida do governador das armas. De facto, por 
carta régia de 7 de Dezembro(*) ao governo provi
sol'io das Alagoas, ordenou-se que os eleitores pa
rochiaes, .congregados nas cabeças dos disLrictos, 
segundo o decreto de 3 de Junho e instrucções a 
elle annexas, passassem a nomear um govet·no pro
visorio, composto de um presidente, um secretario 
e cinco membros, ao qual Ocava pertencendo auto
ridade e j urisdicção na parte civil, eco no mica, 
administrativa e judicial, que exercião como uma 
delegação do poder execu!lvo. 

O primeiro commandante de armas de nomeação 
foi o coronel Joaquim Mariano de Oliveira Bello 
em 3t de Janeiro de i823. Era official da arma de 
cavallaria, então pertencendo ao estado-maior do 
exercito. 

Natural da província de Minns- Ge1·aes, ussentárn 
praça a 5 de Agosto de 1795 no regimento de caval
laria de Minas, donde passo u para o regimento de 
cavallaria n. 7 de POI'tugal, e depois em all'eres 

nutrio homens de muila probidade, cujo caracter altivo 
é subisso á lei, obediente aos magistrados e por isso pro
cura o remedio de suas affiicções na fonte das conso
lações. 

cc Exm Sr., o homem, quando exasperado, é capaz de 
tudo. Unirão-se meus irmãos, protestárão pela conducta 
de meu pai, e não são atlcndidos; parece qne o sangue 
mesmo daquelle desgraçado não será bastante a miligar 
a sêde da tyrannia. Oh odio I oh vingança I o!J lobos vo
razes r:om pelle humana! despreza por ventura o nosso 
amavel Imperador o europeu ou ainda o astrangeiro que 
debaixo de suas bandeiras procura conservar a vida, n 
honra e bens ? 

u Eu, pois, em nome da família a mais desgra<:ada de 
Alagoas recorro a v. Ex., supplicando pela vida daquillo 
que a V. Ex . é mais caro, que livre a pr.oviocia úe féras 
tão crueis; e quando V. Ex. jlllgue ncccssaria a conseF
va~ão do governo o mais despotico e absoluto, como es
ponja bebedoura do sangue humano, uetermine pelo 
menos, Exm. Sr., a conservação individual de meu 
affiiclo pai Antonio Vicente Vieira uo Mello, por cuja con
ducta en deixo responsavel minha pessoa , bens e vida 
mesmo. 

u Eu fico exposto ao foro1·, mas V. Ex. deve remediar 
minha opprcssão_, c assim o espera quem tem a glo ria de 
ser da pessoa de V. Ex. muito amante subdito c criado. 
-0 paure Lourenço José de Mello. , 

(*) cc Presidente e deputados do governo provisorio da 
província das Alagoas. -Amigos. Eu o Imper·ador ~os en
vio muito saudar. Sendo o meu constnnte cuidado pro
mover por lodos os modos o socego e ven tura tios povos 
deste Imperio, que não púde conseguil·-se sem que a jus
tiça scj;l rectamente administrada, e por autoridade em 
que os mesmos povos tenhão inteira confiança; e espe
rando eu os mais felizes resultados da installação de um 
novo governo legal e escolhido pelos collegios eleitoraes, 
legítimos representantes da vontade do povo: hei por 
bem ordenar que os eleitores parochiaes congregados nas 
cabeças de districtos, segundo o meu decreto de 3 de Ju
nho do presente armo e inslrucções a elle auncxas, pas
sem a nomear um governo provisorio, composto de um 
presidente, um secretario e cinco mcmbrcs, cuja npura
ção se fará pelo mesmo orethodo com que se apurão as 
nomeHções dos deputados pam a assembléa geral na ca
marada capital, a qual logo lhe dará a competente pos e. 

u A este novo govcmo provisorio, assim nomeado e 
iustallado, fica pertencendo autoridade e jurisdicção na 
parte civil, economica, admiuislrali va c judicial, que 
exet·cerá como uma delegar.ão do meu puder executivo, 

(Qromovido em_ 4 de Ago~to de 1809) para o i • re
gunento do R10 de lanell'o (cõrtc), onde sPguio os 
postos como ajudante, tendo sido promovido a. te
nente pt>r decreto de 14 de Outubt·o de 1.81lb 

Foi promovido a sarger:to-mór graduado e com
mandante do esquadrão de ca valia ria do Pará por 
d cct·eto ele i3 de Setembro de i817 ; neste exerci
cio fui promovido a tenente-coronel por dect·eto de 
24 de Junbo de f820, em cujo posto passou a aju
dante de ordens do governador e capitão-general da 
provincia da Bahia, e desligado do commando do 
esquadrão por dect·eto de 12 tle Fevm·eiro de i82i; 
coronel gaaduado por deereto de i 2 de Ou! ubro de 
·1822, e e[ecLivo por imperial resolução de 3 de 
Junho de 1824 com a antiguidade da grarluação. 

A camara da villa das Alagoas, expondo as cir
cumstancias vantajosas daquella villa e do porto 
franco, denominado poeta do Ft•ancez, ao sul da 
província, pcdio que fosse, elevada á categoria de 
cidade, e se considerasse residencin uo governo, 
que devia remover-se da villa de Maceió(*) pelos 
motivos então apresentados e col'l'obol'ados com um 

segundo as leis cxbtentes, o que me pareceu pnl'licipar
vos para vossa intclligencia e prompta execução. 

1c E-;cripta no palacio uo lHo de Janeiro, em 7 de De
zembro de 1.822.-htPER.IDOR. -Josó Bouifacio de An
drada c Silva. 

u Para o presidente e deputados do governo provisorio 
da província da~ Alagoas. •• 

("') cc Scnhor·.-A camora da villa das Alagoas com o 
mais profundo respeito, por si e oomo representante do 
povo della, se chega ao augusto throno do V. M. rwpcrial 
a ex pôr o seguinte: primeiramente que uquclla villa é 
uma em sua crea~·ão das mais antigas da provincia, que 
é o ponto crnlral de !la, que é ferlilissima pela sua situa
ção local, ladeada e cercada de rios cou1 boas nguas, á 
beira-mar de uma grande lagoa navegavel, em extensão 
de 5 leguas, por onde se imporliiD ao porto do cml>urque 
Lodos os assucares dos engenhos situados em sua circum
fereucia. 

u Em segundo lugar, que ha na dita villa, em distan
cia elo uma legua, no mar vivo, um porto fmnco, deno
minado do Francez, hem defendido pela propria natureza, 
sem dsco, abrigado para as embarcações em toúo e qual
quer tempo franco e de livre sabida pela boa barra que 
tem, com sufficientc ancot•aúouro, optimo estaleiro para 
fabrico de qualquer-embarcação real, bem como IJr igues, 
galcrils, navios, cMuo já se lem feito e se estão a cada 
passo fabricauúo por particulares, e com o principal in
teresse c comruodo das conducções de madeiras e seus 
carretos, como so vê da planta fiel que acompan!Ja a pre
sente represen taçito, cuja planta se manclái'U organisar 
depois de uma exacta vistoria que se p1·occdêm pelos pi
lotos c pralicos José da Silva Pinto e Manocl Marques 
Cor-rêa, pratico da barra de Pem~mbuco, João Josô de 
Lima, Joaquinr Femaodes Atalaia, Manoel Alvares da 
:Silva e I edro Paulo da Silva. 

" Em terceiro lugar, que aquclle porto sernp1·e foi li
vre, na 1egavel desde o eetabelecimenlo desta vi lia que 
vai a mais de 200 annos, nomeado e reconhecido em o 
muppa hydrogt·aphico, pelo qual srmpre pcrcebêrão os 
povos da dita villa c das anuexas toda a ot1lidadc na im
portação c exportuçã•J de seus gencros, tanto pelo com
mocJo de sua bana mais franca e proxima, como 1~elo da 
dt·spcza de maiores carretos, que revertem em seu pre" 
juizo, e IJOje mais que uunca com moda aquella bana pela 
grande facilidade com que da mesma villa, alén~ da es-
trada por tcna (pela qual em pequena drslancia se con
duzião os generos áquelle pono), mclhormeut e se vão 
conduzir a elle por mar, em barcas ou caoOas, por uma 
g1·ande levada que se está fazendo ã custa do povo, inde-
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attestado do tenente-coronel de . arLilbaria João 
Eduardo Pereira Colaço Amado(*), em que expen
dia as vantage_ns da transferen?ia com a experie~
cia que motivou a de 25 de ~bnl de 1821 para alh, 
já de antigos tempos capital ou comarca da pro
víncia. 

o governo despachou em 14 ?e Março de 1823 
-sim-mandando passar portarias ao governo e 
governador das armas dtt província e a Caetano 
Maria Lopes Gama. 

os cffeitos do procedimento da Villa-Nova ião 
causando suas in.iJ.lstiças e desgostos, e por causa 
del11 s o governo da província em data de 20 de De
zembro dirigia-se ao Imperador, dizendo que entre 
as victimas infelizes qu~ bavião soffrido o peso do 
despotismo, barbaridade e injustiça do general Lf).ba
tut, achava-se lambem o tenente-coronel José Eloy 
Pessoa da Silva, que por mandado delle fora preso 
á ordem de S. M. Imperial, no fim de 15 dias de 
governar com patriotismo de digno militar(*). 

pendente de carretos, por term1nar a dita levada ~borda tava p:tra aquelle fim, e a tropa sofTreu bastantemcnte por 
do combro, onde se desembarcao os generos e ab1 sere- molestias, e por faltas de ·todos os commodos, quarteis, 
cebem para as embarcações. ho~pital e outros arranjos semelb&nles. 

cc Em quarto lugar, que a mcnciona~a ~iila, tanto pela cc A experiencia fez conlJecei· que estes males ião em 
boa situaçilo local, fundação tlc seus ~d1fi~IOS constrmdos progressão sem remedio, e todos erão sacrificados em sua 
a pedra e cal, entre os quaes se contao OI LO tem.plos, um saude, ao mesmo tempo que os povos do sul da proviu
convento de S. Francisco, com sna ordem terceira sepa- cia sofl'rião muito pelos incommodos de procurarem seu 
rada, um hospício do -carmo com. ou~ra ordem t~rceira, recurso á maior distancia, e- por isso pessoas, que só 
uma matriz bem paramentada, a IgreJa do Rosarw, a do olbão ao bem da província fizerão vêr claramente ao go
Amparo a do Bomfim, em as quaes se têm tantas vezes vernador que clle linha sido illudido por mal intenciona
celebrad'o cultos pela existencia de Sua 1\Iagestade, au- dos, c que a capital deveria ser por todos os motivos 
gusto pai de V. M. Imperial, c por toda a sua dynastia, nesta villa das Alagoas, já de antigos tempos capital da 
como por ser o centro da província, e o~ de tem o corpo província ou comurca; e assim no dia 2õ de Abril de 
de tropa de linha da mesma um suffie1ente aquartela- 1821 se decidia a mudança, que se efTectuou logo, e a 
mento um optimo hospital sem ex pensa do Estado, e ou- tropa ficou aquartelada, com commodidade, no convento 
tros c~mmodos de melhor passadio e de saude para a de s. Francisco, e o hospilal no convento do Carmo, com 
tropa, como se vê do atlestado do respectivo comman- todos os bons arranjos; e pela qualidade das aguas, rios 
dante, sendo com melhor cautela c segurança, como são, correntes e mais commodidades para a tropa, se tem co
guardados na referida villa os reaes cofres de qualquer nhecido diminuição em moleslias, pois que, augmentando 
incursão hostil pela sua mesma segurança central, defen- muito o numero da tropa, tem sido o numero de doentes 
dida naturalmente pelo lado do snl pela passagem de uma menor do que naquelle tempo, quando tinha a terça parte 
barra, como pelo norte por passagens de rios, não lhe da gente; emfim, pelo conhecimento que tenho dos ar
deve preferir outra qualquer viJia da província, menos a ranjos necessarios para a tropa, para defesa e segurança 
de Maceió, para ser a melropole do governo. da província, e augmento desta villa, julgo de necessi-

<c Quinto, que a dita villa de Maceió não tem segurança dade serem os estabelecimentos da capital da província 
alguma natural nem ~rlificial, como aquella das ~Iag?as, nesta villa das Alagoas, como mais central, e ler as com
pois é exposta á beira mar de uma enseada, epidemJCa, moãidades necessarias em edificios e mantimentos, e 
falta de aguas, que só as tem de cacimbas, e mais sem ou- mesmo por se experimentar mais saudavel; e por ser ver
tros commodos, com uma capella e um nicho de taipa; dade o referido mandei passar o presente em consequ·en
pelo conti·ario, a das "Alagoas, como se tem feito vêr a e!a ~o despacho da Exma. junta do governo desta oro-
v. M. Imperial, é onde experimenta a tropa melhor saude, vmma. ~ 

passadio, e se achão pessoas civilisatlas e mais babeis (( Quartel na villa das Alagoas, 10 de Outubro de 182'2. 
para qualquer emprego publico; é por isso que esta ca- -João Eduardo Pereira Collaço Amado, tencnte-cororie 
mara, zelosa do bem publico e dos interesses da nação, commandante. 
roga, supplica e pede a V. IVL Imperial que, attendendo á 
presen1e e jusfa representação, se digne por sua alta e u Reconheço o signal supra ser do proprlo cornman
imperial g1·andeza eleva-Ia á categoria de cidade, que dan te acima contct\do. Vil la das Alagoàs, 12 de Dezembro 
nella seja a séde do governo, e qu·e se faça o estabeleci- de 1822. Em tçslemnnho da v~rdade.-o tabellião pu· 
menta da alfandega naquelle porto do Franccz pelas com- blico, João de Deos do Amaral. n 
modidades e melhores meios ponderados, tanto a bem 
dos reaes interesses e particulares do povo da província, (*J u Senhor.-Entre as viclimas infelizes, que têm 
como pela sua segurança, guarnecida com mais uma ba- sofl'rido o peso do despotismo, barbaridade e injustiças do 
teria prompta para defesa da barra, edificada de fortes general Labatut, acha-se lambem o tencnle-coronel José 
e grossas madeiras, guarnecida de pedra o cal pela frente Eloy Pessoa da Silva. que, sendo despachado por aquelle 
e pelo interior. Estes são os nossos votos, que supplica- general para governar a província de Sergipe, foi por ar
mos a V. M. Imperial se digne benigname-nte atleuder. dem dclle preso á ordem de V. M. Imperial ; no fim de 

c• Deos guarde a V. M. Imperial por dilatados annos, 15 dias remellido a Pernambuco, para onde passou por 
como cordialmente desejamos e é mister. Villa das Ala- aqui; nós nos julga riamos, soberano Senhor, assás gra
goas, em vereação, 7 de Dezembro de 1822. De V. M. vados em conseiencia se deixassemos de pugnar com to
Imperial os mais humildes e respei tosos subdilos.-Fran- elas as forças a favor da innocencia e honra de um tal 
cisco ele Cerqueira e Silva Junior.-Narciso Conêa Ma- official, e por isso passamos a informar a v. M. Tmperial 
chaclo de Al'aujo.-Francisco de Araujo Lima Caldas.- qoe, em 1.5 dias de gol'erno deste homem, deu as mais 
Silves tre Pereira do Bomfim. n decididas provas de um refinado patriotismo, de genio 

(') n João Eduardo Pereira Golaço Amado, cavalleiro militar, adhesão á nossa causa e de uma actividade sem 
da ordem de Christo, tenente-coronel de artilharia, com- limites. 
mandante do batalhão de linha da província das Alagoas, << Isto dizemos, Senhor, estribados na geral noticia que 
etc. Alie lo que em Dezembro de 1818 cheguei a esta temos, tanto por particulares, como por officios dos com
pi·ovincia vindo do Rio de Janeiro, uomeado para a crea- mandantes militares das margens de S. Francisco, dos 
cão do corpo de artilharia e suas dependencias, e quo quaes temos sabido que entre outras provas de seus sin
depois da posse do goveruador, a qual lhe foi dada pela ceros sentimentos ha a de ter ordenado aos commandan· 
camnra desta villa das Alagoas em 22 de Janeiro de 1819, tes militares da sua jurisdicção que obrassem sempre de 
houve ordem para se installarem lodos os estabelecimen- accordo e iutclligencia com os desta província, cujos sen
tas militares e civis na villa de Maceió, aonde tudo fal- Limenlos são a V. M. Imperial bem patentes. 
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Pessoa era militar de talento e applicação littera
ria; formado em mathematicas e bacharel em phi-
1oso.Phia pela uni vet·sidade de Coimbra, regt·essára 
dalh já no posto de major, em i82i, quand{)do
minavão as mais exacerbadas idéas liberaes pelo 
systema constitucional na sua província natal (Ba
hia), e ahi chegado incot·porou-se aos que, no dia 
3 de Novembro, preteadêrào depôr a junta proviso
ria do governo, installada aiO de Feve.reiro; mas 
foi naquelle dia preso, e remettido com outros para 
Portugal, e regressando em Abril de 182:l, apenas 
c!legado, emigrou para o reconcavo, onde sua co
operação foi assás prestante á orgãnisação das for
ças alli reunidas contca as do general Madeira, for
ças que, engrossando, formárão o exercito pacifica
dor ao mando de Labatut. 

Deste genet·al recebeu Pessoa a mais disti·ncta 
consideração, escolhendo-o para commissões im
portao tes, entre as quaes foi a do governo militar 
e civil da província de Sergipe, sendo dalli trans
ferido para o Rio de Janeiro e incumbido pelo fun
dâdor do Jmperio de uma commissão identica 
e!? Campos d~s Goytacazes, donde regr~ssou á Ba
hia após a pacificação, no posto de tenente-coronel, 
enc:J.rregado do commando da brigada de arti
lharia. 

Ainda no vigor da idade o brigadeit·o Pessoa aca
bou victima de um assassínio, ás 8 horas da noite 
de 2 de Março de 1.84i, naquella província, onde 
nascêra a 27 de Julho de 1.792, do consorcio do 
major cirurgião-mór Christovão Pessoa da Silva 
com D. Josepha Maria Pessoa. 

Em consequencia de terem sido o presidente Lo
pes Gama e o secretario Souza Mello eleitos depu
tados, o governo soffreu uma modifi~açãu no dia i • 
de Outubro, sendfl aquelles substitnidos pelo advo
gado José Fernandes de Bulhões, na presidencia, e 
Laurentino Antonio Pet·eit•a de Carvalho, na see~·e
taria. 

No dia f2 de Outubro houve distribuição de gra
ças na côrte, e na província fot·âo contemplados o 
tenente Jeronymo Cavalcante de Albuquerque (mem
bro do govel'Do em 28 de Junho), José de Souza e 
Mello (secretal'io do mesmo governo) e o padre Pe
dt·o Antonio de Souza, com a venera da ordem de 
Christo. 

Os dous ultimas tinbão vindo á côrte, em depu
tação, por parte do clero e povo da provincia; a de
putação de Porto-Calvo não foi incluída: lambem o 
total dos agt·aciados pouco excedeu de vinte. 

u Sabemos ao mesmo lempo que esse milHar tem feito 
os maiores sacrifrcios para unir-se ao nosso exercito, e 
que afinal aquelle barbaro general o tem remunerado 
com a prisão por motivos incognilos por satisfazer talvez 
a particulares paixões de seus rivaes, para que abra a 
a presente época assás larga estrada; rogamos, portanto, 
a Vossa i\IagesLade não permilta seja assim maculada a 
honra de um homem que tanto se tem esmerado no ser
viço nacional, quanto bem dão a conhecer· os seus pr·o
prios documentos. 

u A' muito alta e poderosa pessoa de V. i\1. Imperial 
guarde Ocos muitos annos, como nos é mister. Alagoas, 
20 de Dezembro de 1822.-José Fernandes de Bulhões, 
presidente. -Nicoláo Paes Sarmento.-Jeronymo Caval
cante e A.ll.!Uquerque.-Laurenlino 1\.ntonio Pereira de 
Carvalho, secretario . >> 

llllSJSTERJOS BRASILEIROS 

Primeira época W reinado) de 1822 a i 831.-PI'imeito 
ga/Jinele de 16 de Janeiro de 1822 · 

José Bonifacio de Andrada e Silva nomeado mi
nistro do Imperio a 16 de Janeiro rle' {822 aocum u
laLi v~mente com as pastas da justiça e estrangeiros. 
Set'VJO até 17 de Julho de 1823 · substituído por 
José Joa_quim Car~ei~o de Campos.' 

Joaquim de OlJve1ra Alves, nomeado ministro 
da guerra a -1.6 de Janeiro de f822 . Servio até 27 de 
Julho de 1822; substituído por Luiz Pereira da Nõ
brega Coutinho. 

Caetano Pinto. de Miranda l\lonlenegro (depois 
~a1·!fuez da Pra1a-Grande), nomeado ministro da 
JUStiça a 3 de Julho de 1.822. Sel'vio até 10 de Np
vemhro de f823, sendo substHuido por Sebastião 
Luiz Tinoco da Silva. 

Manoel Antonio Farinha, nomeado-ministro da 
mari~ha a 22 de Abril de f82i (conde de Souzel) 
Servw até 28 de Outubro de 1822 sendo substi
tuído por João Vieira de Carvalho. ' 

Martim Francisco Ribeiro de Andrada, nomeado 
para a fazenda, a 4 de Julho de 1823. Servio até 
17 de Julho de 1.823, sendo substituído poi' Ma
noel Jacintho Nogueira da Gama. 

Luiz da Cunha Moreira (visconde de Cabo-Frio), 
nomeado para a marinha, a 28 de Outubt·o de 1.822. 
Servio até 1.5 de Novembro de f823(*), sendo subs
tituido pelo major Pedro José da Costa BatTos. 

João Vieira de Carvalho (marquez de Lages), 
nomeado para a guet·ra, a 28 de Outubro de !822. 
Set·vio até iO de Novembro de f823, sendo substi
tu~do pelo brigadeiro José de Oliveira Barbosa (de
pois barão do Passeio Publico). 
. S~bastião Luiz Tinoco da Silva, nomeado para a 
JUStiça, a 28 de Outubro de 1822. Set·vio até 30 do 
mesmo, sendo substituído pelo marquez da Praia
Grande. 

Caeta_no Pinto de Miranda Montenegro (mnrquez 
da Prala-Gt·ande), nom~ado pura a justiça, a 30 de 
Outubro de 1822. Serv10 alé iO de Novembro de 
1823, sendo substituído por Clemente Ferreim 
França. 

Clementê Ferreira França (depo1s marquez de 
Nazareth), nomeado pnra a. j usliça, a 10 de ·o
vembro de 1.823. Servio até 21 do mesmo, sendo 
substituído pot• Sebastião Luiz Tinoco da Silva. 

CÔR POLITIC,\ 

Este ministerio cuidou em consolidat· a indopen
dencia do Brasil, e mais faria se as ambições polí
ticas,_ disvil·tuando o~ ~omens polas intrigas e pelo: 
desatmos, não pt·ecipllassem os acontecimentos a 
termin;u·em pela dissoloçâo da assemhléa consti
tuinte, que foi a causa da revolução das províncias, 
da perda da Cisplatina e da guena do sul, quo aca
bou por uma paz vergonbosissima com l\fontevidéo. 

O conselheiro Dr. José Boni{acio de Andl'ada e Silva. 

O Dr. José Bonifacio de Andrada e Silva foi um 
brasileiro dislincto e de reputação eut·opéa, como 

(') Foi no ministet·io de Luiz da Cunha Moreira que se 
apromptou a esquadra, confiada a lord Cocltrane, e que segui o 
para a Bahia contra as forças do general Madeira . 

• 
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sabia e bom naturalista. O seu patriotismo, fran
queza, honradez e desinteresse, garantião sufficien
temente a sua lealdade á causa da independencia. 

Estando afastado das intrigas da cõrte, sendo 
pelo Príncipe chamado para o'ministerio por sua 
energia e por suas idéas liberaes, pôde conter os 
exaltados e os rP.alistas, certos de qu e elle tambem 
seguia as mesmas idéas; dominou a .situação e con
correu com o prestigio de seu nome para consoli
dar a independencia do Brasil. 

Mas embor·a fosse um cidadão de profundos conhe
cimentos e bom litterato, a sua conversação familiar, 
pouco discreta, ou antes livre, não era a mais pro
pria p1ra moralisar, e contet· a um Príncipe fogoso 
e de habitas desprestigiadores. Todavia José Boni
facio presto u relevantissimos serviços ao Brasil, 
ajudando aos demais obreiros na grande ohra da 
independcncin do seu paiz. 

Seu bom coraç'io nunca se fascinou com grande
zas. Dispondo de tLldo no Brasil morreu sem titu
las, e apenas com uma condecoração dada pela 
Sra. D. Maria I. O seu u oi co titulo foi o de ter ser
vido uo seu puiz com desinteresse. Sahio do poder 
como entrou. Beneficiou o quanto pôde aos que o 
p1·ocurárilo . 

SÍ.1a memoria sel'á com justiça ve nerada, e seu 
nome pronunciado com respeitosa sympatia pot• to
dos os que amat·em a independencia politica do 
Brasil. 

Jllctrtim Francisco Ribeiro de dnd1·ada. 

Martim Francisco R. de Ancl!'ade, foi dotado dos 
mesmos sentimentos patrioticos c honradez de seu 
illnstre il'mão José Bonifucio: fazia do seu merito 
woprio uma opinião muito elevada. Na sciencia 
linanceim se julga v a forte, bem como nas theorias 
dos governos representa ti vos: sectario das dou
trinas ele Benjam\n Constant, foi em vista dellas 
que Tedigio o projeclo dtt Constituição Política do 
Impe!'io do Brasil, discutiuo no Apostolado, o qual, 
em 11 tle Dezeml1J'o ele 1823, foi apresentado, com 
algumas modificações e accrescimos, á 11açào, e ju
l'ado em 25 de Março de 182i pelo Imperador o 
Sr. O. Pedi'O l. 

\fartim F1·anciso era homem genioso: uma oifen
sa que recebia fasia-lbe uma ferida quo não cica
tris:ll'n nunca na presença do offensor. Oppoz-se 
sempre á entrada de tropas estrangci ras no Brasil. 

Os seus discursos no pa1·lamento, por occasião 
da maiol'idade do Sr. U. Pedro II, são notaveis, não 
sr. podendo escurecer os seus relevantes serviços 
á lodependencia do Brasil. 

Quando tomou conta da pasta da l'azenda publica, 
o cofre geral, como me disse o SL'. visconde de Cabo 
Frio, seu companheiro de ministerio, estava sem 
numeraria; e querendo-se apromptal' a esquadm 
que se tinha de mandai' contra a do gene1·al Ma
deira, havendo apenas 4:000$, e lol'd Cochl'ane 
necesdtando de 20:0008, foi Murtim Francisco pe
di-los, sob sua rcsponsabilirlade, pot· emprestimo, 
ao marqucz de Juncliaby. Sua honradez era pro
Yei·bial, u ponto de não quei'ei' emprega!' um sobri
nho seu por não lhe reconhecer as necessarias ha
bi liLHções pm·a o emprego que aspirava. Campa-

rem-se os Martim Francisco daquelles tempos com 
os homens de agora: todos tratão de arranjar os 
seus parentes ; e dons ministros da fazenda pu
blica se atassalhão pelos jornaes de grande cir
culação, accusando um ao outro de prevarica
ção(*) I I ! . 

Caelano Pinto de Miranda111on,eneg?'O. 

Caetano Pinto de Miranda Montenegro, foi ho
mem intelligente, mas pouco trabalhador, e não 
soube ageitar os actos de sua administração ao 
estado a:10rmal do Brasil: queria decidir as diver
gencias políticas dos brâsileiros, que se constituião 
independentes, com as penas severas de alta trai
ção. Caetano Pinto, não se achava em Pernambuco · 
no anno de 1.8i 7, e sim nr de i823 . O decreto de 
18 de Setembro de 1823, que é obra sua, embora 
refet·endado por outro ministro, mostra o atrazo ria 
política daquelle tempo. Uma annistia por opiniões 
políticas, exceptuando os que se achavão presos ou 
em processo, na occaEião em que um povo se sepa
rava da metropoli, e procurava ílrmat· a sua nacio
nalidarle e mudar a sua fórma de governo, era pu
ni!' nos indivíduos o que a nação estava fazendo. 
O decreto de 2 de Novembro de 1823, sobre o pro
cesso nos cl'imes de liberdade de imprensa, é rigo
roso de mais. 

No entanto Caetano Pinto deixou uma memoria 
honrada . 

Lui:t T'c1·eira da Nobrega. 

- Sahindo no dia ·15 de Fevereiro de-1822(**) do 
Rio de Janeiro, pal'a Lisboa, a divisão auxiliadora, 
commandada pelo brigadeiro Ca!'reti, que tão cara 
custou-nos, fornecida de todo o necessario, e com 
3 mezes de soldo, adiantado(***), quando mal se 
cuidnva entrárão no dia9\de Março no porta do Rio 
de Janeil'o, vindos de Lisboa com escala por Pernam
buco, a náo D. João VI, com 53 dias, as charru~s 
Conde de Peniche, 01·estes, Princeza Real, o bergan
Lim Sete de Março, e mais outro n,avio éo1lJmandado 
pelo 2" tenente Domingos José d~s Santos. . 

(') Vide os Jo1'1!aes do Commercio de Janeiro, Fe ereiro e 
~1arço de :1.871. 

(*"') Vide a Guzeta da Bio de Janeiro n. 22 de quinta
feira 21 de Fevereiro, supplemento ns. 31 e· 33 de sab
bado :1.6 de Marco de ·1822. 

(***) A tlivisão auxiliadora embarcou-se nos navios 
seguintes : 

-Conslitu·içào, conduzindo 210 praças, 1~ mulheres e 8 
crianças. ~ 

S. José Americano, conduzindo 206 praças, 68 pessoas 
de família, o major Alexandre de Albuquerque e o capitão 
José Maria Torquato. 

Tres CoraçiJes, conduzindo o commandantc em chefe 
tenente-general Jorge de Avillez, 2 officiaes, 21ft prar,as 
e 26 pessoas de familia. 

Despique, conduzindo :1.58 praças c 51 pessoas de fa
mília. 

Dnurte Pacheco, conduzindo 163 praças e 2ft pessoas de 
familia. 

Industria, conduzindo 120 praças e31 pessoas de familia. 
Vc1·dacleiros Amigo~ (navio sardo), conduzindo 172 

pra<:as, 5 addidos e 41 pessoas de familia . 
Estes navios fol'ão acompanhados pelas corvetas de 

gne rl'a lliaria ela Gloria e Libe1·al. 
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Commandava, como já disse, essa esquadt•n Fran
cisco Maximiliano de Souza; e sendo intimado logo 
na entrada, fundeou sob as baterias das fortalezas da 
barra, sem desembarcm· pessoa alguma, á excepção 
dos chefes, que indo ao paço cumprimentai' aS. A. 
o Príncipe Regente, assign3rão o seguinte protesto, 
de que já fallámos : 

« Nós ahaixo-assignados protestamos de obedecer em 
tudo its ordens que nos forem dirigidas por S. A. Real, 
pois tal é o nosso dever, assim como de nada nos emba
raçarmos e nem tnmarmos JJarte nas di~posições do go
verno, alvo sendo nos or enado pelo mesmo augusto 
Senhor. 

« Paço do Hio de Janeiro, 9 de .Março de 1.822.-Fran
cisco .\laximiliano de Souza, ch('I'C de divisão e comman
danle da esquadra.-Anlonio Joaquim Ro ·ado, coronel do 
regimento provisorio. '' 

Depois desse protesto, por um deêreto do Sr. 
D_. ~edro, Pl'incipe Regente, convidou-se as praças da 
d1v1são que q uizessem servir no Brasil, promettendo 
se lhes fazer boas vantagens, e para isto foi a bor
do o tenente-coronel José Joaquim de Li ma e Silva, 
depois visconde de Magé, e engajou perto de 900. 
As praças que nccedêrão ao CQnviLe, farão levadas 
para a ilha das Cobt·as, sob o commado do mesmo 
general, sendo depois distribuídas pelos diffel'entes 
corpos de linha, á excepção do de cavallaria. Passa
dos alguns mczes, ou poeque fossem seduzid:ts por 
máos compatriotas seus, ou por outras circums
tancias, dispersas em gt·u pos, pelas ruas, mostran
d?-se descontentes, farão ao Pt·lncipe Regente pe
dlr paea regressarem a Portugal; e este Senhor, as 
enviando ao ministro da guena, passárão a dar os 
nomes na intendencia geral da policia e aos com
mandantes· dos corpos, na melhor boa fé. 

No dia seguinte o Príncipe Regente, dizem que 
aconselhado por José Bonifacio, achaudo-se no quar
tel geneeal (Guaeda Velha, onde é hoje sect·etaria 
do I mperio) mandou chamat· os commandanles dos 
corpos e lhes fez ver a necessidade de serem cas
tigad~s os soldados tlosobedientes, e para o qne foi 
remettido ao general Curado(*), govet'ilaclor das ar-

(*) Necrologia do Lenente-ge1teral Joaquim Xaoiel' Cumclo 
conde de S. João das Duas Barras. 

r< O verdadeiro amigo da pàttia sente o cotação dilatar-se 
em nobre ufania, quando, estendendo as suas vistas desde o 
berço até o tumulo de um patrício, conduzido sempre pela 
honra, vê o seu nome immorlalisar-se em seus feitos e seus fei
tos concorrendo para a glot·ia da nação. E' tal o respeito que 
infunderr: os bon~ serviço~ do patriota celc~re mtquelles que o 
contemplao recolhtdo ao se10 d,l terra, depo1s de fechado o cir
culo dos seus luminosos dias, 4ue a maledicente inveja cala-se 
envergonhada quando a patria proclama sobre o settsepulcllro 
as vJrtudcs que a honrârão, e que só a modcstia calava, porque 
em vida os elo1,1ios podem corromper, e na morto são tributos 
que a justiça não póde recusar. 

« O conde ~c S João das. Duas Barras terminou com g!oria 
a longa carrmra de uma vtda consagrada toda ao serviço da 
patria; salvemos a sua memoria do esquecimento dostumulos, 
porque somos brasileiros, amigos da JIISLiça e a&radecjdos aos 
nobl'es sentimentos de quem tanto nos hountra pelos seus 
feitos . 

r< Nasceu Joaquim Xavier Curado na freguezia de :\leia
Ponte da província de Goyaz; forão seus pais José Gomes Cu
rado e D. ~Iaria Josepha Pinheiro. Ptn·dendo Hquelle, desceu 
á cidade do Rio de Janeiro para fazer os estudos preparatorivs 
e passar-sa depois ã universidade de Coimbra.l\las as circums
tancias do tempo lhe abrirão nova carreira de honra e de glo
ria, quando o governador conde da Cunha no ao no de 1767 o 
chamou do seminario de S. José para assentar praça de sol
dado nobre, contando então j:\ 21 annos . 

mas a porlat'ia seguinte, que copiei do livT'O compe
tente do arcbivo da guet· a: 

Portaria de 30 de SeLernbi'O de 1822 . 

« Manda o Principe Regente, pela secretaria de Estado do· 
negocios da guerra, que o tenente-general governador das ar
mas da córte faça ca.t1gar c:>sta tarde com-cincoentn-chii.Ja
tadas, no campo de SanL'Anna, pelas 4 horas da l~rue. á fr~nltj 
dos corpos da guarnição da 1• lmlla, que pat·a este lim mandara 
formar, aos soldados consta ntes da inclusa relação, pulo io.;o
lente e criminoso procedimento de se terem apre.,~nlado ao 
intendente-geral de polic1a, pedindo regressarem para Portu
gal, devendo logo depois de cao;tigado' serem 1 emetlidos prc•o · 
para a fotlalcza dll ilha das Cobras. • 

<t i\lnnda, outro tm , S. A. Real que o general governador 
das armas, tn·ando par·a seu governo uma copia da inclusa re
lação. restitua o original. Paço, 30 de Setembro de 182~.
Luiz Pereira da Nobrega du Souza Coutinho. » 

A's 4 hot·ns da tarde, em presen\a do P1·inci pu 
Regente, de José Bonifacio e do ministro dagnena, 
Nobrega, formado o quadrado, fot·ão ca Ligado · 
os soldados portuguezes com 50 chibatadas, no 
quat'tel do Campo de Sant'Anna, cujos nomes 
d~tdos ~ policia, figumvão em .uma !ista que o mi
mstt·o tmba nn mão, e pelo urnco ct·1me de 11edirem 
o seu t'egre o! Pbaraó fez menos que isto ao Israe
litas ... Nobrcga fez se.rviços reaes a r udependencin, 
porem não posso detxar de lamentar a sua acqui
ecencia n'um acontecimento descommunal como 
este. 

Nobrega, muitas vezes dizia a seus amigos. que 
o maior pesnt· que sentia, quando se fallava desle 
triste acontecimento, era o de ter por obdiencin. 
assignad? a pot·tat·ia, ~ por isso desgostoso pedia a 
sua demtssão; e 2~ d1as depois eslava substituído. 

Trabalhos do ministerio. 

Este ministerio crcou um conselho de pt·ocut·a
dot·es geraes das provincins rlo B1·asil; neon umtt 
commissào para exam inat· o estado aeral do tbcson t·o 
publico, comocou a assemhléa co';lstiluin Le ct·eou 
a secretat·ia de estado de nrgocios da Justiça,' delcr-

r< Em breve tempo foi visto digno de ser promovirto a alfe
res, e então marchou com o seu regimento á camp~nha do Ri,. 
Grande do s.ul na ex pc~ição comm~ndada pelo general Bohm. 
Os seus dtst1nctos serv1ços íl bravura o t'CCommonuariio para 
os postos segui ntes ató o de lcnenlc·cvrooel ent l798. 

« Em tem.po do vice-rei conrle de ~ezende foi uscolhido pela 
sua prudenCJa para go,.erna r os camptstas; e de tal maneira se 
honve, que· os cspirilos ali i toJos sr.• puzerão em harmonia 
r·einando a ordem, que se dizia pcrturbaua. Foi dali i chamadÓ 
para encarregar-se de urna importante missão á c<l rtc de Li ·. 
boa; recebeu abertos os ufficios para qu~: bem se inteirasse do 
~eu contelldo se fosse tomado pelos francezcs, o que succcdP.u, 
lançando Cmado ao mar toda a correspondencia que so lhe 
ha\!ia confi<,do. 
. « ~presadn por um brigue fr~n~ez ,. foi du' em um porto da 

B1~ca1a, d•m_de, por terra, velO a L1s1Jo 1,_ passando pCJr :\Ia
dnd. Conclu1da esta sua trabalhosa d1ltgenCJa, com appro,·nção 
do governo e honra do encarre~ado, 'oltoulogo ao R10 de .Ja. 
nem:>, e no anno de 1800 fo1 non.cadu govcruadllr do s~nla 
Catharina, tendo já a patente de coronel. 

« Ahi se por·tou com a sua costumada prudencia. Este g .. -
vcrno deu-!he occasião de hospedar um irmão do lmpcradol 
da llussia, que então viajava e aportou em Santa Catllariua, 
com as suas embarcações carecidas d<' reparo;; e vivertJ' 
frescos. 

« O seu officioso prestimo para com tão illu.;tre persou~ •t.!nt 
mereceu-lhe a mais. honrosa recommendação na cu1te o d • 
S. Petersburgo, a ponto que dali i lho maudára o Jmperadot', 
com um precioso .ao nel de brilba.ntes, a patente de geneml 
dos cxerc1tos russ1anos. 1\las a del1cadcza eu p tlriolisrno til• 
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minou a legenda I ndependencia ou morte e o laço ou 
tope nacional. Regulou o uniforme burlesco dos 
criados da casa imperial e determinou que ~enhum 
particular podesse usar da cêr verde nas hbrés de 
seus criados. 

Mandou que nos tribunltes e rl:!partições publicas 
se usasse do titulo de Magestade Imperial ao Impera
dor, elevou á cathegoria de cidade a villa de Por-

Curado não lhe consentirão aceitar tão lisonjeiros presentes; a 
umll alma tào rica de sentimentos elevados sobejava-lhe a glo
ria da o!ferta sem o interesse da acei\.ação ; elle respondeu com 
orgulho verdadeiramente patdotico que não receberia o annel 
sem ordem mui positiva do seu mona_rcha, e registrava a pa
tente, porque nenhuma o!Tensa tinha do Principe, a quem ser
via e devia servir. Mas o Sr. D. João VI, por carta de seu pro
prio punho, pôde resolvê-lo a aceitar aquelle annet, e para 
isto muito concorreu a diligencia do ministro russiano. · 

cc Retirado daqueiJa ilha, e tendo-lhe chegado a patente de 
bri"adeiro reformado, o vice-rei conde dos Arcos recusou pôr· 
lhe 

0
o-cumpra-se-por não querer pri.var a nnção do? serviç?s 

que ainda lhe podia prestar um officwl tão beuemento, e CUJO 
zelo ;uppria as forças physicas, que talvez alguns allegassem 
perdidas. . . . 

« Em 1809 foi confirmado eru brtgadetro e!Tecttvo; passou 
a :\[ontcvidéo e a Buenos-Ayres incumbido de uma secre\.a 
missão, que deserupenbou com muita delicadeza, e apenas re
gressou foi promovido a marechal de campo (t810) e maudado 
para a campanha do sul. Ahi o seu genio se dcsen~ol v eu com 
t~nta gloria, que não ca~e no curto-e~paço deste arttgo a expo
stção dus relevantes servtços que prat1cára. 

cc A sua vigilancia, á frentll de um inimigo astuto; a sua acti
vidade em baldar todos os planos de gcneraes, que havião 
abraçado uma taclica sú propria daquelle paiz; a sua firmeza 
em conservar a di$ciptina dos seu$ s<•ltlados, o!Terecendo-se 
elle mesmo como primeiro exemplo: emlim, a c~;~rteza de todos 
os seus calculos nos golpes que dera por tantas vezes, tão se
gur·J dos seus resultados, que nenhuma só acção perdêra nas 
duas campanhas do sul em que figurara, achão-se bem prova
das na m<:moria que se publiclira, e correm entre nós apre
goadas por muitos officraes dll intelligencia e de honra, que 
servirão debaixo do seu com mando. 

u O tenente-general Curado regressou das campinas do sul 
coberto de louros e de merecimenLos. Elle recebeu logo depois 
da baldlba de Catalão à commcnda da Torre Espada, e esta 
distinccão crescia de preço, não só pelo motiv~ pelo qual se lbe 
ronced\1ra, como lambem por ·ser Cu• ado o umco dos que não 
acompanhár11o D Joi\o VI de Portugal para o Brasil, que appa
recia condecorado com essa medalha, cuja divisa é-valor e 
fidelidade. 

cc Em 1821 teve a carta do conselho. 
cc Em Janeiro de 1822 foi chamado para commandar astro

pas que no campo do Brandão puzerllo em respeito as tropas 
lusitanas, amotinadas pelo general Avillez para se oppõrem á 
nossa indcpendencia; concorreu poder<>samente com os seus 
serviços e acer\.adas medidas para a boa urd~m de lodos esses 
actos, com que adiantamos a noss:1 ernancipação. 

C< Servio de general governador das armas d~ta r.ôrle e pro
vin~ia desde a expulsão das tropas lusitanas aló Março de 1828, 
em que, por decreto de 25, foi drspensado do exercício por suas 
molestias e ~vançada idade. 

cc No anno de 182:t foi nomtado grã-cruz da ordem imperi~l 
do Cruzl'it•o. 

u ~omead•> I.Jarão de S. João das Duas Brrras por decreto 
de 211 ele Outubro de 1825, e por outro de 7 de ~eternbro de 
1821! conde do 111e;mo tHulo('). 

to-Alegre. Supprimio os dias de gala das pessoas 
reaes portuguezas. Mandou que os brasileiros que 
se achassem fóra do Imperio se recolhessem a 
elle no espaço de seis mezes. 

Deu á cidade do Rio de Janeh·o o titulo de Muito 
leal e heroica, e á camara municipal do Rio de Janeiro 
o tratamento de Senhoria. No dia i • de Dezembro 
de t822 creou a Imperial Ordem do Cruzeiro; con
cedeo a insígnia dos cavalleiros desta ordem ás tro
pas que pegarão em armas contra as tropas da Eu
ropa, que intentavão a dominação do Brasil. 

Creou um batalhão denominado do Imperador, 
e a guarda de honra. 

Pediu um empreslimo á praça do Rio de Janeiro 
para as urgencias do Estado. Creou a mesa do con
sulado para arr·ecadação dos impostos. Concedeu o 
uso de uma medalha de distincção ao exercito e ar
mada. Mandou que gozassem da liberdade as ex
postas de cor lançadas na roda da misericordia. 
Em 8 de Março de f823 elevou á cathegoria de ci
dade a antiga villa das Alagoas. Concedeu á comarca 
de Sabará o titulo de Fidelíssima ; á villa de Bar
bacena o titulo de Nobre c muito leal ; á. cidade de 
S. Paulo o titulu de Imperial ; á comarca de Ilú o 
titulo de Fidelíssima. Erif{io em cidade a villa da 
Fot·taleza, capital do Ceará. 

Em t8 de Março roi elevada á calhegoria de ci
dade a villa da Victor·ia, capital da província do 
Espirilo-Santo. Em 20 de Março l'oi erigida em ci
dade, com denominação de Jmpel'ial cidude tlo Ouro 
Preto, Villa Rica, capital de Minas Get·aes. Na 
mesma data !'oi er·igida em cidade a villa do Des
terro, capital de Santa Catharina. Em 29 de Março 
mandou-se bloqueiar o porto da Bahia. Em 8 de 
Abl'il se el'igio em cidade a villa de S. Christovão 
capital de Sergipe de El-Rei. Em t4 de Abril d~ -
1823 se determinou a reunião dos deputados da as
sembléa constituinte pat'a o dia t7 do mesmo 
mez. 

C REAÇÃO DA ORDl;M DO CRUZEIRO 

. No começo do anno de t823 appareceu uma bro
chura, impressa na Bahia, analysando o deercto do 
f· de Dezembro de i822 sobre a CI'eação da nova 
ordbn do c1·uzei1·o, na qual o autor chama de-im
polilico e ·J·evoltante o decreto.-procur·ando provar 
que os ministros de 16 de Janeiro de t822, ao nas
cer· ria Indf'pendencia, havião bem depressa abu
sado com hypocrisia, da confiança publica e'da do 
Imperador·, fazendo logo apparecet· as manobt·as 
com que a aristpcracia e o despotismo machinão . 
para levantar· de novo o seu throno de dominação 
c ar·bitrat·i~:dades. 

Nessa annlyse, pensada e rcflectidu, demonstra o 
autot· anonymo o pensamento corruptor dos minis
tl'os, pr·ocurando! pela adulação, rctrogradar aos 
tempos do despotismo e da tyrannia: vaticina no 
comc:ço da indepenclencia o desmantelamento da 
monarchia no Bl'asil. 

Analysando os demais aclos, mostl'a o autor da .. 

1'1 O general Joaquim Xavier Cut·ado foi sepullado em uma 
dao carneiras da igreja de S. Francisco de Paula, sendo rt~;~pois 
seu.; ossM encerrados em uma urna de jacarandá. Creaodo-se o 
cemitef'io da ordem, e constando a S. 1\l. o Sr. O. Pedro U 
existirem os rllstos mortaes do general Corado sem destino con
veniente, mandou o seu mordomo entender-se com o adminis
trador tlo cemiterio Manoel Francisco da Silva Lemos, e esco
lher lugar pard jazigo perpetuo daquellcs preciosos restos, o 
que em~clivamente aconteceu; comprando terreno junto á ca- << Era já conselheiro de guerra, e retirou-se do governo das 
pclla, foi a urna alli depositada, e nclla. sobro! ~ma l3pida de ar:~as _quando os seus an~J.Os e enfermidades de todo o impossi
marmor~;~, se le :-cc S. M. I. o Sr. U. P~;~tlro 11 mandou de- btllt~ra_o para um servtço, em que tantn brilbãra o Eeu zelo 
posilar neste jazigo em Dezembro de 1869 os restos mortaes patnotrco. O tenente-general conde de S. João das Duas narras 
do tenente-general consc!beiro de guena conde de S. João Joaquim Xavier Curado morreu nesta cidade no dia 15 de Se
tla3 Uuas Barras Joaquim X.avie1· Curwlo, nascido na freguezia tcmbm de 1830, contando de idade 87 annos, 6 mezes e lf> 
da .\lma-Ponte. provinc!a tl~ Goyaz, em 1• de Março de 1743, I dias. >> 
c f.J Jiecido em 15 de Selembro de 1830. » (Ext.) 
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brochura O abysmo que se ahre SOb OS nOSSOS pllSSOS, das provincias do Brasil, representada por adequado numero 
t. h de deputados, não sen1o menos rte- cem-nomeados pelos no-

e como se o governo con mune na mes•na marc n, O vos eleitor·0s parochianos. escolhi los pelo povo e aulorisados 
Imper·io se ha de dilacet•ar, on DCill' escravo do nrbi- com especiaes porteres para este objeclo, cujas altribuiçlles se
trio e rh prcpotencia, (}a cor·~npção e do vant!n- jão: o cleliber·m· em sessõio publica sobre as conrtições precisas 
lismo rrovel'llnmental. Qu.e os ministros arluladnr·es a que o Brasil haja de s11 r permanentemer.te unido a Por· tu~al; 

l!l • • • d ' examiAar se a constituição que se está formando nas geraes 
dcspeezando o hem do seu p.uz o a hber ~de dt~S cOrtes de Lisboa é a todo · O> respeitos accommodHda ao Brasil; 
vindouros , qnerião · o Se. p. Pedro I _despotrco pal'a sobre as bas-.sjá decr~tarlas e juradas; esta.be~ec· ·ras t!menclas, 
elles tambem o serem, pots que os tJtulos e conde- refo~mas e alte raçõe~_com que_ a dt~a constrtu1ção se receba no 

- b. ~ . r Brasil ; que esta constttUH)ãO na o SOJa menllS segura e pro pera 
corações sao ma c ma~ lU. ernaes com que corrom- por falta do um corpo I P(;i ~lativo brasileiro; que a rnesm <~ gt• ral 
pem os povos, para dommarem, os governos des- . assemblé~ . logo que fl) r· rost.JIIada, entre no exerciciu du poder 
poticos; _mas que _os brasileit•os,_ !!~o. n~scendo pat:a l~g~slativo, que é• essenciu~ e ins_ep_aravel da se.,berania do.Br~
a e'>cravtdão mats tarde sacudmao 0 ]U"O e castl- s11, que esta assembléa geral seJd m talla~a lo0 o que se r( Uni-

:_ ' . d · 0 rem oP.sta ca p1 ta l dous terç's d~s prov1nc1as confederadas; 
gar·mo com sevcnda e os causadores de seus males. que 50 commuoique por escripto com as cõrte,; de L1sboa, afim 

Pt·oseguindo em seus pensamentos, termina o de manter a-união com Por~ugal, que o nrasil anciosamente 
autor da memoria por estas palavras: deseJa conserva r ;- que, d_epms de Ee ter plcoamtlnte convo-

. · · · :- , 1. c~ do a assembl6a, Pila desrgoe o lugar em que se estabeleça a 
E1s aqui pors a occns1a.o em qur. o genet os o e I v~e séde da soberania bmsileira, etc ... >> 

·povo brasileiro deve br·adar ao pé do throno:-·CJfl 
Senhor, vigilancia! os brasileiros não curvào mais 
nunca o joelho ao despotismo; elles o conhecem, 
o detestão e lhe farão eter·na guerTa. Ale r·ta, 
Alerta! O' chefe do poder executivo, Imperador 
augusto, unicamepte por nossa escolha, eleição e 
vontade! Alerta defensor· perpetuo deste Imperio! 
vigiai sobre as machinações dos vossosinfam~s mi
nistros; elles são arbitrarias e subversivos: segurai 
as eedeas do governo liberal: po'nrle-vos a nossa 
frente para debellar a tyrania: fll'mai-vos no tbrono 
que nós vos temos dado com tanta ma gnanimidade: 
parai nas balizas das vossas a ttribuições. Cot'tlli os 
passos aos embustes, e ás insidiosas tr·amoias de 
servis aulicos que vos levam de rojo. ao precipício: 
elles perdêt•ão vosso augusto pai, e podem cavat· a 
vossa rui na .... 

Estas palavras liropbeLicas infelizmente se reali
zárão, porque a cormpção no Brasil nascendo com 
a fundtrção do Imperio, atirou do tbrono no dia 7 de 
Abril com o ;.n·imeiro Imperador, no dia 19 de 
Setombro de 1g37 com o primeiro regente, e n o 
dia 23 de Julho de 1840 com o s~gnndo regente, e 
quem sabe por quanto tempo ainda entre nós per·
manecerá a monarchia! Planta,da solH'e a falsa poli
tica que se funda na mentira, sobre a corrupção, 
sol)l'e a vaidade, e no engano dos homens, o que 
se poderá esperar! O que nos está acontecendo 
:-a descrença em todos e em tudo. 

NO DIA 23 DE ~lAIO DE 1822 PEDE-SE A CONVOCAÇÃO DE UMA 

ASSEMBLÉA. LEGISLATIVA l'ARA O RRASJJ, 

O Príncipe Regente no dia 23 de Maio recebeu 
u~a representação, com um grande numero de as
signaturas, pedindo-lhe que convucasse u_ma assem
hléa constituinte no Brasil ; e cedendo S., A. Real 
ás instancias do povo, do senado da camnra do Rio 
de Janeiro e dos procuradores geraes das províncias 
wlligadas, lembrando-se das palnvt·as de seu au
gusto e bondoso pai o Sr. D. João VI, que no Brasil 
se guiasse pelas circumstancias, com pmdencia e 
cautéla, fez apparecer p decreto de 3 de Junho de 
1822 para a convocação de uma assetnbléa geral e 
constituinte no Brasil, e forão dadas as providen
cias pat·a isto. 

Representação . 

<c Senbor.-Em nosso nome e no das provinci&s confedera
das, cuj,a causa e sentimentos são os mesmos, reclamamos e 
rogamos que se convoque nesta cidade uma geral assembléa 

E concluía a rrpresentação por estas palavras: 
(( Já conheces, Senhor, os bens e os males que es
porão a Ti e a Tua postm·idade : queres ou não que
res? Resolve-te, Senhor. )) 

Refel'e o vi sconde d Cayt·ú qne esta clausula fi
nal do l'equerimento foi mui censurada pelo modo 
imperativo com qne se exigio d~ Sua Alteza o cum
primento <la petição. No entanto b11ixou o sPguinte 
decreto para a convocação da assembléa constituinle 
legislativa no Brasil. 

DeCl'eto. 

c< llave11do-me representado os procuradores geracs de al
gumas provincias do Brasil, ja reunidos nesta cllrtP., e di!leren
tes carnHras e povo de outras, n quanto e1·a neces:;ario e urgente 
para a mantença da integr·idade da monarchia portugueza, e 
justo decoro do Brasil, a convocação de uma a,sijmbléA luso
brasiliense, que, investida daquella porção de soberanw, que 
essencialmente reside no povo deste grande c riquíssimo con• 
tinente, constitua as bases sõbre que se devão eri)!ir a sua in
dependencia, que a natureza marcára e de que ja estava de 
pos3e, a sua união com tndas as outras partes integrantes da 
gr~ nde fa mília portugueza, que cordial monte r!tJseja ; e reco
n ilecendo eu a verdadlil e a força das razões que me torão pon
deradas, nem vendo outro tnodo de assegurar a felicidarte deste 
reino, e manter uma justa igualdade de direitos entre elle e 'O 
de Portugal, sem perturbar a paz, que tanto convem n ambos 
e tão propr-ia é de povos irmãos: hei por bem, e com o pare
cer do meu conselho de Estado. mandar convocar uma assem
bléa geral constituinte !l legislativa, composta de deputados das 
provincias do Brasil, novamente eleitos·na fórma das instruc
ções; que em conselho se accordarem, e que serã,o publicadas 
com a maior brevidade. 

C< José 13onifacio de Andrada e Silva, do meu conselho de Es
tado e do conselho de S. M. Fidellssima el-rei o Sr. D .. João VI. 
e meu ministro e secretario de Estado dos negocios do reino e 
estrangeiros, o tenha assim entendido c o faça executar com 
0s despachos necessarios. Paço, 3 de Junho de 18~2 .-Prin-
01pe Regente. » 

lnstrucç{Jes a que se refere o real decreto de 3 de Junho 
de 1822, que manda convocar uma a ssembléa gemi 
constituinte e legislativa pa1·a o ?'eino do /Jrasll. 

CAPITULO I 

DAS ELEIÇÕES 

« I. As nomeações dos deputados para a assembléa geral 
constituinte do Brasil serão f~ilas por eleitores de parocbia. 

« li. Os eleitores, que hão de nomear os deputa? os~ se!·ão 
esco:hidos directamente pelo povo de cada. uma das lreguez1as. 

« 1!1. As eleições de freguezias serão presididas pelos presi
dente~ das camaras com assisteocia d'os paroch•1s. 

cc IV. Havendo na cidade ou villa mais de uma freguezia 
será a presidencia distribuida 'pelos actuaes vereadores da sua 
camara, c na fui la destes pelos transactos. 

cc V. Toda a povoação óu freguezia que tiver aLé 100 fogos 
dará um eleitor ; não chegando a 'lOO, porém se passa r de 150, 
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dará dous ; não chegando a 300, e pasMr de 250, dará tres, e I cc IV. Publicados os eleitores, o sec•·etario lhes fará imme
assim progressivamente. diatamen•e aviso para que .:uncorrão á casa onde se lizerão as 

~~ VI. Os parochos farão affixar nas portas das suas igr·ej ~s ~lf!ições . Entretanto lavrara o termo dell"s e_m o livro comp~
editaes, por onde conbte o numero ele seus f,.gos, e licão re:;- ente>, o qual s~ rá por ellt sobscnpto, e ass1g6.ado pelo prest
pon.av•· is pela ~xac1 u1ão. d,•, k, paroc:ho e es~rutinador~;s. Deste se extrahiráõ as co]Jias 

« VIL Tem •u rell" a votar nas eleic;õ"; ]Jol .wbiaP.s todo o neces,a ri a> , igu .. lm•·nt<J assignadas para se da1 uma a cada elei
cidadão casado, e todo aqueiiP que tiver de 20 an nos para tur, qu~ Ih ••·rv cri\ de diploma; remetter-se-ha uma á sem·e
cima, sendo scdteiro c não fõt filho familia. Devem , puréril , to- ta ria de E:;tado du' negucios do Bra,il, e um" ao presidente da 
dos os vot;~ nt~s ter pelo menos um an no rle residencia na 1'1'e- ca mili';J das cabeças de dcstricto. 
gutzia ond<· derem o seu voto. cc V. As camaras das vill .s requereráõ aos commandanles 

« VIII. SJo excluídos do voto l•1dos aquelles que rec~berem militares os soldados n. cessar[os para fnzer guardar a ordem e 
sala rios ou soldadas, por qualquer mudo que seja. Não são tranqulllcdade, e executar HS commisoões que occorrerem. 
comprebPndirl os uesta regra unicamente os guarda-livros e pri- « VI. Reunidos os eleitores, os cilla•tãos que formá1:ão a 
meirob caixHiros de casas de commercio, os criados d<~ casa mc •sa , levando os entre si e acompanhados de povo. se dirigi
re~ !. que não forem de galão branco, e os administradores de ráõ â igr~ja matriz, onde se cantara um cc Te-Deum JJ solemne. 
fazend as ruraes e fabricas. · Fará o parocl1o todas as despezas de altar, e as camaras todas 

cc IX. São igualmente excluidos de voto os religiosos regul a- as outras, bem como proveraõ de papel e livros todas as juntas 
res, os estr-angeiros não natUJ alisados e os criminosos. parocbiaes. 

cc X. Proceder-se-ha ás eleições de freguezias no 1• domingo cc VII. Todas as listas dos votos dos cidadãos serão fechadas 
depois que a cllas chegarem os presidentes nomeados para as- e s~lladas, e rem ettidas, com Ci livro das actas, ao presidente da 
sistirem a esse acto. camara da comarca, para serem guardadas nu archivo della, 

CPITULO li 

DO MODO DE PROCEDEll ÁS ELEIÇÕES 

cc L No dia aprazado para as eleições parochiaes, reunido 
na freguezia o respectivo p'lvo, celebrará o parocho missa so
lemne do E'pirito-Santo, a fará, ou outro por elle, um discurso 
analogo ao objecto e circumstancias. 

cc li. Terminada esta cerimonia religiosa, o presidente, o pa
rocho e o povo, se dirigiráü ás casas do conselho ou ás que me
lhor convier, e tomando os ditos presidente e parocho assento 
á cabeceira de uma mPsa, fará o prim<·iro em voz alta e intelli
givel a leitura do cap. 1° e 2• destas instrucções. Depois pro
para d'entre os circumstaotes os secreta rios e escrutinadores, 
que serão approvados ou regeitados por acclamações do povo. 

cc Ill. Na freguezia, que tiver até 400 fogos inclusive, haverá 
um secretario e dous escrutinadores, e nas que tiverem dahi 
para cima, dous secreta rios e tres escrutinadores. O presidente, 
o parocbo, os secretarias e os escrutinadores, fórmaráõ a mesa 
ou Junta parochial. 

<< IV. Lavrada a acta desta nomeação, perguntará o presi
dente se algum dos circumstantes saue e tem que denunciar su
borno ou conloio, para que ateleição recaia sobre pessoa ou 
pessoas determinadas. Verificando-se por exame publico e 
verbal a existencia do facto arguido (se ho~ver arguição), per
derá o incurso o direito activo e passivo de voto. A mesma 
pena soll'rerá o calumniador. Qualquer duvida que se suscite 
serà decidida pela mesa em acto sncc~s~ivo. 

(( V. Não havendo, porém, accusação começará o recebi
mento das lista~. E~tas de.veráõ conter tantos nomes quantos 
são os eleitores que tem de dar aqut>lla freguezia; serão assig
nadas pelos votautes e reconhecida a identidade pelo parocbo. 
Os que não souberem escrever chegar-se-hão a mesa, e para 
evitar fraudes dir-ão ao secret,ario os nomes daquelles em quem 
votão; este form'urá a lista competente, que, depois de lida, 
será assignada pelo votante com uma cruz, declarando o se
cretario ser aquelle o signal de que usa tal individuo. 

cc VI. Não póde ser eleitor quem não tiver (além das qualida
des requeridas para votar) domicilio certo na provincía ha 4 
annos inclusive, pelo menos. Além disso deverá ter· 25 annos 
de idade, ser homem probo e honr·ado, de bom entendimento, 
sem nenhuma somhra de suspeita e inimizade á causa do Brasii, 
e de decente subsistencia por emprego, ou industria, ou bens. 

cc VIl. Neohum cidadão poderâ escusar-se da nomeação, 
nem entrar com armas nos lugares das eleições. 

CAPIT[;LO llL 

DO MODO Dll A!'URAR OS VOTOS 

« I. R ecolhidas, contadas e verificadas todas as listas, a mesa 
apurará os votos, app!icando o maior cuidado e exacção neste 
trabalho, distl'ibuindo o pt·esídente as let1 as pelos secreta rios tJ 

escrutinadores, e elle mesmo lendo os nomes conteúdos nas 
mencionadas listas. 

cc li. Terminada a apuração destas, proceder-se-lia a conta 
dos _votos, e o secretario form~rá uma relação de todos os su
geitos que os obtiverão, pondo o numero em frente do nome. 
Então o presidente e a mesa, verificando se os que alcançárão 
a pluralidade possuem os requisitos exigidos e demarcados no 
S) Vl do cap. 2•, publicani em alta voz. No caso de empate de
cide nl a sorte. 

cc 111. O acto destas eleiçues é successivo; as duvidas que 
occorrerem seriio decididas pela mesa, e a decisão será. termi
nante. 

pondo-se-lhes rotulos por fóra, em que se declare o numero das 
listas, o ·anno e a freguezia, acompanhado tudo de um oflicio 
do secretario da junta parochial. 

C< VIII. Os eleitores, dentro de 15 dias depois da sua nomea
ção, achar-se-hão no districto que lhe fOr marcado. Ficarâõ sus
pensos pelo espaço de 30 dias, contados da sua nomeação, todos 
os processos civis em qu•• elles forem autores ou réos. 

cc IX. Todas estas acções serão praticadas a portas abertas e 
francas. -

cc X. Para facilitar as reuniões dos eleitores ficão sendo (só 
para este efl'eito) cabeças de districtos os seguintes: 

cc Na provinda Cisplatina : Montevidéo, Mataonado, Co
lonia. 

cc Na provi.ncia do Rio-Grande do Sul: Villa de Porto-Ale
gre, villa do Rio-Grande, vil la do Rit•-Pardo, villa de S. Luiz. 

cc Na provincia de Santa Catharina: Villa do Desterro, villa 
de S. Francisco, villa da Laguna. 

cc Na provincia t~-e s,. Paulo: A_ ~idade. de S. Paulo, villa de 
Santos, villa de ltu, vJl\a de Contlba, Vllla de Parnagaâ, v11la 
de Taubaté. 

cc Na província de Mato-Grosso: Villa-Betla, villa de 
Cuyabá., villa do Paraguay Diamantino. 

cc Na provinda de Goyaz: Cidade de Goyaz, julgado de 
Santa-Cruz, julgado ae Cavalcante. 

cc Na província de Minas-Geraes: Villa de S. João de El
Rei, villa dk Princeza da Campanha, villa de S. Bento do Ta
manduá, Villa-Rica, cídade·de Mariana, villa de Pitangui, villa 
do Príncipe, villa de Nossa Senhora do Bom-Successo, villa do 
Piracatü. 

cc Na província do Rio de Janeiro: A capital, villa de 
S. João Marcos, vílla de santo\Antonio de Sá, Macahé. 

" Na provwcia do Espírito-Santo: Villa da V1ctoria, villa 
de S. Salvador. 

<< Na provinc1a da Bahia: V}llà de ~orlo-Seguro, vi)la · e 
S. Matheus, villa de S. Jorge, vil la do R10 das G.:ontas, Cidade 
de S. Salvador, villa de Santo Amaro, villa do Il picurú, villa 
da Cachoeira, villa da Jacobina, villa d> Sergipe, Villa-Nova 
de Santo Anlooio. 

« Na provincia das Alagoas: Villa de Porto-Calvo, vi \la das 
Alagoas, vi lia do Penedo. 

cc Na provinda de Pernambuco.: Cidades de Oli da e Re
cife, Garanqús, villa das FlOres, Vllla da Barra, Can,tphanha, 
Campo-Largo, C~brobó. . , . 

cc Na provínCia da Parahyha: C1dade da Paralwba, V !lia
Real, vilta da Rainha da Campina-Grande. 

cc Na província do Rio-Grande do Norte: Cidade do Natal, 
Villa-Nova da Prince;za. 

c< Na província do Ceara: Villa do Aracat-y, villa do Sobral, 
v illa de Icó. 

cc Na província do Piauhy: Villa da Parnahyba, cidade de 
Oeiras. 

cc Na província do Maranhão: Cidade de S. Luiz, villa de 
Itapicurü-merim, villa de Caxias. 

cc Na pm·vcncía do Pará : C•dade de Belem, villa Vistosa, 
Santarem, Barcellos, Marajó, Villa-Nova da Rainha, villa do 
Grato, Oh vença, Cametâ. 

" XI. Os eleitores das freguezias das villas e lugares inter· 
medios conc:orreráõ áquelle districto que mais commodo lh,es 
fOr dos apontados. 

CAPlTULO IV 

DOS DEPUT A))OS 

C< I. Os deputados para a assembléa geral constituinLe e legis
lativa do reino d:l Brasil não podem ser por ~ra menos de 110. 
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E pvr que a t~.ecessidade da mais breve insta llaQà•J da assem·
bléa obste a que se espere por novos c mais bem. furrnados 
ccn.os, não devendo m•lrccer attençãn. por inexactos, todos os 
que exi.tem; este numero 100 será IJrovisuriame!lte di,tribuido 
pelas províncias na Sllguinte proporção: proviuc1a Cisplatina 2, 
Rio ·Gr<a nde do Sul 3, ::iantn Catharina 1, S. Paulo 9, Mato
Grosso l, Goyaz 2, Minas-G~.rao ·s 20, Rio de Janeiro 8, Capita
nia 1, Bahia 13, Alaguas 5, P11rnambuco 13, Parabyba 5, Rio
Grande do Norte 1, Ceará~. Piauhy 1, Maranhão 4, P~rá 3. 

C< li. Para ser nomeado deputado cumpre que tenha, além 
das qualidades exigidas para eleitor no Si VI, cap. 2•, as seguin
tes: que seja nat,ural do Brasil ou de outra qualquer parte da 
monarcbia portugueza, comtaulo que tenha 12 annos de resi
dencia no Brasil, e, senoo estrangeiro, que teu h a 12 annos de 
estabelecimento, com familia além dos da sua naturalisaçã"; 
q te reuna á maior in.-trucçào reconh,cidas virlu~es, verda
deiro palrinti,mo e dPcididu zelo pela causa do Brasil. 

,, IH Pode1;áõ ser reeleitos os oeputadus do Brasil, ora r~si
dentes nas côrtes de Lisboa, ou os que ainda para ali i não par
tirão. 

« IV. Os deputados receben1õ pelo thesouro publico da sua 
província 6.000 cruzados annuaes pagos a n;Jesadas no princi
pio de cada mez; e no caso de que haja alguma província, qu~> 
não possa de presente com l:lSSa despeza. será ella paga pelo co
fre ~eral do thesouro do Brasil, fi cando dl:lbit"::la a província 
auxiliada para paga-la quundo, melhoradas as suas rendas, o 
puder fazer. 

cc V. Os governos provisionaes proveráõ aos transportes dos 
deQutados das suas respectivas pt·ovincias, bem como ao pon
tual pngamento de suas mesadas. 

c< Vl. Ficarâõ suspensos todos e quaesqJer outros vencimen
tos que tiverem os deputados percebido pelo lhesuuro publico 
prov(jnicntes de empregos, pensões, etc. 

cc VIl. Os deputados, pelo simples acto da eleição, ficão in
vestidos de toda a plenitude de puOeres uecessarios para as au
gustas funcções da assembléa, bastando para auto t'isação a co
pia da acta das suas eleições. 

cc Vlll. Se acontecer que um cidadão seja a um mesm0 
tempo eleito deputado por duas ou mais províncias, preferirá a 
nomeação daquella ' onde tiver c~tabelecimento e domicilio. 
A província privada procederá á nova escolha. 

cc IX. As camaras das províncias darão aos respectivos de
putados instrucções sobre as necessidades e melhoramentos das 
suas pt ovincias. 

cc X. Nenhum cidadão poderá escusar-se de aceitar a no
meação. 

cc XI. Quando estiverem reunidos 51 deputados installar
se-ha a assembléa. Os outros tomaráõ nel!a assento á proporção 
quR forem chegando. 

CAPITULO V 

DAS ELEIÇÕES DOS DEPUTADOS 

rc' I. Os llleitores das freguezias, tendo comsigo os seus diplo
mas, se apresentaráõ li autoridade civil mats graduada do dis
tricto (que h a de servir-Ures de presidente até a nomeação do 
que se ordena no ~IV deste capitulo) para que este faça inscre
vet· seus nomes l:l ft·eguezias a que pertencem no livro que ha 
de servir para as llctas da p1 oxima eleição dos dep•Jtados; mar
que-lhes o dia e o local da reunião, e faça intimar li camara a 
execuçàn dos preparativos necessarios. 

rc U. No dia aprazndo, reunidos os eleitores presididos pela 
dita autoridade, depois de fazer-se a leitura do capitulo 4• e 5•, 
nomearáõ por acclaruação um secretario e dous csorutinadores, 
para examinarem os diplomas dos eleitores e accusarem as fal
tas que lhe acharem, e assi!I! mais urna commissão de dous 
d'eo•re elles para examinarem as uos djplomas do secretario e 
escrutinadores, os quaes todos darão çonta no dia seguinte das 
suas informações. 

rc 111. Lo~o depois começaráõ a fazer por escrutínio secreto 
e pur cedulas a nomeação do presidente escolhido d'entre os 
eleitores, e apurados por votos pelo seoretat·io e escrutinadores 
será publicado o que reunir a pluralidade, do que se fará acta 
ou tPrmo formal, com as d.evtdas explicacões. Tomando o novo 
presidente posse. o que será em acto successivo, retirar-se-ha 
o collegio eleitoral. - • 

cc IV. Nu dia seguinte, reunido e presidido o collegio eleito· 
ral, darão as commi:;sões conta do que achárão nos diplomas. 
Havendo duvidas sobre elles (ou qualquer outro objecto) serão 
decididas pelo presidente, secretario, e~crutinadores e eleitores, 
e a decisão é t<:rminante. Achando-se, porém, legaes dirigir
se-na tlldn o collegio á igreja prinçipal, onde se celebrara (pela 
maior dignidade ecclesiastica) missa solem !l-e do Espírito-Santo, 

" V. Terrni~ada a ceri.monia, tom~rãõ ao lugar do ajunta
mento, e repel10do-se a leitura dos captls. 4• e :;o, e feita a per
gunta do Si IV, cap. 2•, procedráõ á eleição dos deputados 
sendo ella feita por cedulas individuaes. assigoadas pelo vr:.. 
tantes, e tantas vezes repetidas quantos forem os d~putados que 
deve da~· a provinda, .Publicando o presidente o nome daquelle 
que obtiver a pluralidade, e formando o secretario a nc~essa
ria relação, em quu lançará o nome do deito e os votos que 
teve. 

c< VI. Preenohido o numero. e verificadas pelo collegio elei tora l 
as qualidades exigidas no Si I! do cap. ~·. form a• á u secretario 
o termo da eleição e circumstancia que a acumpanhárão; delle 
se exl.rahiráõ duas copias, uma elas quaes será rcnll'tlida á so
cretarta de Estado dos negocias do Brasil, e outra fec:hada e sel
lada á camarada capital, levando inclusa a relação dos rleputa
dos que sal'lirão ~<leitos naquelle distriolo, com o numero dos 
votos que teve em fronte do seu nome. Este termo e relação 
s~nl. assi~nado por todo o cu llegio, que desde..logo fica dissol
Vido. 

rc VII. Recebidas pela camarada capital •la província todas as 
remessas dos Jilierentes districtos, marc;lrâ por editaes o dia 
e hora em que procederá á apuração das difl'erentes nomea
ções ; e nesse dia, em presença dos eleiíore, da capital, dos 
homens bons e do povo abrtrá as cartas, fazendo rec1,nheoer 
pelos circumstan tes que ellas esta vão intactas, e apúrando as 
relações pelo methodo já ordenado publicará o seu presidente 
aquelles que maior nume!'O de vol!JS reunirem. A sorte deci
dirá os empates . 

" VIU. Depois de publicadas as eleições, formados e exara
dos os necessarios lermos e JCI.as assignadas pela camara ~ elei
tores da capital, se dará uma copia a cada um dos deputados, 
e remetter-se-ha outra u secretaria de Estado dos negogios do 
Brastl. 

cc IX. O livro das actas e as relações e officios recebidos dos 
ditl'erentes districtos serão em maçados conjunctamente, sobre~ 
pondo-se-lhe o rotulo-actas das eleições. dos deputados p;tra a 
assembléa geral con>tiluinte e ll'_gislativa do reino do Brasil no 
anno de 1822-e sa guardara no archivo da camara. 

" X. A camara, os deput-ados, eleitores e circumstantes, diri
gir-se-hão á igreja principal, onde se cantara solem na cc Te
Veum » a expensas da mesma camara. Paço, 19 de Junho de 
182~.-.Tosé Bonil'acio de Andrada e Silva. » 

S. A. REAL CUIDA CO~f GRANDE EniPENRO DA tU,;STAU.&AÇÂO 

DA BAHIA 

O Principe Regente, sabendo do estado em que a 
Bahia se achava pela formal resistencia do genPral 
Madeira, lhe dirigio a carta régia de 15 de Junho, 
mandando retirar-se col.u a sua força para Lisboa : 

cc lgnacio Luiz Madeira de Mello, governador das arma's da 
Bahia.-Eu o Príncipe Regente vos envio muito saudar . Os 
desastrados acontecimentos, que cobrirão de luto essa cidade 
nos infaustos dias 10, 20 e 21 de Fevereiro, maguárão profun
damente o meu coração. Verteu-se sangue de meus filhos, que 
eu amo, corno os que me deu a natureza. E não podendo res
tabelecer-se a paz, o bem e alegria dos habitantes dessa provín
cia, nem a minb<f propria alegria, emquanto não se praticar na 
Bahia o mesmo que felizmente se executou nesta côrte e em 
Pernambuco, sendo até necessario parda tranquillidade de !o
das as províncias, e para se apertarem de novo os relaxados 
vinculas de amizade entre os dous reinos, que o Brasil fique só 
entregue ao amoi' e fidelidade dos seus naturaes defensores. 
Por tão ponderosos m0tivos ordeno-vos, como Príncipe Re
gente deste reino, do qual jurei ser defensor perpetuo, e de
pois de ouvir o meu conselho de Estado, qu,1, logo que rece
berdes esta, embarqueis para Portugal com a tropa, que tão 
impolitioarnente dalli foi mandada, na certeza de que tico res
ponsavel a meu augusto pai pela falta das suas reaes ordens, as 
quaes elle certamente vos leria diri~>ido se podesse vêr de tão 
longe, e no meio das escuras nuvens que rodeão o seu throno(') , 
a urgencia e absoluta necessidade desta provtdencia. 

cc Espero que assim o executeis; e à junta provis<;>ria deste 
governo escrevo lambem para que aprompte !>mbarcações, e 
tudo o que fôr necessario para o immediato e com modo re
gresso; quando não ficareis responsavel a Deos, a cl-rei, a 
mim e ao antigo e novo mundo, pelos deploraveis resultados e 
funestíssimas cdnsequencias da vossa obediencia. 

cc Escripta no palacio do Rio de Janeiro, em 15 de Junho de 
1822.-PI'incipe RegEJnte. » 

c o orador m ois acredita.io (que não se poderá escusar) fará um 
discurso aoalogo ás circumstancias, sendo as despezas como no I (') Como rodêão a todos os thronos. E é tal a cegueira dos 
art. VI do cap. 3.• 1 reis que as não vêem adiante de si 1 

-
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Carlu réaia ci junta provisoria da Bahia. 

rc Presidente e d•!put~rl.•s da junta provisoria do gmerno da 
Bahi.!.-Anu~os. Eu o Príncipe R1•gcnto vos envio muito sau
dar. De~•·j .ndo por a salvo os hai.J•t<wlts dcs,a provinci<~ d" 
gravii,,imo, mole, que tem soffrido. e que hao d•· cunt111uar a 
sotfrm emquautu a lu exbliren• '" qu~ delles f01 ào c:,, usa, di
rijo "gurd ~o b, i~;ad"1rO lgoacio Luiz Madeira tlt! Mcllu a carta 
régw, inclusa p I' côpia, pdrn que inlln~diata!lJeote ee reculh~ 
a Portugal con. a tropa que dallt vci.,, lumandu t!U sobre mim 
a re.,punsahllid~de desta urg •. nli. s1ma e iudi,pensavd provi
dencia. 

11 Recommendo-vos que empr~gueis o maior zelo e patrio·· 
tismo no fiel cumprimento desta m1nha real ordem, apr·omp
tanJ" st•m demo• a tudo qut! fOr necessano para o cumroodu 
re~resso da t•·opa, tomando toda~ as medidds para que não 
haJa algu1na r.·acção dos diver;,os purtidos, que trabolbarcis 
por conciliar e reprimir i e fazendo constar a toda essa pro
viucia o muito que me maguárào as suas desgraças, bem como 
os arJentissimos desejos qui! tcobu de remedla-los c d•· coo
perar com tuuas as minhas forças para que e:.te tão rico, tão 
grande e aben,.oadu reino do Brasil (conhecido só nas cartas 
geographicas por alguns que sobre alie leg•slárão !) venha a ser 
em breve t!lmp ' um dos rt~inos consLituciouaes mais felizes do 
mundo. 

« Escripta no palacio do Rio de Janeiro em 15 de Junho de 
LS2'l.-PrinGipe ilegente. » 

Proclamaçlio aos bahianos. 

cc Amigos bahianns !-0 roeu amor ao Brasil e desejo de vos 
fe licitar me chamão, e a vós convidão a seguirdes o mesmo tri
lho do vossos irmãos bra. ileiros. Os sacrificios por mim de 
boro grado feitos em honra do grande Brasil, e a verdade que 
rege o meu coração, me instão a dizer.vos : Bahianos é 
tempo. .. Sim, é tempo dt: seguir entre vós a honra (divisa do 
Brasil), desterrar o medo e Fazer apparecer o valul' e intrepi
dez dos invictos e immortaes Camarões. 

<< Vós sois ctoce1s, candidos e francos i a prova ó terdes vos 
entregado nas mãos de facciosos, sectarios de ouii'OS, no dia 10 
de Fevereiro de 1821, em que os estragos e insultos que hoje 
soffreis começárão (lancemos sobre isto um véo : todos fomos 
enganados). Nós já. conhecemos o erro e nos emendamos; vós 
o conhece1s agora; cumpre, para não serdes traidores â pa
tria, fazer o mesmo. 

tt Vós vêdes a marcha gloriosa d·ae províncias colligadas; 
vós quereis tomar parte nella, mas estais aterrados pelos inva
sores: recobra i animo. Sabei que as tropas com mandadas pelo 
infame Madeira são soscepth•eis de igual tenor : haja coragem 
e.haja valor. 

C< 03 honrados brasihliros preferem a morte á escravidão; 
vós não sois menos: lambem a deveis fazer para coronosco, 
entoat·des vivas-a independencb mod~racla do Brasil-ao 
nosso boro e amavcl monar·c:ha cl-rt!i o Sr. D. João Vi e á 
nossa assembléa geral constituinte e legisla ti v a do reino do 
Brasil. Hio de Janeiro, 17 de Junho de 1822.-Pt'incipe Re
óente. 

Colleoçócs dos d·iplomas publicados relativos á convocação 
de uma assembléa legislativa brasiliense. 

u Brasileiros e amigos l-Nossa patr ia esta ameaçada 
por facções ; prcparão-se ao louge ferros para llle serem 
suas mãos agrilhoadas (e no tempo da liberdade ! que 
desgraça 1). E no meio destes apparatos, proprios dos fra
cos e dos facciosos, fazem-se introduzir no seu seio ho
mens que a estão atraiçoando Lodos os cli<Js c a todas as 
horas, apezar dr, pela sua impostura, parec••rern adheren
ter. á causa sn ntu da liberdade do Brasil e á ua iudepen
dencia moderada pela uniqo nacional, que tão cordial
mente cleseejamos. Conhcei os terríveis monstros que 
por todas as vossas províncias esli1o semeados-o Brasil o 
Bmsil o sabe e lhe perdoa-c conhecei-os, não para os 
temer, mas para os vigiar. 

u Aconselhai aos que este systema não seguem que se 
retirem, porque o Brasil não abraça seuão a llonra, unico 
alvo a que atira e unico dislinclivo que distingue os >eus 
fi lhos. Quem diz-brasileiro-diz-portuguez-e pro,era 
a Ocos que quem dissessc-porlllguez-clissera-brasi
!eiro. 

u Firmeza, constancia e intrepidez na grande obra co-

meçada. C:ontui com o vosso defensor perpetuo, que ha 
de, em desempenho da sua palavra, honra e amor do 
nrasil, dar u !'ua vida pal'a 'q ur o Brasil nunca mais torne 
a ser nem colonin, ne111 escravo, e m•lle exi,la um sys- · 
lema lrhC'ral dictado pela prudenria, que tanto caracte
risa a nm .• a amav!' l patdo. 

u Viva !'l-rei rAln~Lilur.iona l o Sr·. o. João V[, e vi~a a 
assen•hléa gc•ral bH1silien~e, e viva a união luso-b.rasi
leir<t !-Príncipe f\egente. ,, 

Decretos. 

t< Ur·gmdu a salvação do Estado que se installe quanto 
an1es o conselho de procuradores geraes das provindas 
dn nrasil, que mandei cre;:r pelo meu real decreto de 1.6 
de Feverei1 o elo anuo que corre, hei por bem mana ar con
vocar, par a o dia de amanhã, os já eleitos e aqui residen
tes, não ohslan le faltarem ainda os de urna província 
para a l•llrral t•xecução do citado decreto. 

u José Bonifacio de Andrada e Silva, tio meu conselho 
de E,; lado e do con,elllo de S. M. Fidelíssima el-rer o 
Sr. D. João Vi, e meu rninistro de Estatlo dos neg-ocias do 
reino do Br·asil e estrangeiros, o Lenha assim entendido 
e faça executar. Puço 1• de Junho de 1.822 (Com a rubrica 
do Principe negenle).-José Bonifacio de Andrada e 
Silva. n ' 

u Havendo-me representado os procur·adores geraes de 
algumas pr·ovincias do Brasil, já reunidos nesta côrtc, e 
dilfcrentcs r.amaras e po'o de outras, o quanto era ne
cessario e urgente para .a mantença da integridade da 
monarchia portugueza, e justo decoro do Brasil, a convo
cação de uma assembléa luso-brasiliense, que, investida 
daqueila por·ção de soberania, que essencialmente reside 
no povo deste grande e riquíssimo continente, constitua 
as bases sobre que se devão erigir a sua intlependencia, 
que a natureza marcãra, e de que já eslava de posse, e a 
sua união com todas as outras par~es integrantes da 
grande família portugueza, que cordialmente deseja; e, 
reconhecendo eu a verdade e a força das razões que me 
forão ponderadas, nem vendo outro modo de assegurar a 
felicidade deste reino, manter uma justa igualdade de di
reitos entre elle e o de Portugal, sem perturbar a paz, que 
tanto convem a ambos, e tilo propria é de povos irmãos : 
hei por bem, e com o pat:ecer do meu conselho de Es
tado, maudar convocar uma assembléa geral constituinte 
e legislativa, composta de deputados das províncias qo 
Brasil novamente el~itos na 1'6rma das instrucções que 
em cmisellw se accordarem, e que serão pu licadas com 
a maior bmvidade. 1 tt José Hooifacio de Andrada e Sil~a, do meu conselho 
de E,tado e elo conselho ele S. M. F. cl-rei o St·. 
O. João V l, e meu ministro c secretario de t stado dos 
negocias do rei no do Brasil e estrangeiros, o tenha assim 
entendido e o faça executar com os desp,whos necessarios. 
Paço, 2 de Junho de 1822 (Com a rubrica de S. A R. o 
Príncipe llegente).-José Bonil'acio de Andrada e Silva. n 

u llluslres e diguos procuradores.-As representações 
de . Paulo e l\Iinas-Geraes, em que me pedião que fi
casse no Brasil, Lambem rne ucprecavão a creaÇiiO de um 
conselho de Estauo. Detenuinei-me a crea-lo, na fórma 
ordenada uo meu real clecreto de 10 de Fevereiro deste 
auoo, e cuja fórma era exigida pelas tres províncias le
galmente represen 1 adas. 

u Foi int:xplicavel o prazer que minl'lu alma senlio 
quando estas represen tações cht-gárão a minha presença, 
purqu.: então eunheci que a vontaue dos povos era não só 
ulil, mas uecessaria para sustentar a integridatle da mo
um·chia em get·al, e mui principalmente do grande Bra
sil, de quem sou filho. Redobrou ainda muito mais o meu 
prazer· por ,êr que as 1cléas dos povos corncidião com as 
minhas puras, sinceras e cordiaes intenções, e, não que
rendo eu retardar-lhes os beus que uwa tal medida lhes 
promellia, determirlt'i no citado decreto que immediata
mente que se acharem reuniuos os procuradores das tres 
províncias, o conselho entraria a exercrtar suas funcções : 
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esta rxec.ução, porém. não póde tr•r lugar literalmente. 
visto ter-se manifesfado sobrrmaneira a vonla rle dos po
vo:< .I e q~1e haja uma assenildf•a geral constftuiulP e Jegis
lU\11 . r:n mO me foi COIII OillOir:ado pP!HS Cillllilra-. 

u \:'1n querendo, portvnto, demorar 01'111 um só ins-
. tantr, rw m tão pouco faltar em cousa alguma ao q11e os 
povos rlesejão, e muito 11Hiis quand •• são vontades tão ra
Zt•n• ris e de tanto interesse, não só ao .Brasil, como {t totla 
u n•• uafcltia, convenci-me de qne hojtl me~mo devia ins
Uu t.. estr meu conselho de Estado, apezar de não ~sta
retu ainda muniJos os pt ocnradores de Lres J.lrovinclas, 
para que eu, junto de Lão iiiHstt·es, dignos e ltheraes re
prescnlant<>s, soube~se qnal •' ra o seu pensar relativo á 
nosso situação pulilica, por ser um negocio que !l.tes pet
teucc como inteiramente po!Jular. e nelle inlerrssar 
tanto a salvação da nossa patna, ameaçada por facções. 
Seria para ntim muito indecoroso, assim Cf•mo para os il
'lustr·es procuradores ruuito injurioso, recommendar-lhes 
suas obrigações ; mas se, serrt offetodCJ' (nem levemente) a 
nenhum, me e permillidu fazer· uma unicn recommendn
ção, eu lhes peço que adv, ,guem a cuu::a elo Brasil da 
~Ó1'111a lta pouco jurada, ainda que contra mim seJa (e que 
espero nunca acoutecerá), porque eu pela miuha nação 
estou prompto até a sacrificar a propria vida, que, a par 
da salvação da nossa patria, é nada. 

" Pelas razões expostas ncabais de vêr a necessidade 
que houve desta inslallação repentina, e sabei que tlella 
depende a honra, a gloria, a salvação da nossa patria, 
que está em summo perigo. 

u lllustres procuradores, estes são os sentimentos que 
regem a minha alma e tambem os que hão de reger a 
vossa; contai comigo, oito só como intrepido guerreiro, 
que pela patria arrostará Lodos e quaesq uer perigos, mas 
tam!Jem como amigo vosso, amigo da liberdade dos povos, 
e do grande, l'ertil e riquíssimo Brasil, que tanto me tem 
honrado e me ama. 

<f Não assenteis, illustres procm·adores, que tudo o que 
tenho dito é nascido de grandes cogita~ões, esquadri
nhando palavras estudadas e enganadoras ; não : é filho 
do meu amor da palria, expressado com a voz do coração. 
Acreditai-me. A 2 de Junho de 1822.-Principo Re
gente. " 

Ju1·amento dos procuradores geraes. 

u J\11'0 aos Santos-Ev.angelhos de defender a religião 
catholica ' romana, a dynaslia da real casa de Bragança, a 
regencia de S. A. Heal, del'ensor per·petuo do Brasil, de 
J;llanLer a soberania elo Brasil, à sua integridade e a ela 
província de quem sou procurador, requerendo todos os 
seus direitos, fóros e regalias, bem como todas as provi
dencias que necessarias forem pam a conservação e man
tença da paz, e da bem entendida união de toda a mo
narcbia, aconselhando, com verdade, cousciencia e fran
queza a S. A. Real em todos os negocias e todas as vezes 
que P.ara isso fõr convocado. Assim Deos me salve. " 

Jummento dos ministros e secretarias de Estado. 

.r Juro aos Santos-Evangelhos de sempre, com verdade, 
consciencia e franqueza, acunselltar a S. A. Real em todos 
os negocias, e todas as vezes que para isso ror convo
cado. 

O ministerio pede a convocaçciu de uma assembléa. 

u Senhor.-A salvação publica, a integridade da nação, 
o decoro do .Bra>il e a gloria de V. A. Heal, instão, urgem 
e imperiosameuLe commandão que V. A. nea l faça convo
car, com a maior brevidade possível, uma assembléa ge
ral de representantes das províncias do llrasil. 

u O Brasil, Senlwr, quer ser feliz ; este desejo, que é o 
principio de toda a sociabilidade, é bebit.lo na natu reza e 
na ra,zão, que são immutaveis; para pr·eencllê-lo é-lhe in
disJJCnsavel um governo, que, dando a necessaria expan
são ás gr'aJHJissimas proporções que elle possue, o eleve 
1\quelle gráo de prosperidade e graudeza para que fôra 
destinado nos planos da Providencia. 

u Foi este desejo que a longos tempos o devorava, e 
que bem prova a sua dignidade, qne o fascinou no mo
mento t' lll que 0111 io rPperculido uas suas pratas o ér~o da 
lilwriladc, qu e >OOU nu Douro e 110 TPjo, para 11ão descon
fiar do orgulho t•uropt'll, nem acJ·cd ilar que refalsado rna
clliavt·li~nto apparcntasse princip1os Jihcrars pam alt·alli-lo 
c adormec~- l u , c re~ trii.Ht r drpuis S111J re a sua ruína e re-
colonisHção o erlilicio da felkid"df• de Portugal. · 

<f 1o trdor' da indignação que lhe causo u a perlldin do 
st·u~ imrãos, que reluz por Pntre Lodos os vóos que lhe 
]li'O•·urão lançar, e qLH' nasceu daquellcs m!:l;;mus pl'ioci
pios ele gc nerosidadt· c coufiança que o devião penhorar 
<le gratidão, o Bntsil rompia os \rnc11 los moraes rle rito, 
sangue e costumes, qU l' que!Jrara de urna vez a integJ'i
dade da nação, a nao tt•r· deparado cotu V. A. Rea l o her
deiro de uma ca-a que cll .; adora, e se.t'Vll ui nda mais por 
amor e lealdade do qu e por de1·e r e ol.Jerlicncia 

" Não prec isautOS, Senhor, ut·ste lllOJUento fazer a enu
meração das de,graças com qnc o cougre,so, p11stergando 
os mesmos principias que· llte derão nascimento, autori
dade e rorça, amca\iava as ricas províncias deste c:onti
nente. A Europa, o ntUudo todo, que o tcrn olJservado, as 
?ouh:ce, as aponta, as euumera. O Brasil já não póde, 
JÚ nao deve esperar· que c!elle, que de .u1ãos alheias, pro
venha a sua felicidade. 

r< O arrepeudimento não entra em corações que o 
crime devora. O congresso de Lisboa, que perdeu o norte 
que o devia guiar, isto é, a felicidade da maio r parte sem 
allenção a velhas etiquetas, jA agora é capaz de tenl~r to-
dos os tramas e de propagar a anarchia para arruinar o 
que não póde dominar. 

" Macllinão-so partidos, l'omentão-so dissenções, alen
tão-se esperauças criminosas, semêão-se inimizades, ca
vão-se abysmos sob os nossos pés; ainda mais: consen
tem-se dous centros no Braeil, dous principias de eLerna 
discordia; e insistem na reLirada de V. A. neal, qne será 
o instante que os ha de pôr a um contra o outro. 

<< E deverá V. A. Heal cruzar os braços, e immovel es
perar que rebente o vutcão sobre que estú o tbrono de 
Vossa Alteza? E' este, Senhor, o grande momento da feli
cidade ou da ruína no Brasil. Elle adora a V. A. Beal, mas 
existe em uma oscillação de sentimentos, movida pelo re
ceio do despotismo, que as facções secretas muito fazem 
valer e muito forcejãu para aproveitar. A ancora que pódc 
segurar a náo uo Estado, a .caJêa que póde ligar as provín
cias do Brasil aos pés do lluono t.le V. A. neal, é a convo
cação de cõrtes, que, em nome daquelles que representa
mos, ir~:>tautemente requeremos a V. A. Real. 

u O Brasil tem direitos inauferi 1 eis pat•a eslitbelecer 
o seu governo e a sua i~dependcncia, dirt.ilos taes, qne 
o mes1110 congresso lusrlauo recouhecra e JUrou. As leis 
as constituições, tot!as as instituições humanas, são feita~ 
para os povos, não os povos panf ell as. E' desLe principio 
rndubrLavel que devemos parlil': a~ leis formadas na Eu
ropu poli em fazer a felicidade da .Europa, mas nito a da 
America. 

f< O systema europeu não póde, pe.Ja eterna razão das 
cousas, ser o ~ystema americano, e sempre que o Lenta
rem serà um estado de coacção e de violem· ia, qncneces
sariamcnto produzirá uma reacção tcrrivel. O Brasil niro 
quer allentar contra os direitos de Portugal, ma cle!\
aclora que l'ortugal allente contra os seus. O Brasil quer 
ter o mt:smo rei, mas não quer senhores nos d~puLados 
do congresso ele Lisboa. O Brasil quer inde!Jcndencia , 
mas firntada sobre n união l.Jem cutendiua com !Jortugnl; 
quer, emfim, apresênlar duas gra udes farnilins regidas 
pelas· sua~ leis, presas pelos seus wteresses, obedientes 
ao mesmo chele . 

<c Ao decoro do .Brasil, á glr>J·ia de V. A. llca lnão pólle 
convir que dure por mais tempo o estadq ern que cs l~. 
Qual será à nação do mundo que com elle quei ra tratar 
emquanlo não assumir um caracter prouunciaLlo, em
quanto uão proclarnar os direitos que tem de flgur·ar en
tro os povos independentes 1 E qual será a que despreze a 
amizade do Brasil e a amizade de seu regente ? E' uosso 
interesse a paz; nosso inimigo aquellc quo ous;ú· atacar 
a nossa iuaepenclencia. . 

,. 
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" Digne-se, pois, Y. A. Real ouvir o nosso requeri
m!'nto : pequr.nas considerações só devem estorvar pe
quenas almas. Salve o Bl'i!Sil! Salve a nnç110 l Salve a rea
leza portugueza! Rio de Janeiro, 3 de Junbo de 18~2·-:
.roaqnim Gonçalves Ledo, pror.~rudo r-ge~a l p<•la pl'O~mma 
do Rio de Janeiro.-.losf· ~la nano de Azeredo Coutwho, 
p1·ocurador-aeral desta pro,incia do Rio de Janeiro.-Lu
cas José ob:s, procurador-geral do Estado Cisplatino . 

~ Conformamo-nos. -José Bnnifacio ele Andrada e 
silva.-Caetano Pinto de l\liraoda ~loutenegro.-Joaquim 
de Oliveira Alvares.-l\1anoel Antonio Farinha. " 

" De hontem para hoje (escreveu-se no Hio de Janeiroj 
que di;tancia 1 de hontem para hoje que ~uccessos! de 
hontem para hojP. que gloria e_ara_Y. A. Real, que ven
tura para todos nós! .nonlem nao ~mh~mns patna, hon
lem não Unhamos le1s , llontem nao tmbamos um sobe
rano ... hoje temo~ tudo! E temos mais que tudo, porqul! 
Lemos a V. A. Real. 

(( Eu me transporto, Senhor, quando o refiro: temos a 
v. A. Real, íris de paz, lu z que dissipou as tréva~, e por 
quem esta porção l'ncanln~lora ~la Amcnca l\1~J'!dJOnal 
conseguirú manter a sua Illt('gndade, e por SI mesma 
derribar os calahonços em qne gemêrão por tres secu los 
os no sos pais, e pererêrão (desgraçadas l miseraveis 11 
milhares de geraçõE>s, que não têm conta. 

,, Está vencido o grande passo; o que resta será obra 
do. tempo. Que venhf1o, enllor, os representante& dos 
povos · que se rennão em torno de V. A. Real; que o ou
çflo, q'ue o conheção, que o admirem e que recebão de 
v. A. Real novos testemunhos do amor que dev-emos ao 
fundador lia liberdade brasiliana, ao amigo da nação, ao 
digno successor daquel_l~ monarcha IJemfazejo, que pri
meiro doou a plaga hrasJhra o explendor da magestade e 
o gcrmen de urna santa indepenclenr. ia. 

(( E nós, Exms. Srs., para perpetuar a memoria deste 
dia, em que começão os seculos rio Brasil, mandemos 
«ravar em bronze aquellas palavras de S. A. Real : (( Em 
7. desempenho da minha honra e amor ao Brasil darei n 
" vida pelo Brasil. " 

Jose Jlla1'iano aos {luminmses 

" Fluminenses ! -Fostes buscar á borda da sepu lturà 
o vosso idoso concidadão abaixo-assignndo pala o apre
sentardes vosso procurador-get·al no areopago brasilionse, 
que o decreto de 1.6 de Fevereiro do COJ'J'enl e anno man
dou Jns1allar nesta cidade, para traçar as pdmeiras linbas 
que devem regular a~ bases do gr.and.e ed ifido d~ brasi
lica rcge ncra9f10 pohl1ca e coostttnc10nal ; dludJsle-v os 
certamen te . 

(( Nilo basta a firmeza do seu caracter e liberal patrio
tismo, com que tem desenvolvido suas i1éas nos factos de 
que sois tPslemunbas; são adqu iridas como herança de 
lamilia: jámais se podem ti pagar e desorien tar por cou-
descenden(;ias e respeitos. . 

u o- amigos, que com elle se achuvão quando recebeu 
a notir.ia da sua nomeação, ficárão sorprews com o so
bresa!to que t(lve sua alma por julgar impossível desem
penhar tão ardun emprego, com falta tle forças physicas 
e morao,:, em uma época que pela divergencia dos espiri
Jos é absolutamente nece~saria a reun1ão de irléas para 
sus tentar o verdadeiro systema constitucional. 

cc Prestai-lhe, pois, os vossos conselhos pura o desem
penho da união e lranquiliidarle que vos recommendou o 
liberalis~i mo Príncipe Regeu te no memoravel dia 9 de Ja
neiro, quando se dignou annuir ás vossas supplicas, sus
pendeudu a sua retirada para a cõrte e cidade de Lisboa, 
passo ind ispensavel i\ firmeza da união e conservação da 
catel{oria e prosperidade brasiliense, que vai a susten
tar-se com a Jnstallação da aescmbléa nacional consti
tuinte P. legislativa. E sereis vós Lão ingratos que vos dei
xeis conduzir por facções filhas da emulação e egoísmo? 
1 ão vJs tem dado sobejas provas do seu liberalismo e 
desinteresse? do seu amor e amizade ú família brasileira, 
dll queu1 se dignou alistar por filho? Não sois testemu
nha ocular da rapidez e coragem com que sahio desta 

côrle, e foi plantar no aureo e diamantino terreno o 
ramo de oliveira '!om que pacificou e tranquillisou os es
píritos dos nl'SSOS irmãos mineiros. 

u Eia, cidadão~ ! Se sois gratos a tão magnanimo e 
bemfazejo Princ1pr, obedecei á sua voz-união r tran
quillidnde. ;-concorrei unanimes a sustentai' e preencher 
1ão precioso preceito por elle recommendndo, e para esse 
fim auxiliai o vosso procurador com ·os vossos con~elhos; 
ad111inistrai-lhe igualmente os planos que jYlgardes ne
ce~sarios, não só para augm•nlo ê pro~peridade d~ vossa 
província, como da nação bn1siliense, que dr. dala elo re
lerido decreto de 1.6 de Fevereiro reassumio todos os di
reitos de mãi, e como tal exige de seus filhos todos os sa
cl'ificios necessarios á sua manutenção e prosperidade. 

u Elle, ainda que idoso, é accessivel a.os lJons conse
lho!', e tem a seu lado um companheiro mui digno da 
vossa confiança pelos seus vaslos conhecimentos, para 
com cl le confE'!'enciar, c de commum accordo promove
rem a vossa felic11Jade. E' quanto deseja de vós alcan1:ar 
o vosso irmão e amigo.-José Mariano de Azcrcdo Cou
tinho. n 

Dec1•eto. 

(( Tendo eu annnido aos repelidos votos e desejos dos _ 
leaes habitantes desta capital, c das pmv.incias de S. Paulo 
e ~Jinas · Gsracs, que me requerêrão houvesse eu de con
servar '! regencia deste reino, que meu augusto pai me 
havia conferido, até que pela constituiçãe da monarchia 
se lhe desse uma final organisação sábia, JUSta e ade
quada aos seus inalina,•eis direitos, decoro e futura .fe
licidade, porquanto de outro mt•do es1e rico e vasto re100 
do Brasil ficaria sem um centro de uni i1 0 de fórma, ex
posto aos males da anarchia e da guena civil; e dese
jando eu, para utilidade geral do reino unido, e particu
lar do bom povo do Brasil. ir de antemito dispondo e 
arraigando o syslema constitucional, que elle merece e 
eu jurei dar-lhe, formando desde ja um centro de meios 
e de fins, com que malhor se sustente e defenda a inte-
gridade, e liberdade deste ferlilissiruo e gmndioso paiz, 
e se promova a sua futura felicidade : bei por bem man
dar comocar um conselho 1le procuraqores geraes tias 
províncias do Brasil, que as representem inteiramente, 
nomeando aquellas que têm quatro deputallos em cõnes 
um; as que Lêm de quatro até oito, dous , c as outras 
daqui para cima tres, os quaes procuradores geraes pode
ráõ ser removidos de seus cargos pelas suas respecbi v as 
províncias, no caso de não desempenbarem devidamente 
suas obrigações, se assim o ' equererem os dous terços 
das suas ca maras em vereação gel'al e extraordinaria, 
procedendo-se á nomeação de outros em seu lugar. 

(( Estes procuradores serão nomo~dos pelos eleitores 
de paroi!l1ia juntos nas cabeças de comarca, cujas elei
ções se rão ~ pnradas pela cama1a da capital da P,~ovincia, 
subindo eleitos afinal os que tiverem maior numero de 
votos entre os nomeados, e em caso do empate decidirá 
a sorte, procedendo-se em todas estas nomeações e apu
rações na r.on formidade das inslrucções que mandou exe
cutar meu augusto pai pelo decreto de 7 de Març9 de 
182i na parte em que fôr applicavel, e não se achar re
vogada pelo presente decreto . 

u Serão as attribuicões des te conselho: 1.• aconse
lh ar-me todas as vezes ·que por mim lhe l'ôr mandado em 
todos os ncgocios mais importantes e difficeis; 2" Pxami
nar os grandes projecLos de reforma que se devão fazer 
na administração geral e particular do Estado, que lhe 
forem communiçu dos ; 3• propõr-me as medidas e pla
nos que lhe p,arecerem mais urgentes, e vantajosos ao 
bem do rei no unido e á vrosperidade do Brasil; llc advo
gar e zela · cada um dos seus membros pelas utilidades 
de sua província respectiva. 

" Este conselho se reunirá em uma sala do meu paço 
todas as vezes que eu o mandar convocar, e além disto 
tódas as ou) ras 111ais que P<ll'tJcer ao meslllo conselho ne
cessario de se reunir se ass1m o exigir a urgencia dos ne
godos publicos, para o que me dará parte pelo ministro 
e secretario de Estado dos ne:.:ocios do reino. 

" Este conselho será por ulim presidido, e ús suas ses-
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sõPs as~isliráq os meus minisLros e secretaries de Estado, I " !Ilustres e dignos proruradore~.-As representaçõe 
que Lerão nellas as~ento e voto. de S. Paulo, LHo de Jan,iro e ~li"as-GPI'aes, em que mo 

'' Para o bom re:;:im"n e ~'Xpeclieute dos nl'gocins no- pedião que fi casse no Bra-it, tamlwm me deprecavão a 
meará o consellio por pluralidade dr voto' um v1cc-pre-J c1·ea~iio de um con~· lho de Estado . DPtPrminei-me a 
sidente mensal d'entre os ~et\s membros, que pnd•·rá ~,,.I crea-lo "-'' fórma ordenada no mru real cll'creto dE' 16 de 
reeleito de novo se assim lh e parecer conveniente. " nu Feve1 eiro deste an no, e cuja forma era exigida pelas tres 
meará de fóra um ser.rda1·io sem voto, que fará o protu- provi1wias legalmente rrpresentadas. 
colo das sessõe~, e redigirá e escreverá os projectos " Foi inex .... lwavel o prazrr que min!Ja alma sentia 
approvad.os, e as decisões que se tomarem em CO!J-elho. quando e~las rPpresenla('ões chegárão á minha presença, 
Logo que estiverem reunidos os prncuradore~ de tres pu1que então conheci que a vontadP dos pOYOS era 11ão 
províncias entrará o conselho no exHcicio das ~uas sõ ulil, mas necessaria para sustentar a integridade da 
fuucções. " 'onart"hia em geral, e mui principalmPnte do grande 

" Para homar, como devo, tão uteis cidadãos, hei por Brasil, de qnem "ou filho . 
bem t::onceder lhes o tratamento de exceht\ncia, emquanto " Redobrou ainda muito mais o meu prazer por VÔI' 
exercerem os seus importantes empregos. e mando outro- que us itléas dos povos cuincidiào com as 111inhas pum~. 
sim que nas funcções publicas precC'da o conselho a todas sinceras e !:ordiaes intencões ; e, oito querendo eu retar
as outras corporações de Estado, e gozem eeus membros dar-lhes os bens que uma tal medida lhes promellia, de
de todas as preeminmcias rle que gozavão até aqui os terminei no citado d~creto que irumedialamente que se 
conselheiros de Estado no reino de Portugal. achassem reunidos os pror.uradores das tres provindas o 

n José Bouifacio de Andrada e Silva, ministro e secre- conselho entraria a exercitar suas funr.ções ; esta execu
taria de Estado dos negoc10s do reino e estrangeiros, o ção·, porém, não pórle Ler lugar lilto·rulmente, 'ist(lter- se 
tenha assim entendido, e faça executar com os despachos manifestado sobremaneira a vou lado dos povos de que 
necessarios. Paço, em 16 de Fevereiro de 1822 (Com a haja uma assemi.Jiéa geral cons tituinte e legislaliva, como 
rubrica de S. A. R. o Príncipe Regente).-José Bonifacio me foi communicado pelas camaras. 
de Andrada e Silva. " « Não querendo, portanto, demorar nem um só ins-

tante, nem tão pouco faltar em cousa alguma ao que os 
Pam o governo provisorio da província de Pemambuco. povos desejão, e muito mais. quanclo são vontades tão ra

zoaveis e de tanto interesse, não só ao Brasil, como á 
toda a monarchia, convenci-me de que hoje mesmo de
via installar este meu conselhe de Estado, apezar de não 
estarem ainda reunidos os procuradores de tres províncias 
para que eu, junto de tão illustres, dignos e liberaes re
presentantes soubesse qual era o seu pensar relativo (L 
nossa situação política, por ser um negocio que lhes per
tence como inteiramente popular, e nelle interessar tanto 
a sal v ação da nossa paLria ameaçada por facções. 

« Havendo sido presente a S. A. R. O-Príncipe Regente 
que o povo desta província nem que1·, nem póde resol
ver· se a consentir que desembarquem as tropé.s que ~e 
Portugal se dtrigem a esta côrte, não só porque receia 
que se renovem aquelles insultos, inquietações e attenta
dos contra a segurança publica e individual, que tiver~o 
lugar pendente os ultimas desasLrosos tempos da resi
dencia da divisão portugueza auxiliadora nesta capital, 
como po~:que a provincia, cançada sobremaneira com os 
esforços que acaba de fazer com os aprestos indispensa
veis para o transporte daquella divisão, soldos adianta
dos, gratificações, comedorias e saldos de contas, não 
póde fornecer o necessario para a subsistencia e regresso 
das ditas tropas; e, finalmente, porque o desembarque 
dellas não é só inutil, mas perigoso á conservação da 
união c integridade do 1·eino unido, e sendo portanto in
dispensavel procurar por todos os meios prevenir os ma
les que disso devem resultar, mauda S. A. Real, pela se
cretaria de Estado do!' negocios da guerra, que o governo 
provisorio da provincia de Pernampuco, no caso eventual 
de aportar alti por qualquer motivo a tropa que de Por
tugal aqui se dirige, lhe intime, pelos ponderosos motivos 
que ficão expeudidos á sua real determinação, para que 
dahi mesmo regressem para aquelle reino, fornecendo
lhes o referido governo provisorio amplamente para esse 
fim os mantimentos e refrescos que possão carecer. 

« Espera S. A. Real que o mesmo go1·erno não deixará 
nesta occasião de se prestar com o zelo, aclividade e 
energia, que se requer em materia de tanta importancia 
e utilidade para a nação. l:'alacio do Rio de Janeiro, em 
:l7 de Feverei1·o de :l822.-Joaquirn de Olheira AI-
vare~. n 

Decreto. 

" Urgindo ;\ salvação do Estado que se in ~ talle quanto 
antes o conselho de procuradores geraes das províncias 
do Brasil, que mandei crear pelo meu real decreto de 16 
de Fevereiro tlo anuo que corre : hei por l.Jeru mandar 
convocar para o dià de amanhã os já eleitos e aqui resi
d_entes, não obstante r~ltarem os de uma província para a 
htLeral oxecuçiw do cttado dec1·eto. • 

« José Bonifacio de Andrada e Silva, do meu conselho 
de Estado e do conselho de S. 1\l. F. el -rei o o Sr. 
D. João VI, e meu ministro e sec1·etario de Estado dos ne
gocias do reino do Bmsil e estrangeiros, o tenha assim 
entendido e faça executar. Paco, 1 de Junho de i822 
(Com a rubrica do Príncipe Hegeille).-José Bonifacio de 
Andrada e Silva. , 

« Seria para mim muito indecoroso, assim como para 
os illustres procuradores muito injurioso, recommendar
lbes suas obrigações ; mas se, se sem offender (nem leve
vemente) a nenhum, me é permitido faze•· uma unica re
commendação, eu lhes peço que advoguem a causa do 
Brasil da l'órma ha pouco jurada, ainda que contra mim 
seja (o que espero nunca aconttlcerá), porqne eu pela 
minha nação estou prom.eto até a sacrificar a propria 
vida, que a ·par da ~alvação da nossa palria nada. 

" Pelas razõe" expostas ac~I.Jais de.vér a necessidade 
que houve desta installação rr.penLina, e sabei r1ue deila 
depende a honra, a gloria, a salvação da nossa palria, 
que está em summo pengo, 

" Jllustres procuradores, estes os sentimentos quo 
regem a minha alma, e lambem os que hão de reger a 
vossa ; contai comigo, não só como intrepido guerreiro, 
que pela pau·ia arrostará ll ldos e quaesquer perigos, mas 
lambem como amigo vosso, amigo da lil.Jerdade dos po
vos, e do gmnde, fertil e riquíssimo Brasil, que taulo me 
tem honrado e me ama. 

u Não assenteis, illustres procurad01es qne tudo o que 
tenho dito é nascido de g1·andes cogit~ções, esquadt·i
nhando palavras esLudadas e enganadoras, não: é filh o 
do meu amor da pall·ia, expressado com a voz du coraçito. 
Acreditai-me. A 2 de Junho de 1.822.-Principe He-
gente. n 

O{fit:ios e docum.entos dirigidos ás cortes pelo aencra!, 
IJJadr:im . 

" Senhor.-Quando por algumas cartas e folba.s que 
aqui chegárão, vindas por tllu navio estran!(eiro no difl 
11. de Fevereiro preledto, se espalhou a noticia que el
rei me tinha despachado para governador das armas 
desta província, exaltárão-se os espi1·itos inimigos da 01'
dem, e principiárão sem rebnço a convocar partido afln, 
de se oppõrem á execução da minha posse; receei logo as 
tris1es consequencias de uma guerra civil, po1·que eu bem 
via como o geral dos natura.es do paiz estava ulano, jul-
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gande-se coro fon;as sufficientes para fazerrn que a sua 
vontade fosse lei absolutn. 

u Eu bem via as sa tyras e ataques publi~os que se fa
ziao ás autoridades, e pessoas que não erão do seu par
tido faccioso; eu bem via que, não sendo livre a ninguem 
atacar aquelles, ainda que mal obrassem nos seus empre
gos, scnitO pelos meios autorisados pelas leis, os insultos 
erão co11tinuos, e contra estP;; so nilo procedia; eu bem 
via que os papeis da sua maior c-lima, e qne mais gyr·a
vão entre elles, erão os in~eodiurios vindos elo Rio, de 
S. Paulo e de Pernambuco, em que positivamente era 
atacadtt a autoridade de Vossa Mageswte, uns impressos 
e outros mannscriptos. . 

u Eu não deixei de reparar que, tendo rccalltdo 
a eleição dos membros do governo provisorio desta pro
víncia em naturaes do paiz, á except:ão de um europeu, 
e que tomando posse interinamente o brigadeiro Manoel 
Pedro do governo das armas, por ser a patente mais su
periot' (ou fo~se aqn~ll~ eleição ao apra~im~n to de toc~os 
os habitantes da provwcHt ou nao), ser um lauto que mn
guem se OJ'pôz á mesma, e só quando consta que sou eu 
tl e~pachndo é então que niío devem ter execn<;ào as or
([ens dtl t l-rei ! 

u !\!ais crPsceu o meu rc~e io ::{Uan~lo vejo que, reu
nindo em si o ex-governaclor o poder, só reservado a 
Yossa Iages lade e a cl-rei, publica promoções sobre 
promor.ões, confere postos de. coroneis a paisanos, e 
man da lavrar um dístico nas ba11deiras do regimento de 
artilharia, comn tudo consta das eópias que juntas olfe
reço a Vossa Magcstade. 

" Todos estes, e muilos outros factos, me fuzião agou
rar fun estos aco nt ec imentos, que se vierão a realizat·, 
quando, depois q.ue recelJi no dia i5 a c~r~a régia de 9 ~e 
Dezembro e offic10 .da rues 111a data do mnnstro secretano 
de Estado competente, assignado com o seu nome por ex
tenso, em que me vinha coftferido o governo lias armas, 
acori teceu o que consta da participação que me fez o pro-

-'Curador e um dos vereadores da camara, qtHmdo mandei 
t:eaistrar a carta; do procedilllento do governo provisorio, 
co~1s tante ela acla; da narração do detalhe militar, que 
tudo igualmente levo por copia peran te Vossa Mages
tade. 

<< Mandei proceder a um conselho de investigação so~ 
brc os crimes dos officiaes t·ebeldes, que ainda está por 
findar, e fiz com o parecer do gove rno provisori0 da pm
vincia public:n· o perdão dos soldados e officiaes inferio
res, que, tendo fugido, e com alguns daquelles á frente, 
ião caminhando pelos lugares do recoocavo, e desta 
fórma vai-se conseguindo, com a apresentação dos mes
mos, não se reunir maior numero tlos tocados pelo ve
neno da facção · a fazer um co riJO respeiLavcl, consteguindo 
livrar os pacíficos habitantes da pilhagem de taes re
beldes. 

u Dei mais outras proridenciH s, bem como a de fazer 
sustentar os eiTeitos das promoções feitas pelo ex-gover· 
nador, e de mautlar fornecer do pão e etape, provisoria
mente, os valorosos e fieis soldados do esquadrão da ca
vallaria , que, intrepidos, . e reunirão aos corpos dos bata
lhões; e coDset·vo llS outros corpos reiJeldes desarmados 
ato a decisão de el-rei. 

« Constando aos commandantes dos corpos que, por 
ordem do governo provisorio da província, se mandava 
proceder a um summario particular pelo juizo do crime, 
a0111 de se vir no conhecimento de quem primeiro prin
cipiou o fogo (recurso tu lvcz adaptado para v~ r se, contra 
a evidencia do facto, se colorêa o attentado das tropas elo 
paiz), rue euviárão um protesto para eu remetter ao go
ve rno provisorio, para este o fazer juntar ao summario, 
o que assim obrei, recebendo officio du sua recepção, 
como consta das copias, que igualmente levo à presença 
de Vosssa Magestade. · 

u 'o furor dos ataques se não podem evitflr alguns 
acontecimentos ; não ha ouvidos para a moderação: mui
tos dos soldados dos I.Jatalbões e cavallaria, desesperados 
mais do fogo, que das C!tSas de muitos particulares se lhes 

de que se seguirão alguns desastres ; mas não se tocou 
na do ex-governador, como elle dizia nos officios que di
rigio 11 0s commandantes dos corpos da 2• linha da pro
víncia, afim de se reunirem a elle no forte de S. Pedro, 
quartel de arlilltat·ia, onde se achava, cuja falsidade se 
mostra prlo exame judicinl a que se mandou proceder, 
em virtude de um offir.io meu no governo provisorio, o 
quo co11sta da copia que junt~·monte apt·cscnto a Vossa 
Magcstade. 

<< Das tres cartas rio vigario capitular e abbadessa 'do 
conventu das Mercês, que por copia igualmente levo á 
presença de Vossa Magcstade, virá no conhecimento da 
impostura. que se fez grassa1· da geral profanaçiJO dos 
templos e de outras de igual jaez. 

<< Só com sophismas, e com testemunhas co-réos do 
mesmo sedicioso delicto, ê que se podera querer nublar a 
facção, que positivamente se dirige à suSpit·ílda indepen
deucia, o que não acontecerá se Vossa Magestade e el-rei 
tomarem as necessarias precauções. 

« Por um navio estrangeiro, q'ue foi para Gihraltar, 
dei a el-rei uma declaração em surnma dos acontecil1len
tos, e lhe pedi aquellas forças que vi erão necessarias ; 
por esta embarcaçito remetli outra mais circumstnn~ 
ciada, e espem, pois, finda a investigação militar, a que 
maorlei proceder por testemunhas dos mesmos corpos 
rebeldes, dar uma exacta e mais comprovada narração de 
todos os factos. 

<< E. ' necessario que a verdade seja inseparavel do ho
mem, quanto mais de um subdito para com o seu supe
nor; devem dcsapparecer prevenções: este o caracter 
constitucional, este o caracter do homem de bem· sem
pre o tive e conservarei: das minhas expressões a guia é 
aquella. . 

<< Trata-se do bem da nação; de um dever de todo o 
verdadeiro portuguez, quanto mais de um empregado pu .. 
blico p.eclarar os seus sentimentos, quando de os calar se 
póde seguir males funestos t\quella. 

u Tres suo os partidos que existem nesta cidade : dos 
natur.aes. de Portugal o partido quasi geral é pummente 
constttucwnal ; e a este alguns ha, dos naturaes do paiz 
que se unem; dous são os partidos que estes seguem ~ 
saber : os mais poderosos, já em posses e já em empt:e
gos de representação, ligades aos togados do Rio de Ja
neiro, querem urua constituição, em que, CúiDO lords 
~gurem ind~pendentes do g~verno de Portugal, e po; 
ISSO tmbalbao para a separaçao, e este motivo por que o 
poder' legislativo de Vossa Mage~tade é alli atacado nos 
papeis publtcos com o maior vilipendio. S 

<< Os quQ pelas suas posses ou empregos n~o hombrêão 
com aquelle~ querem ,nma !ndepe~dencia ~·epublioana, 
em que sq fJgurem os naturaes do pp.iz; têm-se ehocadv 
ambos estes partidos até aqui, tendo sido o resultado 
favoravel ;lO primeiro constitucional; porém agora jul
gando-se oiTendidos ambos os corpos por ser not;do 0 
geral americano por fraco e rebelde, trabalhão a reunir-se· 
e se o conseguem, como é de esperar, é necessari~ 
fort;a para o· rebater, e por isso quanta muio'r IJrevidade 
houver em prestar nuvas providencias, e virem mais for
ças, m&ior serâ o resultado ao IJem da nação e dos do 
partido constitucional, que aliás se!'á sacrificado. -

(I Certifieu a Vossa Magestacle que todo aquelle, quer 
natural de Portugat, quer do Brasil, que fôr verdadeiro 
constituc!OI1<tl hu de _apoiar. esta minha declaração, e ser 
o pnmeJrq em s.e umr a m1m, em requerer a Vossa Ma- , 
geslade e a el-retlorças da Europa para conservar o Bra- ' 
~il, castigo no_s facciosos para não infestarem os bons : \ 
com. esta medtda a arvore da constituição dará os seus 
frutos nos lres reinos umdos. 

<<.Os céqs felicitem os trabalhos d~ Vossa Magestade. 
Balna, 7 de Março de 1.822.-rgnacw Luiz Madeira de 
Mello. I) 

Relação dos o(fi.ciues promovidos pelo Exm. brigadei1·9 
go1;ernador interino da.s armas de$fa z;rov'incia. 

fazia (até de um convento de freiras da Lapa), do que ~< .Manoel Gomes .Barreto, capitão da te~>ião de carado
mcsmu do da tropa facctosa, arrombúrão algumas daquellas , r.cs desta cidade, nomeado ajudante de ordeus do dito go-
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1·ernador. ficando addido ao c lado-maior do exercito por 
nomeação de 3 de Fe1•creiro do corrente. 

'' João nibeit·o Neves, c;1pilão de artilharia addido ao 
estado-maior rlo exercito, êmpregado ás ordens rlo com
mandante da força armada ue tel'l'a, pt·ornovido ao posto 
de sargcnto-múr de artilharia, addido ao mesmo estado
muiot·, e ;1jndante de ordens do dito governo por nomea
ção de 6 de Fevereiro do corrente, interinamente, por 
depender da approvação de Sua Magcstatle. 

u Bento da França Pinto de Olivcit·a, coronel de caval
laria, e ajudanto das ordens do insper.lot· da mesma arma 
e tropas ligeiras, nomeado interinamente inspector e ins
tructor rias sobreditas armas da ·I' e 2• linha, por nomea
ção de 10 do dito mez e anno . 

'' João Ludisláo de Figueiredo e Mello, promovido ao 
posto de coronel aggregado a um dos rn:;irnentos da 
2• linha desta cidade, que escolher, por nomeacão de 10 
do dito mez e anno. • 

u JoiTo da Silva e Oliveira. Idem por nomeação da 
mesma data 

u Vicente Pinheiro de Lemos, capitão de artilharia re
formado, nomcatlo ajudante do inspector do trem nacio
nal e real por portaria de 13 do dilo mez e anno. 
• '' D. Bamabé de Uzeda e Lu na, capitão reformado do 
!' regimento de linha, nomeado inspector da casa 1las ar
mas e do passeio publico pur portaria de 13 do dito. 

'' Joaquim Antonio da Stlva, sar~ento-mót· do real 
cor po de artilheiros milicianos do Príncipe Real, nomeado 
sargento-mór de artilhat:ia de linha e commandante da 
fortaleza de Santo Antonio da Barra por portaria de 15 
do dito. ,, 

O(ficiaes do regimento de artilhm·ia de Unha promovidos 
ás graduaçaes dos postos immediatos por portaria de 
10 de Fevereiro de 1822. 

t< Tenente-coronel Francisco ele Paula de Miranda 
Chaves. 

cc Tenente-coronel Bernardino Alvaro de Araujo. 
'' Major José Eloy Pessoa da Silva. 
" Major João Hibeiro Neves, addido ao estado- maior. 
11 Capitão Euzebio Gomes Barreiros. 
'' Capitão lgnacio Peneira Souto Barreto Falcão. 
u Capitão Luiz Lopes Villas-Boas. 
ct Capitão Ignacio Corrêa de Vasconcellos. 
" Capitão Luiz Corrêa de ·Moraes. 
'' Capitão Manoel de S. Boaventura Ferraz. 
'' Capitão Joaquim José Velloso. 
" Capitão Joaquim José Hodrigues. 
" Capitã{) Joaquim Satyro da Cunha. 
'' Capitão Francisco José de Oliveira, commandante da 

balaria da Ribeira. 
'' Capitão quartel-mestt·e Francisco Simões, o novo. 
u 1" tenente José Osorio da Fonceca de Pina Leitão. 
t< l' tenente Lniz Antonio Lisboa Pereira da Cunha. 
t( 1• tenente Manoel Joaquim dos Santos. 
« i" tenente Cypriauo Justino Cerqueira. 
'' Ajudante Antonio José de Souza Almeida e Aragão. 
a 1. • tenente José Locatelli de ~enezes Dorea. 
'' i • tenente Jo,;é lgnacio de Mello. 
'' ·I' tenente Manoel Cardoso Tavares. 
u 1• tenenle Manoel Fernandes Ponce Souto i\Jaior. 
'' Cirurgião-mór Christovão Pessoa da Silva. 
'' C!rurg!~o-mór aggregado Francisco Rodrigues Nunes. 
'' Cu·urgwo-mór aggregado Manoel Amado Coutinho 

Barata. 
u Secretario José Moreim da Silva. 
c< 2• tenente Gregorto dos Santos Nogueira. 
'' 2' Antonio Pedro de Alcantara. 
u 2• tenente Jo:é Francisr.o Soares. 
u 2' tenente Antonio 1\larcellino tia Costa Dorea. 
u 2" tenente ~uooel Joaquim 1'\avier. 
~~ 2' tenente Joaquim l'rocopio Pinto Chichorro da 

Guma. 
'' 2' tenente Manoel Francisco da Silva Freire. 

u Caprllão ~lólnocl Fclix de Soll7.:t Pilta. 
u Capelli1o aggregndo .João lgnac:io da Costa Drito. 
'' \'edot·ia gemi ela Ilnldn, l " ele ~larço de 1822.- nto

nio Salnsliano l''en·ci•·a dos Santos. I o official da vedoria. 
u Está conforme. -José Botelho de Araujo. ,, 

11 Srndo tão relevantes os serviço~ prestados pelo regi
mento de ar tilharia de linha dc~ta cidarlc no scmpte in
delevcl dia 10 de Fcvet·eiro, rle que hoje se commomora 
gloriosamcnlo o p•·imeit·o anniversario em que o gigan
tesco c forço e inabal<wel denodo de seus bencmerilos 
officiae c soldados, arrostando os maiores pPrigos, sup
plant.ou nest.• província o despotismo, rlan<lo o primeiro 
liberal impulso <'• rcgenerar,ão politica do conliuentc bra
silico, c r.umprindo-me ora fazer justiça no !urrar que te
uho a homa de occupat· nesta mesma provincia pela letra 
da lei e generosidade de seus illustt·es habitantes, ordeno 
qnc todas as prnças de officiaes, ele que se compunha 
aquelle dislinr.to regimento no referido clia, tcnhão a gra
duação do posto immeJiato ao em qne estão servindo. e 
que outrosim sejão as suas bandeiras ornadas á custa do 
meu soldo, com uma legenda em letras do OlHO, diclada 
por seus dignos officiaes, que sirva de gabndoar o he
roismo de tamanho feito, e nP. Ia bem fundada esperança 
rle que as sobreditas determinações mereecráõ sem duvida 
a confirmação de S. M. o Sr. rei O. João VI, se lhes dará 
desde já inteiro cumprimento, sendo esta ao mesmo lim 
publicada na ordem do dia e registrada onde con' iet· . Ba
hia, i O de Fevereiro de 1822.-i\lanoel Pedro de Freitns 
Guimarães. 

'' Está couforrne.-José Botelho de Araujo. ,, 

11 Quartel-general da Bahia, 22 de Feverdro de 1822. 
cc Ordem do dia.-Nada ba para mim muis penoso do que 

ter de fazer sobre os dosastrosos acontecimentos do dia 1 9 i 
os esforços que eu fiz para sustentar o soccgo publico são uma 
prova assás clara desta verdade i entretanto os facciosos rom
pêrão a hostilidade, c foi preciso reconer âs arma~ para con
Eervarmos a nossa antiguidade e a ordem estabelecida. E' tl'iste 
a gloria que se alcança nas guerras civis; poróm não é justo 
que se entreguem ao silencio os serviços daquetles que arriscão 
a sua vida para sustentar o systema co o titucional. 

cc Eu julgo, pot·tanto. do meu dever publicar o exemplat· 
comportamento das tropas que com mandei, e signWcnr-lhcs a 
minha satisfação pelo seu valor e humanidade. O batalhão 
u. 1~ patenteou no fogo aquelle mesmo brio de que tantas ve.
zes fui testemunha na guerra peninsular, e á vista do seu hon
roso cnmportamcoto, não pude deixar de recordar-me da sua 
antiga gloria. 

C< O ~r. tenente-coronel Francisco José Pereira deve conven
cer-se de que os se"us serviços são da maioc· importanciu, que 
eu considero um dever agradecer-lll'os, e clle da rã aos seu, 
honrados officlaes, ofllciaes infP.riores e soldados, os meus agra
decimentos. 

cc A legião constitucional lusitana, patenteando uma coragem 
e firmeza digna de todo o louvot·, tornou-se nesta occasi:io rc
comnJOodavel pela sua conducta marcial, e mostrou quanto a 
sua denominação llle convem, fazendo vêr que os descenclen
tes dos antigos lusitanos são dignos de tal nome, e que a patria 
tem nella um firme apoio ao systema que abraçára. 

rc Eu faltaria ao meu duver se deixasse de dcclar;~r a minha 
satisfação pela heroica conducta do lllm. S1·. coronel Juão de 
Gouvéa Osorio, commandante de&te corpo, e dos mr~smus sen
timentos e.;tou possuído rl'lalivamente aos Srs tcn~tHPs-coro
neis Victorino José Je Almcicla Serriio e Joaquim Antonio de 
Alm~ ida, commandante dos batalhões, os quacs da c fio da mi 
nha parte os meus agradeccmentos a Lodos us ofliciaAs, oflir;ioes 
i nfuriorcs c soldadús dos seus respectivos corpo;. 

cc E' Lambem pat·a mim mui recommen lavei u boa maneirn, 
por que se houve o Cdpilão AntGoio José da Silva Leão, com
mandante de artilharia ela legião coostitucionollusituna, no ser
viço de que flli encarregado, e ellc daró. os meus agradecimen
tos aos 2" tenentes Carvalho e Olii'Cira pala sua bravura, o 
a todos os mais indtviduos do mesmo corpo. 

cc Eu deixaria de er justo se não expressasse a minha satis
fação pelos distiactos serviço:: do capitão José Fc!iciano t.la 
Silva Costa, com mand ante dos engenhei ros ela legião constitu
cionallo,itana; eu lhe agradeço a cooperação qu11 me tem pres·· 
lado e perfeilo comprimento de quanto lhe confiei, e igualmente 
ao capitão do mesmo corpo JoaqUim José de Groot p, mbo. 
A cavallaria é di~?na de inveja de seu paiz pela sua lldelidade, 
econstancia no meiO de uma cunvulsão política de tal orclcm. 

C( O lllm. Sr. coronel Francisco de Paula de Oli1•oi•·a devc: 
receber os meus agradecimentos pela disciplina que t~m feilo 
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obsen·~r no seu corpo, tornandO-o capaz de prestar tão assig
nalados o:erviços á suu palria, e cllc fani constar ao Sr. major 
Santa Bai'IJ<d a, e a todos os seus fieis c iltu:tres companheiros 
~e armas, que cu sei fazer-lhes a justiça devida Por esta occa
SJão devo fazer os bens menJcidos elogios ao S1·. major João 
Nepomureno, que, estando reformado, se reunia ao corp0 de 
caval!aria para se~ util á sua pa tr ia. 

cc Não devo deixar de publicar que o 111m. Sr. coron~l do 
corpo ele engenheiros Salvador José Maciel se me apresentou, 
c foi empregado no meu estado-maior. Seda preciso oomear 
cada oflicial para fazer a devida justiça ; porém eu lhes rogo 
de ficarem persuadidos de que muito sei apreciar os seus ser
viços, e que eu farei prcsl'nte a Sua Mageslade quanto são rele
vantes, não só pelo valor com que repeli irão os ataques, mas 
pela moderação e humanidade que fizerão conservar aos seus 
soldados para com os prisioneiros. 

dou en treter o fogo de f:Jzil para os fazer retirar para o forte, 
em cujas proximidades linhão tropa e duas peças; porém 
como do Tt·cm se fazia sobre a nos~a tropa um vivo fogo de 
mosquelaria e artilbaria, c o tenente-coronel nãQ._podia susten
tar-se naquelle ponto, sendo batido pelo flanco, e podendo ser 
obrigado a maoobrar pela frente, mandou avançar a peça que 
linha protegido os primeiros movimentos, e fez fogo sobre as 
tropas que esta vão estabelecidas DO T1 em; atacou-as e canse
guio desaloja-las, tomando tres peças com que fizerão um vivo 
fogo. 

cc E' mui recommendavel a guarda da legião de caçadores, 
que se achava no arsenal, commandada pelo tenente Baptista, 
e ~ guarda da casa do commercio e da misericordia, as quaes 
mu1 honrosa o fielmente consr.rvárão os seus postos. São mui 
dignos ele louvor o capilão do 1• regimento Jm;é Maria Falcão, 
o alferes da legião de caçadores l\ianoel José de Carvalho, os 
quaes, não só não tivcrão parte no levantamento dos seus cor
pos, mas até se apresentArão a mim para serem empregados. 

cc Tenho a maior satisfação em ter visto quo os com mandan
tes de alguns navios mercantes desembarcârão com as suas tri
polações para sustentar a cau5a publica, e que muitos indivi
duas dos regimentos de milícias se portárão com muiLo zelo. 

" No meio de lao desgraçados suceessos resta-me a consola
ção de poder dizer que ninguem foi o!Tendido senão no calor 
dos combales, que se tem tratado os feridos com todo o cui 
dado, c que no meio na~ desgraças reinou sempre o amor da 
hum~nidade.-Ignacio Luiz Madeira de Mello, brigadeiro go
vernador das armas. 

cc Esta conformc.-José Botelho de Araujo. » 

C< lllms. e Exms. Srs.-TeLdO··me VV. EExs. mostrado os 
desejos de verem uma narração circumstanciada dos aconteci
mentos militares, .que têm tido lugar nesta cidade, VV. EExs. 
poderáõ vêr na presente participação uma descripção liel do 
que aconteceu. 

c< Na noite do dia 17 os corpos desta cidade destacárão dos 
seus quarteis piquetes com sentinellas avançadas, que cooser
vãrão até pela manhª. A's 3 horas da tarde do dia 18 sabirão 
do forte de S. Pedro e quartel da legião de caçadores grandes 
piquetes, que se poslârão em todas as ruas das immediações do 
quartel do batalhão n. 12, e destacarão as suas sentinellas até 
quasi á porta deste .quartel, impedindo a pass~gem, mesmo a 
alguns officiaes do batalhão, que morão além do lugar que ellas. 
occupavão. 

cc lslo obrigou-me a mandar destacar do batalhão alguns pi
quetes c postar sentinellas avançadas; e qnaodo se eslavão 
postando atirârlío os piquetes pertencentes ao forte de S. Pe
dro alguns tiros sobre ellas, a que respond<lrão dous soldados 
dos nossos com dous tiros; nest~ tempo cl1egava o tenente-co· 
ron~l Pereira, que andava collocando os piquetes, c embaraçou 
a continuação do fogo. 

C< 1'utlo este compol'lamento das lrüpos du forte de S. Pedro 
me pareceu um priocipio de hostilidades, e então mandei oca
pitão do corpo de engenheiros José Feliciano da Silva Costa 
participar a VV. EExs. o que lioha succedido nos postos avan
çados, e protéslar, em meu nome, que eu não ficava res ponsa
vel por qualquer accidente funesto que tivesse lugar, e que es
tava disposto a repellir pela força quem atm:asse as tropas do 
meu commando. 

« O mesmo capitão me entregou o officio em que VV. EExs. 
me convidárão, e aos meus officiaes, para fazermos parte da 
assembléa, que ia deliberar sobre a questão dEJ governo das ar
mas. Eu fui reunir-me a assembléa, ainda de dia, com alguns 
dos meus officiaes, e q1,1asi ás ó horas da manhã retirei· me, 
com o prazer de ler cedido da mi11ha auloridar:le a bem da 
tranquill1dade, e enlào ordenei ao tenente-coronel Pereira que 
fizesse tirar os postos avançados Jogo que assim tivessem obr-ado 
os que tinha fronteiros. · 

cc Continuou por mais algum tempo o fogo de fuzil pelo lado 
do passeio, alé que se conseguia faze retirar ao forte todos os 
levantados. Como se tinhão r •· mpido as hostilidades em des
prezo de uma solemne convenção, assignada uma hora antes, 
vi que o dever de conservar o que a nação e el-rei me confiára, 
e às tropas constitucionaes do meu commando, estava ligado 
com o dever de procurar a nossa seguraoça ; eu procurei, por
tanto, o modo de poder repellir quaesquer ataques P. ei.Jrar 
eneruicam~nte. 

« Para este fim mandei ao coronel Juão de Gouvêa Osorio 
que pnzesse em movimento a legião coostitucioDallusilana, para 
podermos obstar a quaesquer tentativas que podessem empre
bender-se cont ra Dós. Consequentemente marchou para a Pie
dade o 1• batalhão, com mandado pelo seu tenente-coronel Joa
quim de Almeida, a quem foi determinado que não atacasse se
não a quem o atacasse; a mesma ord~m tlllba recebido o te
nente-coronel Pereira antes de ser atacado o batalhão 12. Man
dei reunir a 'a1lilharia; por! ia ser necesssaria: reforçarão-se 
as guamições dos fortes do Barba lho e Santo Antonio, confiando 
estas posições ao capitão Leão, commandante da artilhana da 
legião constitucional lusitana. 

c< Pouco depois de chegar o 1• batalhão foi-me participado 
que a legião de caçadores tinha :>ahido do seu quartel, e que 
oo catr.po ·da Polvora at~cára o corpo de cavallaria, que vinha 
marchando, em consequencia das minhas ordens, com uma 
companhia da legião constitucional Jusitaoa. 

cc Nesta occasião foi ferido o capitão Pereira, da cavallaria. 
!\!andei logo o 1• batalhão ao campo da Polvora, e quando che
gou ao quartel da legião de caçadores, uma porção della, que 
ahi estava encerrada, fr.z um fogo mui vivo sobre elle. O te
nente-ooronel mandou ao quartel o tenente Silva, do- mesmo 
batalhão, para propô r que se acabassem as hostilidades, con
forme eu lhe 01 denara; porém esta moderação foi inutil : os 
C)açadOI'es continuárão a fazer fogo e insultarão o tenente Silva, 
querendo atG mãta-Jo. 

cc O tenente-coronel vio-se na precisão de atacar o quartel, o 
qual foi tomado, aprisionando-se os que não poderão esca
par-se. Nesta operação, que foi executada com muito valor, foi 
ferido g1·avemente o capitão Antonio Caldas, e contuso o capitão 
Aragão. 

cc Ao mesmo tempo que isto acontecia, DO quarte~ da legião 
teve participação o tenente-cor\oncl Almeida que as avançadas 
do 1 o regimynto esta vão jâ fazendo fogo sobre uma avançàda 
do 2• batalhão, .que eslava na e~boccadu t-:.1 da calçada CÍi! 
Palma. Mandou logo uma-compaolua a socco1Ter a avHnçada? . 
e como o fogo se contióuasse mui fortemeote m ndou todo o 
batalhão. • l. 

« O 1• re ~imento fui·se retirando na (!lirecção do seu quar
tel, fazendo ." porém, um vivo fogo, e o bâtalhão o seguia até á 
porta do mesmo ediflcio, onde o regimento se fe~ fo rte, fe
chnndo o cancellão, e en tão entreteve de toda o patt um fogo 
desesperado. Isto obrigou a .atacar o quartel, que fo1 levado, 
fazeodo-se dentro uma ob_tinada reoistencia. 

cc Ainda depois de tomado o quartel houverão soldados, que, 
escondidos debaixo das tarimbas flzerão fogo sobr:c quem en
ll'ava. Uma pa rte do r• ·gimento fugio e o resto foi aprisionado: 
VV. EExs . provavelmente souberão já que este regimento sa
bio do quartel na manhã do dia 19, e marchou até ao campo da 
Polvora. Dahi marchou uma parte para o foFte de S. Pedro e a 
outra para o quartel, e foi a que atacou ao 2• batalhão. 

cc A's 6 horas e mei~ da manhã ouvio o lenente-coronelliros 
de fuz:J para o lado da rua de João Pereira ; formou o bata
lhão, e a este lcmpo chegou um cabo de esquadra do piquete, 
tjue eslava no campo da Piedade, a participar que as <avaoçadas 
do rrgimento de arlilba1·ia linhão rompido o fogo, e que muita 
tropa marchava pela rua de João Pereira, com peç11s de arti
lharia. 

cc Em todos estes choques consen•árão os soldados a maior 
moderacão, o que faz muita honra ao coronel O orio, que ahi 
se achou, como aos commandanles e mais ofliciaes de todos os \ 
corpos, e á por lia cuidúriio com o maior desvelo em fazer con
duzir os fe1 idos para os huspitaes. Depois que não tive mais 
a recoia r dentro da cidade, reuoi a; forças na Piedade, e man
dei do tardo intimar ao forte qne se renJesse, a que se me res
pondeu mui confusamente. Então delermioei-n1e a bloql.l1lar o 
forte no dia segutnte, e urdenei ao capitão Costa, commandaote 
de engenheiros da legião constitucional lusitana, que fizesse os 
preparativos para esse fim. 

cc O tenente-coronel Pereira avanço:~ logo para o campo da 
Piedade, com parte do batalhão e uma peca. A' sabida do 
quarielouv;o atirar rtou~ tiros de peça, e quando chegou á Pic
da~e aurárao o lercCJro tu·o com metralha e alguns ds mosquc .. 
lai'Ja. :\Iauclnu <.lar uma descarga, can·egou os facciosos com a 
bayoneta, ganhou duas peças de artilharia postadas defroote 
da igreja do Rosario e convllnlo das Mercês ; ahi fez alto, n1an-, 

" Na manhã tio dia 20 tomei a iolimar··lhe que se rendesse, 
escrevendo para este fim ao brigadeiro Manoel Pedro de Fr<' i
tas Guimarães, dizeodo-lbe que respondesse dentro de duas 
horas, o qu•l respondeu ao tenente JJoutel, que fôra o mensa
geiro, que Dâo era passi vo! dar u resposta com a br~v idade 
exigida, e que a elle é que competia marcar o tempo para a 
resposta. 
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cc Sabendo d~ tarde que, pelo lado do campo de_ S. P ed ro, 
se ia evadindo a guarnição do for tP, ~om arm HS, vt (jlle a rut
nha moderação e a suspensão de hostJitdado que eu ttDba pr~
ticado durante a manbã, e · na tarde e n01te antecedente,n~_o 
era bastante para obrigar a guarnição.~ obrar ~orn_o eu lbP._tnlt
mei; e mandei ao 2• batalhão da legtao con~tttuc~onal l~s~tana 
que marchasse pela estrada das Bt•o tas, em dtr_ecçao ao st.tl:> do 
Bom Gosto, pora ev ita ~ que contiP.uasse a fugtr a guanuçao, c 
para evitar que alguma grande porção della podesse manobrar 
sobre as nossas posições. . . , 

cc Quando n batalhão tinha .chegado ao meto do ca mtnho 1 e
ceheu a guarda avançada uma descarga, que lhe attrou uma 
partida de tropa que sahira do forte. da qual resultou a mo ~·te 
de um soldado do batalhão, e fi cou ferido um de cavallana. 
O batalhão carro•gou S<;Jbre. a pa_rLida, que pôz ~m desordem, e 
depois consPgu io aprisJOnar mmtos soldados dtpersos. Quando 
o batalhão chegou a sua posição conheceu que o forte esta v a 
abandonado. · • . . 

cc A' noite veio o commanclante do regimento de arttlharta 
Bernardino Alves de ArauJo couvenoionar comigo sobre a sua 
rendição, e na manhã seguinte occupât'ão o forte as tropas .do 
meu com mando, não se encontrando dentro senão o bngadc1ro 
Manoel P edro, o capitão do regimento de artilharia, o capitão 
Jaoacio Cot'rêa, um quartel-mestre e alguns cadetes. · 
"'cc Durante a tarde do dia 19 e no dia 20 fez-se fogo por al

gumas vezes sobre os nossos postos e senlinellas a'•ançadas, e 
até pessoas mal tntencionadas atirárão por di[erentes vezes de 
dentro de algumas casas sob re a tropa ou offic taes que translla
vão pelas !'Uas. Taes são os acontecimentc~s nHhtar~s,que ttv.e: 
rão lugar nesta cidad~, no~ quaes eu nao fiz sen;;o o que fot 
absolutamente necessano para se defenderem as tcc1pas do roeu 
com mando, não sermos envolvidos e evitar os males que daqut 
se seguirião:.. . . _ 
· cc Deos gttarde a VV. EExs. Quartel-1\_eneral da. Balua, 2~ ~e 
Fevereiro de 1822.-lllms. e Exms. ;:;rs. prcstclente e mats 
membros da junta provisoria do governo da Bahia. (Assignado) 
-Ign~cio Luiz Madeira de Mello, bt'tgadetro governador das 
armas. , . 

cc Esta conforme.- Joaqutm José de Groot Pombo, capttão
engenheiro ás ordens do general de Pernambuco; » 

cc I~nacip Luiz Madeira de Mello, brigadeiro ef!eclivo dos 
exercttos nacionaes e reaes, e governador das armas desta pro
víncia por S. M. o Sr. D. João VI, etc. 

cc Querendo dar um publico testemunho de humanidade a 
' todos os nossos irmãos de armas, que, pelo JDfausLo snccesso 

do desastroso dia 19 do co rrente, se acbão ausentrs dos seus 
respectiv os corpos, é rio mais s~grado dever da miohn sentii 
bilidade declarar perdão rtos cnmes de dcsobedtr.ncta e deser
ção a todos os individuas das graduações de sargP.!ltos até sol
dados inclusivamente dos corp05 da 1• e 2• lwha, que se 
achão' incursos por se haverem infel iz e ioco nsid er~damente 
precipitado nelles apresentando-se nos seus respecttv os regt
mentos dentro do' prazo de 15 dias, contados da data deste, os 
que residirem dentro da cidade-e seu termo, e de·30 os que va-
garem pela provincia. ~ 

(C E' outrosim da minha maior obrigação rccommendar e de
clarar a todos os paisanos, que pega rão em armas da nação 
naquelle dia! as devem restituir no. prazo assignado, fica!ldo 
iaualmente ltvres e perdoados, debatxo da pena de que, nao o 
fazendo, se procederá contra éi les, na conformidade das leis a 
esto respeito. . 

cc E pat·a que chegue á noticiJ de todos, este se publtcará a 
som de caixas pP.las ruas e praços publicas des ta ci~acle. Faus
tino José Estrella o fez na Bahia em :15 de Fevermr<;J de 182~. 
José Ilotel lto iie Araujo, official-maior da secretana, do go
verno das armas, o fiz escrever. 

cc Está conforrne.-.Toaqnim José de Groo t Pombo, ca!fitõo-
engenheiro ás otdens do general de P ernambuco. » . 

" Sendo necessa rio prevenir qualquerdespcza, que se possa 
fazer com os ofllciaes de proxin1o promovidos pelo Sr. briga 
dciro aover·nador interino das armas, ordeno que para todos os 
ditos promovidos, tanto na ell'ectividade de postos~ como em 
graduações, fiquem .P~L' ora. suspenso>,· e .s~m eiT~tto os seus 
vencimentos e cxerctctos, ate a ulttma deCJsao de Sua Mages
tade, a quem serã presente todo este negocio, para o que man
dará Vossa Mercê pôr as compjltentcs notas á margem dos as
sentos de cada um dos ditos o[~ciaes assim promovidos e grd
duados. 

cc Quartel-general da Bahia, 26 de Fevereiro de 1822.-- lgna
cio Luiz Madeira ele Mello, brigadeiro governador das armas. 
-Sr. vedor-geral das tropas. 

« Está conforme,!-José Botelho de Arauj o. ll 

cc Attendendo a qne muito convem simplificar o expediente 
de adminisiração e disciplina militar, por ser esta simplificação 

mui precisa para a boa orr lem. ao mesmo tempo que tem toda 
a analogia r.on1' ã si mplicidad•J do system r constitu rional, de
termino que até a decisão de Sua lllagestado fiq ue pe1·tenc•'ndo 
a es te govcm o das armas a inspecçà'l elas tropas ela província, 
ficando ás minhas ordens os ofri ciaes empr~gndos nesl.e set·viçu 
para serem occupados como fcll' c.onveni~ntc, devendo diri
gir-me os commandantes elo corpos toda a corrcspondeucia re
lativa á in pecção. 

« Quartel-general ela Bahia, 26 de Fevereiro de 1822.-lgna
cio Luiz l\Indeira ele Mello, brigadeiro go''("ruaclor das armas. 

rc Esta conforme.-José Botelho de Araujo.>> 

rc Illm. e Exrn. Sr·.-A junta pr·ovisoria do governo accusa 
a recepção do officio de V. Ex. de 2 rio corrente, que incluia 
o requerimento üo protesto dos commandaotes dos corpos da 
Portugal aqui destacados, o do de cn vallarla ela leg ião ele caça .. 
dores, o participa a V. E\: . que, em conformidade do mesmo 
ofn cio, tem oPdenado ao Dr. juiz de fóra elo crime que o dt to 
requerimento se incorpore aos ~utos du summario a que está 
procedendo acerca dos acon tecimen tos do dia 19 l\ segu intes, 
passao do o r-scri vão respeuti vo ele assim se haver cumprido a 
competente crrLidão, que será transmittida 1 V. Ex. logo que 
es ta junta a receba. 

cc Deos guarde a V. Ex. Palacio do governo da Dahia, 4 de 
Março ele 1822.-Tllm. c Exm. Sr. brigadeiro govemaclor das 
arrTtas desta proviocia.-Franci co Vicente Vianna, presidente. 
-Francisco Caroeim de Campos. secrcta rio.-Franl' isco Eles
hão Pires de Carvalho e Albuquerque.-Manoel Jgnac'io da Cu
nha e M~nezes.-J osé Cardoso P erei ra de Mello.-Antonio da 
Si! va Telles. 

(( Estâ conforme.-José notelbo de AraUJ O. )) 

cc lllms. e Exms. Srs.-Constando aos commandantes dos 
corpos de Po rtuga l aqtll rtestacados, e ao com manda o te ela ca
vallaria da legião de caçadores, que VV. EExs. têm encarre
gado o Dr. juiz do fóra elo crime ele proceder a um ELtmmario 
sobre os acontecimentos do dia 19 e su bsequentes, dirigirão-me 
o reqoerimento incluso, ém que prote3tão contra o resultado 
do dito summario na parte que lhes f() r· prejucial, por laborar 
o mesmo em nullidade e suspeição de ministro, e me pedem 
que eu depreque a VY. EExs. qrw mandem incorporar o 
mesmo requerimento aos autos do dito summario, passando o 
competente escrivão certidão de assim ter praticado. 

cc R ogo, portanto, a VV. EExs. de mandarem que o Dr. juiz 
de fóra do crime faça incorporar o mesmo requerimento in
cluso aos autos do summario a que VV. EEx~ . mnnclóriio pro
ceder o dito jutz do crime, passando o respectivo escrivão a 
cortidão de a~sim o ter feito, a qual me s!lrá remeti ida para o 
poder fazer constar aos ditos comrnandantes. 

rc Deos guarde n VV. ÉExs. Quarlel-gcneral da Bahia, 2 de 
Março de 182;.?.-ltlms. e Exms. Srs. prosiclen te e nrais mem
bros da junta provisional do governo da DahiD.-lgtHtcio Luiz 
Madeira de Mel ln. 

cc Est;i cont'or·me.-Joaq.tim J osé de Ül'Oot Pombo, capitiio
engcnhciro ~s ordens do general do Pernambuco. >> 

cc 111m. e Exm. Sr.-Sendo tão publico. como sedicioso, o 
rompimento das hosti lidades fl'ÍlO pelas tropas du regimento 
de artilharia, 1• do infanta ria c legião de caçadores a que se 
aggreg<ir'àl• muitos milicianos naturacs do pa iz c paisa nos. prin
cipiando por piquetes e scntio ellas avançadas a atacnt' alguns 
europeus, e fazendo fogo sobre alguns piquetes das tropas que 
temos a honra de com mandar, os quaes V. Ex. tinha mandado 
estabelecer em consequencia clnquel le máo comportn mento; e 
não podendo, portanto, admittir questão que da parte claquelles 
co rpos se principiou o fogo contra o' oos<os , que lt'<rnquillos 
se conserva vão para ·manutenção ela urdsm C! rcbutcrem os in
sultos com que fossem a tacado~ ; ngont nos clwga a noticia tjue 
a Exma. junta pr·ovisot ia clú g•Jverno desta provincia oxpeclio 
uma por taria ao Dr. juiz de fóra do crime, nfim de proceder a 
um summario por tes temunhas, que bem lhe parecesse, para 
se vi r no conlJCctmento de quem rorão os primeiros que r-om
p()rão o fogo, que deu imtJulso nos subsequentes estr~gos nos 
desastrosos acontecimentos, quetnlulórão esta cidade nos dias 
19 e 20 do corrente . 

cc Quando, Exm. Sr., vêmos que de um f<~cto por todos tão 
GOohecido, e até descr-ipto rm folhas puhlicns, vai a sua \'C l'll 
cidade depender de um summario de averiguação particular, 
sem numero de tes t1:mrunha~ , c estas ao arbitrio de um tal ju1z 
informante, não deixa de yir às nossas lembl'!tnças que o espí
rito da facção [!Ossa inlluir muito uessc arto, principalmente 
quando os facciosos pretcodl'm colorcar o sou sedicioso proce
dimento, maculando as no,sas tropas, como as primei r as no 
rompimento do rogo, vindo, portanto, esse meio, que pan'ce 
lembrado a .bem de conhecimento mais authent ico da verdade, 
a sf r o ma.is apto para esta set· suflocarJa, ou quando menos 1'~
zer i.Jalançar a rea lidade do facto, como passamos a demonstrar. 
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cc Ningu~m ignora, e até r:onst.a pela~ portarias da Exma. 
j unta do governo, pela acta du se:;são, que e>ta (por c• usa das 
objocçõcs suscitadas contra a execução d~ carta r~gia, por. on.de 
foi V. Ex. nomeado para general das armas dcsto provrnc1a) 
rez vir á suá presença a camara . as corporações desta cidade, 
além de outras pé>soas, e Eendo por Lotlos rQcon~leci~a por legal 
a mc,ma carta régia , re .tando por conseguencra o fazer-se re
gistrar, c em seu cumpnmento ncar V.l~x. empo.sndo no go
verno o as urmas, assim não aconteceu; antes, appa recendo ~r.t 
queslfio os objcctos qnc impcdi:!.o .a elfecliva e~ecuçãodaq uella, 
foi o meemo Dr. JUIZ de fóra do cr1me, que entao serv ra de pre· 
sidcntc da camara, o primeiro que o!fereceu duas duvidas pa ra 
obstar ao seu cumprimente.., fundando a primeira (a que cha
mou de diroito) em se não acbar na mesma carta, como era 
ordenado no regimento dos governadoras das armas do 1-<> de 
Junho do 167$, quando, á vista doS) [do dito rcr,imento, se vtl 
que é m~ito mal applicJda a duvida, porquanto, quando no 
mesmo paragr,lpho se exige este registro, na fúrrna dr, esty lu é 
só das patentes. mas não de uma carta particular de el· rei , 
como a de V. Ex., pela qu~l o me, mo Senhor houva por bem 
de o encar regar do governo das armas. pois que, sendo c;ta fe
chada c positivamente dirigida a V. Ex., jamais podia admiltir 
tal registro naquella contadorin , restando tão súmeute, na con
furm idade do mesmo § I, o insinuar ao juiz e of(lciaes !la ca
mara aquulle diploma, para que lhe venll• á noticia a sua juris
dicção, e depoi s razê-lo traslaJar r.10s livros da mesma camara.e 
da vedaria, o que V. Ex. cum pr1o tia sua parte e assrm o exr
gio , sendo impugnado com manifesta desobedieocia a autori
dade de e!- rei. 

" A segunda duvida (a q•re denominou de segurança ou de 
util idade) que ap resentou contra a execução da carta foi fun
dada em uma rcpcesentação, assignada por 425 cidadãos, que 
recla ma vão contra a posse de Vussa Excellencia, afim de que 
rJsla se não eflectuasse sem que as camarus da provincia fossem 
ouv idas , e se levasse este negocio á presença do sobera no con
gresso; o, sendo sustentada esta opinião pelo dito ministro, 
veio consequentemento a apoiar um procedimento dirigrdo a 
infringir a ordem regular que o soberano congresso tem esta
belecido sobret a fúrm a, c quando o povo reassume o seu poder,_ 
ao qual é vedado oppôr-se ás determinações do mesmo sobe
ranu congresso e de el-rei, sendo-lhe unica menta permittido, 
depois da execução das mesmas <let~nninaçõe~, dirigir as suas 
petições ós córtes c a el-rei, vindo de mais o dito ministro por 
esse meio dar azo a que não possa vigorar o imperio da lei, fi
cando a tJxecução desta sujeita ao livre arbítrio de um punhado 
de facciosos que lbc resistão. 

cc Temos, portanto, que a devassa summaria ou infor·mação 
testemunhal tirada por· tal ministro vem a ser suspeitosa, visto 
ter· se mostrado o mesmo ministro de systema anti-constitucio
nal por se ter declarado apoiador daquelles sediciosos, compre
bandidos nos casos dos ~S\ Il e IV da Ord.,liv. V, til. VI, por 
se oppc\rem ao e> pecial mandado de el·rei e livre exercício do 
seu rea L pode r. 

cc Além de quo se esse caso primeiro, sobre que se manda 
proceder ao summario, es tá comprehendido nos da Orden., 
li v. 1, tit. 65, SI 31, e mais leis cspeciaes, melhor seria que, 
sendo, como foi. acontecido nesta cidade, e de que não podia 
haver ignorancia. proceder-se ex-omcio a uma devassa dentro 
de dous dias, na conformidade da mesma lei; e desta fórma 
irião depôr testemunhas que a vertladc declarassem, sem ficar 
ao arbítrio do juiz o chamamento destas, co mo nca naquelle 
summario particular, onde podem ser chamados para testemu
nhas cu-réos do mesmo dehcto . 

i! Com:>, portanto, deste pr·ocedimento se póde seguir con
tradicção da verdade em grave orrensa a nossa hon1·a e compor
tamento militar e constitucioua l, além de podermos noar argui
dos da falta de observancia da ordem que de V. Ex. recebemos 
de não atacarmos sem sermos atacddos; e sendo, portanto. !e
gitimas partes para podermos oppOr-nos áq'uel!os actos, que 
podum vir a ser-no; prejudi ciaes, tJ como o meio de suspci\ãO 
ao juiz dlll tal caso nos é vedado pela Orden., li v. 11, SI Ill, sen
do-nos, porem, permittido o podermos protestar comra a inva
lidade dos m~smos actos, segundo se vé na nota-3-de
bu!xo da letra-S-df? Itel?ertorio dás Orden., impressão de 
Counbra, pag. 721, ass1m u tazemus, e por via do presente:: por 
nós assignado declaramos e protes tamos contra o resultado de 
tal summario nn parte em que nos possa prejudicar. 

cc E para lfUC o presente protesto tenha o seu dev ido eiieito, 
rogamos e pedimos a V. Ex. que haja por bem depro•car por 
seu oflicio á Exm. junta provisronal dQ governo desta provín
cia, alim de maudao· incorporar este no.; autos do dito summa
rio a que mandou proceder, e que o escnvão nos dê ccrtitlão 
de o ter assim prat1cado.-E receberão mercê.-João Je Gou
vêa Ooorio, corunel com mandante da L. C. L. 

(Seguem-se outras assignaturas.) 
i! Está conforme.-Joaquim José de Groot Pombo, capi tão

eogenhei ro ás ordens do geu!lral de Pernambuco. » 

u 111m. e Exm. Sr.-A junta provisot·ia desta provincia 
en da a V. Ex. o auto incluso do exame a que se havia 
mandado proceder em consequencia do oflicio de V. Ex. 
rle 26 de Fevereiro pt·cterito, para se conh ecer se as 
portas da Cílsa ond e morava o brigadeiro 1\lanoel redro 
de Freitas Gllimat·ães linltão sido anombadas por solda
dos do batalhão n. 12, como se lhes aLtribuia, o que, á 
vista do mesmo auto, se deduz ser falso. 

« Deos guarde a V. Ex. Palacio do governo da Bahia, 
ú de i\larço de 1822.-Lllm. e Exm. Sr. brigadeiro gover
nador das armas.-Francisco Vicente Vianna, pt·eside.nte. 
-Franci co Carneiro de Campos, secretario. -Francisco 
Elesbão Pires de Cat·valho o Albuqn erque .-i\Janoel Igna
cio da Cunha e Mcnezes.-José Cardoso Pereira de i\lello. 
- Antonio da Silva Telles. " 

éópia do exame. 

<< Anno elo !lâscimenlo de Nosso Senhor Jesus-C!Jrislo 
de 1822, aos 27 do mez rle Fevereiro elo clilo anno, nesta 
cidade da Bahia e rna de João Pereira, em casa do bri
gadeiro Manoel Pedro de Freitas Guimarães, onde veio o 
Dr. juiz de fóra do crime, comigo escrivão do seu cargo e 
o carpinteiro do concelho José Ferreira Feio, c o pedreiro 
que mandou-se chamar, VictClriano norlrigues, a estes 
deferio o jurameuto dos Santos-EI'angclllos para que exa
minassem n dita casa e declarassem os estragos que nella 
se acha yao ; e, r ecebido o juramento, passando-se a exa
minar a Jrente da rua, nenhum estrago ou arrombamento 
se achou, e eslava a porta principal e janellas da frente 
fechadas, e pela parte do quintal nada se pôde ol.JBervar 
por ser este murado c se achar a porta do muro fechada, 
e as janellas do alto da parte do quintal estavão illesas, 
sem defeito, salvo se o linha no baixo, que se não 
pôde vêr . 

« D9u fé assim se passar, e fiz este auto em que assig
nou o ministro, comigo c os peritos, e o official de justiça 
Eugenio Ferreira dos Santos. E eu Manoel Luiz da Hocha, 
escrivão, o escrevi.-Bastos.-Manoel Luiz da Rocha.
Victorino Rodrigues de Souza.-Eugcnio Ferreira dos 
Santos.-José Ferreira Ji'eis. 

« Está conforme.-José Botelho Al'aujo. )) 

« Illm. e Exm. Sr. brigadeiro Ignacio Luiz Madeira de 
Mello.-Cheio da mais vil·a, gratidão vou á rcspeilavel 
presença de V. Ex. levar o sincero testemunho do mais 
profundo rec:onhecimento pela tranquillillidade e socegq 
em que as sabias resoluções de V. Ex têm posto toda esta 
c~dadc,. no fDeio das violentas comrnpções <Jl\C a tem ha 
dtas agllado11 e que, a núo serem corL1,1das as suas lunes
las conscquencias pela moderação de Vc. Ex., serião hor
rorosas nos seus progressos para toda esta província. 

« Com os mesmos sentimentos de gratidão dou a V. Ex. 
as devidas graças pela benigna protecção com que farão 
tratadas as religiosas communidades de freiras, sempre 
expo~tas a solfrct· graves damnos em crises perigosas, 
quando não são defendidas por uma vigiloncia 'tão provi
dente como a de V. Ex. Queit•u o céo felicitar em tudo o 
governo de V. Ex. para conlinuamws a gozar das pros
peridades da paz que elle nus promellé, e cu ter a honra 
de empregar-me no ~eu serviço, que muito prezo e .es
timo. 

« Deos guarde a V. Ex. muitos annos. Bahia, 22 de 
Fevereiro tle ·1822. De v. Ex. o mais aLLento venerador e 
set·vo obriga~issimo.-.Tosé Fernandes da Silva Freire. 

« Está conforrue.-Jusé Botelho de Araujo. )) 

" lllm. e Exm. Sr. IJrigadeiro g_overnador das armas 
desta provinoia. - A respeitavel carta de V. Ex. de 6 do 
corrente, que muito me 110nra com expressões que eu 
não mereço, e que só são proprias da bondade de V. Ex., 
me deixa por extremo obrigado pelo apreço que faz da 
miulla carta de 22 do passado, em que ingeuuamente 
dei a V. Ex. os d ~vidos agradecimentos pelo zelo r.om que 
protegeu os eo nl'entos das religiosas em geral, e particu
larQlente as pessoas das mesmas, quando sahirão em 
commuuidade para us dos conventos do Desterro e Sole-
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dade, e no seu regresso, depois de · restabelecido o socego Ires e criados.-Pe<lt·o .Betlanio.- .Joaq nim .Jo<é da Silva 
publico pelas sabias providencias de v. Ex. ~laia . -Casas da r.amura, 16 de Feve1·eiro de 1822. 

"Se aquella carta, c esta mesma, podem dis:ipar os . ~ Est~ cont:o_rm,e---:Joaquim}osé .. de Groot Pombo, ra
falsos hoalos espalhados no reconcavo ele se lert> rn lra- p1fao-cn"enheuo dS otdens do 0 eno1al de Pclnambt)cO. ,. 
lado os templos com pouco respeito. e rlelapi1lado ;rs sn11s 
alfaias e preciosidades J.cla tropa dos batalhões anxilia
dores, póde V. Ex. rnanda-las publicar prla imprensa. 
E se uma verdade co111prnvaila com o puhlico testemu
nho de urna cidade inteira necessita de mais verifl cativo~. 
eu r.stou promplo a da-los de muito boa IOlltade por mim 
e pelos respectivos porochos, e prelados regulares, para 
que conste com locla a evidencia a fnlsidade de tão hor
rorosa impostura. 

" Para tudo quanto fõr do servi~o d·a pall'in bem da 
constituição da monarchia, e parlicnlarmente d~ V. Ex , 
achará a miuha vontade promptissima na cxecuçiJO dos 
seus eslimaveis preceitos. 

« Deos guarde a pessou de V. Ex. muitos annos . De 
V. Ex. o mais allcnlo venerador e obrigadrssimo cr!ado. 
-José Fernandes ~a Silva Freire. Bahia 7 de ,'tl <u·ço de 
:1822. ) 

" Este\ cvnforme.-José Botelho de Arnujo. n 

'' Illm. e Exm. Sr. lgnacio Luiz Madeira lle lllello.
As religiosas ursulinas de Nossa Senhora das Merc~s vãó 
pela fórma que lhes é possivel aos pés de V. Ex., pela sua 
prelada, e esta pela sua communidade, agradecer a V. Ex. 
to~ o ? bene~cio feito áquella c ao cot)venlCl, mostrando pelo 
fct_to 1·e~e~ t~o ser ca_llwl~co romano c sem defeito , por 
CUJO prmc1p10 e obngaçao nossa fica esta commuuidade 
rogafldO a Ocos tres vezes cada dia, no cõro, pela saucle 
de y. Ex. e Ex ma. senhora, e crue lhe dê forças para aba
ter os malvados que existem nesta cidade, afim de lustrar 
sempre a verdade da nossa sagrada religião, e se1;mos 
em lodos os tempos de V. Ex. a mais alteula subdila e 
criada. -=-soro r .Bernardino Maria do Coração de Jesus su-
periora.-Em 26 de Feverei1·o de 1822. ' 

" Está conforme.-José Botelho de Araujo. 

« Illm. e Exm. Sr. brigadeiro governador das armas . 
-Achando-nos nas casas da camara, como era nosso de
ver, pot· ser hoje dia de suas conferencias, recebemos 
participação do juiz de fóra desembargador presidente 
em que se achava doente, e por isso impossibilitado de 
poder comparecet·; o vereador Bernardino Marques desde 
4 do corrente se acha ausente no seu engenho, e Si11•estre 
José da Silva não compareceu : esla1•amos no entanto cui
dando em alguns obJectos economicos do senado quando 
nos entreg()u o capilão-engenheiro José Feliciano da Sill'a 
Co_sta o officio _ele V. Ex., que cobria a carta régia de cl
rei o Sr. O. Joao Vl, em data de 9 de Dezetúbro do anno 
passado, para o senado dar o devido cumprimento. 

" Não podendo nós hesitar um instante no cumpl·i
mento das reaes ordens, nmndámos im111cdiatamenle pelo 
escrivão pÕI'_ o-c l!~pra-se-;-e participar ao presidente 
pat·a este avtsar o JUIZ do enme, e na sua falta o juiz d 03 
orphãos, hem coruo ao vereador Si lvestre, para no seu 
impedimento se avisar outro; fazendo-se este aviso antes 
do meio-dia, agora, que sflo 2 horas, recebemos pal'lic.i
pação do presidente que está doente, e que nós avisasse
mos outro presitlente, o que nos parece incomp<.Livel por 
sermos só dous, que não fazemos vereução, e ser costume 
o presidente avisar outro presidente, e este convocar a 
camara por meio de ofl1cio do escrivão. 

" Nestâs circumstancias nada mais nos cumpre da 
nossa parte do que participar a Y. Ex. que estamos 
prot_nptos a cumprir a carta régia, como é nossa sagrada 
obngação, e comparecer no senado a todo o momento 
que para isso seja necessario, podendo no entanto v. Ex. 
dirigir-se ao presidente para este fazer convocar a c'a
mara a todo o instante, quando assim seja necessnrio, 
antes do dia 20, que é o tle suas sessões ordinarias. 

" Deos guarde a V. Ex. por muitos annos. Nós somos 
com todo o respeito llc V. Ex. muito allentos venerado-

Em sess!1o de 29 de llfaio de 18'22 . Remetlido d commi~sáu 

dos negocias políticos do Brasi/1 e qtte se imprima. 

-« Scnl10r.- Em 7 do corrente dei parte a \'ossa ~l age::.
tade dos acontecimentos, qu e IHI I'ião Li<l o lugar nesta ci
dade, e das cartas que· sobre ell cs dirigira a el-rei: ho je 
lenh o escripto nol'amenle a Sua Mages lade, fallando-llle 
mais especiOcadameute sobre o brigadeiro ~Janoe l Pedro 
de Freitas Guimarães, e so)Jre as providencius, que jnlgo 
da primeira urgeucia para conservai' esta parte da rnonar
chia porlngueza. Estando intimamente convencido elo 
dr.svrlos e cuidados, que Vossa Magestade se dá pela fe·· 
li cidade. da pat ria, eu me dirigiria a Vossa Magestadc sobre 
laes objec tos, ainda quando isto 11ão fosse do meu IJri
rueiro llcver. 

" Para não êo n::tr111i1· o precioso tempo , que Vos. a r\lu
gcstude emprega em seus importantes trahalllos, narrando 
novamente toclos os aconlecinrcntõs, que lênr flugella do 
esta cidade, atlrahirei a allen t;ão de Vossa -~lirgc&tade só
mente para aquelles dons pontos. 

"Quando o brigadeiro Manoel Pedro tomou ogovem~ das 
armas, ftlll consequencia de ser o mais graduado offit:ial 
qu e existia aq_ui, via-se claramente que o panido revo
lucionario, ou independente, recobrára uma gr·ande ener 
gia, por l"ê l' á testa da força armada um dos mais reco
nhecidos independentes. Forão insultados os soldados 
europeos, e deve-se á disciplina rigorosa que seus cltefes 
lhes flzerão guardar, o Le1·em-se evitado grandes desor
dens. Deu o mesmo brigadeiro todos os passos para faze r 
progredir o partido, assu1pindu até autoridad~:s, que- só 
pertencem aos grandes podere.s do Estado. Fez grandes 
promoções, despaclwndo lodos os orflciaes do regimento 
de .artilharia, e outros muitos individuas, conhecidos desde 
longo tempo por famosos independentes. ~landou ornar 
as bandeiras do mesmo regimento com uma legenda em 
letras de· ouro, que seus ortlciac escolhessem, e que seria 
executada á custa do soldo dellc brigadeiro. Procurou 
os meios de augmenlar a forca aos corpos do paiz, pu
blicando · bandos para perdão· de desertores e para o re
cnll.amenlo. Mandou reunit' ao dito regimento de artilha
ria uma parte do seu destacamento, que Linha no Morro 
de S. Paulo. Mandou apromplal' companhias de militias 
para marcharem para aquclla forlalew, logo que sobre a 
costa appurecesse inimigo, esquadra ou cvmboy. Não 
tendo nós gueTl'a com potencia alguma, e te11do-se e~pa
lhado nesta cidade que no Ilio de Janeiro e Pemambnco 
obriga vão a embarcar os corpos europeos alli destacados, 
deve colligir-se que o brigadeiro ~lanoel Pedro e o par
Lido revolucionario, Lemenrlo que aq;..telles corpos vies
sem busc:11· aqui um a!JI'igo até r.::ceberem determinações 
de Vossa Mages1ade e de el-rei, queria oppõr-se ao seu 
desembarque naqnella siluacão, no caso que por qualquer 
motivo fossem demanda-la . · 

" Quando se cspalh<irijo aquellas noticia do nio de Ja
neiro e l'ernambuco, aberlameule se dizia que a,; tropas 
d.e Portugal aqui exist('Jltes ião a ser obrigadas a embar
car, e os facciows flzerão circular mnilas proclamações, 
exhorlando o povo e tropa a seguir o exemplo claquellas 
duas cid ades ; porém as tropas de Portugal, fi r rues em 
seus principias de h o ma e ·amor da pall'ia, que têm sem
pre desenvolvido, estavão dispostas a morl·cr antes no 
posto qne a naçito e el-rei lhes confi{n·a, do quo deixa-lu 
sem ordem de quem unicamente as póde manda1· re
tirar. 

" Deu ordens o mesmo brigadeiro para se acabarem de 
armar alguns regime.ntos ue milicias de fóra, ao mesmo 
tempo que na cidade se lmnavão medidas para desurmar 
aquelles regimentos, que são peln maior parte compoMo~ 
de europeus. Taes forão os pnssos que deu uquclle bri
gadei ro desde 3 até i5 de Fevereiro, en1 qu e recebi a 
cm·la régia de 9 de Dezembro de 1821, pela qual el-rei 
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h ou ver a por bem confiar-me o governo das armas desta 
província. 

« Tenrlo-se espalhado no dia 11, pela chegada dr um 
navio do Porto, aquella resolur;ão de el-rei principiQu o 
partido revolucionario a buscar a manrirn de a cn1bara
car bl'm persuadido de qne ello perderia muito para os 
seu~ intf.'ntos, uma ,ez que a força armada deixasse de 
estar debaixo do seu influxo. A ct~rta chegou 1111 dia 1.5; 
nesse mesmo dia fui apresenta-la á jnnla provisoria e ao 
general das :u·mas,_ que me n:-erão_ os _cumprimentos do 
estylo; porém nenll~llla prov1clencw v1 dar para se rea
lizar a ordem de el-rei. 

,, No dia 1.6 dirigi-me novamente áqnellas duas autori
dades· disse-me a junta provisoria que não se intJomel
lia ne~tc negocio, e o general das armas, dando a escusa 
de que nito tivera participação de el-rei sobre o governo 
que me conl1ára, di~se-me que.recnsava entr•·gar:-m'o, e 
accrescenlon que mo enlregarw se a camara registrasse 
0 meu dip!ama, dizendo logo que dm·iduva que ella tal 
11zesse. 

" Dnqni conclui que o partido lrabal·bava para _fazer 
com que a camnra recusasse preencher_ um~ formalidade 
do regimento de 1.678. Nesse mesmo d1a fo1 apresentada 
na camura a carta régia ; porém a camam, apezar de ser 
dia de $cssão, nflo reu uio senão dous de seus membros; 
por consequencia não foi a carta registrada. No dia 18 se 

. reunio a camara, não a mesma çamara, mas oull'U que de 
novo se reunio, não sendo para desperdiçar esta circums
taneia. 

u o governo, que ao principio se havia mostrado indif
ferenle neste negocio, e nenhum passo tloba ~dado para 
diriair a opinião publica a favor da execução do que e l-rei 
marfclára, entrou na qttestão quando lhe COlltitOu que ha
via uma representação de lt25 pessoas r.onlra a minha 
posse e determinou á carnara que nada decidisse por si 
só no caso de apparecerem duvidas na occasião de lhe 
ser insinuado o regio diploma: 

u 1\.ssim se executou,. e. deste modo se consagrou o 
pernicioso p1·incipio de oppôr-se alguem á execuçf1o da 
lei e dos mandados de el ~rei, auto1·isanclo uma pequena 
frac<;ão da popnlação de uma cidade a alrOJlellar os pt·in
cipios, q11e a sabedoria de Vossa i\Jngestade e!:labelecêra 
c a uação jurár11 .- Depçis occorriirão os mais factos, que 
joí participei a \'ussa J\lagestade, e nos quaes é inegavel 
que o brigadeiro Manoel Pedro inOu.io exlraorclinaria
menle. 

<< Tendo recus:Hlo entregar-me o commando, moslron 
ao partido revolucio·nario que podia cc,ntar com elle. para 
seus sinistros fins; assim este parlic!o, uepois de haver 
obrado todas as r.bicanas que te1·e ao sen alcance para 
que eu não tomasse posse do governo das arl!les, lançou 
lambl!m miTo dos sens recursos militares, e alem <.los pre 
parativos que se lizerão 111JS rrgimentos de linh a, foi rl.'u
nir-se no fo 1te de S. Pedro ao regimento ele al'lilharia 
uma immcnsi<lade de milicianos e pais<tnos, qne rorão 
ali i ~rma<los c municiados, dando aquellt! genera l. deste 
modo uma prora authcntica de que elle apoiava todas as 
clisposições para operai' uma rebellião na_uidade, ou que 
'' isto se propunha. 

« se elle tivesse obecle~irlo logo á ordem de el-rei, e se 
o <>ovcrno da sua parte tivesse dpposlo uma !ii·me resis
len"eia as pretcnçõcs dos raceiosqs, quando u1na melhor c 
maioi' pane do povo mostrava a sua aclbesão á boa or
dem talvez que o soccgo publico se tivesse reslabele
r.icio,' e que o sangue portuguez não tivesse sido dena
mado; porém não se caminhou senão para o mal, e 
quando na noite do dia 1.8 o gorerno drclarou que queria 
ato lhaJ' a guena civil, e que conviuou o b1·igadeiro !\Ia
noel Pedro para concorrer para este fim, elle não appa
receu e tendo feito tantos males nem ao menos quiz 
coope;·ar para rcmedia-los. 

~ O sen comportamento na manhã do dia 1.9 é uma de
monstração disto mesmo. Ningucm ignorava que os par
lidos se linhão exacerbado, c que em taes momentos tudo 
crn perigoso. Elle sabia perfeitamente o estado em que 
esta r a a trop11 e povo no forte de S. Pedro, e que a sua 

presença podia inOu.it· funestamente sobre gente revolu-
cionada. "' 

" Além disto não havia motivo algum justo para que 
aquelle general fosse de madrugada apparecer-lhe; en
lretaidO elle foi alli apresentar-se, r, ou por suas ordens, 
ou por sua innuencia sol1re tal reunião (o que a seu 
tempo se saberá), u~ tropas fieis farão atacadas c:om arti
lharia, quando eu e a maior parte delles rcpousavamos, 
fiados na convenção em que uma hora antes eu tinha ce
dido da autoridade que el-rei me coufiára, persuadido 
de que Vossa l\Jagestade e el-rei eslimarião mais aquella 
ces~ão do que fazer respeilnr a minha ·autoridade por 
me10 das ln1yone1as, que era o unico recurso, a não ser 
aquelle meio de pacificaçi1o. · 

~ Apezar de tude só 11z a cessão qne estava da minha 
parte, declarando a prec1são de ouvir o voto dos officiaes 
das tropas da guamição, e fiz logo a dee!aracão ele que 
cu reassumiria a minha uutoridauc, logo que se desco
brissem quaesquer claros movimentos para dcsll'llii' a or
dem esta)jelecida, o qne não tardou desgraçadamente. 

" As suas mi\s iulençõés ainua se conhecê1ão melhor 
pelo seu comportamento, que se scguio á derrota de. seus 
sequazes. E' o ultimo apuro da maldade pror.nrar entre
ler-se no forte de S. Pedro, responder pulliaLivamente ás 
minhas proposições, e entretanto estar mandando reunir 
os regimentos de milícias para virem combater-nos. ser
vindo-se pa1·a isto da falsidade de dizer que os batalhões 
europeus Linhão rompido as hostilidades, anomhando e 
saqueando o seu quartel-general. Porém todas as suas 
lentati v~s forãQ baldadas; seus sequazes o al,andonárão 
fugindo para os" caínpos: a causa da IIom·a e da patri~ 
lriumphou, e a sorte continuará a proteger os esforços 
dos honrados portuguezes, que 11eis aos seus juramentos 
terminaràõ to?os, _se pr~ciso fôr, os seus dias parà.con
servar a glorm e mtegrHladc da nossa querida palria, e 
para sustentar a sagrada , causa em que estamos empe· 
niJados. 

« Dos grandes crimes sempre se seguem tristes resul
tados, e q~an.d? taes rest~ltad_os abrangem um grande 
numero de mdlVlduos elles msp1rão um gmnde I.Jorror, e 
os autores do mal allrahem enlilo a execrnçiiO de n1uitos. 
Tal é cxactamenle a situação em que se acha o brigadeiro 
Manoel Pedro. 

<• Ell_c foi _causa de se vêr correr o sangue portuguez ; 
elle foi a origem de se deSJ>o voar uma cidade tão popu
los<t, e de ser all':lrad o o soç{'go de tantos milhares de fa
mílias; a elle_se ucvem os incom111odos de que forão viç
timas os pacil1cos habitadores dos C(trnpos, expondo-os ú 
l'iolencia de uma soldadrsca fugitiva, dcsorcle wdá e ciJeià 
de precisõeB. 

<< Tantos mnles têm influído de ta, sorte nos cidadãos 
h.onrudos, e a estada nes~a cidade daquelle brigadeiro 
~lllda lhes causa tantos recew~, que alguns me dirigirão, 
JUntamente com lodos os offic1aeH do exercito de Portugal 
e do fiel e nunca assás lou-vado corpo de cavallaria, as 
duas representações das copias junlns, assignadas por 
5lt3 pessoa?, pe~inclo-me que enviasse quanto'aHtes para 
LtsLoa o bngade1ro ~!anoel Pedro, para responder a el-rei 
pelos seus crimes, e ela respon$abilidatle em qne se acha 
pelo sangue infelizmente clenamado. Ni10 só aqucllas re
presentaçõc>, mas até a minha convicção acerca da neces
sidade de afa~lar de~ta cidade o dito brigadeiro, me obri~ 
gárão a manda-lo embarcar no na I" i o S. Gualler que se-
gue viagem pam essa capital. ' 

" A dcscripçfio dos factos, que tenho referido a el-rei 
hoje mesmo, vai acompanhada por 5lt documentos. A pri" 
me ira cana, que brevemente tenciono dirigir a- Vossa Ma
geslarle, SI'I'á acompanhada dP todos os papeis relativos 
a tão importantes factos. 

« Na carta, q11e hoje escre'o a ol-rei, pondero as 
nossa c; circumslancias, e rogo as p1·ovidencias que se tor
não da primei r a nece~sidade. rsto lllesmo vou repelir a 
Vossa ~lagestade, a quem a naçüe tem confiado os seus 
uestinàs, e que, vigiando incessantemente sobre a salva
ção da paLI·ia, dando as mais sabias providencias para 
tão importante fim, faz as esperanças bem fundadas de 
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todos os cidadãos honrauos, ~Jue só cncaminhão os seus 
rolos pa1·a o bem da monarchia. 

u Porlanlo, Senhor, cumpre-me informar ? Voss,l i\ln
gestade que a cidade da Bahia, pela s11a situaÇão geogra-

!JIIicn, pelo seu con:mercio, população e outras parlicu
aridades, é mn daquellcs portos do .l:lras1l, que llllllto 

convem conservár para assegurar a cstal.Jilidadc !leste 
reino. A importancia do seu recoucavo torna ;,inda mais 
interessante a cidade o a província; porém da conserva
ção dclle cstú dependendo a da cidade. 

« Quando o· espírito da desordem cl1ega ao ponto a que 
desgraçad&menle tem sido elevado nesta p1-ovinci!l pe!os 
facciosos em que tanto abunda, não ha outro recurso 
para se restabelecer a tranquillidade, e poderem respirar 
livremente os cidadãos honrados e pacíficos, senão a 
força. . . d l . . d .. d -

« A expenenCJa es e pa1z, e as 111 lVI uaçoes a que 
lenho procedido, q1e fornecem o conhecimento das tro
fl!IS tle que é preciso dispôr; eUl consequeneia Linha pe
dido a Sua Magestade clous batalhões, sendo mui vanla· 
joso que ao menos.l,}m l1e]les seja ele caçadores, 50 arli
lheil·os com clous ilT!ballcmos, 50 homens ou mais de 
cavullaria, e 24 praças de artífices-engenheiros. 

<< Além destas tropas são mui predsos para in teil'nr os 
corpos aqui existentes, um 2" tnnente de artilharia e 1.1 
artilheiros para o corpo de artilllaria da legião C'011Slitn
éional lusitana, e 292 soldados de infantarü1 para o ba
talhão 12 e mencionada legião. Ponderei lambem a el·rei 
a vant;~gem que se seguiria se viessem 60 artilheiros 
conductores. Além destas providencias pedi á Sua Mages
tade que ordenasse á junta qa fazenda ubonasse a des
peza, que scra necessario fazer para compra de cavallos 
e de outros objeclos militares precisos par.a a conserva-· 
ção desta província. 

« J\oguei tambem a Sua Magestade, como uma das 
medidas que considero da maior importancia, e o mesmo 
rogo a Vossa Magestade, que é existir aqui uma força 
marHirua, que seja commandada por officiaes mui babeis 
e conslilucionaes, e que esteja ás ordens do governo das 
armas ou seja independente, porém lendo instrucções 
para obrar de accordo com elle, séndo lambem mui van
tajoso que o arsenal de marinha esteja ás ordens do com-

- mandante daquella força. 
« Vossa 1\fagestade, que nada deseja senão o bem e 

gloria da patria, e que jú tem feito tantos sacrificios para 
ser conservada a integridade da monarchia nesta parte do 
mundo portuguez, se dignará de lo mar em sua alta con
sidet·ação as nossas circumstancias, c a necessidade de 
prover quanto antes ás nossas precisões, para ~onseguir
mos os fins que a nação incumbia ao patriotis1110 e á honra 
dos militares aqui existen1es. 

<I Deos guarde a Vossa l\Jageslarle por mnitos annos, 
para felicidado do Estado. Bahit!, ~.os 1.7 de Março de 
1822.-lgnacio Luiz i\ladeira de ;uellü. n 

<I Illm. e Exm. Sr.-Depois de havermos feito todos 
os esforços e sar.rificios para conse1vamos nesta província 
&. tranqnillidade publica, fomos atacados pelos inimigos 
da patria c da ordem estaheiecida, e á cnsla do sangue 
portuguez, que infelizmente foi tlerrarondo, lemos alcan
çado o bem de restabelecer o perdido socego; porém não 
bastao sómente os l1ossos sacrificios até agora praticauos: 
são necessarias outras medidas. 

<< O brigadeiro Manoel Pedro llc Freitas Guima1·ães re
cusou entregar a V. Ex. a autoridade, que Sua i\Iugestacle 
con11ára• a V. Ex. por sua carta ré~ia de 9 de Dezembro de 
i82'l, constituindo-se por este modo em chefe ele rel.Jel
Jião; muitos facciosos seguirão o seu partido; reunirão-se 
no forte de S. Pedro grandes forç<ts de milicianos do paiz, 
que alli forão municiados, bem como muitos paisanos, 
nue alli recebêt·ão armas e munições. 

« Tendo antecedentemente o mesmo brigadeire or
dem pal'a se reunirem no fot·te de S. Pedro alguns regi
mentos de milícias, dando-lhe por motivo de tal reunião 
que os corpos europeus tinhão atacado as tropas do paiz, 
arroml1ando e saqueando o seu qu11rtel-geueral. . 

" O procedime11to do dito brigadeiro e as suas ult1-

mas ontens, nsando de laes falsidades para indi:pôr os 
animos dos cidadãos pacíficos contra os seus innãos da 
Europa, nos faz v~r que ellc foi o [ll'incipal mnlor de tan
tas ur graças, c que a sna presença nesta cidade é mni 
pcl'igosa, rorquc alenta as esperanc;as do p:u Litlo faccioso, 
com evidente l'cceio da tranquillidadc de todos e da cama 
que jUI'úmos defender. 

" A' vista do exposto, rogamos a V. Ex. que, qnanto 
antes, faça enviar para Lisboa ao sobredil0 brigadeiro, 
paru responder perante el-rei pela condncta sediciosa, c 
responsabilidade em qnc se aclla, pdo sangue derramado 
de nossos irmãos c amigos, c depois os mais qne se fo
rem descobrindo cabeças.- Francisco de Panla c Oliveira, 
corm1el commandanlc. n 

(Seguem-se varias assignaturas .) 

<I Wm. e Exm. Sr.-Nós abaixo-assignados, rcconh··
ccndo quanto pócle ser p1·ejudicial á causa que al>raç<i
mos e ao socego publico o conservar-se nesta cidade o 
brigadeiro Manoel Pedro ele Freitas Guimarães, que foi o 
autor e principal chefe dos desastrosos aconteeimontos 
do dia 19 do corrente, por ter não só desobedecido its or
dens de Sua Magestade, não qnerendo entregar o govemo 
das armas, mas até mesmo po1· Ler mandado reunir no 
forte de S. Pedro a maior parte do 3• c /.t 0 regimento de 
milícias, e expedindo ot'dens para igual reunião no mesmo 
forte ás milícias de fóra, chegando ao excesso de mandar 
atacar os nossos irmãos de armas de Potlngal aqui cles
tacados, rngamos a V. Ex. que, quanto antes, o laça en
viar para Portugal, para all i responder perante el-rei 
pela ÍIJ~ubordinada conducta·, e responsabilidade em que 
se acha, do sangue qne fez verter entre irmãos e amigos. 
-Francisco de Souza Carvalho, negociante. n 

(Seguem-se outras assignaturas.) 

<I Senhor.-Os al.Jaixo-assignados, negociantes, pro
prielurios, militares, e mais cicladãos de que se compõe 
esta populosa cidade da Bahia, cheios do mais profundo 
acatamento, rcpresonlão ao soberano congresso da nação, 
e ao muito poueroso rei constilucionai o Sr. D. João Vl, 
as ponderosas razões seguintes. 

<< Constou aos representantes que na sessão extraor
dinal·ia da camara, celebrada no dia 18 do correntr. mez 
de Fevereiro, ~ppareccra um requerimento c.om ú25. as
sig-natutas, a maior parte pessoas llesconhecHlas, vaHlo
sasamenlc inlitulando-se o povo desta cidaue, no qual 
ousavão requerer á mesma caruara não insinuasse a carta 
régia, pela qual el-1·ei o Sr. Dr. João Vl.lto.uvc por hc~1 
eonferir o govcmo das armas desta prov111CJa oo probo e 
honrado brigadeiro Jgnacio Luiz Madeira de Mello, pre
texlando qqtJClles individuo~ que, estando do posse do 
aoveroo das armas o brigadeiro Manoel Peuro de Frmtas 
Guimnrães receiaudo se suscitassem partidos. que pro
movessem 'a guena civil pelo feito que este brig~~eiro 
produzira no mcmoravel dia JO ele Feverc1t·o; ped1ao ao 
mesmo tempo que se convoca~sem ag camarns de toda a 
província para ueliberarem a es1c respeilo, c em quanto 
leva vão ao conhecimento do suherano congrresso o seu 
requerimenlo se sustasse o cumprimento do rrgio di
flloma. 

u Tndo isto, Sonlior, talvez .tendia ao sinistro fim de 
ganharem ten1po aque-Jies faccwsos e ex.ecutarem seus 
nefanrlos projectos, e abusando do respe1tavel. nome do 
Pl'incipe neal unirem-se á có rle do Hio de Janeu·o, ~ por 
1·irtucle de tão repreltensivel cilada tornur-uos pei'.JIII'OS 
acs solemncs juramentos do dia 10 de Fevereiro e 25 l~e 
!llaio do anuo proximo passadü, e deste modo Cf!nsegul
rcm fazer a mais escandalosa scisão entre o .Brns1l c Por
tugal, separando-nos dos nossos ca1·os ir~ão.s da Europa 
e llbas, o que certamente lhes obst~'a, ex1stuHlo ~ con~
mando das armas nas mãos do bl'lgadcu·o Jgnac10 Lu1z 
~ladeira de ~Jello, do qual a firrueu~ llo.scu caracter, e 
cordial adhesão á santa causa const!luc1onal, é dos rue-
ciosos o maior dos receios. . 

u Os rcnresentantes, Senhor, g1·avcmcnle oll'cndidos 
de qne e1i1 nome do povo dcstu cidade, de que cllcs fa-
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1.em a mais brilhante parte, apparccessc um tal rrqueJi
mento, que atacava diJ'Cctamcnte os direitos !lo soberano 
congres'o n~cional e da realeza. oppondo-sc ao cxacLo 
rumprimcnto dP seLJs decreto~, dcrlarão solemneme.ntc 
ú face do mundo inteiro, por meio da presente rt>presen
tação, quP Pllrg nflo forno sabNlorcs, c mui menos con
sentidores ele que aquellc faccioso requerimentú se apre
sentasse á camara; mas antes. ora, em nomr ele todo o 
povo em gera l desta província, cordinlmcnte agradecem 
ao >obe1·ano c0ngresso da naç.ão, e ao muito poderoso réi 
constiturional o Sr. O. Joi10 YJ, a pcrfeila escolha do bri
"atleiro lgnacio Lniz ~ladeira de ~lcllo para governador 
~us armas clrstn pro1·irda, a quem de longa experiencia 
propria conhecem honrado c probo militar, pl!lo c deci
dido constitucional. pCll' qnalrclevancia delle conuão a 
tranquillidadc publica, s<'gurança de suas pessoas e for
tunas. 

dn1· as providencias para que pelo arsenal de marinha se 
forneç~o com tu da a IJrcvidade os generos constao tcs das 
sohrctlrtas rrlações. 

" ,, junta agradece a V. S. muito conlialmente a deli
ca<leza com que V. S. exige a permissão I.! e sahir em terra, 
e declarando que a pcs~oa de V. S. e a dos offiriaes a 
quem \'. S. o permilla, rmquanto aqni se demorarem, 
têm t\quclle J'e$pcito a mais ampla liberdade, e protest<~ a 
V. S. os mais sinceros sentimentos tlc estima c conside
ração. 

" Der1s ;!lliiHle a VClssa Magestade, como é mister. Ba
hia, 22 de Fe,ereiro de i822. u 

(Scguem->e 8lJ8 assignaturas de di1•ersos ci rladãos ne
gociantrs. prop1·ietarios, militares c de outras classes .) 

11 'Ós ahaixo-assignados jura11ros, e o faremos em juizo 
se necessari0 ffJr, em como as 8lJ8 assignatnras qne estão 
nesta representação, qne tem tlJ meias folhas de papel, 
são dos prnprios que nella nssignárão. Bahia, 16 de Março 
de 1822.-.Tonquim José da Silva :\laia.-Anlonio de Souz11 
Vieira.-f'ranrisco de Souza Carvalho.-1\lanoel José de 
/dmeida. 11 

O brigadeiro Francisco Joaq•1im Cnrrelti pede á junta 
provisoria cornestiveis, dietas e medicamentos para con
tinuar a viagem. 

,, Illms. e Exms. Srs.-Tendo sallido do llio de Janeiro 
no dia 15 de Fevereiro proximo prcterito, com a dil'isão 
auxiliadora, em regresso para Podngal, c encontrando 
sempre ventos contrarios, no dia 15 do corrente me foi 
pa1·licipado que as dietas se achavão quasi exlinctas, que 
havia avultado numero de doentes. e que a bolac!Ja exis
u;ntP, assim como o feijão para fornecimento das praças 
embn1 cadas a hOJ'<Io rlesle navio, pertencentes á dita di
visão, não podia chegar para mais de lJ5 dias, em conse-· 
r1uencia de um exame a que mandou proceder o coronel 
<: ommantlanle do b~talhão n. 15. 

" Em virtude desta participação mandei formar um 
ronselho, no qual foi decidido por unanimidade de votos 
que se procurasse remediar estns faltas em qualquer porto, 
t>elo que resolvi recorrer a VV. EEx., a um ele mandarem 
supprir-me de bolacha e feijão para 30 dias, u10a pipa 
rle vinagre, agua, dietas e os me.dicamcntos constantes 
elas relações jnntas . 

" Aproveito esta occasião para sauda1· a VV. EExs., o 
qne, porém, não faço pessoalmente sem a permissão de 
VV. EExs. Incluso tenho a ltonra de rcmettrr a VV. EExs. 
um mappa da praras de transporte etnharcàrlas a bordo 
deste navio. 

" Deos guarde a YV. EExs. nordo do navio S. José 
Americano, surto na Dal.! ia do Todos os Santos, 18 de 
~larço de 1822.-lllms. e Exms. Srs. membros do go
verno tta Buhia.- F1·ancisco Joaquim Carretti, briga
deiro. 

R~spfJMit dct junta an brigadei1·o · Cal'l'elti sbbre o 
{l)tnecimenlo do pedido da t·espera . 

u A jnnta p1·ovisoria do governo acr.nsa a recepção do 
nfficio de V. <:. em data de hontem, contendo o mappa 
llas pnrças r- tamilias embarcadas a bordo do na\'io S. Jose 
Ame~·icww, r as relações dos objectos noccssarios para 
r.ont.muação da yiagem, e exprimindo o seu pezar pelo 
mollro (]111' n olmgou a tocar neste porto. fcltcita a \'. S. 
o a sua ollicialidade de toda a tropa do seu comman<lo 
, •'In clt<'gnrla a salvamento, c passa immediatnmente a 

" Deos guarde a V. S. Palacio do ~overno lia Bahia, 
19 de ~lilrço de 1.822.-Sr. brigadeiro Francisco Joaquim 
Canetti. 11 

( <'guem -se as assignaturas.) 

Supplica dos europeus negociantes da cidade baixa e ou
L?·os, pedindo o desembarque da . tropa a/li OTribada 
com o brigadeil·o Can·etti no navio S. Jose Americano. 

" 111111 . e Exms. Srs.-Os abaixo- ·signados, po1· si em 
nome de Lodos os verdadeiros portu:::uezes, que reconhe
cem o legitimo poder do soberano congresso das côrles e 
de e l-rei o Sr. D. João VI, representão a VV EExs. o se
guinte: Que, tendo felizment~ <~portado a esta cidade o 
navio S. José Americano, que f;.zia parte do comboio 
que conduzia a Portugal a divisão auxiliadora estacionada 
no 1\io de Janeiro, em uma época em que tiverão lugar 
nesta cidade nos dias ·19 e 22 de Fevereiro, fazem 
ser de absoluta nece~sidade que a tropa, que conduz 
aqtJCllc navio, fique nestá pmdncia ;ité a decisão do so
berano congresso das côrtes e de el-rei, por duas ruzões 
que parecem ponderosas aos representantes: primeil·<~, 
por que, supposto seja pequeno o numero dos soldados, 
esse mesmo diminuto corpo pótle allivia1· o peso que 
actualmente solfrem os miljcianos, que fazem a guarnição 
da cidade com grave prejuízo do commercio, e incom
modo e dispendio dos reprt!sentantes, ao mesmo tempo 
que lambem é um reforço para substituir a falta quP. tem 
lido o batalhão n. t2 e legião constitucional lusitana de 
alguns mortos, doentes e deserções, etc. ; segundo, é a 
força moral da opinião que, animando os verdadei1·os 
conslilucionaes, de algum modo impõe silencio e respeito 
aos facciosos, quando todos muito bem conhecemos as 
facções que actualmente agilão as províncias limilrophes 
do Rio de Janeiro e P~rnambuco. 

u Accresee a todas estas razões, que parecem de al
gum peso aos representantes que esta proviqcia vai com 
esta medida adquirir em todo o orbe portugu'ez a gmnde 
opinião de verdadeiramente çonstituCional, que recebe e 
ag~zalha seus irmãos fo.ragid?s! perseguidos pelo supposto 
cr1mc de darem as ma1s decididas provas de sua adhesão 
ás côrtes, a el-rei, e Intima unh10 á mãi patria. 

<< Além de que esta tropa, como nacional, em toda a 
parte onde reside tleve ·receiJer o soldo para alimentar-se, 
e é iodJtferente pnra o interesse geral da nação seja paga 
por esta ou outra província, quando aliás ficará sómente 
eslat.:ionada nesta cidade provisoriamente até a -decisr10 
das mesmas côrtes e le el-rei o Sr. O. João VI. 

" !\las, ainda qua.1do sej:t indispensavcl que alguns 
officiaes superiores, ou do estado-maior, rPgressem 
quanto antes para Lisboa, on porque devi10 pessoalmente 
clat· contas da sua cond ucta antel'ior, ou por outra causa, 
nestas ciscumstancias parece aos reprcsenta.utes que estes 
officiaes se podem retirar, porque nen• enl'raqneccm a 
pl'imeira razão da força physica, nem Liio pouco a se
gunda da força moral da opinião. 

" Pelo que temos ex pendido Oca evidente que es!a 
tropa, bem como outra qualquer-desta divisão que aporlt 
a esta cidade, cle1'erá aqtti ucar, mórmente se refleclir
mos que jú Pemambuco não tem tropas europóas, e o 
nio dr Janei1·o está talvez em duvida de recebe!' a expedi· 
çfio que agora J:ara alli se dirige; e quando seja necessa
rio VII'Cm para o Brasil novas tropas de Portugal, já.estas 
aqui t·slf1o, c deste medo se evitão á nação os avultados 
dispenrlios com 05 navios de transporte. 
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u Os representantes, confiados nos generos e patrioti
cos sentimentos de V. Ex , o no valor ela briosa tropa que 
nos protege, parece que de,crião ter· plena confiança na 
s~gurâuça de suas pessoas c prosperidarl es ; mas nem 
clles, nem VV. EExs. poderúõ afiançar os resultados ulte
riores, que podem agitar esta província quando plena
mente se tem cnnhecido os sinistros fins dos facciosos 
contra a vida e fazenda dos representantes; por isso toda 
a deliberacão em contrario, que qualquer autoridade tome 
a este respeito, a co-nsiderão os represen tantes como 
offensiva aos interesses da nação, das côrtes de el-rei, e 
em particular desta província, pelo que os represeolan...: 
tes desde já protestão perante o soberano congresso da 
nação. 

« VV. E Ex•., que têm sobre si o enorme peso da tran
quillidade desta província, e que, como nós, tem igual in
teresse na manutenção da ordem, c nos irrefragaveis di
reitos de nossas vidas e propriedaàes, darão toda a im
portancia ao que tomos exarado. Bahia, 20 de l\lal'\O de 
1822 (Seguem-se as assignaturas). >> 

A junta provisorla 1·emette ao gemral Madeira a supplica. 
s<>bl'e o desembarque da tropa Jla?"a informa•·, a(•m de 
que melhor possa deferi?'. 

<C Illm. e Exm. Sr.-Sendo apresentada â junta provisoria 
do governo a inclusa representação de granr!e parte dos nego
ciantes desta praça, em a qual se requer que fique destacada 
nesta cidade a tropa embarcada a bordo do navio rc S. José 
Americano, » que, vindo do Rio de Jaueiro, arribára a este 
porto por falta dQ mantimentos, para conlinuar a sua viagem 
até Lisboa, aonde se destina por ordem de S . A. o Principe 
Real, e, não se Julgando a n.esma junta autorisada a annuir 
aquella pretenção, porque, sendo o seu objecto da m~ior im
portanoia e conseguenoia, tanto pelo que toca a grave despeza 
a cargo da prov!llcia (aliás nesta parte ass~s sobrecarrejlada), 
como pelo que pertence á influencia que a dita admis,ão possa 
exercer no futuro sobre a mesma tranquillidaoJe dos povos, que 
presentemente já parecem pacíficos, considera a junta que 
para uma tão e.xtraordinaria medida, em que se contrariào or
dens do governo de outras pruv incia, cujos mo li vos não são 
patentlls á junta, e sobre os quaes lhe não comp~tH decidir; não 
acha a m.esma junta uma base solida para a sua. del.ibera_çãn 
nem na le1 da creação dos novos governos, que a liga a estr1cta 
obsen 'ancia e cumprimento das ordens existentes, nem oa 
vontade bem explicita de todos os povos da província, que se 
não annuncia sufficientemente pelo >implcs orgão das pessoas 
que requerem . 

r< Transmitte, portanto, a mesma junta a V. Ex. a sobredita 
l'epnJtientação, afim dP que V. Ex., a quem propriamonte per
tence graduar a quanlidade de força armada precis~ para segu
r idade da provincia, no caso rle r~conhecer a necessidade da 
medida exigida, que a junta não comprehende com evidencia, 
e de querer tomar sobre si as responsabilidades que dellas pos
são resultar, assim o haja de declarar por seu officio a esta 
junta, para que ella possa deferir de uma manei•·a legal e con
venientemente aos interesses bem entllndidos da provincia. 

C< Deos guarde a V. Ex. Palacio do governo da Bahia, 22 de 
Março de 1822.-lllrn. e Exm, Sr. brigadoiro governador das 
armns desta província. JJ 

(Seguem-se as assignaturas.) 

O general JJlacteiTa i11(orma sobre a petição de clesembarJ]ue 
da tropa. 

(( lllms. e Exms. Srs.-Aocuso a recepção do officio que 
VV. EExs. me dirigirão no dia 23, com a representação do 
corpo do commercio acerca da necessidade de fi car nesta ci
dade a tropa arribada no navio rc S. José Americano. » Sobre 
as observações que VV. EExs. fazem a este respeito occor
rem-me as seguintes. 

cc As cl\rtes H Sua Magestade determinárão que existissem na 
provincia da Bahi~ certa força dH tropas do exercito de Portu
gal; porém esta foi-Sil diminuindo por divet·sos modos, e a pro
víncia tem pago por coosequencia a uma for<·a menoo do que 
a determinada; logo tem ainda poupado uma parte lla d• speza 
que tinha de fazol', e seudo a tropa arribada a este porto menor 
do que a necessaria para ~upprir o rc delictt JJ que ba nos cor
pos dostaoados, segue-se que a província nãv vem a fazer des
peza <Jlguma ext~aordwana, devendo lambem notar-se que se 

trata de conservar só as companhias de lnfantana e conducto
res, e n~o os officiaes ~uperiores e,os de estado-maior, quo de
vem contmua r a sua \' Iagem. 

« Emquanto â infiucncia que esta pequena força poderá te1 
sobre o espír ito do povo, estou persuadido que será nulla logo 
que veja não ser urna furça ext raordin••ria, nem ainda bastante 
para substituir a que falta nos corpos, c julgo que VV. EExs. 
mesmos convlnlõ em que ns pessoas bem intencionadas não po· 
dem levar a mal uma medida, que servÍI·a para alliviar do ser
viço as tropas de ~· linha e para consolidar mais o sucego pu· 
blico, sendo indubitavel que elle póde ser alterado a cada passo 
por pessoas mal intencionadas, que sempre estão dispostas R 
promover a desordem. 

rc Estou persuadido que não atacamos em cousa alguma os di
reitos do governo do Rio de Janeiro com a admissão da tropa, 
porque não póde aquelle governo inll ui r _obre ella depois S~ohe 
do seu distr·icto, e que ella estã exposta ti inconstaucia dos ele
mentos, e até as precisões que obrigárão a arribar. Além disto 
ella sahio do RIO de Janeiro antes de chegar a qne iu rendê-la, 
e sem ordem das cOrtes e de el-rei , unicas autoridades a quem 
VV. EExs., q·uc constituem a junta do governo politico desta 
provincia, e eu, na qualidade de governador das armas, somos 
responsaveis, o consequentementc obrigados a obedecer; logo, 
admiltindo a tropa, em nada altentamos contra os seus man
dados. 

rc Tratando da observao,ão que VV. EExs. fazem u re~peito 
de não se anm1i1· a vontade dos povos da província pc:lo orgão 
das pe~soas que representão, devo dizer que a medida de que 
se trata não é extraordin,·, ria, porque consiste rigorosHmente 
em supprir urna parte da falta que ha nos corpos de>tacadus na 
proviocia, os quaes estão aqui por vontade dos povos, pois fa
rão mandados pelas cOrte.$ e el-rei, a cnjHs determinações elles 
juo árão obedecer. 

« Ainda mesmo que fosse extraordinaria a medida, não seria 
de estra.nhar que dclla se lançasse mão, porque é prscisa, e por 
ser muito conveniente attender quanto são justas as petiçõt!s do 
um corpo respeilavel, que tem muito que perder, e de quem o 
Estado tira grandes vantagens, sendo a sua r~preseotação muito 
mais attendivel do que outra, onde sóm~nte se destJnvolvia o 
espírito de desordem e desobediencia a el-rei, a qual foi toda
via tornJda em consideração, adaptando-se depois medidas tão 
extraordina• ias, que por meio dellas se deixou de cumprir uma 
ordem de e l-rei e se H Iterou uma lei do soberano congn·sso. 

« Pelo cc deficit >J para o estado completo dos corpos de Por
tugal já VV. EEx~. podem vêr a precisão de conservar aqui a 
tropa arri1lada. e tanto mais se faz vêr esta precisão, quando 
é óecessario en.pregar diariamente umn grande parte da força 
existente para assegurar o socego publico, sem o que não posso 
preencher os desejos de Y V. 1!-Exs. patenteados a este respeito 
no seu primeiro ofticio do tlia ~3. . 

« Esta precisão se conhece ainda mais evidentemente se nos 
lembramos que existo na cidade uma força do exercito du Por
tugal muito menor do que foi determ inada pelo soberano con
gresso quando os esp1rilos revoltosos não se havião ainda des
envolvido tão fortemente nem f.:ito apparecer as suas coose
quencia., como dc>graçadameote temos vtsto nos ultimas 
tempos. 

rc Por c:onsequencia em conhecer a preci~ão do reforço es tou 
coherente com a oeces>idadc• de alliviur as tropas dl) seu pe
sado >erviço, e com a vontaJe do soberano congresso . Fundado 
em taes princípios nenhuma duvid~ tenho em reoponder ás côr
tes e a el-rei por uma mcdidJ militar, que tem por ubjecto po
der conserva•· mais facilmente a Lranquillidade publica; porém 
como h~ m;,\vados, quu só tratão de perturb;,r tal trantJuilli
dade e i Iludir o povo, apreseutando-lhe como oppostas aos seus 
interesses as medidas, que têm por fim o seu bem, dec.aro que 
eu não rnH considero responsabilisado pelos attcnlados que elle 
cornmutterem, pois estão sempre prowptus a causar disturbios, 
qualquer que seja o comportarntmto das autol'idades constitui
das, e VV. EExs. qut•, assim como ou, têm de respomler ás 
côrtes e a cl -rei pela segurança desta provincia, c pela sua 
união com o reino de Portugal, que todos jurá mos manter, síio 
responsaveis pelas provideuctos que duixarem du dar para sus-
tenta r tão importantes fins. . . 

rc Queirão VV. EExs. persuadn·-se dos bons deseJos que me 
animao a favor· da causa da nação e dos habitantes desta pro
víncia, Devolvo a VV, EExs. a repre~rntação do corpo do com
me•cio, que acompanhava o seu officio do dia n. 

« Deos guartlo a VV. EEx>. Quartel-general da Dahia, 2á de 
Março de 282~, etc. >J 

A junta provisorirt participa ao general Madeira r1 

deferimento cí supplica de desembarque da tropa. 

rc lllm. e Exm. Sr.-Em virtude ,lo offici.> de V. Ex. eno 
data de bonlom, no qual, conformando-se com a rCIJrcsenta~ão 
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feita a esta junta por muitos negociantes desta praça, protest~ a o sentimento da mais profun~a magna os annu~cios i~faustos 
necessidade ao desembarque da ti·opa, que do lHo de Janetro I e ameaçadores, que pessoas md1scretas o.u mal mtencwnadas 
arribara a este porto em o navio a S. José A~ericano, ~ ã ex- têm sel!leado em m.e10 de vós para desumr-vos, aterrar-vos e 
cepção dos orficiaes s:Jperiores e do estado-mator, e parttctpa a consegUir por esse getto o barbaro prazer ~e turbar o vosso te
V. Ex. que para esse fim se expedirM pelo arsenal ~e.mannba pouso, ou os o~cultos fins da S-.Ja per~erstdade. Aquelles mes
as ordens necessariab, logo que por V. Ex. forem extgt~as. mos. c1ue_ devêrao talvez se_r. os orgaos da. confral_ermdade e 

<< Deos guarde a V. Ex. Pdlacio do governo dll Bahta, 26 de concthaçao dos parttdos, dmgmdo o esptnto publico de uma 
de MaJÇO de 1822.-lllm. e El'm . Sr. brigadeiro governador maneira propria ~fazer esquecer to_dos os r~sont!mentos, nem 
das armas desta província. » sempre se têm st~ceramente _apphcado a Clcatt'lzar as chagas 

(Se,uem-se as assignaturas.) abertas pelas calamtdades publicas. 
c « Tem-se recorrido até a cartas anonymas; nll.da se tem pou-

A junta provisoria providencia o desembarque da t1·opa, na 
{ó1·ma exigida pelo general Maâei1·a. 

« A junta provisoria do governo ordena que, ás 4. horas da 
tarde de hoje, impreterivelmente, esteJão promptas, as ord~ns 
do Exm. governador das armas, as embarcações necessanas 
para o desembarque da trepa qut: se acha a bordo do naviO 
c< S. J osé Americano,)) o que lhe varticipo para que logo e Jugo 
o execnte. . « Deos guarde a V. S. Palacio do governo da Bah1a, 27 de 
Março de 1322.-Francísco Carneiro de Ca~pos,.secretano. 
-Sr. capitão de mar e guerra, intendente mtenno da ma
rinha. ll 

A JUnta provísol'ia 1·epeUe as atlusaes de falta de cum
primento de lei apontadas pelo general Madeira em seu 
o{fi.cio dé 25 de Março. 

« Jllm. e Exll'l. Sr.-A junta provisoria do governo accusa 
a recepção no dia de hontem do ofncio de v. Ex., em data de 
23 do corren te, acompanhando as partes sobre os disturbios 
commettidos no dia 19 do mesmo mcz, e participa a V:. Ex. que 
não lhe havendo sido communicada até então nottc1a alguma 
official âquelle respeito, a junta, pela simple.s. notícia v_aga de 
rixas e pedradas atiradas por pretos, que altas são mmto fre
quentes nas OCC!lsiões de festas publicas e l?rocissõ~s, e~ que os 
ditos pretos, pnncipalmente os de menor tdade, dtsputao entr11 
si preferencias dos respectivos bairros, sem embargo de se 
achar~;m semelhantes acontecimentos, ou os de mawr gravi
dade, pelas leis geraes do reino a cargo dos respecti yos magis
trados, de cuja ex.acçlio e probidade não t~m agora a JI,IDta fun. 
dada razão de duvida, havia dado todaVIa a mesma JUnta ex
traordinarias providencias pela sua portaria de 21 do cor!ente 
m~z, remettida ao d-esembargador ouvidor-geral do cr~me e 
oflicio da mesma data, dirigido ao tenente-coronel encar~e
gado da policia da cidade, e chegando ultimamente o sobred~to 
ofOcio de V. Ex. com as referidas partes, as ft:z logo transmlt
tir ao mesmo desembargador ouvidor-geral do crime para pro
ceder na fórma das leb;, afim de serem castigados o_s autores de 
semelhantes disturbios, pelo que tudo se mostra evidentemente 
o zelo com que esta junta procura promover a ordem e socego 
publico, não pod~ndo, portanto, sem injustiça, ser taxada de 
ommissa a este respeito. 

c< A junta aproveita esta occasião para significar a V. Ex. 
que ella vio com o sentimento do maior pezar e amargura no 
outro officio de V. Ex., em data de 25 do corrente, <:ertas allu
sões, que, parecendo bem alheias dos termos prescri~to~ pela 
carta de lei 124 para a communicação d~stas duas pnn01paes 
autoridades da província, em . vez de inspirarem .aos po
vos aquella confiança e respe1to que lhes e devtdo ten
derião a deprimir a dignidade desta junta ã face da pro
víncia, se fo~se possi.vel gue os bons cidadãos que ~ com
poem, u com cuJa opimão a JUnta seguramente conta, á v1sta do 
restemunho puro e irreprehensirel de sua consciencia se pc
dessem por um momento pers1•adir que a medida a que se al
lude, e ern que y. Ex. lambem teve parte com as mais autori
dades da província. fôra pura obra desta junta, com animo 
de desobedecer a alguma lei do soberano congresso ou ordem 
de el-rei , quando estas se mostrassem competentemente enun
ciada~, e na fórma prescripta pelo codigo da nação ou pelos 
novos decretos constitu~ionaP.s. 

« Deos guarde a V. Ex. Palacio do governo da Bahia, 27 de 
Março de 1822.-lllm. e Exm. Sr. brigadeiro governador das 
armas desta província. » 

(Seguem-se as assignaturas.) 

A junta provis01·ia, querendo restabelecer a ordem alte
rada com o desembarq11e da tropa, p1·oclama ao povo 
que tem por tal motivo desamparado a cidade. 

« PnoCLAMAÇÃo.- A junta provisoria do governo da provín
cia da Bahial-A junta pro,•isoria do governo tem ouv1do com 

pado para espalhar a descoufiança, e assombear os espíritos 
fracos com a funebre pintura de males imprudentes, mudanças 
subversivas da ordem publica, de pressão das autoridades 
constituidas, chegando a inconsideração ou temeridade a ponto 
de marcar o dia assignalado para a consummação de attenta
dos, cuja idéà se associa com todos os horrores da anarchia. 

« A junta provisoria, quo, elevada pelo voto liberrimo da 
província, havia até agora espnrado pela sua assídua applicação 
aos negocies, pelo respeito religioso ã leJ, e pela força de seu 
exemplo e moderação confundir os planos dos indiscretos ou 
turbulentos, e impôr sileQcio ãs suas funestas sugestões; ella se 
vê hoje na neces~idade de levantar a sua voz para annunciar
vos que, entregando os primeiros autores de semelhantes boa
tos ã execração publica, que tão justamente merecem, deveis 
considera r taes noticias com o mais soberano desprezo, na cer
teza de que as autoridades civis e militares da província, achan
do-se de perfeito accordo sobre os principies constitucionaes, 
que temos jurado, e que nos ligão a exacta obediencia aos de
cretos das côrtes e de el-rei, estão dispost9s a sustentar, com 
todos C'S meios ao seu alcance, a sua mutua dignidade e de
coro. 

« Tranquillisai-vos, cidadãos sinceros e pacilieos, que, to
mados de um terror panico, pretendeis espavoridos buscar um 
asylo distante; a junta nada teme, e vos oegura que aquelles 
rumores, aliás muito injuriosos a ambas as autoridades, não 
podem ter fundamento solido ; confiai na honra do cbefe depo
sitaria da força armada, que, fiel a seu juramento, protesta 
manter a disciplina e desconcertar qnaesquer projectos de des
organisacão; voltai a vossos domicilies e occupaçües diarias : 
assim providenciareis os vossos interesses, e concorreis quanto 
em vós cabe para o restabelecimento da ordem e confiança pu
blica, da qual tanto depende a prosperidade da província. Pa · 
lacio do governo da Bahia, 1• de Abril de 1822. >J 

(Seguem-se as assignaturas.) 

A junta prmJlsoria da Bahia participa ao governo de Por
tugal ter arribado alli o navio que conduzia parte da di
visão auxiliadora, remeltida do Rio de Janeiro para 
Lisboa pelo Príncipe Real, 1e os ·motivos que o1·iginárao 
o desembarque da mesma tropa, que teve lugar na tat·d ~ 
de 27 de Março. 

<C Illm. e Exm. Sr.-Ajunta provisoria do governo da Bahia 
leva ao conhecimento de V. Ex., para lazer subir á augusta 
presença de S. M. cl-rei o Sr. D. João V e do soberano con
gresso, que, arribando ao porto desta cidade-em 18 do mez 
preterito o navio« S . José Americano, JJ que do Rio de Janeiro 
conduzia partt~ da divisão auxiliadora, remettida para Lisboa 
por ordem de S. A. R. o Príncipe Re~ente. 

« O brigadeiro Carretti, com mandante da tropa embarcada a 
bordo do dito naviu, logo que este fundeou, escreveu ã junta 
provisoria o' offlcio por copia n. 1, enviando o mappa das pra
ças e a nota dos artigos de que precisava para continuação da 
viagem, ao que a junta respondeu pelo officio da copia o. 12, 
e passou a dar as providencias para se fazer o fornecimento 
exigido, com toda a brevidade possível. 

« Com a chegada da tropa espalhou-se logo o rumor que, de
sejando naturalmente os naturaes que ella continuasse a sua 
viagem, e contando firmemente qne a junta assim o delibera
ria, todavia os negociantes habitadores da cidade baixa e outros 
europeus se propunhão a rsquerer o seu desembarque, e com 
effeito apresentãrão estes ã junta a supplica firmada com assig
naturas, dehah:o do n. 3. 

« A Junta, hesitando â vista de uma medida tão extraordina
ria, e que muito a poderia comprometter no juizo da provincia, 
e considerando que a lei 124, que creou estes çovernos, ensina 
qu"l as autoridades civis e militares se coadjuvem, enviou a 
dita supplica ao governador das armas, acompanhando-a com 
o oflicio por copia n. 4, no qual expunha as difficuldades e du
vidas que lhe occorrião acerca daquella representação. 

c< Respondeu o governador das armas o que consta do seu 
oflicio por copia n. 5, e á vista delle resolveu a junta permittir 
o desembarque da tropa, â excepção dos officiaes superiores e 
do estado-maior, eonforme os termos da mesma representação, 
a qual deferia, participando-o assim pelo ofticio por copia o. 6 



DAS CONSTITUIÇÕES 27{ 

ao dito governador das armas, que, exigindo por via de um seu 
ajudante de ordens as providencias para o desembarque, farão 
estas nadas pelo offlcio n. 7, e se e!Tectuou o mesmo dosembal'·· 
que na tarde do dia 27 do ruez ultimo. 

(( Do sobredito officio o. 4 se-conbecerâõ os justos motivos 
que a junta teve para duvidur; ella considerava, como resu
midamente indicou no officio ao govemador das armas, além 
de outras razões, que, posto o soberano congresso haja deter
minado que esta província da Bahia reconheça a cOrte de Lis
boa como o unico centro dos poderes legislativo e executivo, 
ao que e& ta junta c a província submissamente obed€ce; toda
via, emquanto S. A. Real existe no Rio de Janeiro, subsiste a 
sua regencia e govllrno a respeito das províncias, ás quaes não 
foi ordenado que o deixem de receber, e que uão competia, 
portanto, de fórma alguma a esta junta frustrar as ordens da
das pelo herdeiro do throno a subditos sujeitos â sua obcdien
cia, sobre objectos de que S. A. Real tem tomado sobre si a 
competente responsabilidadP, communicando-os a el-rei e ao 
soberano congresso. 

(( Além de que, a junta não via com evidencia que qualquer 
accrescimo de tropas européas houvesse de concorrer para a 
tranquíllidade da província, quando aliá& o facto era que, de
pois que Tierão tropas de fóra para este paiz, apezar da honra 
do ' actual governador das armas, e severa disciplina que este e 
sua officialidade pretende estabelecer, havião occorrido muitas 
occasi1les de desasocego e perturbação, tendo-se desgraçada
mente desenvolvido com a maior violencia IJS quasi esquecidos 
odios, e rivalidades entre naturaes e europeus, que têm dado 
motivo a infinitas rixas, encontros mortes, e finalmente os hor
rores da guerra civil dos dias 19 e :10 de Fevereiro, com as 
suas extensas e incalculaveis consequencias, como esta junta 
tem declarado no officio, que em 8 de Março proximo dirigira 
a V.Ex. 

(( Os representantes Lodavia, contando com o favor das tro
pas consta que augura vão já de a.nte-mão o resultado da sua 
supplica, e o general das armas. apo1ando as suas razões n~ seu 
oflicio por copia n. f>, no qual até se fazem algumas allusoes á 
fa lta de cumprimento de leis do soberano congresso e ordens 
de el·rel, que não d~ixavão de ser est~anhas á juuta, e. por isso 
repellidas pelo offic10 n. 8, p~z a JUnta na necess1dade de 
anqniescer ao desembarque ~xigldO, na certeza .de que, se outra 
cousa se deliberasse, pod~r1a haver um motim causado pelo 
exaltado zelo de alguns dos representantes, o qual parece ter 
tocado os termos do fanatismo, e póde mesmo com as melhores 
intenções muito comprometter a causa da constituição, exacer
bando cada vez mais os sobreditos odios e rivalidades. 

(( A província não se tranquillisou depois do desembarque 
da nova tropa; antes nestes proximos dias tem arpresentado 
indícios de nova agitação, chegando um grande numero de pes
soas a desamparar a cidade e procurar espavoridas o recon· 
cavo, o que deu lugar a que o governador da~ armas e esta 
junta proclamassem ao povo, como consta dos 1mpressos sob 
ns. 9 c 10, afim de o trauqnillisar e restabelecer a ordem pu
blica. 

(( Esta j un.ta faz os mais ardentas votos para que se tome 
quanto antes uma medida geral para todo o Brasil, que salve 
tamllem esta província das desgraças de que parece ameaçada, 
sendo uma das principaes fontes a divisão dos poderes civil e 
militar, da qual se prevalecem os perversos para introduzir a 
divisão no povo: a antiga-concentração das autoridades civil e 
militar na pessoa dos capitães-generaes era perniciosa á provín
cia ; porque, além de s~r sempre muito perigosa semelhante 
concentração em uma so pessoa, essa pessoa tão poderosa, 
sendo sempre um estran~o á prov~ncia, e vindo a el!a demo
rar-se peuco tempe, só linha as v1stas fitas no seu pa1z natal ; 
desprezava por vw de r~gra os meios !le c~nhecer os melhores 
cidadãos as circumstanmas e verdade1ros Interesses da mesma 
província para os promover comp~tentemente i estes inco~ve
nientes cessão, estando estas autondades dapos1tadas em Clda
dãds arraiga~os e escolhidos lle!o voto livre da província ; mas 
sendo destitu1das da necessar1a força, pouco bem poderaõ Já
mais fazer á prúvincia, na qual houver.et'? sempre bandeame~~:
tos, intrigas e barulhos, emquanto subs1st1r uma semelhante dl-
visão de autoridade. -

(( Deos guarde a V. Ex. Palacio do governo da B~hia, 6 de 
Abril de 1822.-lllm. e Exm. Felippe Ferreira de Araujo e 
Castro. >J 

(Seguem-se as assignatm·as.) 

A junta p1•ovisor-ia ao ministro José Boni{acio, declaran
do-se impossibilitada de cumprir as ordens do Principe 
D. Pedro. 

(( 111m. e Exm. Sr.-Ajunta provisoria do governo da pro
víncia da Bania, por seu officio enviado no bergantim e< _:I' reze 
de Maio, >J teve já occasião de accuasar a V. Ex. a recepçao dos 

officios de n. 3 a n. 7, e agora accusa a dos de n. 1 e 2, ficando 
certo de seu conteúdo. 

(( Ao offlcio de V. Ex n. 4 r~:spondeu a mesma junta pelo de 
que remette agora (2• via), tarnbem enviado no predito bergan
Cim; e, passando a responder sobre os demais, participa a 
V. Ex. para subir á augusta presença de S. A. Real, que, não 
podendo esta junta, com todos os bôli(s cidadãos da província, 
deixar de congratular-se de que S. A. Real, cedendo aos votos 
das províncias do Rio de Janeiro. S. Paulo e Minas·Geraes 
haja tomado a generosa resolução de apoiar, e levar ao conhe: 
cimento de S. M. el-rei o Sr. D. João VI e do soberano con
gresso, as reclarnaç1les dos mesmos povr s sobre algumas modi
ficações que se está organisando no mesmo soberano congresso 
da nação, afim de se manter a unidade deste paiz e a sua cathe
goria àe reino, já outorgada pela carta de le1 de 16 de Dezem
bro de 1815, conservadas as bases dos portuguezes de ambos 
os hemispherios nellas estatuidns, todavia, a vista da irnme
diata obbdiencia,. em que ~sta província so acha das soberanas 
cOrtes e de el-rei, em virtude da deliberação de 18 de Julho de 
1821, transmittida por portaria da secretaria de Estado dos ne
goc!os da marinha e ultraQJarinos de 21 do dito mez e anno e 
~as circumstancias ~a.mesrna província, a junta esta impossibi
litada de dar cumpnmento ao que se ordena nos referidos offi
cios. 

« Deos guarde a V. Ex:. Palacio do governo da Bahia, 11 de 
Abril de 1822.-lllm. e Exm. Sr. José Bonifacio d~ Andrada e 
Silva. » 

(Seguem· se as assignaturas.) 

Ci·rc-ular. 

(( Havendo os nossos illustres deputados em cOrtes solicitado 
o voto das camar·as da província sobre certos quesitos relativos 
ã grande ques tão da delegação do poder executivo, que orà se 
~rata no soberano congresso nacional, em carta dirigida a esta 
Junta, com data de 18 de Março proximo do corrente; rece
bendo, porém, depois outra carta dos ditos illustres, igualmente 
datada em 18 de Março, mas contendo aquelles quesitos enun
ciados !1e urna manei~a ~istincta ou mais exphcita, transmitte a 
mesma JUnta, por. cop1a mclusa, o teor dos novos quesitos, para 
qu~ essa camara, tomando-os em consirleração, corno declara
tonos aos conteúdos na sobredita primaira circular, declare so
bre todos elles o seu parecer, havendo precedentemente consul
tado ás pessoas que forem mais instruídas, e zelosos da causa 
constitucional e prosperidade deste paiz, e o remetta com a 
maior brevidade possível á~ecretaria desta junta para ser im
mediatamente communicado aos referidos deputados, que, pe
dendo deliberar franramen sobre todos os negocios, em vir
tude da amplissima procuraçào dos povos, outorgada ao acto de 
sua nomeação para a extraordinaria commissão de formar a 
constituição nacional, achárão todavia conveniente sondar por 
este meio o estado do espírito publico. Palacio do governo da 
Bahia, 14 de Maio de 1822. » 

Quesitos. 

(( 1.• Se convem á província da Bahia que no Rio de Janeiro 
haja uma delegação do poder executivo para facilitar o recurso 
em as dependencias que occorrem em todo o Brasil, e que seja 
S. A. Real quem exercite o indicado poder. ou aliás se lhe con
vem que em di versos pontos do Brasil haja delegaçõe~ desse 
poder para o mesmo fim? 

(( 2.• Se aos seus interesses convem que o poder executivo 
se conserve só em el-rei, delegando este na junta governativa 
de cada província a parte daquelle poder que fOr necessaria 
para pôr em execução as leis feitas no congresso nacional, como 
em outro tempo acontecia com os capitães-generaes? 

(( 3.• Finalmente, não convindo os dous precedentes arbí
trios, qual seja aquelle qua mais util e convemente julga a pro
víncia para o seu Lom regimen e administração, mantida a 
união dos dous reinos? 

(( Secretaria, etc., 14 de Maio de 1822. » 

Dectcto do Príncipe D. Pedro, convocando o conselho de 
procuradores geracs das províncias para o din 2 de 
Junho. 

« Urgindd a salvação do Estado que se installe quanto ante 
o conselho de procuradores geraes das províncias do Brasil, 
que mandei crear pelo meu real decreto de 16 de Fevereiro do 
anno que corre: hei por bem mandar convocar para o dia de 
amanhã os já eleitos e aqui residentes, não obstante faltarem 
ainda os de urna província para a litteral execução do citado 
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dPrrrto. José Bonifacio de Andrada e Silva, do meu conselho, 
etc. PR~o. 1• d<' Junho de 182:! (Com ~ rubrica do Príncipe 
Reg•·nte).-José Bonifacio de Andrada e S1lva. » 

Dea~l·• do Principe D. Pedro c~tJ11tiOCando uma assemblta. 
grwal constituillte e legislatit·a de deputados das p rot-in
cias dn Brasil. 

<t Havendo-me reprP.scnla~o os tJI'OCuradorPs gorae? de ai 
gumas províncias do Brasil, Já reumdos nesta cOrte, e d.Jlleren
tes camaras e povo de oul1'as! o quanto era ne~cssar10 e ur
gentt• para a mantença ~a intPgndad~ da monarch1a portugueza 
e justn decoro do :sras1t.a convocaçao de.l!.ma assem~IP~ lu.o
brasilirnse, que. 1nvest1da daquella p01 çao d~ so.be_rama, q~e 
essPndalmente reside no povo deste grand~ e r•gu1SS1mo c.onll
. neute. cunstitua as bases subre que se devo~ rx1g1r • sun mde
pend•·c•cia, que a u •tu reza marcàra e de q~e J:l estav~ de pu~sP., 
e a sua união com todas as outras partt>s mlegraotes da grande 
familia portuaueza que cordialmPnle despja ; e. reconhecendo 
eu a verdade"' e a' força das' raz(íes que me forão ponderadas, 
nem vendo outro modo de asst>gurar a felicidade dest<· reino, 
manter uma justa igualdade de dirPitos entre ellc e o de Portu
oaJ sem perturbar a paz, que ta o to convem a ambos, e tão 
pr~pría é de povos írm1ios: hei por bem, e com o parecer do 
meu conselho de Estado, mandar convocar uma as>eD?bléa ge
ral constituinte e l e~>islaliva, composta de deputados das pro
''ÍDCias do Brasil, nn;amente "leitos, na fó2·ma da.s instrucções 
que em conselho ~e accordarem, e que seruo publicadas com a 
maior brevidade. 

f'( José Bon~facio de Andrada e Silva, do meu conselho, etc. 
Paço, 3 de Junho de 1822. >> 

O general Madeim, pret.·endo alguma commoçao na villa 
da Caclweira, ma11da pal'a alli wna barca para impôr 
áqttelles povos; a guarnição da barca e os habitantes 
travllo rixas e assuadas. 

u Jllm. e Exm. Sr.-Hoje, pelas 5 horus da tarde, 
appareceu na praça desta villa, quasi toda a guarnição 
da barca-canhoneira surta neste porto, unida com os ma
rujos da lancha, que hontem chegou da cidade para con
duzir o 1 o tenente Domingos Fortunato do Valle, por se1· 
rendido no commando da sobredita barca por outro offi
cial, e armados todos de espadas, pistolas e espingardas, 
puzerão na maior consternação os pocificos moradores ; 
mas felizmente a or~em se tem restabelecido, pois neste 
momento tudo parece tranqnillo, tendo mu1to concorrido 
para pncificação da referida tripolução o zelo do mencio
nado 1• tencnta Domingos Fortunalo do Valle, e me 
consta que n bordo da mesma barca se acha preso um 
frade, a quem imputão ter occasionado aquella assuada 
com razões que tivera com um soldado da dita guar
nicão. 

~. Queira V. Ex. levar ao conhecimento do governo 
o qne exponho, para que determine o que parecer mais 
jnsto, e não vêrmos repetidas taes acções, que podem 
arrastar males incalculaveis. 

u DP.os guarde á pessoa de V. Ex. Villa da Cachoeira, 
ás 8 1/2 hor~s da noite de lO de Junho de 1822.-IIlm. 
e Exm. Sr. Francisco carneiro de Campos, secretario e 
membro do governo provisorio desta provincia da Bahia. 
De V. Ex. suhdito muito respeilador.-0 juiz de fóra An
tonio Cerque ira Lima. n 

O general Madeira queixa-se do procedimento do senado 
da camara e do ;·edactor do periodico-Constitucional
e pede ptovidencias. 

de ficar esta provin· ia de.~ligada da obcdiencia ao governo 
do Rio de Janei1·o, foi approvado f.Jelo sobPrano congresso 
em 18 de Julho do mesmo anno. 

" Ullimamrnle rerrheu-~e ne-ta província a lei do i . 
ele Ontnhi'O dr 1 '{21 : foi po5ta <•m execução e ningncm 
a impugnou. Tal foi durante um anno a 111arrha que se 
ob~crvou npsta provi11cía ; tars •ão :1s nhrigaçõPs em que 
no' ronsliuimcs, c por IJIIC somos responsavels, em
quanto o soherano congi'!'SSO, oude esta província esli'L 
perfeitamente representada, 11ão manclar o COIItl'al ío. 

u Fil'l nos princípios qu'' eu jurei. não posEo IIIOS
trar-me inditTerente sem incorrer em um crime, ao passo 
que vejo dar nesla cidade para operar uma revolução; 
muito lri!-les conseqnencius deve trazer, e é do meu de
rer dirigir-me a VV. EExs. para, de accordo, cuidamJOS 
d" utJLObjecto de tão ai La transt:E!odeucia . 

<< Trnho lido com a maior magaa o n. 25 do prrio
dico, qne nesta cidade se pnblir.a sob o titulo de O Cuns
Wucional; ahi vejo qne a camarH, obrando de accordo 
c:~m o governo elo !Uo de Janei•·o, c trallindo o que 
d'antes jurãra, procura ainda re,oluciooar este povo, fa
zrndo publicai' uma resposta do ministerio elo Rio a uma 
carta da mesma rama1·n. 

<< O facto de obra• a Cóimara de accordo com o governo 
do Rin é sufficienle part~ a qualificar de criminosa, visto 
que ella vem assim a approvar procedimentos em que se 
trm abertamente transgredido as lei.; que a soberania da 
na~;ão, por ella reconhecida, promnlgàra; porém a cir
cumst~ncia de fazer publico o seu comportamcuto ainda 
a toma ma1s cri111inosa, porque ass1ru pretende sublevar 
o povo, que até agora se tonsenava pacifico, e espe
rando as uiLerio1·es deliberações do s,,IJ~rano congresso. 

u No momento actual, em que o povo tem sido levado 
a um alto gráo de cffervescencia, é pengoso tudo o que 
tende a pô-lo em agitação, e quantas providencias se de
vem para contê-lo nos seus devidos limites não são dema
siadas; assim tornão-se do maior peril{o os escriplos que 
se publicão, dirigindo a opinião publica ue uma maneira 
propria para produzir a anarchia e guerra oivil, e é por 
isto que o n. 25 do Constitucional, proclamando aos po· 
vos para se unirem ao Rio de Janeiro, é incendiario e 
seus autores pe Lurbadores da ordem estabeiPcida. 

<< Í\' vista do que tenho exposto é de absoluta necessi
dade que VV. EExs, a quem a lei do i• de Ontubro in
cumbe a policia da província, dêem as suas necessarias 
providencias sobre o comportamento da camara e dos 
redactores do Constittwional, embaraçando a continuação 
de procedimentos da camara conlrarios ao que temos ju 
rado, e que eu hei de fazer guardar, e tomando até ares· 
peito da ant1•rior couducta da camara e dos redactores as 
medidas que a VV. EExs. parecerem convenientes. Nin
guem melhor que VV. EExs. deve esta1· ·ao facto da minha 
franqneza e fidelid&dc, e novamentl' protesto a VV. EExs. 
que assim continuarei a persistir. 

<< A vv. EExs. são hem conhecidos os meus princípios 
de moderação, e uinl{uem, sem fazer-me injustiça, poderá 
accusar-me de não desejar a paz e a tranquillidade elos 
cidadãos ; porém nem eu poderei conLinnar no ruau sys
.tema de moderação, nem a paz poderá sustentai'-se se as 
antoridadi\S não empregarem de commum accordo to 
dos os meios para se conservar a ordem estabelecida, em
quanto as cô1·tes não determi11arem o contrario 

u NitO desejo a desordem nem Jámais a promoverei ; 
porérn não consentirei que se proclame aqui um sysLemet 
ditTerente do que jurl:mos. Eu faço, pois, a VY. EExs. a 
fiel exposição dos meus sentimentos, e eu rogo a VV. EExs. 
que obrem comigo da mesma maneira. 

<< Eu me persuado que faço á nação em geral, c aos 
habitantes desta província em particular, o maior serviço, 

d 1 rogando a VY. EExs. a sua cooperação a favor do resta-
u Illms. cExms. Srs.-Quan o se Jli'Oc amou nesta cidade belecimento c conserva~'ão da publica tranquillidade. 

a coustiLuil;ão no memoravcl d1a J O de Feverl'iro de t8:.!1 " 
unanimemente juron o povo, tropa e autoridades, união u Eu des,•jo ~ bem; porém elh•. nã~ se poder~ alcança L' 

com Portugal e adllesão ao systema alli adoptado; este 'em. a ~armoma entre as duas prwmpae~ autOJ'Jdade~ da 
juramento foi ratificado pelo .que ás bases da constituição prov1nc1a; conservada . c lia t~do gyra~á nos seus e1~o.g 
se prestou em 25 de ~Ioio, para 0 qual acto foi 0 povo I competentes, c não. vera a Bahia no me1~ da guerra CIVIl 
convidado pela proclamação do senado, de 23 do mesmo correr o sangue de 11 mãos pare~tes e. am1gos. 
mez; todo este comportamenLo, bem como a declaração u Deos guarde a VV. EExs. Quartel general da Bahia, 
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~o ele Junho de 1822.-lllms. e Exms . Srs. da JUnta pro
vi~o,·ia do governo desta provincia.-lgnacio L1liz ~ladeira 
de Mello. » . 

A janta 1'e.1poncle ao o({icio do general .!ladeira, da vespera. 

" I IIm. c Exm. Sr .. - A junta pro viso ria do governo ac
cusa a recepção do officío d .. V. Ex. em data de hontem, 
no q{Jal annunciando como r.riminoso e revolucionario o 
eomportamento da r.amara desta cidade por hnv,,r e>la , 
Lrahindo o jmamrnto prestado no dia 10 de Fevet·eiro, e 
racti!icado no clia 2õ de Maio do anno passario, obrado 
de commum accordo cem o governo elo llio de Janeiro, ~ 
m11ito mais pela publicação da conespondencia e carta 
recebida daquelle ministro,. e indicando ao mesmo trmpo 
com" incenlliario e turbarlor da ordem estabelecida o 
re.dactor do periodico intitulado Constitucional, por haver 
proclumado em o seu numet·o 2õ a união desta província 
a re:zencia de Sua Alteza, augura V. Ex. as tt·istes cou
sequencias de uma revolução. que affirma principia já a 
dar passos nestn cidade, e exige a cooperação e accordo 
da jtmta por via de provictcnoias contra a conducta an
terinr da camara e dito redactor; e eapazes de obstar a 
continuação dos procedimentos contra os jtll''tmentos jà 

principalmente P?r uma llulot·idatle preponrleu1nte 0 juizo 
que ao ~1to official estava. privalil'amP.nte r.ommettido. 
sendo _;~hás franca a denuncia a qualquer prsqo11 dn povo 
qu~ ente.ncla havey abuso ~a mesma liberdade; por ontn; 
P.a'. te, a JUnta esta pe:suad1da, que, ~m vez de 11 m~ i nqni
stça~ te t~brosa, snspJmtz, e arb1traria, qual a qur vrxavn 
os ctdad~t~s n?s tempos pass11dos, só lhe cornpPtf' exerce1· 
uma pohtiCa tnmcu, hbeJ•al e concentanea no Pspirito da 
presonte epoca, a letm expt·essa das leis, e muito pnnr.i
palmente pelo qne toca a libet·dade de imprensa, po-;iti· 
vamente gar~ntJda nas bases, e qt)e a nação toda consi
dera o pal~d10 de . s~a segurança, e saha gunnla de seu 
mats precwsos du·mt_os, de cuja policia liberal tem 0 
mes~o ~ongresso n:!c1onal •lado um insíl"ne exemplo na 
tol.eraucta que ba lt,clo para com o autor do folhNo dos 
Vtnagnstas, . que alias tem clannnen te atacado, e com a 
arma 00 red~culo, de todas talve·t a mais tCITivef, {t UUlO
!'Jdade e deCJsões daqn.el!u soberana nsse.mhlóa A junt l 
Jgnot·~ que se lr~me dtrecta e positivamente algu na ril
yoluçao n e.~ ta c1dade, e est;í persuadida que a carnam 
J~ma1s dill·a .rnss? algnrn pnra tnrbat· a ordem puloltca a 
Vl~ta UOS pl'IOC!p~OS de obedieucia i\S CÓI'tPS I' el-t•ei, (jlle 
a JUnta lhe considera, e qne tem s.ido tão explicitument~ 
professados pelas d~H•s primeira~ autoridades da pi'O\'Jnci,, 
em :uas p~·oclamaçoes, e ~uaesquer acto d11 sua 'bdminis
traçao: ~ao parec~ndo ahás com;e!Jivel a l'une!Jre idéa de 
guerra ctvil, que amda occorrc a V. Ex. qua!l tlo se con
templa que. estando o povn todo ineJ'Ill ·, 11 v t~x., a 
frente da !orça at·marfa, lhe sc·J'á muiLu facil cnntel' 
q~1alquer pequena porcão de rurbulentos, que pretenda 
amda alterar a paz de que gozamos. Estes são os senti
n2entos, que a junta francamente exprime a v. Ex. elle:; 
sao fll~os da pureza de suas int ençõe~. da consideraç;f'o 
da dehcad~ cnse em. c(u.e nos achamos, c rio desejo sin•·ero 
da lm:moma da prov1ncJa, de que a junta tem dado sempre 
as .ma1s constantes provas, assim como não potle a junta 
deu:ar de ~on.templar os annUJJciO> e receios experimen
t~dos no olfimo de V. Ex., como effeitos de um vivo sen
timento do devei' e responsabilidade de seu cat·go, não 
menos gne da adhesão e zelo pela causa constitucional : 
se todavJU V. Ex. achar <JUe elles versãe em erros dQs 
qu~es nenhum .in.dividuo ou corporação se potle sem a 
ma1or a_rroganmu Julga~ a!J~olt~lamente isento, a junta roga 
a V. Ex. , que os que1ra mdJCar ; fazendo ainda novas 
communicaçõ~s a este respeito com os dados que tiver 
pa~·a escla recnne_nto de negocio tão importante ; porque 
a Jlllltl só deSeJa acertar e es tá promptn a cooperar em 
tuJo que possa tender á conservação da ot·dem e publica 
tranquillidade. 

•< Deos guat"de a V. Ex . Palacio do governo da Bahia 11 
de Junho de 1822. - Illm. e Exm. St'. brigadeiro gover
nador das armas desta p1·ovincia (Seguem-se as assig
naturas). n 

Termo da camam lavrado em co1tsequencia do procedi
mento do general ,Jiaàeira nos dias 12 e :15. 

, pr,.stados, e ~ue v. Ex. promettc fazer guardar. A jnnta 
coincidindo perfeitamente com V. Ex., nos identicos 
princípios de v<meração e respeito religioso, que nos deve 
inspimt· as sagradas obngações, que havemos contrahirlo 
em quanto não forem competentemente revogadas pelo~ 
representuntes da nação não encontra todavia ainda, pelo 
que pertence á camara. uma razão sufficiente na eitada 
publicação, que aliás não consta evidentem nte fosse feita 
por ordem da dita cama~·a, para que se contemple aquella 
corporação, não só decida do conceito a que tem !lireito 
todos os cidadãos e autoridades, mas até positivamente 
incendiaria, e autora de revolução e desastres, e portanto 
sujeita á. severidade das providencias legaes. A orde:n das 
côrtes de 1.8 de Julho proximo, communicada por porta
tari t do governo do reino de 21. do dito mez, manclando 
que esta pcovincia reconhecesse o governo estabelecido 
em Lisboa, como centro unico da monarchia e assento 
da representação nacional e do tht•ono portuguez, não 
inhibio todavia, antes recommendou a oommunicação, c 
franca correspondencia com o Rio de Janeiro e outras 
provincias: da carta publicada apenas se infere, que a 
camara não podendo dar cumprimento ao decreto de 
sua Alteza Real de 16 de Fevereiro deste anno, por se 
achar ligada pelos so!J1·edilos juramentos, se escusára da 
falta do dito cumprimento com proteslações em termos 
officiosos, quaes cumpria dirigir aõ herdeiro de tlJrono, e a 
puhlicação daquelle documento nada parece iutluir contra 
a tranquillidade publica, manifestando npenas os desejos 
da côrte do Rio de Janeiro, para que, em ;dgum tempo 
se verifique a reunião de todas as provinci~s, objecto rp1e 
hoje é a todos patente, até pelas discussões do soberano 
congresso, que clr'!ulão em todos os períodicos rle Por
tugal. Pelo que diz respeito ao redactor do Constitucional, 
não pode a junta asseverar, que elle, assim como outros 
periodistas- desta cid11de, se hajão sempre bem contido 
nos limites da prudencia e circumspecção, que exigem as 
nossas delicadas circumstanscias; pórque quasi todos, 
em vez de empregarem a sua inOuencin em neutralisar 
os odios e partidos, desgraçadamente desenvolvidos entre 
nós, e inculcar o respeito devido ás autoridades para se 
firmar o imperio da ordem, tem muitas vezes axacerbado 
os mesmos partidos, e deprimido as autoridades civis, 
que achão inermes, perante a opinião publica debaixo de 
frivolos e alambicados pretextos. A junta tem deplorado 
estes excessos; porem ella se tem abstido de todo o pro
cedimento; porque sendo licito a qualquer cidadão fazer 
tudo quanto não é prohibido expressamente pelas leis, e 
expl'imir francamente os seus pensamentos conforme se 
acha determinado em os artigos segundo e oitavo 
das ha~es juradas, a mesma lei havia estabelecido nm of
fieial publico encarregado de promover o castigo das 
transgressões e delictos contra a dita liberdade de im
prensa não parecendo por isso conveniente antecipar 

'c Aos quinze dias -do mez de Juni.Jo de mil oitocen to 
vinte e dois annos nesta cidade da Bahia, e casas do con
selho della, onde se achava o Dr. jniz do crime no impe
dimento do actual presidente do senado, e o procurador 
do mesrno conselho, o coronel Francisco José Lisboa, e 
por este foi dito, que queria declarar como declara, que 
no dia i2 do corrente não houve vereaçfto por fal tarem o .. 
vereadores, sendo esta falta procedida de se acharem 
naquelle dia os paços do conselho guarnecido de patrulhas 
de cavallaria, esl;llluo continuamenle a circular tocla a 
r.asa da camara uma parti<la da mesma cavallaria, cor(l
llllindada por um subalterno de nome Monjardim, di
zt>ndo-se pu!Jlicamente que esta tJ'OP'I t>l'a dlstinada a 
prender a camara se intentasse acclamar o Principe Re
g.~nte; o que mais se verificou depois que clle pt·oou
mdot' e o veado!' França, unico que no referido dia com
pareceu, se reti1·árão Lia casa da camarn depois do me io 
dia: porque logo Lambem as referidas patrulhas se reti-
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rárão ao seu quartel, declarando mais o mesmo procu
rador, como membro do senado, ser falsa a causal que se 
quer allribuir a semelhante procedimento, o que melhor 
constará de todos os actos, que o mesmo senado respei
tar!or da lei, e da ordem lem praticado, resultando do 
reFerido procedimento da tr·opa que assim ron'lou a casa 
da camara, o não haver vcreação no dia de hoje, por não 
comparecer um só "ereador, nem mesmo dos anoos pre
teritos chamados para substituir os el o presen te anno. O 
que tudo elle referido procurador declarou, requerendo 
ao dito presidente que a~sim se escrevesse : e para consta1· 
o presente termo. Eu Joaquim Antonio de Atahyde Seixas 
escrivão do senado da camara o escrevi. -Bastos, Lisbôa 
Está conforme. - Joaquim Antonio de Ataide Seixas. n 

« Espero que assim o executeis, e á junta provisoria 
disse governo escrevo lambem para que aprompte ~m
barcações, e tudo que fór necessario para o vosso imme
diato e commodo regresso; quando não ficareis responsa
vel. a Deos, a e l-rei, a mim, e ao antigo e novo mundo, 
pelos deploraveis resultados e funeslissimas consequencias 
da vossa desobediencia. 

<< Escripta no Palacio do fiio de Janeiro, em i5 de Ju
nho de 1.822.-PI'inripe Regente.-Joaquim de Oliveira 
Alvares. » 

Dec1'eto p?'ohibindo que seja reunido em uma só pessoa 
mais de um officio ou emprego, e vença mais de um 
ordenado. 

Carta 1·egia do Prinr.ipe D. Pedro li junta do governo da 
Bahia. enviando por copia. outra, que na mesma data 
dirige ao gene1•al Ilfadeira para que com a tropa de 
Pm·tugal se recolha dquelle ?'eino. 

" Presidente e deputaflos da junta provisoria do go
verno da Bahia.-Amigos. Eu o Príncipe Regente vos en
vio muito saudar. Desejanrlo pôr a salvo os habitantes 
dº ssa província dos g1·avissimos males, que tem s9trrido 
e que hão de continuar a so!Trer emquanto alli existirem 
os que delles forão cnusa ; dirijo agora ao brigadeiro fgna
cio Luiz Madeira a carta régia, inclusa por r.epia, para 
que immediatamente se J'ecolha a Portugal com a tropa 
que dalli veio, tomando eu sobr·e mim a responsabilidade 
desta urgentíssima e indispensavel providencia. Recom
mendo·vos que empregucis o maior zelo e patriotismo no 
fiel cumprimento desta minha real ordem, apromptando 
sem demora tudo o que fôr necessario para o commodo 
regresso da tropa, tomando todas as medidas para que 
não hroja alguma reacção dos diversos partidos, que tra
balhareis por conciliar e reprimir, e fazendo constar a 
toda essa província o muito que me maguãrão as suas des
graças, hem como os ardeatissimos desejos que fenho de 
remedia-los e de cooperar com todas as minhas forças 
para que çste tão rico, tão grande e abençoado reino do 
Brasil (conbecido só nas cartas geographicas por alg,uns 
que sobre elle legislárão 1), venha a ser em breve tempo 
um dos reinos constitucionaes mais felizes do mundo. 

u Escripta no palacio do Rio de Janeiro, em lõ de Ju. 
nho ele 1822.-PJ•incipe Regente.-José Bonifacio de An
drada c Silva. u 

O Prindpe D. Peliro Ol'dena ao general Madeira q>;e se 
embarque pa?'a Portuga.l com a tropa que dal/i veio. 

u Ignacio Luiz Madeira de Mello, governador das ar
rné.IS da província da Bahia.-Eu o Príncipe llegente vos 
envio muito saudar. Os desastrosos acontecimentos que 
cobrirão de luto essa cidade nos. infaustos dias 1.9, e 20 e 
21 de l~evereiro, maguárão profundamente o meu coração. 
Verteu-se o sangue de meus filhos, que eu amo como o 
que me deu a natureza ; e, não podendo restabelecer-se 
a paz, o bem e alegria dos habitantes dessa província, 
nem a minha propria alegria, emquanlo não se praticar na 
Bahia o mesmo que felizmente se executou nesta côrte e 
em Pernambuco, sendo até necessario, para tranquilli
dadc de todas as províncias e para se apertarem de novo 
os relaxados vínculos de amizade entre os dous reinos, 
que o Brasil fique só entregue ao amor e fidelidade dos 
seus naturaes; por tão ponderosos motivos ordeno-vos, 
como Príncipe fiegente .deste reino, do qual jurei ser de
fensor perpetuo, e depois de ou vir o meu conselho de 
Estado, que, logo qne receberdes ·esta, embarqueis para 
Portugal com a tropa que tão impoliticamente dalli foi 
mandada, na certeza de que fico responsavel a meu au
gusto pai pola falta das suas reaes ordens, as quaes elle 
certamente vos leria dirigido, se podesse vê r de tão longe, 
e no meio das escuras nuvens que ro1eião o seu throno, 
a urgencia e absoluta necessidade desta providencia. 

<< Não tendo sido bastantes as repetidas determinações 
ordenadas pelos senhores rcio deste reinos na carta re
gia de 6 de Maio de ·1623, no alvará de 8. de Janeiro de 
1627, e mais ordens regias concordante5 com elle's, pelos 
quaes se prohibe, que seja reunido em uma só pessoá 
mais de um officio ou emprego, e vença mais de orde
nado; resultando do contrario manifesto damno e pre
juízo a administração publica, e ás partes interessadas, por 
não poder de modo ordinario um tal empregado ou func
cionario publico. cumprir as fucções, e as incumbencias, 
de que é duplicadamente encarregado, muito principal
mente sendo incompatíveis esses officios e empregos, e 
acontecendo ao mesmo tempo, que alguns desses empre
gados e J'unccionarios publicos, occupando os ditos em
pregos, e officios, recebem ordenados por aquelles mes
mos, que não exercitão, ou por serem incompatíveis, ou 
pot· concorrer o seu expediente nas mesmas horas, em 
que se achão occupados em out1·as repartições. Hei por 
bem, e com o parecer do meu conselho d'Estado, excitar 
a inteirá abservancia das sobreditas determinações, para 
evitar todos estes inconvenientes, ordenando que os pre
sidentes, che[es e magistrados das repartições, a que são 
addidos esses funccionarios, não consintão debaixo de 
plena responsabilidade, que elles sejão pagos dos respec
tivos ordenados, ou sejão mettidos nas folhas formadas 
para esse pagamento, sem que tenhão assíduo exercício 
nos seus officios e empregos : e que isto mesmo se observe 
ainda mesmo com aquelles, que_ tiverem obtido dispensa 
Regia, para possuírem mais de um officio ou emprego n~ 
forma permitlida no citado alvará de oito de Janeiro de , 
1627, pois que essa graça não os dispensa por modo \ 
algum do currwrimento das funcções, e incumbencias 
inherentes aos seus ol'ficios e empregos . \ 

u José Bonifacio de Andrada e Silva,\ do meu conse
lho, etc. ))-Paço 1.8 de Junho de 1822: >> 

O general M ad,eira ?'enova as 1'aZf1es de sita queixa cont1·a 
o procedimento da camara, e insiste e11t providencias 
contm os excessos do ?'edactor do Constitucional. 

I 

« Iilm, e Exm. Sr. -No meu officio,de iO do corren-te 
ponderei a V. Ex. os meus receios á cerca da influencia, 
que sobre o povo da província poderia exercitar a camara 
desta. cidade, pelo seu comportamento a respeito do go
verno do Rio de Janeiro, e o periodico,- Constitucional
pela maneira porque dirige c opinião publica para se 
adogtar aqui o systema do governo proclamado naquella 
província ao dito officio me responderão Vs. Exs., no dia 
H procurando justificar a camara, e declararão que jul
garão não ter devido providenciar sobre os periodicos, 
fundados em que as bases da constituição promottem a 
cada um fazer o que não prohibe a lei, e exprimir os seus 
pensamentos e que na lei da libe1dade da imprensa se 
indicárão as maneiras de se punirem os abusos desta li
berdade. Ao mesmo tempo me significarão Vs. Exs. que 
se achão possuídos dos melhores sentimentos a respeito 
do cumprimento das obrigações, que temos contraído, em 
quanto não forem competentemente revogãdas pelos re-
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presentantes da nação. O mesmo espirito de patriotismo, 
fidelidade e amor da orclem, que me instigou a escrever 
o meu primeiro officio, me obriga a fallar ainda sobre os 
objectos em questão, muito principalmente continuando 
o Constitucional a dirigir a opinião publica contra a ordem 
estabelecida. Tornando a ver o artigo do meu citado offi
cio a respeito do mesmo periodico, não posso descobi'ir 
onde contenha qualquer idéa, que possa mostrar desejos 
de ver restabelecida por parte de Vs. Exs. uma inquisi r,ftú 
tenebrosa, suspicaz e arbitraria, qual a que vexara os ci
dadãos nos tempos passados nem eu fallando de urna 
maneira muito geral, inculquei a Vs. Exs. as medidas, 
que devão tomar, para assegurar a tranquillidade !JUblica. 
Ninguem é mais religioso observador das leis do que eu, 
e esta qualidade unida com a firmeza do meu caracter, e 
com os desejos de que s~ conserve o socego nesta pro
víncia me impoem o dever de não guardar o meu silencio 
sobre os meios, que se poem em pralica para o pertubar. 
A liberdade de imprensa, e a faculdade de fazer· cada um 
o que ás leis não prohibem, são realmente dos mais sa
grados di~eitos dos cidadãos de um povo livre ; porem 
estes direitos tem limittes, as leis fazem os mesmos ci
dadãos responsaveis pelos . abusos, que delles fizerem ; 
logo ellas não querem, que se üse daquelles direitos com 
o prejuízo da sociedade ; o contrario seria fundar o im
perio da anarcbia, e não se pode por consequencia ser 
indi!Terente a taes abusos pelo risco, que daqui resul
taria. 

u E' verdade que a lei ua liberdade da imprensa iu
dica a maneira de punir os abusos contra ella commet
tidos ; porem como eu não estou obrigado a indagar se o 
Constitucional tem sido ou não accusado perante a auto
ridade competente ; e porque me cumpre dit·igir-me a 
vv. EExs. sobre o bem do sérviço nacional, julgarei mui 
necessario fallar sobre o mesmo periodico receiando dos 
elfeilos, que a sua doutrina pode produzir no !JOVO, e 
pedi a VV. EExs. , que a este respeito dessem as provi
deneias, que lhe parecessem necessai'ias. Entretanto 
continua o Constitucional a apresentar suas idéas subver
sivas nos numeros trinta e trinta e dois desfigurando os 
princípios, que a nação jurou calumniando-me e até con
vidando a trair os meus ' juramentos. Assim vai elle 
abusando da bem entendida liberdade, qne a constituição 
concede, e ensinando ao povo sempre disposto a abraçar a 
novidade, e quasi nunca conhecedor dos males que podem 
daqui resultar, idéas que talvez possão ser-lhe mui fu
nestas. Ninguem pode negar, que o povo está actual
mente em agitação, e que em taes circumstancias é mni 
perigoso não o dirigir com prudencia : eu sou amigo do 
povo, não desejo vel-o envolvido em desgraças; só por 
elle tenho receio de que se desê nvolvão os pai·lidl,s, e a 
nação me accusaria de mau, se por estar a testa da furça 
armada fosse indifferente as revoluções. Eu faço portauto 
da minha parte o que está ao meu alcance para afastar o 
mal, pedindo a VV. EExs. , que tomem as suas medidas, 
para assegurar a tranquillidade publica, e a ordem esta
belecida, e eu gozo assim do testemunho da minha pura 
consciencia. Eu jurei obedecer e fazer guardar o que as 
côrtes da nação decretar~m; só ellas reconheço auto
risadas para legislarem sobre o sistema político da mo
narchia !JOrtugueza : eu faço pois mais uma vez esta de
claração, e não terei por consequencia remorços, se, 
pura cumprir com o meu mais sagrado dever um dia for 
obrigado a collocar-me a frente dos soldados. VV. EExs. 
mesmos no seu officio no dia H reconhecem a veneração 
e religioso respeito, que nos devem inspirar as sagrada~ 
obrigações, que havemos contraído; debaixo deste prin
cipio·vv. EExs. poderão haver-se como dictão tacs obri
gações, e tnspirar ao povo 03 melhores sentimentos : obi·e 
elle segundo o que jurou, use. do direito que o artigo 
quatorse das bases da nossa conslituiç~o lhe permitte ; 
conserve-se em tranquillidade, e então as armas portu
guezas não percorrerão as ruas da Bahia salpicadas de 
sangue de seus irmãos. Como novamente fallei sobre a 
camara no principio deste officio, cumpre que exponha as 
razões, em que me fundei para dize I' a VV. EE:xs. no meu 
officio de 10 do corrente, que ella obrara de accordo com 

o governo do Rio de Janeiro. E certo que a resolução do 
soberano, congresso de 18 de Julho de 1821 recommen
dava a Exm. junta provisoria do governo desta província , 
que conservasse; e pl'Omovesse as relações e correspon
dencia franca e leal com a proviucia do Rio de Janeiro . e 
as mais deste reino. Nem eu podPria hwar a mal, que 
a camara desta cidade assim obrasse ainda quando tal 
resolução não existisse; porem não posso conceber, que 
da doutrina da dita I'esolur;ão se conclua, que pode a ca
mara obedecer ao governo do t\io. 

u Não sei o qne escreveo a camara aquelle governo; e isso 
era preciso para se julgar sobre o seu comportamento, nem 
sobre cousas, que ignoro teria eu estl'ibado as minhas 
queixas a respeito della; porem o- cumpra-se e regis
te-se, que a camara poz na port<n·ia do ministel'io tlo Rio 
de Janeiro de I O de Maio me fornece um sufficiente titulo 
para taes queixas. Ninguem pode duvidar, que u camllra 
deste modo se obrigou a promover por todos os meios 
que estão ao seu alcance, a união desta província as que 
reconhecem a regencia de Sua Alteza Real, e o dar a ex
ecução o deQreto de 16 tte Feverei ro logo quo as eircums
tancias o permittão, por ordem daquelle govemo, a quem 
ella não está autorisada para obedecer, em quanto nlío 
for reconhecido pelas côrtes. 

u A isto chamo eu obrar de acco rd o com aquelle go
verno; e obrar de accordo e obedecer a um governo, que 
ainda está illegal, é faltar ao promellido nos juramentos 
desta província e é ser por consequcncia criminosa. 

u Não posso deixar de persuadir-me. que a publicação 
da referida portaria fosse fe ita por ordem do camara: 
quem seria tão átrevido que lançasse mão do original ou 
do registo para extrair uma copia, e publicai-a depois 
sem licença da camara? E quando assim fosse e ella obrasse 
com franqueza , não deveria Ler paten teado isto mesmo 
ao publico. Publicar a dita portaria com o competente 
-cumpra-se e registe-se- e já dar passos para conseguir 
o que ne.la se lhe recommenda, animando o povo com o 
seu exemplo, e querendo assim aproveitar-se da agitação 
em que elle se acha. O povo illude-se muitas vezes a res~ 
peito do poder das camaras, persuadindo-se que ellas 
podem decidir as grandes questões da nar,.ão : esta influ
encia é mui perigosa nas revoluções, e ella por si mesma 
deve~ se recommendar a vegilancia de VV. EExs. Eu rogo a 
Vs. Ex~s . de persuadirem-se, que as minhas palavras são 
dictadas tão somente pelo amor da patriu da constituição 
e da boa ordem, e que cu me julgarei feliz sempre que o 
povo guárdar os limites em que deve conservar-se para 
não ser condusiclo a desgraça. Eu responclo pela tran
quillidade elas tropas, e posso assegurar aos habitantes 
desta província, que ellas guardarão um profundo silencio 
em quanto isto fo r ccmpativel com a di gnidade da nação 
ponugueza e dellas. 

Deos guarde a VV. EExs. QtH!rtel general da Bahia 25 de 
Junho de 1822. -IIIms. e EExms. Srs. da junta provisol'ia 
do governo desta província. - Ignacio Luiz Madeim d~ 
Mello. 1> 

O juiz de fóm da Cachoeira D1·. Antonio de Cerqueirà 
Lima participa ao secretario da junta pro·oisoria da 
Bahia te'l' sido acclamado naquella vil/a Stta Alteza 
Real Tegente e perpetvo defensor, e protector do Brasil 

u tllm. e Exm. Sr.- E' do meu dever participar a 
v. Ex. da maneira, que me é possível pela estreiteza de 
tempo, que hoje foi acclamado nesta villa S~Ja Alteza Real , 
Regente e perpetuo defensor de Brasil, e ~slo em consP:
queccia de se ter reunido na praça_ desta vi lia os corou_ei~ 
de r.avallaria miliciana, José Garcia Pacheco, e llodngo 
Antonio Falcão, tendo este e aquclle me officiatlo para me 
achar com a camara nos paços do conselho : corno tudo 
consta do termo de vereação, que nesta occa5i1io não po~so 
ain(la trausmiltir a V. Ex. E' com llastan te magoa na cnse 
actual, mas que o meu estado de molcstia, ~ .mais de 
minha família ex ige,que eu requeira a V. Ex. e a JUn ta pro-

/ 
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\'isoria, um mez de licença para estar na cidade, e con
;;ullar .os facultativos. 

c~nslantement~ dominado em lodos os corações brasi
leu·os, enthu~Jasmo que elles coutavão garantido por 
todas as autondades d~sta ri! la, e até mesmo pelo com
mandante ~ ·l canhonmra surta neste porto; pois que 
sendo pnmamcnte officz'ldo duas Yczes sobre semelhante 
JJa~so p~l? _coronel r.o~manrlante do regimento de caval
l~J'Ia mzhc1ana dt•sla dita \'illa, em ambas 1·espondeu aO' 
aJudante encarregado do offlcio, que elle dava sua pa
l~vt·a d'honra em como de forma alguma se opporia a me
dula que se propunha tomar, \'irão cruelmente illudit~as 
suas tão _hem fu u~adas esperanças, !lispat'1lndo-se daquella 
canhonezra tres tiro~ de peça c~m metralha sobre a tropa 
e povo, que, concluzdo o_ se1·mao e Te-Deum, a que se 
procedera. de fila\'a pacificamente para suas casas. Me· 
dida tão hostil pocleria arrastar uma horrorosa mortan
da~e, se a vasante da mar( não fizesse malograr as pon
tanas, empregando-se no caes a maior parte da metmlha 
do que resultou poucos sabirem fc1·ictos. ~.las Illms. ~ 
Exms. St'S. , ~inc!a_aqni ~ão parou o despotismo~ petfidia. 
De n01Le ~e cl1sparao ~eis tiros na mesma dit·cci;ãu, e na 
dapovoaçao ele~· .Feltx~ que fizerão grandes estragos nos 
e~1fic1os do Dr. JUIZ. de lóra, do capitão Antonio de Castro 
L1ma, e outros mmtos. Ainda mais na manhit elo dia 
d'hoje a mesma canhonei1·a faz aprehender as canoas 
que passavão canegadas, abrindo caixas e cartas, parti~ 
culares de corr~spondencia Todos estes actos, lllms. e 
Exms. Srs., u_mdos ao grande numero de eut·opco-; resi
dentes nesta viila, que desde logo entrárão a concorrer 
tumulluosamente para a dita canhoneira, sepultárão a 
mesma ~o. m~or lwrror, deixando cl'l.r<~m e nle vêr, que a 
guerra CIVIl nao estava longo de J'edufiil à:; ultimas extre
midades um povo clocil, um pow hosp'taleiro, que solll 
faltar em um só acto its leis existentes, sem riolar os di
reitos de cidadão algum, procurava tão somente declarai' 
a essa capital, a toda a província, e a todo o Brasil a sua 
união as de mais prorincias do mesmo, e a sua obediencia 
ao mais amado dos príncipes o Serenissimo S1·. o. p'eclro 
de Alcanlara, successor jurado da· monurchia luzo-bra
Sileira. T~es forão os poderosos motivos, que obl'igarão 
os corone1s de cavallari<r a convocar uma assembléa com
pos la d_e to rias as au loridades e ma i:; cidadãos conspícuos 
desta viiia pam se adoptar uma medida, que ao mesmo 
pas~o pudesse destruir torto a origem ele de,;uuião e res
sabto, e defend~r corajosamente qualquei' aggressão, que 
se. tentasse contra um povo, que se via in ·ultado, oppri
mldo, e prestes a Sl\CCumbir \ <fOS golpes ter'l'iVeis u'anar
chia e_ guerra civil. A ussemhléa_, corno VV. EExs. v~rão díJ. 
prnpr_ta acl•t, que se lavrou, dehberou. que se instalasse 
uma Junta, r:omposta de ciilCO membro;; com a denomi
nação- Ju~t·~ interinn, conciliat~ria de defesa ..L que lendo 
por atlnbmyues desempenhai' snnple!kenle o s~u 1 ilulo 
durasse_até que VV. ~Exs. , prestanuo-sh~·~~ tão justos votos 
de sentunentos, se drgnem de da1· todas as providencias 
cooperar por todos os_ modos ao seu alc~nce a que sai~ 
deste p~rto aquella d1ta canhone1ra; umca medilla capaz 
d_e_Lermmar tuntos males. A sobredita jnula interina con
Siltalol'la e defesa, aproveita esta Ollcasião de render a 
VV. I!:Exs. todas as submissões: e fit·memente convencida 
de que, dedi~ando-se sómente u natural defeza, que a 
t~dos toca, nao tem faltado ao respe1to e obcdiencia de
l'~da au augusto congresso da nação, a el-rei consti tu
CI~IIal, as bases du constituição jurada, e a tod<.tS as leis 
existentes, espera firmemente a aprovação de \'V, EExs., e 

Ocos gnarde á pessoa de V. Ex. CachoeiJ'a, 25 de Junho 
de 1822.-[Jlm. e Exm. Sr. F1·nncisco Carneiro de Campos, 
'~Cr~tario e membro do gorerno pro\'isorio desta pro
\'IOCia.- U juiz de fÓI'a Antouio t.le Cerque ira Lima.>> 

Os coi'oneis Jose Garcia e Rodrigo Falcc7o participão d junta 
do governo da capital o fa cto de hat•e?' sido pela manhã 
acclamado nn 1'illa Sua Altesa Real, regente consli· 
/ucionaL protector t defensor petpetuo do Brasil, pelo 
voto geral de todos os habitantes desta 1;illa. 

uJIJms. e EExms.Srs.-E' do nosso dever participar desde 
ja a VV . EP.xs., que observando ser o voto geral de lodos 
o:. habitantes desta vi lia e seu termo sei' Sua Alteza o 
Prinr.ípe neal nrclamaúo regente constitucional deste 
J'e ino Llo Brasil para goza1·em daquellas vantngeos, que 
_ó lhes podiüo resultar de uma estreita uniflo destá pro
víncia :\s de mais, que já tem a dita de serem go1•ernadas 
pelo mesmo senhor, compm·ecerão na manha do dia de 
hoje na praça desta villa, e depois de reunido o senado 
da camara, cnpi·tão-mór, e todas as mais classes de povo, 
que já na mesma occasião manifestados exprmião claris
simamente o desejo ;t~·dentr., que os possuía, foi Sua Al
teza o Sr Príncipe Real acclamodo n~enle constitucional, 
proteclor e defensor perpetuo deste reino do Brasil para 
gozarem daquellas vantagr:n>, qu•· lhes podião resultar de 
uma estreita união desta provincia as de mais, que já 
tem a dita de serem governadas pelo mesmo senhor. 
C_omparecer~o na man_hã ào dia de hoje na praça desta 
villa, e depozs de reumdo o senado da camara, capitão
mÓI' e todas as mais autoridatJ.es a testa de um immcnso 
concurso de povo que, já prr outros signaes na mesma oc· 
casiiio manifestados, exprimião clarissimamente o desejo 
ardente que possuião, foi Sua Alteza o Sr. Princ1pe 
!leal acclamado regente constitucional, protector e de
fe nsor perpetuo deste reino do Brasil da mesma maneira 
que o· linha sido na cidade do Uio de Janeiro, e de tudo o 
o rnt'5mo senado mandou lavrar a competente acta, em 
qt:e lodos ussignárão a qual será brevemente remettida a 
\' V. EExs., ficando os abaixo assignados mui severamente 
o~cupados em manter a lranquill~dade p_ublica, sem a qual 
uao podemos prosperar. Os aba1xo ass1gnados desenvo!~ 
rendo por este modo o seu patriotismo, estão' altamente 
conv~ncirlos, qne em nada tem desmerecido daquP.Jle 
resprtlo sagrado _que sempre tributàrão, e protestt\rão, 
rende1· até ao ulluno momento de sua exislenr.ia a sua 
l\lag<1~ade el-rei o Sr. O. João VI, eru cujos termos li
songeao-se de merecer de ys .. Exs. a ap[H'oveção do pa5su, 
que \'eem de da~ P?~'. se1· tao JUsto e lllgJtimo, quanto são 
os solcmnes pnnctp1os, que a n:tçüo toda tem pi'Ocla
nwdo. 

<< Deos guarde a VV. EExs. por muitos annos- Quartel 
da villa da Cachoeira, 25 de-Junho de 1822 -tllms. e 
Exms. SJ's. d? go\'erno provisional da capitania da Bahia. 
- José Garma Pacltcr.o de ~loura Pimentel e Aragão, co
ronel commandante do regimento de cavallaria- Ro
drigo Antouio Falcão, coronel aggregado., 

A .f unta inter~na _inslallada na Cachooim di7'íge-se ao (JO· 

1J~nw JII'OVISII?' lO da província, queixando-se do pToce
dtrr:ento ~o ~?mm~~dan~e da cavhonei'l'a surta naquelle 
po1 to, p01_ tc1 dtr1g1d~ t1~os de metralha s•>bre a villa e 
a povoaçao de S. Ftdelts, pO>' occasiao de ter o povo 
proclf!'mado solemne_men_te o _Príncipe Real 7'eaente do 
Brastl; pell) _que (m mtster tnstal/ar a junta interina 
par_a os gtna., de(et•der, e terminár os males que 
soffrem. 

. l< !IIm~. e Exms. Srs. ~o gov~rno provisionaL-Os paci· 
hcos habita_ntes desta VJtla, tendo pror.lamado solelllne
I.U~ut~ no d1a de houtem a regencia de Sua Alteza o Sr. 
pnnczpe real, com aquelle nubm enthusiasmo, que lem 

a communicação de suas ordens. 
« Deos guarde a VV. EExs. como havemos mister e nos 

ap~·az. Gaeh~eira 26 de Junho de 1822. -Antonio Tei
xeira de Frmtas Barbosa, presidente. Antonio Pereira Re
bouças, seCI:etario. José Paes Cardoso da Silva. i\lauoel ' 
.José de Frcilns. Antonio José Alves Bastos. ,, 

T~mo de vel'eaçües da acc!amação do Principe Real, re
gente, perpetuo defeittiOi' e protector do Brasil • 

. << Aos ,25 dias do me?. de Junho de 1822 annos, nesta 
VIIla de Nossa Senhom do nosario do Porto da Clchoeira 
em os passos do Conselllo e casa 1ht camat·a delta, onde 
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se acharão presentes o Dr. juiz de fora, presidente, An
tonio de cerqueira· Lima, e vereadores, o mais velho, te
nente coronel Joaquim José Albernàs, o capitão Antonio 
da Costa Lima, e por ausencia do sargento-mór! Fran
cisco José daSilva e Almeida, que se acha na c1d-ade da 
Bahia veio o do anno atrasado Joaquim Pedreira do 
Couto' Ferraz, com o procurado1· actual, o capitão M.anoer 
Teixeira de Frei Las , onde todos fo1·uo convoca elos por of
ficio do coTonel de cavallaria miliciaua José Garc"ia Pa
checo que se achara a frente do corpo do seu com mando 
na pr~ça desta villf., para_ que se_ achassem em camara, 
onde com effeito, sendo vmdos e JUntos em mesa de ve
reaçuo o dito ministro presid ente, vereadores, e procu
radores logo ahi comparecerão o coronel José Garcia P<i
c.heco, elfectivo, e o coronel nodrigo Antonio I•alcão, ag
gregado, e por elles foi dito, que cttes havião convocado 
a camara e autoridades do deslricto para o fim de que 
com a presidcncia da mesma camara se acclamasse Sua A 1-
teza Real o Sr. Príncipe D. Pedro, regente perpetuo, de
fensor e prote(;tOr deste reino do Brasil, na forma que·foi 
acélan~aclo na cidade do Hio de Janeiro, o que ouvido pelo 
dito ministro e membros da camara, accordárfto que a 
mesma camara chegasse tis jancllas dos mesmos paços 
do conselho, para saber da vontade do povo c LI'Opa, 
que na praça se achara postada, assim a de caval
laria como a de milícias, de infantaria , com o chefe 
com{nandante o sargento-mÓI', Joaquim José l1acellar, c 
da orâenança presid1da pelos officiacs respectivos, achan
do-se o capiLão-mór José Antonio Fiusa de Almeida na 
casa da cumara; e sendo perguntado ao povo e tropa 
pelo procurador do senado :\•Janoel Teixeira de Freitas, 
que se achava com o estandal't.c na mão, se erfto con
tentes, que se acclamasse a sua Alteza Real o Sr. D. Pedro 
de Alcanlara por regentE> e perpetuo defensor c prolector 
elo reino do I.lrasil, assim na forma que fo1 acclamado na 
cidade do Rio de Janeiro : e.logo polo povo c ll'opa, que 
se achava postado na praça, foi respondido que sim, e 
lançando' o procurador o estandarte fora das janellas 
houvera proclamado a sua Alteza neal o Sr. Príncipe 
D. Pedro na fórma acima dita, e da mesma maneira que 
foi acclamado nã côrte do Rio de Janeiro, dando todos 
muitos e repetidos vivas a sua ~lteza Real com _gra~de 
atearia conservando-se esta, V11la e todo o seu d1stncto 
adl~ere~1le a observancia as autoridades constituídas nesta 
villa, e da mesma forma as autoridades constilu~das na ~a
pila! di! província, logo que estas tenhfw ar:lhendo ao SIS
tema da corte do Rio de Janeiro, que acabamos de pro
clamar ficando esta camara obrigada na primeira occasião 
a repr~sentar a S. Alteza neal a r~tirada. da.ll:opa eu ropéa, 
por ser esta além de desnecessal:Ja, Pl'eJnchcJal. ao soccgo 
desta província, e de como assim se cumpno e decla
rárão fiz este termo, e declaro que neste neto só compa
receu o capitão-mór José Antonio Fiusa de Almeida, só, 
mente e não a sua tropa de Ol'denança: e outro sun que 
esta c~mara participará ao gove~no civil da província este 
acto de acclamação com aulhentJCa do lermo do vereaçao; 
e declat·árão mais os mesmos chef~s c pessoas que con
correrão neste aclo, que na representação, que esta ca
lnara deve levar á presença de sua Alteza Real expresse a 
falta que houve.em quasi Lodos os habitantes desta pl:~
"Vincia de declararem a sua vontade ãcerca da desumao 
política; que se fez desta provin?ia pttra com as mais 
deste reino do Brasil; e assim ma1s declarou .finalmente 
o capilão-mór, que posto nuo tivesse compa_rcCJdo a ~esta 
do sua corporação, por não ler sido req t~endo par~ 1sso, 
com tudo se obrigára, como com ~11eiLo se obn&ou, a 
mand~r e guardar a ordem estabelecida, e hnrmoma pu
blica com todas as mais a seu alcance, de que de tudo fiz 
r.s te termo ; e eu Jacinlbo Lope~ da Silva, escrivão da 
camara o escrevi e declarei. - L1rna, Albernaz, Castro, 
Pcdreir~, Teixeira.- Com duzentas . e cincoen_la e duas 
assignatura.s, em que então as dos dtt?s c~rone1s de ~a
valiaria miliciana, e autondades eccles1asl1Cas desta villa 
e capitão-mór. >> 

O juiz de (óra da Cachoeira envia copia do te1·mo de t•e· 
reação da acclamação do Principe ltcgente, e mani
festa o estado perigoso em que se acha a villa lJI'es
tes a arrebentar em guerra civil. 

" Tllm. c Exm. Sr.- Incluso acbtll'á V. Ex. n auten
tica do te1·mo de vcreação, que por falta de tempo não 
foi hontem com o meu officio . O estado actual desta villa 
é assc'ts perigozo , e requerer quanto antes proviclcncias 
pant se cvilar a guerra civil, que proxima nos ameaça. 

" Deos guarde a pe soa elo v. Ex. - Vi !la da Cachoeira 
26 de Jnnho de 1822.- lllm. e Exm. Sr. Franr.isco Car
neiro do Campos, secretario e membro do governo pro
visorio desta. província da Bahia. -O juiz llC fóra, An
tonio de Cerqucira Lima. >> 

A junta, 1·espondendo ~o ge-neral Madcim, declm·a que 
pretende, logo que a camara se pronuncie a respeito da 
sua in.çistencia, de levm· o negocio ci presença de e l-rei e 
elo congresso. 

u Illm. e Exm. Sr.-A junta provisoria do governo 
accusa a recepção elo officio ele V. Ex. em data de 25 do 
corrente, no qual, desenvolvendo mais explicitamente os 
motivos da censura feita ao comportamento da camara 
desta cidade em offido de 10, insiste principalmente no 
-cumpra-se-posto pela mesma camara na portaria do 
mioisterio do 1\io de Janeiro, e persi te em r.onclcmnnr a 
conducla do redactor do periodico O Constilttcional sobre 
a dii·ecr,no que dá ao espírito publico. 

" A junta, tomando em consideração as razães expen
didas no sobredito primeiro ofllcio, tem determinado 
mandar ouvir a oamara sobre o negocio de que se trata, 
afim de que se tome depois a de!ib~raçuo que fOt• conve
niente; e, pelo que toca ao penodista, ella ordena, pela. 
portaria junta por copia, ao promotor do juizo dos jurados 
que proceda na fórma da lei sobre liberdade úe im
prensa. 

" Deos guarde a V. Ex. Palacio elo governo da Bahia, 
27 de Junho de 1822.-Illm. e Exm. Sr. brigadeiro go
vernador das armas desta província. » 

(Seguem-se as assignaluras.) 

O governo prouisorio p1·ootama aos habitantes da p!'ovincia 
afim de evitá1· que 1·ompao em actos a!'bilrarios . e in
constitucionaes. 

" Proclamação.- A junta provisoria elo governo da 
provii1cia da Bahia aos seus habitantes.- Uabitantes da 
Bahia 1 Que vertigem se apodera de vossas alr~1as I Uns 
aaitados de desconfianças, e mal fundados receios, aban
d~nacs vossas casas o occupações ordiuarias a buscar 
guarida ao longe nos centros das mata~ . ou em rcm~tas 
povoações ; outros vos precipitaes em actos tu~Julluan~s, 
turbando a paz publica, c a ordem estabelecida. A~s1m 
servis a patria! Coh1 os olhos mal enchutos d_as lagnm~s 
vertidas nos infaustos dias 19 e 20 de Fcvere1ro, querms 
por vossas indisc;,ripções inspirai' aos cidadãos 11lais cons
tantes a deserção dos seus primeiros deveres, on pro
vocal' novns scenas de horror e desolação I Vencei os fu
nestos partidos c rivalidades, que vos dilacerão; evi tae 
sobre luclo o co ntagio de espíri tos inq~ictos , e a~1ig~s da 
novidade, e nada tereis a receia1·. A JUnta prov1sona do 
governo, composta de pes8oas da vossa escolha c co~
fiança, orgão de vossa vontade,. tem levado ~o conheci
mento de Sua Mageslade el-re1 o Sr. ~.: Joao VI, e _do 
soberano con<>resso da nação, quaes SeJaO as vossas Cir
cumstancias, ~ quacs os votos desta pr?vincia qrmes no 
juramento, que tendes prestado esperai tranqUillos, que 
os sabios legisladores, consultando ? que m~lho~· convem 
a cada uma das partes ua monarcbJa c~nslllu_cw_n,~l. l~~o 

I brasileiro afim de conservar a sua umüo c mdivlsibih
dade dc~retem os vossos destinos, talvez a esta hora re-, . 35 • 
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solvidos. O chtfe deposilai·io da força não potle razr.r-vos 
violencia Pmquanto obedecerdes ás leis, ou quando franca 
e legalmente explicardes vossas necessidades i1s côrtes e 
a e l-rei pelo exerci cio pacifico do din•i to de petição con
si;.:nado nas !Jases constitucionaes i mas elle se julga res
ponsavel da mesma sorte que a junta, pela consenação 
do socego publico, e não deixarão ambas as autoridades 
de oppor todos os meios em seu pod<'I' par a PI' •venir e 
frustrai· os motivos e insurreições que excitando a guerra 
civil, podem arrastai' males incalculaveis, e a subverção 
do systema adoptado. 

u Não ha cousa alguma no mundo, a virtude a mais 
eminente, que, tocando o extremo não degenere em vicio: 
o amor da patria, prirueim das virtudes sociaes, qne eleva 
o cidadão a obrar prodígios pela gloria e indepeudencia 
da nação, a que pel'lence, mal entendido \l desordenado, 
o arrasta muitas vezes a crimes, e causa a sua ruina. 
1'ranquillisai-vos, cidadãos, entrai em vossos dii'eilos; não 
compromellr.es a segurança e prosperidade da província ; 
nem se dig3, que tendes collocado psta jnnta em tão alta 
posição só para a fazerdes melhor expectadora de nossas 
necessidades e ruioas. Palacio do governo da Bahia 27 de 
Junho de 1822. (Seguem-se as assignaturas.) " 

lodos os modos par·a o restabelicimento da ordem pu
blica, e concordia dos cidadão , para cujo fim fai'á espalhar 
as p1 oclamações inclusas: e que somente no caso de ser 
absolutamente impossível o exercício da mesmajnrisdicção 
se poderá Vmc. retirar para esta cidade, dando ante'Ci
padamenle conta por esta secretaria. 

<< Deos guarde a Vmc. Palacio do governo da Bahia, 
28 de Junho de 1822. -Francisco Carneiro de Campos, 
secretario. 

•< SI'. jniz de fóra da villa da Car.hoeira. " 

A camara da villa de S. Francisco pa1·ticipa ao g<>t;emo 
p1'D"JiSol·io o tel' sido alli acctamado o frincipe Real 
1·egente do Brasil, e enviando o termo de vereação res
peativo. 

u lllms. e Exms. Srs.-E' do nosso dever levarmos 
agora mesmo á respeitavel presença de VV. EExs., por 
copia authenlica, o lermo que na vereação a que extraor
dinariamente hoje se pi·ocedeu se acaba do lavrni·. Delle 
será constante a VV. EExs. que não podia deixar esta 
camara de annuir ao voto geral dos habitantes desta villa 

. . . . e seu lerrilor.io, manifestado tão cordialmente na pelição 
O govemo p1'omsonn communtca ao general iJiadetm os que lhe foi apresentada, protestando, por~m, que pérma-

successos da acclamação do Principe Regente na uilla l neceremos sempre sujeitos ás determinações dessa Exma. 
dcL Cachocim, e da inslallação alli de uma jm!la de junta na mais restricla obediencia ás leis existentes, e in

cuncussa adhesão á sagrada causa constitucional e indis-
governo interina. soluvel união dos lres reinos de Portugal, Brasil e AI-

• garves. 
<< Ulm. e Exm. Sr. -A junta provisoria do governo << Deos guarde a VV. EExs. Villa de S. Francisco, em 

transmitle a v. Ex. as copias inclusas das partes, que camara de 29 de Junho de !822.-IIIms. e Exms. Srs. da 
acaba de receber, contendo a relação dos acontecimentos, junta provisoria do governo desta provincia.-Joaquim 
que liverrto lugar na vilta da Cachoeira no dia 25 do cor- José Pinheiro de Vasconcellos, juiz de fóra presidente.
rente, á vista da qual parece, que os ditos aconle'!imentos Pedro Antão N!ilto Cavalcan~e, vereador.-Antonio José 
forão obi'a da tropa daquelle dislriclo, e alguma porçrw Ferreira, vereador.-Anlonio Felix Henrique del\Ienezes, 
de povo: a junta desde já protesta, que ella não reco- procurador.-Feliciano Teixeira da Malta Bacellar, escri
nhece a instalada junta interna, não pretende com ella vão do senado. '' 
entreter correspondencia; nem approva aquélles actos, 

Termo da ·v e reaçi!o . da camara da v illa de S. F1·ancisco 
para a acclamação do Príncipe Real, ?'egente e de(enso1' 
perpetuo do Brasil. 

que julga precipitados, illegaes e incompaliveis com a obe
diencia immediata, em que se acha esta província, das 
soberanas côrtes e de el-rei, de cuja decisão se acha pen
dente o gt·ande negocio da delegaçrto do poder executivo, . 
e de tudo pa?sa quanto antes a dar conta ao governo do 
reino, e as mesmas côrtes. A junta persuade-se que taes 
successos não tem consistencia solida, nem podem ter << Sessão extraordinaria.-Aos 29 dias do mez de Ju
effeilos permanentes i todavia qualquer que seja a sorte nbo de 1822, nesta villa de S. Francisco de Sergipe do 
daquelle districlo, a junta não pode deixai' de offerecer á Conde e casas da camara della, em mesa de vereação, 
consideração ele V. Ex. que nas providencias, que julgar sendo presidente o Dr. juiz de (óra Joaquim JQsé Pinheiro 
necessario dar em crise tão delicada a bem da pacificação de Vasconcellos, e vereador o professo\.· Pedro Antão Netto 
claquelle povo, a r.ummis~ão haja de recair em pessoas de, Cavalcante, e os do anuo preterilo o capitão Antonio José 
consumada prudencia, e com instrucções as mais eslrictas, Ferreira, o capitão Manoel Alhanazio de Azevedo e pro
afim de que tentem as vias de eommunicação, e jamais curador actual Antonio Felix Henriques de l\lene~es, co
as de rigor e hostilidades, que talvez aggravem o mal, e migo escrivão da camara, para efleilo de proceder-se á 
o fação propagar com grande comprometLimenlo da lra·n- se são extraordinaria a requerimento da tropa de cavalla
quillidade de toda a província. ria e infantaria miliciana, ordenanças e de mai$ cidadãos, 

<< Deos guarde a V. Ex. Palacio do governo da Bahia que todos se achavão presentes e reunidos na praça i 
28 de Junho de 1.822.- 111m. e Exm. Sr. brigadeiro go- sendo ahi, foi offcrecida a seguinte representação: 
vernador das ai·mas desta província. " Seguem-se as as- << A tropa e cidadãos desta villa e seu dislriclo, dese-
signaturas.) · u jaodo, no deploravel estado de fermentação em que se 

O governo ]Jrovisorio 1·csponde ao iui:z: de (óra da Ca
clweira, negando-lhe a licença pedida, e instruindo-o do 
procedimento que deve ter á vista. do estado ela vitla. 

<< acha, lanlo a cidade, como o reconcavo da Bahia, pre
<< venir que alglun espírito mal inteocionado mova o povo 
<< a romper em excessos anarchicos ou a desviar·-se do 
<< systema monarchico constitucional que temos jurado 
<< manter, cujo perigo em verdade é emineote, e sendo, 
<< como estão, convencidos de que nenhum <lUlro meio 
u hll mais efficaz para tranquillisar o espírito publico do 

<< A junta provisoria do governo, lamentando com toda « que seja satisfazer ao voto geral, que tem por fim re
amargura os irregulares acontecimentos, que tem tido << ~1e!ler a regencia de S. A. R. o Sr. D. Pedro de Alcan
lugar nesta villa, manda pai·licipar a Vmc. em resposta ao u tara, Principe Real e annuir á causa abraçada pela 
officio de 25 do corrente, que não sendo possível conce- << maioria das províncias do sul e norte do Brasil. 
der-se lir.ença, que requer, á vista da actual crise, que u Como já pela camara e cidadãos desta villa foi de
muito reclama abi a sua preseoça, deve Vmc. continuar « clarado na sessão extraordinaria de 20 do corrente mez, 
a exercer, ou nessa villa, ou em outro qualquer lugar do « em re posta aos quesito» dos nossos illuslres deputados, 
d.istricto, que julgar conveniente, a jurisdicção ou auto- <t requerem a este nobre senado que declare para a todo 
ndade, que lhe foi confiada· por el-rei, contribuindo por n o tempo constar: 

,· 
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(c 1.. • Que esta villa e seu districto se considera desde 
u jâ unida â causa adoptada pelas províncias colligadas do 
((Brasil. 

c( 2." Que os seus habitantes reconhecem a S. A. Real 
u o Sr. D Pedro de Alcnntara, Príncipe Regente do reino 
u unido, como regente constitucional do Brasil por seu 
'' augusto pai o Sr. D. João VI, e o acclamão seu perpe
" lu o defensor. n 

" A' vista do que o Dr. juiz de fóra, presidente, man
dando lOr pelo peocurador deste senado os dons prece
dentes artigos ao povo e tropa que presente era, e saber 
se era aquella expressão da sua vontade, respondêrão 
todos unanimente que sim, e repelirão com grande en
thu~insmo os seguintes vivas :-Viva nossa santa religião! 
Vhão as côrtes geraes da nação! Viva el-rei o Sr. 
D. Joico VI, rei do reino unido de Portugal, Brasil e Al
garyes ! Viva o Príncipe Real o Sr. D. Pedro de Alcantara, 
regente constitucional, protector e defensor perpetuo do 
reino do Brasil! 

u E para que isto constasse concordârão todos que se 
flz_esse a presente acta, e requerêrão que dPlla se trans
mlllisse uma cgpia au tllentica ú junta provisoria do go 
vel'llo da província para o fim ele lhe constar que os cida
dãos desta villa e seu districto não allerúrão o seu regimen 
actual, e administração desta província, e que derão só
mente eslll passo para manifestar de um modo lega1 e 
solemne a sua vontade, e de sorte que esperão que esta 
sua resolução, em vez de ser desapprovada, seja ao con
trario digna de louvor, não só porque tem por base a 
opinião puhlica do Brasil, e o voto unanime de~te di;;
u·icto e da província, já de sobejo pronunciada e reconhe
cida pela mesma junta; mas lambem porque foi tornada 
afim de accal mar a elfervescencia e co n :;ussão que agi ta v a 
o reconcavo, .de que, para constar, mandou o dito presi
dente fazer esta acta, em que assignou com os ditos ve
readores, procurador, e comigo esr.rivão e cidadãos 
abaixo-assignados. " 

(Seguem -se as assignaturas.) 

o capitào-mór Joaquim Ignacio de Cerqueim Eu/cão par
ticipa ao governo p1·ovisorio a respejto da sua assigna
twra na petição ap1·esentada á Famam sobre a accla
mação do Príncipe Real a ?'egente do lJmsil. 

(( Illms. e EExms. Srs. ~Não obstante ba ver j:i a camara 
desta villa offlciado a VV. EExs. sobre o mesmo assumplo, 
julgocomltJdodo meu dever render particularmente por mi
nha parte a VV. EExs., que a inslancias dos habitantes desta 
municipalidade me incorporei na petição, que foi apresen
tada na vereação extraordiuaria de hoje, para se manifestar 
ser o voto geral destes povos, o serem restituídos a re
geucia do Sr. princip~ real D. Pedro, perseverando-se com 
tudo na obediencia ao augusto congresso da nação, e a 
e l-rei o tir. D. João V~, no respeito ás autoridades da pro
víncia e na observancia das leis exis tentes mantida sempre 
a união dos tres reinos : tudo em conformidade do que 
juramos, quando gloriosomente abraçamos a santa causa 
da constituição. 

" os guarde a VV. EExs. muitos annos . Villa da 
Cachoeira 29 de Junho de !822-. -lllms. e Exms. Srs. 
da junta provisoria do governo provisorio desta província. 
-Joaquim Ignacio de Sirqueira Bulcão, capitão- mor. » 

A camara da villa de Santo Amaro participa ao governo 
pro'Diso?'io o facto da acclamaçao alli do Principe Real 
D. Pedro, Tegente do lJrasil, e enviando o ?·especlivo 
termo da ve?·eat;tio. 

n lllms. e Exms. Srs. -Temos a honra leve r a pre-
sença de VV. EExs. a copia da acta da sessão exLraordi
naria, que esta camara procedeu no dia de hoje a reque
rimento da tropa, clero e cidadãos desta villa e seu dis
triclo; e do seu contexto conhecerão VV. EExs. a justa 

ne?e~sidade, q~e. havia de dar-se este passo afim de tran
qmlh~~r os esp1ptos. A carnara destn villa uproveita esta 
occas1ao para renovar os seus protestos de consideração e 
obediencia a Exm. junta provisoria do governo. 

(c Deos guarde a VV. EExs. Villa do Santo Amaro em 
c~ma1·a de 29 de J,unho ele 1822. -O desembargador ou
VI~m· em camara, Antonio José Duarte de Araujo Gondim, 
Joao Lourenço ele A thayde f:eixas, Antonio de A rnujo 
Gomes JU)lior, Apolinario José de Oliveira, Francisco de 
Paula Canalha!. '' 

Termo de vereaçao da camara da vi/la de Santo Ama1•o, 
sob1·e a acc/amação do P rincipe Real, ?'egente e defensor 
peTpeltw do Brasil. 

" Aos 29 dias do mez de Junho de 1822 annos nesta 
villa de Nossa Senhora da ~urificação e Santo Amaro. co
mal·ca dn província da Bahia em os paços do consPiho 
della onde forão vindos o desemhargador ouvidor, c pro
vedor ger·al da comarca, Antonio José Duarte de A.1 aujo 
Gondim, professo na ordem de Christo, como presidente, 
por se acha1· na villa de !). Francisco o aelual Dr. juiz de 
fbra, Joaquim José Piuheiro de Vasconcellos; e os verea
do~·es actuaes o sarg~nto-mór_ João Lourenço ch: Alhayde 
Se1xas, o sargento-mor Antomo de Al'llJO Gomes, professo 
na ordem de Christo, e na falta do sargento-mór, Jo.•ó Ho
drigues de Lemos, professo na ordem de Christo, em 
razão de molestia, o vereador dos annos passado~ Apoli
nario José de Oliveira, e na falta da actnal procurador, 
Joaquim José Hibeiro Guimarães por molestia, o procu
rador dos annos passados, Francisco Paula Carvalhal, com
migo escrivão do senado, abaixo assiguado, para eiTeito 
de se proceder a se~são extraordinaria a requerimento da 
tropa, ordenanças e de mais cidadãos do .clero, nobresa 
e povo desta villa e seu districto, que lodos se achal'ão 
nesta occasião reunidos na praça do largo da matriz e 
sendo ahi por meio d(l uma deputação da parte da tropa 
e povo foi expressado pelo coronel Gaspar de Aranjo Aze
vedo Gomes de Sá, a seguinte representação dirigida a 
esta camara.-A tropa de milicias, IIII'anlaria, cavallaria, 
corpo de ordenança, cidadãos, clero, nobresa e povo desta 
vil~a e seu districto, desejando no deploravel estado de 
fermentação, em que se l!Cila tanto a cidade como o re
concavo da Bahia, prevenir que algum espírito mal inten
cionado mova o povo a romper em excessos ana1·chicos 
contra o pacto constitucional, quejurámos, cujo perigo em 
verdade é eminente, e sendo, como estão convencidos de 
que nenhum outro meio ha mais cfficaz para lranguillisar 
o espirito pul.Jlico'em extremo agitado, do que satisfazer 
ao voto geral, que tem por fim reconhecer a regencia da 
Sua Aileza 1\eal, o Sr, D. Pedro de Alcantara Principe 
Real, e annuir á causa abraçada pela maioria das provín
cias de sul e norte do Brasil, como jú po1· esta camurn e 
cidadãos desta villa foi declarado na sessão extraordinaria 
de 14 do presente mez eru resposta aos quesitos dos nossos 
illuslres deputados. 

Requerem a esta camara, que declare para constar a 
totJo o tempo o seguinte: 1" Que esta villa e seu distrioto 
se considera desde já unida a causa adoplada por quasi 
todas as províncias do Brasil. 2• Que os sem; liauitantes 
reconhecem a Sua Alteza Real, o Sr. D. !'edro de Alcan
tara, Príncipe Heal, como regente constitucional do reino 
do Bmsil, em nome de seu augusto pai el-rei o Sr. 
D. João VI, e a acclamão seu protector e perpetuo de
fensor do reino elo Brasil. A vista do que o dito desem
bargador ouvidor presidente, fazendo-a ler das jancllas 
do conselho, que lanção para a praça onde se achárão 
reunidos a troptt, cidadãos, clero e nobreza os dois prece,
dentes artigos em altas e intelligiveis vozes, que bem se 
percebião de todos, e sendo lidos pelo procurador do ·se
nado e perguntado, se era aquella a sua vontade, renpon
derão todos unanimente e com maior enthusiasmo em 
altas voze,;, que sim, e que e1·a aqnella a sua vontade; e 
logo a eaurara com o seu estandal'le, estando nas mesmas 
janellas com o dito presidente, derão c repetirão com 
todos por muitas ve1.es os seguintes vivas : 
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Viva a nossa santa religião. - Vivão as cõrles geracs da 
nação. - Yiva el-rei conEtitucional o Sr. D. João VI,
Viva o Príncipe H~gente o Sr. D. ?edro d'Alc.allla ra,. pro
tector e defensor perpetuo uo retuo elo Dr:~sii. -VIla a 
dinaslia ela casil de Bragança. - Viva a união do rei no 
unido de Portugal Brasil e Algarves. - Vivão os irmãos 
de Portugal e do Brusi l.. E para que isto constasse, todos 
concordúrlío em que se ftr.~s~e a presente .acLa , e r~qnc
rerão que dclla se transmtLllS'e uma copta ~utJJenl!ca ~ 
Exm• junta provisoria do governo desta pi·ovin Ia, para o 
fim de lhe constar, que os cidadãos desta villa e seu dis
tricto em nada al!erárão o aclual regi mem e a admi
nistracão desta província, é que sómenle de rão es te passo 
para manifestar de um modo solemue e legal a sua von
tade de sorte que esperão, que esta sna resolução, longe 
de s~I' desapp rovada, será ao contrat·ío digna de louvor 
aos olhos de todos e da Exm. junta provisoria ; não so 
porque tem por base a opin~ão ,PUblica do Brasil, e o. v~ lo 
unanime dos povos deste distnc to e ele toda a provmcJa, 
já de sobejo pronunciada e rec?nhecida pela mesma Exm. 
junta; mas Lambem porque foi tomada, afim de acclamar 
a effurvcscencia e concussão que agitava o reconcavo.
E de tudo para conslar etc. (Seguem-se as assignalm.as) " 

A camara da villa de fnhambupe dá conta do facto de 
ter sido acclamado alli o P1irwipe D. Pedro regente elo 
Brasil. 

« Illms. e Exms. Srs.-Tendo chegado á noticia dos povos 
desta villa e seu termo haver sido acclamado no dia 13 de Maio 
na cõrte do Rio de Janeiro o nosso augusto Príncipe Real, re .. 
gente do reino do Brasil e defensor perpetuo dos seus direitos 
constitucionaes, impell idos do amot' que tem constantemente 
tributado á excelsa dynastia de Bragança, de que é o pt' imeiro 
arrimo, como successor immediato da monarchia luso-brasi
lica o mesmo Sereoissimo Senhor, de commum accordo, C@
vocados a toque de sino esta camara e cidadãos, declarárão 

·seril. sua vontade que se fizesse hoje nesta villa igual acclama
ção i logo rosoárão no maio r regosijo tlc entbusiasmo os vivas 
á nossa santa religião, á no;:sa constituição, ao soberano con
gresso da nação, a el-rei o Sr. D. Jo~o Vf, a S. A. Real o 
Sr. Príncipe Regente e defensor perpetuo deste reino, á união 
de Portugal e Brasil, e aos laços de fraternidade de uns e. ou
tros concidadãos, e se reodêrão ao Ente Supt'emo as devidas 
graças pelos beneficios innumera v eis que de tão l ii.Jeral accla
maçlio devemos esperar todos os verdadeiros lusos-brasileiros, 
o que tudo participamos a VV. EExs., esperando que não det-. 
xanlõ de approvar a nossa patriolica deliberação. 

<< Iieos guarde a VV. EExs. Villa de lnhambupe, em camara 
de 29 de Junho de 1822.-0 presidente Oyooisio Vteira de 
Lima Factuno.-Vereador Manoel de Jesus e Almeida.-Verea
dor fgnacio Rodrigues Maia.-Vereador Felix Alvares de Amo
rim.-Procurador João Gomes de Cãrvalho. >> 

O general Madeira, nspondendo ao o{fi.cio de 29, faz 7'e
quisiçao de mais obj ectos de marinha, declru·wtdo que 
ia usa?' da (orça das armas contra aquelles habitantes. 

« lllms. e Exm; . Srs.-Accuso a recepção do officio de 
VV. EEx:s., datado de 28 do corr·ente, em qu~·me foriio trans 
mitlidas as copias das participações sobre os sediciosos acon te
cimentos da vil la da Cachoeira, os quaes pro testão a VV. EExs. 
não apoiHr por fónna algLtma i nem o contrario era de esperar 
de VV. EExs., em quem, hem como om mim, está depositado 
o regimem desta província, o socego dos seus cidadãos, e adhe
são daquella a Portugal e governo alli instal ladu. 

« Pela inclusa copia do ol'ficio que me remettôrão da villa de 
S. Francisco o coronel Bento de Araujo Lopes Villãs-Boas c o 
tenente-coronel Manoel Diogo de Sá Bar reto e Aragão. ve.rão 
VV. EExs. que já o espil ito de sedição fez proclamar naquella 
villa o mesmo que na Cachoeira se se obrou. 

f< Ninguem podt•ria usar mais do que L1•nho usado eu das ar
mas da moderação para sustenta r a Lrnnqutllidade dos povos e 
o systema regenerador i mãs tudo tem sido baldado, o com bas
tante magua vejo que me é oecessario recorrer as da força, 
afim de poder conservar-se illeso o juramunto que á constitui
ção prestámos. 

« Os perversos querem vêr derramar o sangue portuguez i 
mas elles conhecêrão que o respeito devido ao soberano con-

gresso e a el-rei o Sr. O. João VI ha de ser conservado nesta 
província á custa de todos os sacrificios, jA que desprezando os 
meios da moderação se têm conspirado contra o proprio go
verno que jurárão manter, e contra seus proprios irmãos. 

« Oeos gua t'de a VV. EExs. Quartel-general da Bahia , 30 de 
Junho de 1822, etc. » 

A j'unla de governo da Bnltict a José Bo11i{acio de And1•ada 
e Silva, congratulando-se pela l'esoluçao elo Pn'ncipe 
Regente sob1·e as modi{i.caçües exigidas no yarto social 
que mantenha a unidade do Brasil e sua catego1'ia de 
?'eino, e sc~entificando qu.e, á ?;ista da deliberação das 
cortes e das circumstancias da provincia, a junta estci 
impossibilitada de dal' Cllmprimento ao que se ordena 
nos officios que accttsa 1·ecebidos. 

<C !llm. e Ex.m. Sr.-A junta proviso1 ia de governo da pro
víncia da Bahia, por seu ol'ficio enviado oo bergaulim «Treze 
rle Maio, » Leve já occasião de accusar a V. Ex. a recepção dos 
ofli cios de n. 3 a n. 7, e agora accusa a dos de n. 1 e 2, ficando 
cer ta de seu conteúdo. 

<< Ao officio ·de V. Ex. n. 4 respondeu a mesma junta pelo 
de que remette a~ra 2'' via, tambem enviado no predito ber
ganlim, e passando a responder sobre os demais participa a 
V. Ex., para subir á augusta presença de S. A. Real, que, não 
podendo esta junta, com todos os bons cidadãos da província, 
deixar de congratular-se de que S. A. Real. cedendo aos vo tos 
da~ prov íncias do Rio .de Janeiro, S. Pau lo e Mioas-Geraes, 
h.aJa tomado a generosa resolução de apoiar e levar ao conhe
ctme11to de S . .M. el·rei o Sr. D. J oão VI e do soberano con
gresso as reclanUJções dos mesmos povos sobre algumas l)Iodi
licações que pretendem se fação no pacto social que se esta or
ganisando oo mesmo soberano congresso da nação, anm de se 
manter a unidade deste paiz e a sua categoria de reino, ja ou
torgada pela carta de lei de 16 de Dezembro de 181 5, conserva
das as bases da constituição que temos jurado e a união dos 
portuguezes de ambos os hemispherios nellas estqtuida i toda
via, á vista da immedíata obediencia em que esta província se 
acha das sollera nas cOrtes e de el-rei, em virtude da delibera
ção de 18 de Julho de 1821, traosmittida p0r portaria da secre
taria de Estado dos negocias da marinha e ultramarinos de 21 
do dito mez e anno, e das circumstaocias da mesma provincia, 
a junta está na impossibilidade de dar cumprimento ao que se 
ordena nos referidos officios. 

« Deos guarde a V. Ex. Palacio do governo da Bahia, 11 de 
Abril de 1822.-lllm. e Exm. Sr. José Bonifacio de Andrada e 
Silva,-Frar.cisco Vicente Vianna, presidente.-Fraocisco Car
neiro de Campos. s~creta rio.-Manoel Ignacio da Cunha e Me
nezes.-José Cardoso Pereira \de Mello.- Antonio da Silva 
Telles. " 

c< Re~ponda-se aos Lres officios da Bahia agradecendo as ex
pressões da junta, e fazendo vêr os sentimentos de que S. i!. 
Real fi cou penetrado pelos desastrosos 1\contcoimentos que Li "' 
verão lugar oaquella cidade, c recommendaodo, ~nalmente, a 
necessaria união, como uoico meio de felif itar á d1ta província 
e ao Brasil em geral.-Aodrada, » ,\ 

A J'ttnia do go ve1·no da Bahia escreve a Jpsé Bonifacio so
bre os negocios do BmsiL com Portugal , enviando copias 
de um o{fi.cio di1·igido ao governo do ~·eino , e tambem da 
circular e.1:pedida a 1·espeito do voto da provincia e dos 
qnesitns 1·elativos á grande questão que se agitava no 
congresso pm·tuguez. 

c< I!lm. e Ex:m. Sr.-Aju0La provisoria degeveroo pro~ 
viocia da Bahia leva ao conhecimento de V. Ex., para ser pre
sen te a S. A. Real, a inclusa copia, sob n, 1, do ultimo officio 
que a mesma junta ba dirigido ao governo do reino. Os nossos 
aepuLados em Lisboa, por uma carta dirigida nesta junta em 
data de 18 de Março proximoi solicilão o voto da província, 
enunciado pelas camaras sobre certos quesitos relativos á 
grande questão que ora se agita no soberano congresso nacto
nal, e a esse fim tem a junta feito expedir a circular constante 
da copia n. 2. · 

« A junta, pela observação que póde fazer do espírito pu
blico, está persuadida que a declaração explícita da maioria 
das camaras não deixará!de confirmar a opinião annunciada 
pela junta no sobredito officio o. 1 i entretanto ella faz votos 
para que, qualquer que seja o resultado, concorra para se esta
belecer a desejada unidade deste reino, afim de que, gravi
tando todas as províncias para um uoico centro de attracção, 
tenda o mesmo reino, com as mais partes da monarcbia cons
titucional, para o centro cornmum de confraternidade. 
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cc Deos guarde a V. Ex. Palacio do governo da Bahia, 10 de 
lllaio de 1 822 .-lllm. c Ex:m. Sr. José Bonifacio de AndríJda e 
Silva . ....:. Francisco Vtcente Vianna. presidente.- Francisco Car
neiro de Campos, secretal'io.-i\lanoellgnacio da Cunha e Me
nezes.-José Cardoso Pereira de lllellü.-Antonio da Silva 
Tel:cs." 

cc lllm. e Exm. Sr.-A Jnnta provisoria do governo da pro
víncia da ..Bahia envia a V. Ex., para subit· â augusta pre-ença 
de S. M. el-rei o Sr. D. João Vl e das soberanas córtes da na
ção, a devassa original a que a junta mandou proceder pelos 
desastrosos acontecinientos dos dias .19 c 20 de fevereiro do 
corrente anno. 

cc Della se pa tentêão os horrores a que esteve entregue esta 
populosa cidade naquelles infaustos dias, que marcat áõ no fu
tut·o uma época de luto e pranto, tanto mais dolorosa quanto 
ella mancha ~randemente a brilhante gloria das armas portu 
guezas, que jamais se poderáõ honrar dos louros com que dis
corrêrão as nossas ruas salpicadas do sangue de seus irmãos. 
O espírito publico da província, sempre agitado pelas sugestõe; 
de alguns dcsorganisadores, que obrão já do viva voz, já cc
bertos com a amplitude da lei da libet dade da imprensa, e 
contando porventura mal a proposito com a pt·otecçií.o da 
força procurão deprimir a autor idade des ta junta e espa lhar a 
sizania o desconfiança, parece ter adquirido agora alguma tran
quillidadc e constancia na expectativa das lil'O Vitloncias que se 
esporão da sabedoria do soberano congresso e do paternal go
verno de Sua Magestade, havendo os negocias deste reino me· 
recido aquella grande attenção, franqueza e leal consideração , 
que altamente reclamão os interesses bem enléndidos de uma 
confraternidade política. 

cc A junla, ligada á determinação das soberanas côrtes, tom
municada pela portaria da secretaria de Estado elo~ negocias 
da marinha e ultramarinos de 21 de Julho do anno passado, 
não tem até aqui cumprido as ordens rle S. A. o Principe Real;. 
mas !)lia não póde dissimular que, afóra uma facção, só nume
rosa na classe mercantil desta ciqade, a maioria da província 
sem duvida deseja reunir-se a aquel le augusto centro da famí
lia brasi liana, e que, conservadas as caras relações da mãi pa
tria, a categoria deste rein o outorgada pela magnan imidade de 
oi-rei, e as bases da constituição solemnementc juradas, se to
mem quanto antes medidas conciliadoras da nossa mutua pros
peridade. 

cc Deos guarde a V. Ex. Palacio do governo dâ Bahia, 27 de 
Abril de 1822.-Illm. e Exm. Sr. Felippe Ferreira de Araujo e 
Castro. - Francisco Vic.!nte Vianna, presidente.-Francisco 
Carneiro de Campos, secretario.-Manoel lgnacio da Cunha e 
Menezes.-José Cardoso P ereira de Mello.-Antonio da Silva 
Telles. 

<< Está conforme.-Antonio de Paiva Pereira da Silva . >> 

Instrucçües aos deputados. 

<< Convindo muito aos interesses desta província que seus 
i\lnstres deputados em cõrtes sejão esclarecielos da vontade ga
ral dos povos sobre alguns artigos que clexem entrar no regu· 
lamento do systema governalivo do reino do Brasil, a qual clleS 
procurão saber para bem desempenharem a merecida confiança 
dos seus conslitnintes, consultando-a pelo intermedio da junta 
provisoria de govemo desta provincia, em carta que lhe diri
girão datada de Lisboa em 18 de Março do presente anno. 

« A junta determina que a camara da v i lia de ... chame a 
conselho as pessoas mais illuminadas elo seu districto para que 
deliberem, e declarem francamente a sua vontade sobre os ar 
tigos seguia tes : 

c< 1.• Se julgão conveniente a esta província que haja no 
Brasil uma delegação do poder executivo para facilita!' os ne
cessarios recursos dos povos deste reino? 

« 2.• Se julgão conveniente que hajão duas deputações em 
dilferentes pontos do Brasil para o mesmo fim? 

cc 3.• Se julgão conveniente que o poder executivo se con
serve só em el-rei , delegando este na junta governativa ele cada 
uma província a parte do mesmo podet· que nccessa r·ia fór 
para prompta execução das leis e recurso dos seus habitantes , 
como om outro tempo acontecia com os capitàes-generaes? 

cc 4.• Não convindo os tres precedentes arbítrios , qual seja 
aquelle que mais util e conveniente jnlgão á província para o 
seu bom rcgimen e administração, mantida a união tios dous 
reinos? 

(( E ordena, outrosim, que a sobredita camara remetta com 
a maior brevidade possível á secretaria da mesma junta uma 
authentioa, em fórma legal da deliberação, que no livro dos 
accordãos se tomar acerca dos artigos mencionados. Pala cio do 
governo da Brhia, 8 de Maio de 1822.-Vianna, presidente.
Campos, secretario. - Cunha. - l\Iello.-Telles.-Antonio de 
Paiva Pereira da Silva. » 

A JUnta, accusando o o{{icio do general Madeira dt' 30 de 
Junho, em que declara que vai u$a1' da (nrça contra a.ç 
villas da Cachoeira e ~. Francisco, que proclamcíl'llo 
a regencia de . A. Real, lamenta a prrc•pilação de 
actos tao arbitrarias da parte daqrtellc~ po1•os, e con· 
jura o mesmo geneml a prat·icar os meios mais conci
liato1·ios, 1'esponsabil-isandn-o pera11te as córtes e e/ l'ei. 

« lllm. e Exm. S t· .-A junta provi ol'ia do govrrnoacru a a 
recepção do oflicio de V. Ex. em data do hontem, nCI qual de
clara que para o fim de conservar illeso o juramento que á 
constituição prestá mos. e tendo jã baldadamente u ado da ar
mas da moderação, vai recorrer ás da força Cúntra a~ vil las da 
Cachoeira e S. Francisco, que tem proclamado a regeocia de 
S. A. Rea l. 

<< Ninguem mais do que a junta lamenta e desapprova a alltv 
cinação com que aquellcs povos se precipittlrão em a c tos tão ar
bitt·arios e illegaes, erigindo· se ~m juizes definitivos de uma 
questão sobre que apenas cumpria darem pelas camara~ o seu 
voto, como lhe mra requerido pelos deputados desta província 
e espet·ar a decisão do soberano congresso e de el-rei . a quem' 
oo dia 1° de Fevereiro se jurãra obediencia, c de cuja imme
diata dependencia li carô. a mesma província, ainda ctr1pois de 
estabelecida po r el-rei a regencia do Brasil pe la resol uçãll das 
cOrtes de 18 de Julho do anuo passado. communicada por por
taria do governo dn reino do mosmo mez c anno; mas não se 
hav.endo aincla tenta~o os meios de conciliação, qu·• a junta in
dtcara em seu officto de 28 do corrente, como os pnmciros e 
sempre prefet·iveis em crise de uma tal magnitude, constando 
aliás, ã vista das communicações feitas pelo intendeme da ma
rinha, que se vão pór em movimento os mais apparativos meios 
d~ ho. tilidade, a mesma junta, ulcerDda pela recordação elos 
funebres dias 19 e 20 de Fevereiro, não póde cletxar de levar á 
consideração de V. Ex., não só a soa palavra, dada em confe
rencia com a junta, de não obrar olfensiv&mente emquanto 
·lquellcs povos o não viessem incommodar·; mas sobretudo 
quanto impolitica e tremenda seria pa ra a segurança de toda 
esta província a tentaliva de fazer o reconcavo, recheiado de 
castas per igosissi ,nas, theatro de uma guet•ra exterminadora , e 
de reclamar , porl nnto, debaixo de toda a responsabilidade, em 
nome das mesmas c!lrtes e de el-rei o Sr. D. João V!, a quem a 
mesma junta passa immediatamente a dar conta dustes acon te
cimentos contra semelhantes medida:, que, nilo podendo fazer 
com que já não existão actos que passarão, terião por lim só
mente alagar de sangue e assombrar a província com o hor
ror de fratricídios, tão repugnantes á sabedoria e liberalidade 
dos planos do soberano congreõso e ás paternaes entranhas de 
Sua Mageslade, a quem em todas as grandes convulsões do Es
tado nenhum sacriticio tem parecido grande, quando se trata de 
poupar o sangue portuguez_, e de conjurar a V. Ex. para que 
conlira com a junta sob re a pratica do mais adequado meio con
ciliator io, alim de que aque\les povos tornem ao seu dever, e 
atalllat· assim as ultim as calamidades e rnina da província, ou 
para que haja de cvmrnunicar a esta junta as ordens expressas 
que tem do~ superiores para poder obrar hos tilmente, e con
tando, para que a junta possa sem responsabilidade cooperar 
para a sua execução, com os meios que della dependem. 

cc Deos guarde a V. Ex. Pala cio do governo da Bahia, 1 o de 
Julho de 1822.--:lllm. e Exm. Sr. brigadeiro governador das 
armas desta pi'Ovincia . » 

(Seguem-se as assignaturas.) 

O jui:t de {ó1•a de Jaguaripe participa á junta provisoricL 
o facto de ter sido acclamado na. 't'illa do !Jaragogipe, no 
dia 29, 1'egente do teino do Bmsil o Principe D. Pedto. 

cc Illms. e Exms. Srs.-Tfndo a cumprir o penoso dever de 
participar a VV. EExs. que na vi lia de l\laragogtpe, uma das 
da minha jurisdicção, foi proclamado regente S. A. o Príncipe 
R eal no dia 29 do mez proximo lindo, subtrahindo-se assim os 
moradores daquella vi lia á obediencia jurada ás cOrtes e a el 
rei, o que VV. EExs. melhor poderáõ ver da carta inclusa, que 
houve á mão, e a qual conta em resumo aquellll acoutccl
mento. 

cc Nestas circumstancias eu penso que nada mais devo des
pachar para aquella villn, para não ser complicado na r~beldia 
• não tur parte no cumulo de desgraças que com el)a chamão 
sobre si. VV. EExs. se dignarâõ dar-me as conventenlcs lns
trucções a este re;peito. 

cc Ago!'a mesmo, que são 1 da tarde, me dão n_oti cia de que 
da Pirajuhia marchara contra uma barca canhoneira, fuodeada 
na barra d!l Paroassú, um destacamento miliciano, municiado 
com polvora e bala, e o capitão de ordenanças Pedro de tal, 
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genro do capitão Dourado com uma partida de ordenanças. 
Não tenho noticia de mais particularidades ou factos que tives
sem praticado ao avistarem-se. 

« Deos guarde a VV. EExs. muitos annos. Jaguaripe, 1• de 
Julho -de 1822.-lllms. e Exms, Srs. da junta provisoriA do go
verno t.lesta província.- O de,;embargador juiz de fora Manoel 
Bernardo Osorio. " 

A camura de JlfamgngJpe, dá conta ci ju11IC1 proviso1'ia do 
facto da acclamação a/li do P1'ittcipe Regente, e das 
medida$ tumadas para socego e segumtlÇa do povo da 
11il/a . 

« lllrrrs. e Kx:ms. Srs.-Depois de se haverem cumprido as 
porlarw• de VV. EExs., expetliuas em data de 8 e 14 de Maio, 
a rc:cebídas neste .coado na data de 1'2 do linatlo pruxiruo Ju
nho cujo resultado se reruette por copia o. 1, acontece que no 
dia '29 tio mesmo mez todo povo desta villa reuoiclo viesse as 
ca,as de nossa morada, e como por violencía nos fiz~rão reunir 
em camara, perante a qual se chamou S. A. Re•l o Sr. D. Pe
dr·o por regeut~e, protccwr e perpetuo defensor do Brasil, pela 
fórma já acclamado na corte do Rio de Janeiro, dando-sP repe
tidos vivas, acumpanbados de foguetes e tu·us, respirando Clen
Lru todo. a maior ategna possível nos coraÇÕI:• bumanus. 

cc Celebrado isto com assislencia deste senado e r\e todas as 
autoridades ecclesiasticas, civis e militares do dístri1:10, pdo 
mesmo povo convocadas, retirados nós c ja em nossas casas, é 
quando o mesmo povo de novo reunido, pelas 4 horas da tarde, 
por avistarem ao largo du rio desta V11la uma canhoneira ar
mada de artilharia, espavoridos tentárão com instaocias a coo
duzír-nU6 de nu~~os casas para que llzess~mus r.:amara, e reu
nidos nós em adjunto com as preditas autiJridades do lugar, 
requerêrã_-uos qpe se acha vão suas v1das em pet'igo, e que por 
isso protcstavão não sah1rem da casa da camara surn que se ins
tallasse uma junta concíliatoria P de defesa para cuidar da se
guranoa de suas pessoas, e dirigir para isso a pequena tropa e 
homens armados desta villa; e, sendo-lhes ponderadas as ra
zões por que tal juntas~ não podia in~~allar, requerêrão que 
o esse caw se elegesse um mspector mtenno, com inspecção na 
tropa e gente armada. sujeito elle a este senado, ficando obri
gado a providenciar e cuidar da segurança individual de todos; 
e Jogo, em altís~nantes vozes, elegêrào ao capitão-mór aggre
gado Manoel da S1lva e Süuza ~?tmbra, dando repel1dos vivas 
á boa eleição, que com e!Je1to lot approvada por este senado, e 
tudo consta das du;ts copias de mais juntas em n. 2, o que feito 
tem se dado providencias para segurança de nossas vidas, afim 
de se não retirar o povo para as brenhas pelo susto em que as 
mas notícias o tem collocado. 

<< E' esta pois, Exms. Srs., a bístoria fiel de todo o aconte
cido, que fazemos vtir a VV. EExs. para intelligencia do quanto 
t.om causado de funesto a tropa eu1·opéa em todo este conti
nente. 

cc Deos guarde por muitos annos. Maragogípe, em camara 
do to de Julho de 1822.-João Caetano Dor·ges, o vereador pre
s i!l ente.-José lgnacio da Costa e Almoida.-José da Silva Pí
!11Pntei.-Romão PPreira de Menezes, prflcurador. >J 

O general Madeir~ respon~e que sendo tão paten tes os 
tramas dos fucc'L~sos, p~rJuros e cumplices, no c1·irne de 
lesu nação, con;uTa a JUnta para que lile cornmunique 
as medidas com que se evite o derr(lmamento de sangue 
:;em compriJmettimento seu, e que do contrario vai usar 
da força para conservm· o respeito devido ao soberano 
congresso e a el-1'ei. 

didas de hostilidades, allento estar o reconcavo recheiado 
de castas perigosíssimas, vindo portanto a resultar de tal 
tentativa o fazer-se aquelle o thealro de uma guerra ex
terminadora, tendo por fim o alagar-se em sangue, e as
sombrai' a província com o horror de fralricidios, sendo 
repugnante~ taes princípios a sabedoria e a liberdade dos 
planos do .oberano congresso, e patcrnaes entranhas de 
Sua Magestade, e conjurando-me finalmente para conferir 
COIII VV. EExs. sobre a pratica do mais adequado meio 
coosiliatorio, afim de tornarem aquelles povos ao seu 
dever, atalhando-se as ultimas calamidades, e ruínas da 
província, ou aliás, que lhes haja de communicar as ordens 
superiorPS, para poder obrar hostilmente, e com compro
mellimenlo dos haiJilantes afim de V V. EExs. poderem então 
cooperar para a sua execução. 

u A que responde, que, sendo Lão patentes, e agora mais 
que nunca L•xcmplos de soffisma os tramas dos facciosos 
pam conseguirem os fios do altenlado contra o legitimo 
governu, que jummos manter, quanto tem s1do os meios 
t.le moderação, de que lenho lançado mão, para os re
bater, já por via de indulgcncia, já po1· ria de circulares 
ás auloridaues de toda a rrovincin, como a datada de 29 
de Março preledto, já por proclumação aos povos qual a 
da data de 31 Cio dito mez, em que lhes fazia ver os males, 
que lhes resullavão da prelenção desses pe1·versos, Sil
gue·se que não são provenientes de rigores nem de falta 
de conhecimento; mas sim de posiliva deliiJcração sedi
ciosa, os factos, que tem acontecido nas villas uo recon
cavo. Disse a v v. EExs. que nrío usaria da força sem pri
meiramente ser incommodado por esses mesmos pcr
verso3; mas ainda não havião as noticias do fisico rom
pimento alem de t]UC não lerei já sido eu maiS que incom
moclado, quanJo pelos officios a mim dirigidos ale VV. EExs. 
vejo as principaes das villas do reconcavo em rebelião, e 
nellas proclamada com <~S armas na mão uma nova fol'ma 
de governo com instalação de uma junta ao arbítrio dos 
sediciosos, que até já t~em postado e reconduzido peças 
de arlilhana, fazendo-se fortes e atacantes. Dizem 
VV. EExs. , que as medidas de força já não podem fazer 
que deixem de existir os actos, que passárão, mas acaso 
não conlinúão elles nos seus atteolados com passos gigan
tescos? Que lhes falta? o deixar mal os entrar por esta 
cidade, e nella proclamarem o triumpho da sua sedição! 
E seria responsavel eu perante a nação e el-rei por evitar 
o progresso de tão nefando arrojo ? Para que foi em nossas 
m~os depositado o governo ti sta proviocia? Seria para o 
deJXar a d1scripção dos facciosos? Não são VV. EExs. bs 
mesrnos que pelo seu officio de 28 do passado protestãb 
reconhecer, e nem communicar com aquelles ? Como re
parão porlanlo VV. EExs. , que eu !OJne medidas hostis 
contra similhaote procedimento? Acaso não são decla
rados por inimigos os qne com mão ahnada se rebelão 
contra o governo da nação contra nossas pessoas, c nossos 
bens? e como poderemos tratar por irmãos aquelles, que 
contra nós conspirão ? A frente dessa rehellião não andão 
esses _mesmo•, que em suas proprias casas tem o ínstrn
ment? da rlesgraça, que VV. EExs. premeditão? Elles o 
conhecem, c cu já lh'o fiz vrr; mas se elles o ni10 temem. 
uós é que o devemos respeitar, esquecendo-nos que da 
falta da punição dos senhores em tal caso mais se aug
menlará a immorolidade dos escravos, seguindo-se a re
belião destes, que será a que então redusirá?. província a 

" lllms. c EEms. Srs. - Accuso a recepção do officio Lbealro da mais san~uinolen ta e horrorosa scena? _Qu~m 
de vv. EExs., da data de honlem pelo mesmo vejo a effi- mais do qnc cu tem usado das armas dà moderaçao, fa
cacia de VV. EExs . , para senão porem em movimento me- zendo os maiores excessos para senf10 derramar Rangue? 
dirias de forças contra os sediciosos, que perjuros aos os dias ·18, 19, e 20 de Fevereiro passado nito o!ferece 
seus juramenlos e cumplices no crime de lesa unção, tem bastantes exemplo? :\lnitos desses mesmos, cujas vidas 
erigido nas principaes ,ill as do reconcovo uma nova forma salvei; não estão com armas na mão LlO numero dos re
de governo contra o que se acha instalado, e juramos obe- beldes? Eslf.'s são os e!feitos que tem produzido a com
deccr, cxigintlo VV. EExs. de mim com responsabilidade miser:lção! 
ao soberano congresso e a el- rci mediu as de moderação ~ <c Acaba o soberano congressso de perdoar aos reus dos 
consiliativas a respeito desses revo.lucionarios, recordo-me acontecimeulos do dia 3 de Novembro, e este piedoso 
para este ~m e o funestos a~onter.imcntos uos dias 19 e 20 exemplo, que devia desafiar em todos a maior adi.lesão 
de Fevcreu·o passado, c JUntamente a palavra, que a aquelle, é retribuído com lhe quererem Lirat' sua soberana 
VY_. E.Exs. dei de não u ar dos llldios da dila força sem autoridade, não são com suaves providencias, que Lenha 
pr1meu(lmente se: encommendado por aquelles povos juJ-

1 
querido atalhar oJomenlo de tal sedição? digão-o VV. EExs. 

g<.ndo até como Impotentes, e tremendas similhantes me- e digão-o cs~es mesmos perversos, se é que do Lodo se lhes 
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não apagou a luz da moral. Logo em tal caso que provi
dencias de moderação deverei eu tomar? Creião VV. EExs., 
_que n_ada me é mais penoso do que lançar mão das armas. 
Se portanto ao alcance de VV. EExs. estão alguu•as me
didas, com que se evite o denamar sangue revertendo 
tudo ao seu primeiro dever sem compromettimenlo meu, 
e da houra da nação. eu os conjuro a bem do serviço na
cional e real, que VV. · EE.xs. mas r.ommuniquem, que eu 
estou prompto a dar-lhe todo o apoio; porque do con
trario cu vou usar das da força, com que conservarei o 
respcilo devido ao soberano congresso c a el-rei o Sr. 
D. João VI, e para o que igualmente exijo de VV. EExs. 
toda a cooperaçflo. 

11 Deos guarde a vv. EExs.- Quartel general da Bahia 
2 de Julho ue 1822. '' 

A junta, accusando o officio do juiz de fóra de Jaguaripe 
e Maragogipe, decla1·a que convem que continue a exerce1· 
alli a jur-isdicção que lhe foi confiada, afim de se não 
aggrava.r mais ·a_ desgraça daquelles povos. 

11 A junta pro viso ria do governo, recebendo agora mesmo 
0 seu officio do 1.0 do corrente, transmittindo uma carta, 
que noticia haver-se proclamado a regencia de Sua Alteza 
Real, na villa pe Maragogipe em o dia 29 do passado, pelo 
que participa não pertender continuar a lei' relaçõos com 
a mesma villa manda communicar a Vmc. para sua intel
ligencia e devida execução, que podendo aggravar-se a 
desgraça daquelles povos com a falta da administração da 
juslica, deve Vmc. sob a mais estricta responsabilidade, 
contCnuar a exercer para com elles ou nessa villa, ou em 
qunlque~· o~lro lugar que_julgar mais seguro, .a autoridade 
e jurisd1cçao, que lhe fo1 confiada por el-re1 em todo o 
districto, usando de quaesquer meios de conciliação a vêr 
se é possível atalhar as funestas consequencias, que pode 
seguir aquelle acto de desobediencia, e insurreição, que 
a junta muito reprova, confiando do seu zello e amor, da 
ordem, que pelo mesmo se conservem em quietação os ha
bitantes desta villa; em quanto a mesma junta de con
formidade com o Exm. governador das armas tema as me

. didas, que mais conducentes forem a bem da segurança 
publica; e dará Vmc. conta por esta sec~etaria de qualquer 
acontecimento, que sobrevenha. 

11 Deos guarde a Vmc. Palacio do goYerno da .Bahia 3 
de Julho de i322.- F. c. dc .Campos, secretario, tenente, 
desembargador, juiz de fóra das villas de Jaguaripe e Ma
ragogipe. " 

A junta · provisoria recommenda ao ouvidor do crime a 
obse?'vancia da lei sobre a liberdacle da imprensa. 

" Vendo a junta provisoria do governo desta província, 
que por não cumprir o DI'. promotor do conselho e juiz 
dos jurados seus deveres~scalisando por parte do publico, 
e promovendo a occasião dos delitos commellidos, por 
abusos da liberdade da imprensa, por cuja impunidade se 
tornão cada dia mais anojados os reclactores desta cidade 
espalhando doutrinas, que excitão os povos á rebelião e 
partidos, e os provo cão a desobedecer ás leis, e ás auto
ridades constituidas, desac1·editando-as aleivosamenle 
para lhes diminuir a força moral, o mais poderoso agente 
no aclual sistema constitucional, tem ordenado por ,por
taria de 27 do passado do sobredito Dr. promotor, que re
vendo todos os periodicos, que se tem impresso nesta 
cidade desde que nella foi publicada a lei da liberdade da 
imprensa, promova accusações no conselho dos juizes de 
facto contra os redactores ou editores, em cujos cscriptos 
achar do que se lhes deva formar culpa; e recommenda 
mui particularmente ao desembargador ouvidor geral uo 
crime a mais prompla e exacta observancia da dita lei, 
·como juiz ele direito, a quem mifis immedialamente in
cumbe vigiar sobre a sua devida execução. Palacio do go
verno da Bahia 3 de Julho de i822 . ., (Seguem-se as as
signaturas.) 

A junta considem a província na maior anarchia, e que
rendo proteger os innocentes envolvido! nella, proplle ao 
general Maáeim um arbítrio, persuadida do qne males 
extraordinarios exigem remedios idP,IUcos em (orça e 
acção. 

" Illm Exm. Si'. - A junta provisoria do governo 
não sendo jamais da sua intenção favorecer· perlurbadore; 
da ordem publica, mas não podendo deixar de interessM-se 
muito si~erame_nte pelos numerosos innocente~. que po
dem ser mvolvnlos em desgraças, e cumprindo-lhe, assim 
como a V. ~xs., não poupar meio nlgum, que possa 
salvar a ~rov1ucia ~e sua total ruiua e aniquilamento, en
ym a cop1a do arb1Lrr~, que lhe occorre pam rleminuir a 
wtensidac.le do mal existen te, e preveni!' que elle chegue 
á ultima extremidade. Se V. Ex. annuir ao mencionado 
arbítrio, rogo a junta, que !!aja logo de o assegurar, e 
remetta para esta o firmar Igualmente, e quando ache 
nelle qualquer ioconherencia, que exija reforma, ou queira 
nomear m_ais algumas pessoas, o participará quanto antes 
a mesma JUnta, para que se o))re de perfeita conformi
~ade. Qualquer que seja o successo desta medida, terá a 
JUnta e V. Ex. de consolar-se com a illéa de haverem-se 
sa1isfeilo ao seu dever o mais importante, o de evitar 
~uanto ep1 suas forças cabia a eiTusão de sangue pol'luguez 
e por maos portuguezas. 

<I Deos gua rde a v. Ex. Palacio do govemo da Bahia 4 ele 
Julhocle l822.-IIIm. e Exm. Sr. brigadeiro governador das 
<~rmas desta província. " (Seguem-se as assignaturas.) 

Arbitrio proposto pela junta provisoria ao gene?·al llla
deíra para pacificaçao da provincia, ou minoração do 
mal p1·esente. 

" A junta provisoria do governo e governador das armas 
igualmente, encarregados do socego e tranquillidade desta 
f!IOvincia, e de faz~r observar nella com toda a pontua
lidade os prestados Juramentos de adhesão e fidelidade ás 
bases da constituição, á mesma futura conelituiçiio, ás 
cOrtes da nação que a estão organisando, e a el-rei o Sr. 
D. João Vl, em cuja immediala obediencia ficará a mesma 
província, em virttrde dé!. determinação das soberanas 
cOrtes da. nação em data de 1.8 de Julho do anno passado 
commumcada (l'ela portaria do governo do reino de 21. do 
D'esmo mez e anuo, nllo obstante a regencia do Brasil 
e~t~be lecida por el-r~i, não podem deixar de declarar pre
Cipitadas, tumultuanas e 1llegaes, as proclamações da 
mesma regencia, feitas pelas villas da Cachoeira, S. Fran
cisco, S. Amaro e Maragogipe, chegando a Cachoeii:a até 
ao excesso de instalar um novo governo com intirina des
ligação eras autoridades da capital da província, por não 
ser lici lo aquelles povos romper em actos oslensi vos de 
insubordinação e desoiJedicncia contra aquelles solemnes 
jUI'amentos e obrigações, po1· estes contraídas; mas so
mente dirigir suas petições ás cOrtes e a el-rei, c.omo lhes 
é outorgado pelo artigo 1.4" das bases da 'constituição; 
porém considerando por uma parte, que sendo talvez 
muito facil reduzir a aquelles povos a seu dever pelo em
prego de consideraveis forças de mar e terra a disposição 
das ditas Autoridades, não se podiria isso realisar sem 
grave comprometlimento de lodos os I.Jabitantcs, c risco 
da ruina total da província como fora ponderado no offi
cio da junta provisoria em dada do 1." do corrente e por 
outra parte, que em tempo de grande effervescencia, e 
no meio das violeutas animosidades, que agiliio os espi
rilos não é facil combinar sempre com a devida madu
reza, e exaclidão os princípios de direito publico, que es
tabelecem as bases da sociedade, e obediencia dos povo·, 
de maneira, que poucos pertubadores os podem ás vezes 
conduzir a excessos lamentaveis, tem as mesmas autori
dades de commum e perfeito accordo determinado o se
guinte: 

1.o Que se envie á Cachoe ira e mais villas acima refe
ridas uma depu L ação compo sla dos cidadãos o desembar-
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gador Luiz José de O li v eira, chanceller inte_rino lia relaçã.?, 
o coronel engenheiro, Salvador José 1\Iacie), o Dr. Joa 
1\odrigues tle Carvalho; o provedor dos seguros Manoel 
Tl.lomaz Peixoto. 

2° Que esta deputação seja autorisada a convocar as ca· 
maras e povos das ditas villa.s e que fa~endo-llles vêr, qpe 
o passe que deriio fora precipitado, e tll~~nl pelas rus~es 
~xposlas no preambulo, consiga que os dtlos povos assun 
o reconheção, obri;;ando-~e a eucaminllar directamente as 
suas supplicus ao soberano conj!t·esso e a eJ.ret sol)re a 
adhesão, que tem manifestado a regencia á ~ua. Alteza 
real, colltO lhes é permitlido pelas bases consttt':let?naes, 
conservada a obellíeoda ás auturidades da prO\'lllCta. 

3" Que em consequencia ;e dissolva desde lo:.:o a ju~ta 
que se instalou ua Cachoeira com denomit;ão de. junta lll

terina· cousiliatoiüt e de defeza. 
lJ• Que os milicianos e paisanos se retirem ás suas oc

cup<(çõcs ordinarias, enlraudo tudo 11a me.sma ordem em 
que estava antt•s elo dta 25 de Juulio p~·oxtmo passado. 

5° Que a uila deputação declara nmt SOlemmruente aos 
pol'os, que a junta provisoria de governo, pelo q~e per
tence ao civil, e o g0verno das armas na part~ nnlttar se 
obrigão a clur-lhes garunlia em nome de el-n:J, e das so
beranas cõrtes nuciouaes, de que não entrarão em ~xame 
de proceaiwent0 algum contra as · pe.soas, que possao t~r 
influilio, ou concorrido para aquelles aclos, nem prati
cátão offensas ou bosllliuade alguma contra elles, ficando 
cando todas aquellas irregularidades etu perpetuo csque
dmento. 

6" Que por parte do governador das anuas especial
mente se proruette perdão da deserção dos soldados, que, 
se achão naquelles districtos, recolhendo-se estes a seus 
respectivos corpo& dentro de quinze di~s, ou ap!·esentai~
do-so no mesmo praso perante as aulonclades ctvis ou mi· 
lilares no caso de se acharem em lugares 1 emotos. 

7• Que tudo acima referido se lavre uma acta _com as 
declarações necessarias. Palacio do governo da Balua, li de 
Julho de i822. ,, 

A c ta singular acerca da palav1·a- junta- lavrada no 
dia 5 de Julho de !822, na Cachoeira. 

" Aos cinco dias do mez de Julbo de mil oitocentos e 
vinte dois annos, nesta villa da Cachoeira, e quarteis dos 
Illms. coroneis José Garcia Pacheco e Rodrigo Antonio 
Falcão1 o primeiro com mandante, e o segunlio aggregado 
ao regimento de cavallari\l miliciana desta mesma villa; 
comparecerão os officiaes muiores, autoridades consti
tuidas, e cidad1ios conspfcuos, que se poderão convocar, 
e, sendo presentes, foi ponderado, a vista de Ullla carta 
recebida por parte dos amigos da causa lia acclamacão li e 
Sua Alteza l\éal, que, para cessar a implicancia lia pâluvra 
-junta -que na sessão rle 26 do pretcrilo mez se ha
via dado á reunião de cinco patriotas, que forão encarre .. 
galios da defesa desta villu; a qual implicancia consistia 
em se persuadir alguem que a dita palavra uesignava um 
governo para este dislricto, cumpria, a bem da causa ac
cordar se, como de fácto se accordou no seguinte: 1.• Que 
á predicta reunião de patriotas que até hoje se designava 
por junta conciliatoria, e de dereza, se substitua uma com
missão com o titulo- Commi&são de Administracão da 
Caixa lllilitar - para cuidar, tanto da arrecadaçHo • e fis
e.alisação dos fundos destinados a defeza, como da promp
trficução das municões de guerra, e boca, que necessarias 
forem para o mesmo fim ; 2" Que se nomeen. dois com
missarios, um para destribuir a munição de boca pelos 
C?rpos; outro pur·a repartir a munição de guerra pelas 
dJYersas armas; 3° Que as autoridades constiluidas nesta 
villa, antes da ncclamação, continuem no pleno exercício 
de suas funeções ; ú• Que o conJmando da força armada 
compita aos chefes dos respectivos corpos, a saber, a ca
vallaria ao coronel José Garcia Pacheco, a infantaria mi
liciana ao sargento-mór Joaquim Jo é Bacellur e Castro 
durante o impedimento uo actual coronel, a tropa de Jinh~ 
ao coronel aggregado Rodrigo Antonio Falcão, e o corpo 

de voluntarios ao seu organisador .Tosá Antonio da Silva 
Castro : 5 · Que os sobreditos chefes consultem a Cflm
missão de administração da caixa dos objectos relativos 
a defesa. 

« A vista do que passando a nomear os membros, que 
deverião compor a mencionada commissão, forão unani
mente escolhidos os seguintes cidadãos: Antonio Teixeira 
de Freitas Barbow, Antonio Pereira rtebou~.as, José Paes 
Cardoso da Silva, que, por haver representado achar-se 
impedido em rasão de estar no commando do terço de 
ordenanças, foi substituído, a pluralidade de votos, pelo O r. 
juiz de fóra da villa de l\laragogipe Joaquim José da Silva 
e Aze1cdo, o padre me~tre i\lunoel José de Freitas, e An
tonio .José Alvares de Freil~s Bastos; e pasEando a no
mear commissarios furão escolhidos para as munições ãe 
guena, Francisco Antonio Fernandes Pereira, e para as 
de boca Francisco Pereira Lisboa: ficando a commissão 
a faculdade tle os substituir quando preciso seja. Final
mente resolverão que os chefes militares communicassem a 
presente resolução á Exm. junta provisoria. E para constar 
se fez a presente acta, que todos assignarão: eu Antonio 
Pereira 1\ebonçns o escrevi e assigoei. -Antonio Teixeira 
de Freitas Barbosa. » (Seguem-se as assignaturas.) 

A junta wovisoria ao ouvidor do crime para que i11{onne 
sobre o cwnprimento da portaria de 3 do corrente. 

« Tendo-se-lhe recommenliado em porlal'ia de 3 do 
conenle, que como juiz de direito cuidas;e muito parti
cularmente nu tlevida execução da lei da liberdade de im
prensa contra os escriptos abusivos aqui impressos, e con
tinuando os periodistas a commetter excessos da dita 
liberdalle, sem que conte tratar-se de sua punição, deter
mina a junta provisoria de geverno, que Vmc. informe im
mediatamente por esta secretaria sobre o cumprimento, 
que tem dado a referida portaria c do seu resultado. O que 
lhe participo para que assim o execute. 

<< DllOS guarde a Vmc. Palacio do governo da Bahia :1.3 
de Julho de 1822.- Francisco Carneiro de Campos, secre
tario. -Sr. desembargador oul'idor geral do crime desta 
cidad~. u 

O Dr. ouvido!' do. crime apnnta os obstaculos encontrados 
ácerca do cumprimento das portarias recebidas para 
fazer effectiva a responsabilidade dos redactores ou 
edito1·es dos periodicos. 

« Illm. e Exrn. Sr.-Manda a Exm. junta provisol'ia 
do govemo, que eu informe immediatamente pela secre
taria da mesma sobre o cumprimento, que eu 1tenho dado 
á portaria de a do corrente e do seu resultado. E o que 
tenho que responder é que como a dita portaria tem refe
rencia, a outra igual coro a data de 29 do passado, pela 
qual se ordena ao Dr promotor: que re\·endo todo os perio
dicos, que se tem impresso nesta cidade, desde que nella 
foi publicada a lei da liberdade de imprensa, promcvesse 
a accusaçita 110 conselho dos juizes de facto contra os re
dactores ou editores; e que eu como juiz de direito po
zesse em observanr.ia a sobredita lei, vigiando sobre a sua 
devida execução: até agora não se me tem apresentado 
denuncia alguma pelo dito promotor, nem seu snbstituto, 
para eu fazer o meu officio, como ordena a lei, qual o de 
receber as denuncias, fazer eleger o primeiro e segundo 
conselho, preparar os vrocessos, e tudo o mais por ella de
cretado, para o que sempre estive, e es'tou prompto, assim 
como para exer.utar e cumprir pontualmente as ordens da 
Exm. junta provisoria. Com tudo devo dizer a V. Ex., 
que depois que se elegerão os juizes de facto tem havido 
somente uuas denuncias, uma dada pelo tenente coronel 
Antonio José Soares, e outra de um fulano Setural. A 
primeira tendo sido julgada procedente pelo conselho, 
não deu mais passo algum, porque o denunciante nunca 
apresentou o libello accusatorio; a segunda foi tomada, 
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mas tendo sido addiad:t repeli•las vezes a formação do 
primeiro conselho, e mandando ao e5crivão Lisboa, que 
fizesse as participações ao Dr. promotor, ou ao substituto 
no seu impedimento, para intervir na mesma formação, 
nunca esta se e!fectuou ; porque o escrivão arn rmara, que 
o primeiro estava morando na villa ela Cnclwcira, e que 
não respondia ás cartas d'aviso, que lhe remetliu, e que 
a respeito do segunrio ningnem l:te dava noticia do lngar 
certo da sna moradia. A lei nu art. 3lJ do titnlo a• im· 
põe pena aos juizes de facto que faltarem no con:;elho; 
porem a respeito do promotor e suhslitttlo foi omissa, se 
I.Jcm que no Art. 27 não lhes admilte escusa ao emprego. 
E' pois quanlo se me offerece respon,ler, dignando-se 
V. Ex. levai-o ao conhecimento da Exm. junta provisoria. 

" Deos gnarde a V. Ex. Bahia l't de Jnlho de 1822.
Ulm. e Exm. Sr. Francisco Cameiro de Campos.- O de
sembargadot· ouvidor geral do crime, Jo>é Consall'es 
Marques. " 

Ajunta provisoria ao desembnrgador cha.ncellel· det 1·elaçaó 
da cidade, enviando a informação elo ouvido1· do crime 
pam assentm· sobre a maneira de entender a lei da li
berdade de imprensa., e meio de supp1·i1' a om·issao no 
caso de que se t1·a ta. 

<< A junta provisoria do governo, attendendo aos ohsta
laculos apontados pelo desembargador ouvidor gnral do 
crime e juiz de direi lo em sna informação dada de hontem 
á cerca do cumpl'imento das portarias, que a mesma junta 
lhe I.Ja dirigido afim de se fazer efl'ediva :1 responsabilidade 
dos redactores ou editores dos periodicos, qne contem 
transgressões da lei da liberdade de •imprensa, e conside
J1!ndo que na actual crise a continuação e impunidade de 
similhantes excessos poderão muito eomprometter a segu
rança e tranquillidade publica: manda remeller ao desem
bargador chancellet· interno da relação desta cidade a copia 
inclusa da sobredita informação e determina qne o dito 
ministro em coul'ormidade do que dispõe a lei de i8 de 
agosto de 1769, faça tomat· assento sobre a maneira de en
tender-se a referida lei da liberdade de imprensa, e meio 
de snpprir-se a sua omissão no caso de que se trata. 

« Palacio do governo da Bahia !5 do Julho de 1822. >> 

(Seguem-se as assignaturas.) 

Assento em relação da incompetencia sobre a maneira de 
entender a lei da liberdade de imprensa, e de supprir a 
omiss(lO apontada. 

tt Aos 18 do mez de Jnlho de 1822 em relaçno e pre
sença do Sr·. Luiz José de Oliveira desembargador chan
celler interino, e que ao presente serve de governador foi 
por elle apresentada uma portaria da commissão junta 
provisoria do governo desta província, datada aos J5 do 
corrente, na qual se ordena faça tomar assento segundo 
a lei de -18 (le agosto do anno de 1769 soi.Jre a maneira de 
entender-se a lei 106 da liberdade de impr·cnsa e de sup
prir-se a_sna omissão [t cerca dos obstaculos apontados 
pelo desembargador onvidor geral do crime e juiz de di
reito na sna informação dada a dita commissão junta pro· 
visoria do governo desta província em daLa de 14 deste 
col'l'cnte mez de .Julho soi.Jre não ter cumprido as porta
rias, que lhe linhão shlo dirigidas pela me11ma com missão 
jtmla em data de ·13 do corrente, e de 29 do mez de Junho 
proximo passado, nas qnaes se determinava, que o Dr. 
promotor, revendo todos os periorlicos imp1·essos nesta 
cidade, desde que nella foi publicada a rel'erida lei, pt·o
movesse accusação no conselho dos jui·le:i de facto contt·a 
os redactores ou editores, que em seus pet•iodicos tives
sem transgredido a sobr·e,Jita lei da liberdade de im
prensa; os quaes obstaculos erão: 1. • não existir nesta 
cit.lad,e o dito Dr. promotor, c sim n::1 villu da Cachoeira, 
e não ter d.ndo resposta aos chamamen~os, que de ordem 

d? ~ilo dl'sembar~_ador_ om·idor ~era! _ do crime e juiz de 
drretto se ll:e havtao ferto para que vtesse a esta cidade 
para nella exercer ~eu cargo; 2• qne senão sabia da morada 
r.erte nesta cidade do snbslilulo Dr. promotor, apczar das 
diligencias a esse respeito feitas e que por isso senão po
déra avisar· para que viesse substituir· o lugar duquelle 
promotor; acrescentando a tudo isto, qne a sobredita lei 
n. 106 no art. 3lJ do til. ú", impondo pena aos juizes de 
factos, que faltarem no conselho, for·a omisso a respeito 
do Dr. promotor·, e substituto, apesar ele que no art. 27 
do lit. 3' lhes não admitte e~usa de sens cargo~. 

u E vistas e P'lndcradas acerca de todo o exposto assim 
a Ir i de 1.3 ele Agosto de 1769, como a lei 10 > sobre a li· 
herdade de imprensa, se assentou nniformcmente pelos 
ministros abaixo assignados, que a esta mesa não com
petia tomar assento sobre a maneit'a de entender-se a re
ferida lei n 106 acerca das duvidas ou obstaculos apon
tado~ pelo desembargador juiz de direito no seu offlcio de 
1lJ do corrente, nem llre competia igu~lmente; snpprir a 
omi~são, qne nl'lla h a a este respeito; visto, que 11 so~ 
bredita lei n. 106 no tiL 5" art. 63 não a esta relação, 
ou outra algumn, mas sim, e tão somente ao tribunal es
pecial da liberdade de imprensa e que clà r. concede o di
reito de receber e propor as côrte;; as duvidas que tiverem 
os juizes e auLoridades sobre a observancia della mesma, 
e somente ás cÕI'Ies é a quem concede o direito de de
cidir· as mesmas duvidas; o que clara e expressamente 
se enuncia no dito citado art. 63, altribuição 2•. P ·opor 
as côrtes com o set\ informe todas as duvidas sobre, que 
as autoridades e juizes o ronsullarem, respectivas a ob
servancia desta lei. E para que as>m1 conste se fez este 
assento, que assignúrão . Bahia, 18 de Julho de 1822. (Se
gnlóm-se as rubricas ) » 

O de.çembargado1· chanceller interino envia a copia do as
sento tomado em 1·elação ele que 11ao se J u.lgava autori
sada pa,ra delibe1'ar sob1·e negocias de liberdade de im
prensa. 

« Illms. e Ex.ms. Srs.-Hontem, por noite, foi que recebi a 
copia junta do assento tornado nesta relação e mesa grande 
delta no dia 18 de Julho corrente, em virtude da portaria de 
VV. EExs. em data de 15 do mesmo mez, da qual liz rnençao 
no meu officio de hontem. Delle verão VV. EEx.s. que a relação 
se não julgou autorisada para deliberar sobre nogocios de li· 
herdade de imprensa pelas razões que fundamentão o referido 
assento. 

" Deos guarde a VV. EExs. Bahia, 2i de Julho de 1822. 
-Illms. o Ex:ms. Srs. da junta do go·ferno provisorio desta 
provincia da .llabia.-0 desembargador chanceller interino, 
Luiz José de Oliveira. » 

A camam da villa de Camamú participa. ter na villa de 
Valença sido acclamado o Principe Regente do Bmsil, 
acto que desejava acompanhar, e que não o faz por (alta 
de meios de defesa. 

« lllm. e E'{ll1S. Srs. Remettemos por· copia a VV. EExs. ·o 
offlcio que nos dirigi o a carn u·a da villa do Valença, no qual 
nos parlicipa ter concorrido em grande numer·o á praça pu
blica daquella villa os cidadãos e mais povo, com a tropa, na 
presença da mesma camara; dt!rão vivas a nos.sa santa r~ligiiio, 
ás córtes aera~s da nação porLugue:.~a, a el-rer o.:>nStltucumal o 
Sr. O .. loâo VI, otc., cujos vivas desejavamo~ nós tem1o~ o 
go.;to e reaosijo d<~ os tlar :i>J não olhassemos asctrr:umstanotas 
em qttO se aoha OSSl citla-1~. e tel'll103 uma barra h·a~Ca, \16\a 
qual poJemo> ser combJLitlos. e nos acharmos sem ~neto algum 
de defesa, circum;tanoias estas qu~ não só no3 proh1bem obrar 
0 mesmo que a dita cJmara. povo e Lro;>a obrou, como porque 
não deviamos obrar sem exprtl.;S1 or·tlem de VV. EEx:s., n 
quem protestamos, com> sub1itos, nossa lldelh.lade. 

c< Ocos gu 1rde a VV. EE~ts. por muitos annos, como have
mos mister·. Camamtt, em camara, 17 de Agosto de 1822. IJ 

(Seguem-se as assigna turas.) 
36 
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Ajunt~ proviso;·ia da Bahia envia ao governo de Portugal 
os votos das camams das til/as dos Ilhéos, Camamú, 
Cayrtí, S. Francisco, Valença, t:illa do Conde, cidade 
de Sergipe. de El-rei, villa do Lagarto, Caravellas, 
Vil la-Nova Real de E l-rei, Santo /l maro, Jaguaripe, 
Eslancia, Olivença, blw·agvgipe, Porto-Seguro, Trem
coso, Belmonle, S. Matheus, Abbadia e Alcobaça, ares
peito da delegação do poder e;.eectttivo. 

11 111m. e Exrn. Sr.-A junta provisoria do governo da pro·· 
vincia da Bahia participa a V. Ex., para subir â augusta pre
sença de S. :\L el-rei o Sr. D. João VI e das soberanas côrtes 
da nação, que, lendo os deputados desta província, por cartas 
d!rigidas â rne>ma junta, exigido os votos das camaras da pro
víncia acerca dos quesitos por elles propostos e relativos á ques
tão da deh•gação do poder executivo, ora agitada no soberano 
congresso, havendo a junta expedido as circulares por copia 
o. 1 e 2, tem até agora enviado os saus votos, cujos originaes se 
transm1ttern aos mesmos deputados, as carnaras das vi lias dos 
llbéos, Carnamú, Cayrú, S. Francisco, Valença, villa do Conde, 
cidade de Sergipe de El-rei, villa do Lagarto, Caravellas, Villa
Nova Real de El-rei, S.1nto Amaro, Jaguaripe, Estancia, Oli
vença, ?laragogipe, Porto-Seguro, Trancoso, Belmonte. S. Ma
theus, Abbadia e Alcobaça, concordando as primei r as quinze 
que o indicado poder seja delegado na pessoa de S. A. Real, e 
as cinco ultimas nas juntas provinciaes, achando-se em contra
dicção a villa de Alcobaça, qui! se con forma a ambos os arbí
trios, talvez porque, sen!lo hab itada de indios pouco intelligen
tes, não soubessem exprimir o seu parecer com a devida clareza 
e precisão. 

11 Deos guurde a V. Ex. Palacio do ~overno da Bahia, 21 de 
A[osto de 1822.-lllm. e Exrn. Sr. Fellp[Je ferreira de Araujo 
e Lastro. JJ 

(Seguem-se as assigna turas.) 

A junta da província da Bahia ao ouvido1· do crime para 
pl'ocedct nas diligencias a{tm de descobtir os autodç do 
tememrio plano ela suct deposiçlto. 

<< Chegando á noticia da junta provisoria do governo que 
algumas pessoas mal intencionadas e desorganisadoras, com o 
pretexto do bem publico e conservação do srs tema constitucio
nal, accusando a junta de frouxidão, se arroJa vão a tentar o te
rnerario plano da sua deposição, convocando para isso co-réos 
e cooperadores, deterrnma a mesma junta que o desembarga
dor ouvidor-geral do crime proceda nas diligencias leg11es, afim 
de que se chegue ao conhecimento evidente daquelle facto e de 
seus outores. Bàhia, 22 de Agosto de 182'2 (Estavão as ru
bricas). JJ 

A junta communica ao governo de Portugal que o estado 
de agitação tem augmentado, e que em c1lgumas villas 
mais se tem proclamado o Principe Real regente do 
Brasil; que, cohenmte con1 os princípios de obediencia, 
nenhum cumfYrimento tem dado aos det:retos do mesmo 
P1·incipe, e queixa-se do abandono em que jaz de Seu$ 
superiol'es, vivendo em estado vacillanle, e vemlo-se jcí 
enxovalhada e sem meios de mante1· sua dignidade. 

<< lllm. e Exm. Sr.-A junta provisoria do governo da pro
víncia da Bahia comrnuuica a V. Ex., paru subir á augusta pre
sença de S. M. el-rei o Sr. D. João Vl c das soberanas côrtes 
da na~ão, que o estado de agitação e ellervescencia das villas, 
annunciado no officio n. 18 de 6 Junho proxirno, tem augrnen
tado grandemente, constando pelas copias sob n. 1 e 2 que as 
vlllos do lni.Jambupe e Itapicurú tem proclamado a regencia de 
S. A. Real, divulgando·se por noticias, posto que não offlciaes, 
rnuiLo geralmente espalhadns, que, dirigindo-se muitos habitan
tes da Cachoeira e outros lugares á villa de Jaguaripe, ahi fize
rão proclamar igualmente a dita regencia, prendendo o juiz de_ 
fóra a afugentando o capitào-rnór, que a isso se oppunhão, e fa
zendo-se rtepois fortes em um lugar estreito do rio, chamado o 
Funil, aohde Yedão .a comrnunicação com esta cidade, e que 
igual proclamaçá.J se tem já feito em a vi lia de Valença, corno 
se võ an copia n. 3, respondida pela de A. 

t< A camara de Porto-Seguro, pelas noticias dadas por algu
mas pessoas dali i vindas, princ1pia a soffrer alguma agitação, 
mas não tem por ora rompido em a c tos ostensivos; da co
marca c.(a Jacobina nada consta, e da de Sergipe de El-rei sa· 
be-se que, tenllmdo alguns oificiaes milicianos fazer a mesma 
proclamação na capital, furão estes presos e remettidos ao go-

vernador das armas por ordem do brigadeiro Pedro Viei ra de 
Mello. 

« A cidade tem sido de>arnpar~da por uma grande parte de 
seus h•bitantes, apezar das reiteiradas proclamações desta 
junta, sendo as ultimas a dos exemplares j untos os. 4 e 5 ; o 
povo, não acost:~mado ao estrepito das :ll'lnas e horrorisaao 
com a lembrança de algnns acontecimentos do mez de feve
reiro, não se convence facilmente da segurança que afincada
mente se lhe prornelte ; por outra parte, havendo-se, prohi
bido o fornecimento das oames salgadas e farinhas que as vi lias 
recebião da cidade, passárão ellas, além da interrupção dos ge
neros de exportação, que já existia, a interceptar a passagem 
dos gados, e a vedar a salúda dus legumes e toda a sorte de vi
Yeres que dali i se recebião, o que teru produzido no mercado 
da cidade urna escassez e carestia tal em alguns generos, que 
equivale a uma verdadeira fome, ao menos para as classes me
nos abundantes. 

t< S. A. R. o Príncipe Regente, apezar da declaração que a 
junta tinha feito, como se vê da copia n. 6, de não poder cum
prir as suas ordens expedidas por occasião do decreto para 
a província do Brasil, enviou ainda a esta província, não só a 
carta régia relativa ao embarque das tropds destacadas, de que 
a junta fez mençã(l e rcmetteu çopia em seu citado offlcio n. 18, 
mas tambem os decretos por copia os. 7, 8, 9 e 10, assim como 
muitas. ca rtas dirigidas ás difJereotes villas; a junta, sempre 
coherente aos princípios de obediencia, âs soberanas côrtes e a 
el-rei o Sr. D. João VI, que constantemente hão dirigido a sua 
conducta, nenhum cumprimento tem. dado aos ditos decretos, 
deixando de enviar as cartas au seu de. tino, as quaes se conser
vão ainda no ai'Chivo de sua secretaria . 

<< Tal tem sido o franco e leal comportamento da junta, que, 
forte com o testemunho de sua consciencia irreprehensivel, 
muito se applaude de haver até aqui cstrictameute satisfeito aos 
deveres qull lhe impõe a arriscad:1 posicãu em que se acha co l
locada ; mas ella não póde deixar de maguar-se muito das per
Odas manobras e cabalas de que a pretendem fazer victima seus 
emulos e detractores, mui tu mais quando pondera gue deri
vando todos elles suas ell'ectuadas prevenções e injuriOsas sus
peitas contra a junta desde o desastroso negocio da posse do 
actual governador das armas, e havendo a mesma junta ampla
meu te ox:plioado em seu offlcio n. 4 os mo li vos que então a ha
vião d!irigido, depois de passados seis mezes, não tem ainda os 
superiores nada pronunciado sobre um objecto de tanta impor
tancia, enviando-se-lhe upenas agora da secretaria da guerra, 
pela corveta cc Calipso," a participação e a carta régia relativas 
á nomeação do dito governador, posto que com a data, aquella 
de 11 e esta de 9 de Dezembro do anno proxirno passado, e 
deixando a este respeito vacillante a opinião dos povos, do que 
se tem seguido os mais escandalosos excessos de audacia e ar
rojo com que a junta tem sido enxovalhada, achando-se aliás 
desi.ituida de meios para manter competentemente a sua dig
nidade, corno já tem expendido em seus officios. 

<< A junta, naquella funesta disputa que a sua má fortuna lhe 
deparou logo no principio de sua adrnini~tração, procu1·ou to
dos os meio~ que a prudencia podia suggerir-lhe para dissipar 
a horrenda borrasca que via eminente: não se coo.fiando só de 
suas luze~ chamou o que havia de mais eminente ed1 graduação 
e iotelligencia para a coadjuvar ; ella corr~u mesmo um véo de
licado sobre as duvidas Juridicas que occorrião actlrca do di
ploma apresentado, e insistio sómente no risco da guerra civil, 
estabelecendo-se sobre esta unica base a decisão que então fôra 
adoptada quasi á unanimidade de votos de toda aqliella assem
bléa ; se o successo infelizmente não correspondeu ás esperan
ças da junta e ás de todes os bons cidadãos, não esteve da parte 
della o preveni-lo; mas as paixões violent~s e ex.altad.as do 
partido, que desde então se levantou contra a JUnta, Jámms po
clião fazer-lhe justiça; queria-se que ella tomasse sobre si o 
peso de uma decisão ccntra todas as leis existentes, á cuja 
observancia a junta eslava rigorosamente li~ada pelo seu regi
mento, e a constancia da junta e seu respe1to religioso ás leis 
teva desde logo as interpretações as mais sinistras. 

<< Esta foi a origem da funesta prevenção com que depois se 
tem procurado envenenar e denegrir os actos os mais francos 
e constiLuciouaes de sua àdministração. Qt1ando a jui.ta, por 
occasião do pretendido desembarque da Lropa vinda do Rio de 
Janeiro, indicou ap(;nas a difliculdade que lhe occorria acerca 
daquella medida, quando ella, usando do direito que pelas ba
ses da constituiÇão cernpete a todo o cidadão de exprimir livre
mente suas opiniões sobre qualquer ma teria, quanto mais a 
uma autoridade obrigada a inf01·rnar com toda a veracidade aos 
superiores, declarou em seus officios a el-rei, ao soberano con
gresso e ao Príncipe Real, que a rnaiol'ia dos habitantes desta 
província desejava uma delegação do poder executivo na. pes
soa de Sua Alteza, conforrnemente as observações que a JUDia 
podia fazer do espírito publico, e para o f1m de evitar a funesta 
desrnembração das províncias c o seu desvairamento em pla
nos ex.centricos e democraticos, a que as poderião arrastar os 
~narchistas e demagogos, i Iludidos com o exemplo das novas 
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assoctaçoes da Amcrica Hespanhola, exaltou-se a malignidade 
dos inimigos da junta, c todos estes actos forão envenenados, 
attribuindo-se jã a anticipação da junta contra as tropas euro
péas só porque a maioria da mesma j .mta constava de naturaes 
do paiz, jã a princípios anti-constituclonaes, porque este par
tido, julgando só consistentes nquelles princípios com a separa
ção da província das outras desta continente, era intolerante de 
outra qualcruer opinião, ainda quando es ta se litn itava á expo
s ição de mero facto acerca do estado do espil'ito publico, como 
naquelle caso acontecia, e em um officio secretamente dirigido 
aos superioroE, cuja pltbli cação nos foi feita por ordem da 
junta. · 

neira segura e prospera a prrwincia, e não póde deixar de es
tremecer pélos males de sua patria, mais ainda que pHlos seus 
propt:ios destinos, ao vér que a violencia quer usurpar o lugar 
da ICJ p~ra accresccntar ainda talvez novos e incalculaveis ma
les aos que já tanto pcsão sobre os infelizes cidadüos, com bem 
pesar tem ella expedido a porta,ria por copia n. 16, e folgarã 
muito quo o resultado desminta tão infaustos annuncios. 

« Tal é o tl'iste estado da provinci1, entrf'gue no horror das 
dissenções e guerra civil; a junta, cujo empenho até agora ha 
stdo sempre prégar a concordia e evitar quanto cabe em seus 
fracos meios a ofl'usào do sangue port~guez, ja fatigada do levar 
sempre a presença dos superiores quadros melancolicos, invoca 
ainda uma vez a magnanimidade de el-rri o Sr. D. João VI e a 
sabedoria do soberano congresso da nação, para que, !ornando 
na devida consideração os nossos males, e prestando ouvidos 
paternaes as razões de todos os povos e de lodos os partidos, 
lhes proporcionem remedios promptos e efficazes a consolidur 
a nos~a confraternidade, preferindo quanto ser possa aos meios 
.ela violencia o da força, que só podem fazer compressões tem
pararias, os da conciliação, da Justiça imparcial e até da equi
dade, os unicos que podem-entre irmãos apertar laços de so
!ida e perduravel união. 

lc Os periodislas, principaes agentes e instiga dores daquelle 
partido, enchérão desde então as suas folhas de allusões, sar
casmos e mesmo diatribes, contra a junta, que usãra no sentido 
obvio de partido, meramente discordante, sem infecção alguma 
de ofl'ensa ã classe mercantil, tem conseguido por embustes e 
suggeslões estudadas alienar os animos dos J'!lais incautos. 
A nmta tinha desprezado com toda a c.onstancta as vocifer~
ções e escriptos de seus atrozes ca lummadores; ella se havta 
persuadido que homens, conhecidos por toda a província pela 
irregularidade da sua conducta, jãmais poderião destruir a sua 
força moral, fundada em o testemunho constante de sua mode
ração e praLica. de todos os seus deveres; por outra parte a 
junta, deplorando taes excessos, assim como os de um outro pe
riodista, que, escrevendo em sentido contrario acerca de muitos 
poptos sustentados por aquelles outros, não guardava o conve
niente commedimento nas doutrinas que espalhava, nem o de
vido respeito ã mesma junta e autoridade militar, como fOra 
representado pelo governador das armas, considerava todavia 
a impossibilidad.J de os reprimir pela falta e ausencia dos pro
motores, segundo o que jâ extensamente tem informado, e se 
confirmou p_elo resultado das diligencias qut: a junta empregou 
para remediar este mal, como consta das copias 11, H, 13, 14 
e 15. Mas o arrojo t~m subido de ponto e de lodo esgotado a pa
ciencia da junta; os periodistas, contando com a impunidade, 
açulão sem limites a furia do.; partidos: os que escr·evem de
baixo da intluencia dos inimigos da junta, ou são seus instigado
rcs, impu tão-lhes os mal es e embaraço em que a província se 
acha, de que elles têm sido em grande parte a causa por sua 
falta dtl prudencia e indiscretas provocações ; e!les ora accu
são a junta de frouxidão por não ter dado provideucias para 
pt:evenir as decfarações das vi!las, quando estes acontecimen-

• tos, tendo, além das dilas provocaçõe~, motivos. muito PO!J-de
rosos e obvios nos actos da cOrte do Rto de Janetro (e envtão), 
forão alias executados por ofOciaes militares da 2a linha, que 
não estão tlebaixo da immediata jurisdicção da junta, sendo 

··constante pelos livros de registro da secretaria que. além das 
ordens 15eraes expedidas a todas as autoridades das ditas vil las 
para aht manterem a paz, tranqui!lidl de e a ordem estabele
cida, a junta, tendo noticia de alguma agitação na villa da Ca
choeira, ordenou mui positivamente ao juiz de fóra que proce
desse na fórma das leis de policia, e pedisse mesmo auxilio ás 
autoridades militares, havendo-se para isso anteriormente en
tendido com o governador das armas; ora lhe attribue_m posi
tiva convenienoia com aquellas declarações, quando a JUDia as 
tem solemnemente censura"do em todas as suas proclamações, , 
não havendo exigido das villas mais que o seu voto para ser 
remettido aos deputados da província e presente ás soberanas 
cOrtes da nação, como pelos ditos deputados fOra requerido 
cartas dirigidas a esta junta, com data de 18 de Março do cor
rente ao no, ao que a maior parte dellas havia-o satisfeito sem 
perturbação alguma. 

c< Deos guarde a V. Ex. Palacio do governo da Bahia, 27 de 
Agosto de 1822.-Illm. e Exm. Sr. Fclippe Ferreira de Araujo 
e Castro. '' , 

(Seguem-se as assignaturas.) 

A junta p1·ovis01'ict estmnha á camara da villa de Ca
manní a mateda do o{ficio de i 7, espe1·ando que, longe 
de se envolver em iusw1·eiçucs, busque os meios de 
mante?' a ordem. 

« A junta provisoria do governo, sendo-lhe presente o ofli
cio dessa camnra, daladu a 17 do corrente, no quul; transmit
tindo copia . do que lhe dirigira a camara da villa de Valença, 
ccmmunicando que alli se proolamára u regencia de S. A. Rea l, · 
declarfio Vmcês. que se aohão animados de iguaes desejos; 
manda participar-lhes, para sua intelligencia e devida execu
ção, que não póde deixar de estranhar muito a Í\ICoosiderada 
proclamação da villa de Volença, e que, não comp()tindo às ca
maras senão o direito de fazer representações, devem Vmcês. 
sómente r econhecer a autoridade das soberanas cOrtes e de 
S. M. el-rei o Sr. D. João VI. a quem a mesma junta unica
mente obedece, e tem solemnemente expressado nas proclama
ções que fizera aos habitantes do reconcavo, de que se lho re
mettem alguns exemplares, posto que jó. hajão de ler chegado 
ao seu conhecimento por via do respectivo ouvidor, esperando 
que essa camara. bem longP. de se envol'ier em datas de formal 
insurreição, busque pelo contra n o todos os meios de manter a 
ordem estabelecida. · 

<< Deos guarde a Vmcê. Palacio do governo da Ba'hia, 27 de 
Agosto de 11122.-Francisco Carr..eiro de Campos, secretario. 
-Sr. pres iden te, e vercadot·, e procurador do senado da ca
mara da viila de Camamú. JJ 

A junta de de{esr.:, da vil/a de Valença se dirige ao conse
lho de governo sobre a nomeação dos novos membros elo 
conselho militm· de Naza1·eth, privando de continum· o 
da Estiva, installado pelo voto do povo; pa•·ticipa tam• 
bem a acclamacao no dia 25 do Pt·incipe Regente, 
sendo esta a sexta comat·ca., e ter o COl'Ollel Plasson se
guido a soccorrer e pacificar a vi/la dt: Camamú. 

<< A junta mal podia conceber que tanta audacia e tantas ca-
1umnias contra ella espalhadas fossem sómente efll~ito daquellas 
primeiras prevenções e exaltação do espírito do parlido por 
mais violenta que costume ser a sua acção nos tempos de 
effervescencia e calamtdade publica : era preciso que a perver
sidade humana se tivesse convertido em verdadei"ra sanha de 
monstros para que, ã vista da marcha constante e regular d~ 
junta, sempre no caminho da honra e do dever, como era evi
dente a toda a província, se procurasse de dia em dia tornar 
mai~ intoleravel o calix da amargura, que a reputação de seus 
membros lhes havia preparado, obamar.do-os para uma tal 
com missão em crise tão perigosa e desgraçada; mas a junta é 
agora adve':tida pelos. rumores, q~e ~ui to se espalhão, que 
certos indtVIduos, a tttulo de constttucwnaes, ruas coherentes 
com as dout,rinas violentas e desorganisadoras, espalhadas em 
alguns escriptos dos periodist.as, nada menos pretendião que 
depOr esta JUnta, e reduzir tudo ã desordem e anarchia, para 
no meio das convulções populares estabelecerem os seus pro
jectos dcsorganisadores. 

" A junta não deseja de sorte alguma prolongar o exercício 
de suas funcções; ella tem mais de uma vez rogado o allivio de 
um encargo que julga muito superior ás suas forças; mas ella 
deseja entregar com regularidade o deposito sagrado de que se 
acha investida em mãos mais robustas, e legalmente chamadas, 
para qne dirijão o leme da administração publica de uma ma-

I< lllms. e Exms. Srs.-Temos a honra de representar a 
VV. EExs. que, tendo-se prestado maravilho3am~ute na pre
sente causa .do conselho militar da Estiva, installado pelo voto 
do povo e tropa daqnelle lugar, prestando-se com o maior en
thustasmo ã defesa de seus pontos, c a quanto lhos temos re
querido com a conservação da tranquillidadc publica, agora 
nos consta que a commissão da defesa de Nazaretb creára no
vos membros para o governo daque!la povoaç;1o, privando de 
continuar em suas funcçõcs laboriosas aquellcs cidadãos prob~s 
que a voz publica chamara para os reger e defender, de CUJO 
procedimento em tão melindrosa crise resulte talvez o descon
tentamento e discordia no povo, que tem posto naquclla cor
poracão a ~ua confiança, por bso mesmo que a creára. 

« Qu~nto cabe em nosso alcance o conhecimento da honrada 
<:onducta daquelle consel ho o lev11mos ã alta consideracão de 
VV. EExs .. a quem sómente cumpre o bom regimem de tão 
importante net;ocio. Temos a satisfa~ão de participar .a 
VV. EExs. que no dia '.!5 fizera a sua acclamação a vílla do Rw 
de Contas, e é a sex ta da comarca. 
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" O comnel Plasson daqui sahio com _ pequeo~ l_ro_Pa para 
Camamll a soccorrer, a pacificar seus l~ab1lnntcs d1V1d1dos em 
sentimentos, e nos consta que um b11gue, mandad,o por Ma
deira, fizera desambarque na dita vi lia a privar a. acclamaç_ão 
de Sua AIU:za. e talvez a facili tar a Fahida ~as fannhas. Od1to 
coronel foi tomando ordenanças pelo cam10ho por estar este 
regimento occupanJo muitos pontos. 

« Deos ouarde a VV. EEss. muitosnnnos. Valença, 31 de 
Agosto de" 1822.-IIIms. e Exms. Srs. do co~sclho i~ted_no do 
govemo geral da provincia.-FranCISCo Xav1er de F1gue1redo. 
-Bernardino de Senna l\Iadureira. -José Franc1sco de 
Passos. » 

A junta de defesa da villa de Nazareth a Manoel Gon
çalves Jllaia. Bittancourt, deputaqo eleito por Jaguari)fe 
e Nazarelh, pedindo proridencias pant se1· restabele
cida a orden~ na villa de Jaguariye. 

,, Depois de lermos dirigido a V. Ex. um officio de 31. 
de Agosto passado, no qual ~lém ~e oull·as p;~rlicipações 
pedíamos quanto antes prov1dencws necessanas para se 
restabelecer a ordem na villa de Jaguaribe, onde José 
Jorf!e da Bocha Pegado Set·pa, e o padre Amaral se fazem 
chefes de uma facção, convocando gente para depor, e 
prender o commandante interino da força, ~1_:moel Nun~s 
da Silva, afim de poderem relaxar da pnsao a Antomo 
Dias de Castro Mascat·euhas, e o.padre Manoel ele S. Cruz. 
e Seixas pelos motivos, que V. Ex. é sabedor. 

" Veio-nos hontem i • do corrente o ajudante do batalhão 
de Itaparica, estacionado no Funil, Francisco Manoel dos 
San Los Barreto, por parte do seu major commandanle, con
sultar-nos se devião marchar para esta povoação, afim 
de com o povo depôr ao dito commandante da fot·ça, e 
alguns membros desta commissão crn consequencia de um 
conselho mililar, o que se procedeu no dito ponto do Funil, 
por lá apparecerem denuncias de que nós, tímidos pelas 
baionetas do commandaote da força, não cumpríamos com 
os nossos deveres, e que o commandante dito por ser en
teado de José Hodrigues, trabalhava por estorvar a mar
cha da nossa causa, apparecendo no referido ponto do 
Funil officios em nome do mesmo Nunes despedindo a 
tropa ahi estacionada (o que realmente cremos serem offi
cios de letra fingida) nôs lhe fizemos ver a falsidade de 
taes asserções, e que os chefes dessa facção erão o sobre
dito Pegado Serpa, padre Amaral, o major de ordenanças 
José Joaquim de Santa Anna Lisboa e Bernardino José 
Cardoso, intitulado commandaote da força da Barra de 
Jaguarihe, como nos é constante por pessoas fidedignas, 
que elles andarão pelos pontos de d ereza revoltando 1\ 
tropa para effectuarem a sua facção, o que verá V. Ex. da 
copia junta, assignada pelo secretario, que é do officio, 
com que respondemos ao majot· commandante do batalhão 
de Itaparica. 

u Nestas circumstancias pondere V. Ex. o oerigo, em que 
não só se achão as nossas pessoas, e commandante da 
força, como todos os habitantes desta povoação, e não po
demos deixat· de crêr, que mão occulla se tem valido das 
armas, da inLJ'iga para excitar entre nós uma guerra 
civil, e por esse meio triumpharem os nossos inimigos, e 
que os executores della são os referidos, muito principal
mente o dito padre Amaral, pois V. Ex. é testemunha 
dos seus procedimentos publicos, e que em qualidade de 
accessor da camara dirigia os officios em nome de el-rei 
tendo nôs acclamado a regencia constitucional de Sua Al
teza Real, que_ pretende ~e~axar da pl'isão os presos Mas
carenhas e Setxas por stmstras, e illegaes justificações, 
que nos consta terem feito naquella villa, olb;;ndo tão 
somente ao dinheiro, que lhes oll'ertão os ditos presos, e 
que infiuião n~uito sobt·e os facciosos, Jorge da Rocha, e 
. anta Anna Ltsboa, per~uadindo~os, que os habitantes 
desta querem tnmsferir a villa para aqui, e Bemardino 
José C1u·doso quer a força d'armns fuzer-se commandante 
do ponto da Bana, como verá V. Ex. da copia n. 2 na 
qual se vO os seus procedimentvs pot·termos nós nomeado 
comma11dante ao tenente Jose \Iarcelino dos Santos. 

<< P<l'rece portanto ser de absoluta necessidade cohibir-se 

taes pt·ocedimentos daquelles cabeças para exemplo dos 
mais, que trilhão a venda da intriga, e por isso em n?me 
dos habitantes deste termo rogamos a V. Ex. as energiCas 
pro\'idcucins, que se fazem tão uecessarias para podermos 
continuar na defeza, e publica segurança, de que esta·nos 
encarrrgados. 

" l)eos guarde a V. Ex Nazareth, 2 de Stlle.mh~<l de 
1822.- Illm. e F.xm. Sr. ~Janoel Gonsalves Mata l31tan
comt deputado eleito de Jaguaribe e Nazareth. Francisco 
José de Araujo Franco, .João Amado Coitinho JJarata, Ma
noel do Nascimento Monteiro, João Francisco de Mellma, 
Gervasio JoarJuim do Amparo. " 

" Illms. e Exms. Srs. -Esta comarca, mantida até ao 
presente em paz, se acha em tlesassocego e pertur~aç~o 
pelos movimentos, que se tem descoberto na provmCJa 
das Alagoas, e pelo desembarque, em Maceió do arma
mento e tropas, enviadas pelo Rio de Janeiro en~ s~ccorro 
dos insubordinados do reconcavo desta provwcta. A~ 
forças milicianas da comarca são muito pt!quenas, e quas1 
desarmadas: as de primeira linha dos regimentos dessa 
cidade, aqui destacadas, não excedem a cincoenta praças: 
os cofres nacionaes estão esgotados de dinheiro; porque 
apenas chega para as clespezas ordinaria~ o q~e s~ recol_he 
pela arrecadação desta comarca, e por Isso Já fo1 preciso 
ordenar um emprestimo· de dois contos e quatrocentos 
mil reis, feito ao cofre f.los duzentos, para acompanhar.o 
destacamento militar, que ora vai partir para os presl
dios do Rio de S. Francisco. 

u Faz-se porlanto nece5Sí!l'io, qu~ VV. EExs . bujão por 
bem autorisar o dispendio da fazenda nacional, e mesmo 
aquelle cmprestimo, que tem o destino f.le manter a ~az 
desta comarca, e ainda de toda a província trans~Jt
tir-me as ordens, que julgarem necessarias, para debanw 
dellas me saber regular, e mandar finalmente tropa, mu
nição e dinheiro com a possível brevidade,. u~~ vez que 
VV. EExs. julgarem que as côrtes, a conslltmç~o, o go
verno de et-rei o St·. D. João Vl, e a vida de milhares de 
europeus, c aiof.la de brasileiros honrados, devem ser mau~ 
lidas, pois que do contrario os mesmos europeus aqm 
residentes, os expalriados da província das Alagoas, e os 
ditos brasileiros, deixárão a comarca para escapar das 
mortes, roubos e ferimentos, que os ameação, e eu como 
europeu os acompanharei, desamparando o lugar que te-
nho a honra de occupar. . 

<< Deos felizmente guarde a VV. EExs. Larange11·as 3 
de Setembro de 1.822. - lllms. e EEx!õ. Srs. president~ 
e vel'eadores da junta provisoria do govern~ geral <l~ 
proviucia da Ballia. O ouvidor interioó de Sergtpe d'El-reJ 
- Manoel Gomes Coelho. " 1 

<< lllm. e Exm. Sr. general. -Os abaho 3:ssignados, 
por si e pela corporação do commercio nac10ual desta 
praça representão a v. Ex. , que constando~lhe procu
rarem os commerciantes estrangeiros negoc~a~ com as 
villas desta província insurgidas contra as leg1hm~_:; auto
ridades d'el-rei e <.la nação, conspirão contra a umao, que 
ha entre suas 1especlivas nações e a nossa, e contra o 
commercio nacional, porque conforme as lei~ das nações 
aliadas, elles não podem dar favor nem nJuda a suble
vados, favor e ajuda darão commerciando, como preten
dem com as dilas villas revoltadas, e farão offensas ao 
commercio nacional, podendo-se em communicação com 
aquella pat·te desta província, recebendo dos devedores 
dos representantes, que nella existem, os generos que 
estes tem para pagamento dos mesmos, cujos genero~ tem _ 
deixado de vir pam esta cidade, por estar interrompida a 
communicação com os rebeldes. 

u Em commercio, Exm. Sr. , quando um devedor é jul
aado em estado de não poder satisfazer em tempo aos 
~eus credores, e alguns destes se quer cobrai' exclusiva
mentr, juntão-se todos, para dos. bc~s dos devedores fa
zerem massa commum, que ordmanamente se entreça a 
uma administração, a qual liquida e divide em rate1o o 
seu resultado por todos os ct·edores, o que não pode aconte
cer, alcançando os estraugeiros o que pretenderem, porque 
estando os representantes impedidos de commerciar com 
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as sobreditas villas, e sendo permillida a communicação 
aos estrangeiros, estes se cobrarão com exclusão em pre
juízo dos representantes contra o direito e forma mer
cantil, portanto os representantes esperão d;t reclic:ão e 
justiça de V. S. , não permat~ a estrangeiros o que pur 
lei c v.crdade pertence aos nacionacs. 

u Bahia 3 de Setembro de 1822. (Seguem-se ~s assig
naturas.)" 

u lllms. e Exs. Srs. -Sendo-me pedido vocalmente 
pelo consul britanico, que lhe houvesse de conceder li
cença para alguns negociantes da mesma nação, aqui re
sidentes, conduzirem para as villas do reronca~o algumas 
fazendas afim de as permutarem por mantimentos; scicn · 
tes porem varios negociantes portuguezes ·de tal pedido, 
me apresentárão a inclusa representação, que por copia 
levo a presença de VV. EExs. , oppondo-se a que se não 
verifique tal licença, por· set· opposta ás circmnslancias 
actuaes de sublevações. em que se achão as principaes 
villas_ desta província dcvenrlo-se vedar todo o commercio 
com taes inimigos já declarados do govet·no da nação. 

u Le\'O portanto este objecto a consideraçfw de VV. EExs. 
afim de se poder tomar uma positiva deliberação não olfen
siva dos direitos dos nacionaeR e dos estrangeiroe, aqui 
residentes, ,parecendo-me o dever-se mandar muis publi
camente declarar por incommunicaveis todos os lugares, 
que se achão sublevados. -

11 Deos guarde a VV. EExs. Quartel general da Bahia, 
l1 de Setembro de 1822 - Illms. e EExms. Srs. da junta 
yn·ovisot·ia do govemo desta província. -I. L. Madeira de 
Mello." 

·u Illm. e Exm. Sr.- A junta provisoria de governo 
accusa a recepção do officio de V. Ex. em data de hontem, 
referindo a supplica vocal feita pelo consul brilaoico, 
para que alguns negociantes da mesma nação aqui resi
dentes podessem conduzh· para as villas do reconcavo 
cértas fazendas, afim de as permutarem por mantimentos, 
ao que se havião opposto varios negociantes portuguezes, 
requerendo pela representaç;lo junta por copia se não 
penmtlisse aquella raculdade por ser contraria ás cir
cumstancias actuaes de sublevaçfto em que se achão as 
principaes villas desta província. devendo-se ,·edar todo 
o commet·cio com taes inimigos já tleclarados ao governo 
da nação, ponderando V. Ex. que a poder-se tomar uma 
positiva deliberação, não olfensiva dos direitos dos nacio
naes, e dos estmngeiros aqui residentes, parecia á V. Ex. 
dever-se manda•· mais publicamente declarar por incom
municaveis todos os lugares, que se achão subleva.dos. 
Sobre o que cumpre responder a V. Ex. , que a vista do 
tratado de commercio de 1810, que concedeu aos sub
ditos das duas noções contractantes poder commerciar 
em quaesquer logares, ainda pertencentes a um inimigo, 
a não serem generos de contrabando de guert·a, corno é 
expresso nos artigos 27 e 28, parece que a respeito dos 
generos permittidos, e salva a arrecadação dos impostos 
nacionaes, se não podem recusar aos negociantes inglezes, 
a licençu, que requerem, . sem risco de algum com
promettimento nas relações políticas actualmente exis
tentes; porem se os log11res, aonde pretendem ir nego
ciar, estão sitiados, bloqueados ou investidos por mar ou 
por terra, o que a V. Ex. pertencerá·declarar, é evidente 
que em tal caso é inadmissível a supplica daquelles ne
gociantes, por ser essa uma acepção compreendida no ci
tado art. 28. 

u Deos guarde a V. Ex. Palacio do governo da J3a!Jia 
5 de Setembro de 18t2. - 111m. e Exm. Sr. brigadeiro 
governador das at·mas dosta provincia. (Seguem-se as as
~ignaturas.) ,, 

<< lllms. e Exms. Srs. - Accuso a recept;ão do officio de 
VV. EExs. datado de 5 tfo conenle em resposta ao meu de 
li, sendo o objecto deste levar á consideração de VV. -EExs. 
a licen-;a, que vocalmente me foi pedida pelo consul bri· 
t~nico, para alguns dos negooianles desta nação aqui re
Sidentes poderem levar para as vil las sublevadas. algumas 
fazendas, afiiu de as permuUat·em pot· mantimentod a cujo 

pedido se oppozerão alg11ns dos negociantes pot'Lu rr uezes 
fundados. em_ algumas rasõe~ d.escli ptas na 1 eprese~l ação: 
qu e_ me flzerao, e eu Lransmttll por copia a YV. EExs. pnra 
a. vista _de to_rlo o .exp~Js to se po~ e ~ tomar uma positiva de. 
llbernçao, nao oflcns1va aos chrmtos de uns c outros ne
gociantes, ~at·eccndo-I?le clevel'-se mais publkameote dc
clar:,r_ pot· tncommu ntcavcis todos os luga l'cs, que se 
achamo su:>Ievados. 

u Len2b1 t10-me VV. EExs., que sendo conhecido pelos 
ar~s. 2t e 28 do tratado do comnwrcio de {0 de FeHJ
retro de _1 81.0 o poderem os suiJditos d'11mbas as nações 
com~~r~mr em qnaesquer lugares, uindn pc rtenceut es a 
um wumgo, a não serem em gencros de contrabando de 
g.uerra, lhes parece que _a resp~ilo dos generos per mU
ltdos, e salva arrecada9ao dos 1mpostos nacionnes , se n1lo 
pode recusa.r aos oegocwntes inglczes a licença, que pe
dem~ sem nsco de algum_ compromettimento nas reluções 
poht1cas, actnalmente existentes; excepto estando os Iu 
gal'es, para on~e aq~.elles pretendem negocia•· sitiudos, 
b.lor1ueat.los ou mvesttdos po1· mar ou por terra (o que as
snn per1encc cleclaral',) porque enli10 se fuz · iuarJmissivel 
a su-pphc:a dos mesmos, pur llles estar proldiJido 110 ci
tado al'l. 21$. Quando olho_ p~ra um objecto, que positi
vamente ~ncara com os d~re 1Los políticos e positivos das 
duas naçoes,. e sobre CUJa deliberação fica sugeila uma 
das partes m~1s sagrada~ da min!Ja responsabilidaue 11. 

VV. EExs. , e quando !linda me não faltassem aquelles 
conhecimentos, que mais ao alcance de vv. EExs. estão, 
seria. de um devei' meu segundo o § 1!J da lei 12!1 com
mumcar a VV. EExs. as minhas idéas, afim de que po1· 
por esta fon_na se venha obter a melhot·, e a mais bem 
acertada dcc1são sobre um caso assàz ntelindroso · e este 
é o motivo, porque dirijo a VV. EExs. o que de n~vo me 
occorre: olhando para o exposto nos arts. 27. 28 do ci
tado tratado de commercio por VV. EExs. lembrados, 
pelos quaes se concente o poderem commerciar os subditos 
d'am!Jas as n.a•:.ões em quaesquer lugares ainda perten
centes a um rnuuigo: parece-me que em tal tratado se 
~~o ~clia comprehendido o caso em questão, visto que os 
mumgos, com quem se preteude contratai' não são d'outra 
nação, que Leuba dechu·ado guerra á nossa, ou e~ta 
áquella; m~s sim são portug.uezes rebeldes ao governo da 
mesma naçao, a que p~rlence!l', e portanto cump)ices nas 
penas que as nossas lets patnas tem sanccionado contra 
os que con~mellen~ simil~Ia'nt~s attenlados ou lhes prestão 
algum.apow, a_cuJaS lets estao sugeitos os mesmos es
tran~e~~·os, restdentes neste paiz, r.omo é principio certo 
de d11·eJto natural, e mesmo estabelecido em muitos dos 
artigos do mesmo tratado de commercio, como seja nos 
7~, 9", e iO", e 31", ainda quando da htleral expressão do 
c1tado art. 28 nas palavras ...... e poderão ser levados 
livremente pelos vassallos d'ambos os soberanos mesmo. 

u N . .l:l. A. logares pertencentes a um inimigo .. . .. da
mmente se v~. que não senti O as villas da Cachoeira, Sam 
Francisco, Santo Amaro e as outras de nação separada 
pertencentes aos sublevadorcs, mas sim fazendo aquellas 
pane do tenitorio da nossa nação, que os arts. 27 e 28 
d6 mesmo tratado nada regulão, n~m a sua disposição 
tem algu111a analogia com o caso, em que se questiona. 

"Ainda mais me lembro agora expor a VV. EExs. (visto 
que pelo repente nada commnniquei com o dito consnl) 
que sendo excepluado no mesmo art. 28 o uão poder ~om
municar-se com aquelles lugares, que se achão sitiados, 
bloquemlus on investidos por mar on por tena: e nin
guem duvidalllto, que o livre commet·cio e commnuicação 
para esses lugares sublevados está vedado tanto por mar 
como por Lerra•pelas canhoneiras de registo nas entradas 
dos portos, e guardas nas estradas (motivo porqne o consul 
pedia licença, pois a ignOI'al-o tal licença não pederia) se
gue-se portanto, que a111da na hypot!Jese de que fosse ge
nerica a disposição dos citados arts. pam o commercio 
com os facciosos senão fazia admissivel a licença pedida, 
visto achar-se existindo a excepção declarada no fim do 
sobredito art. 28. 

« Além do que tenho exposto, ainda me occorre outro 
principio, que sendo indnbitavel, que o commercio com 
esses facciosos se segue a prestac;ão de recursos para mais 
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os poder fortalecer no attentado de inquietarem o socego 
dos povos com desobediencia formal ao nosso governo, e 
a segurança publica da naçilo: viria porranto o resultado 
da concessão dessa licença, pelo dito consul pedida, a ser 
formalmente opposto ao e~lipulado no art. i" elo .outro 
tratado de amisarle, e alliança de 19 etc Fevereit·o de 
i8l0 entre as mesmas duas nações pelo qual se estipu lou 
a obrigação reciproca das allas t>artes contractantes em
pregarem constantementa, não só a mais seria allenção, 
mas touos os meios, que a Omnipotente Providencia tem 
posto em seu poder, para conservar-se a trnnquillidade 
o segerança publica. 

Por estes e outros princípios, parecendo-me que o caso 
da questão não entra nos estipulados no tratado de com
mercie, eu olfereço todas estas reflexões afim de YV. EExs. 
com melbor coollecimento me communiqu~m o que se 
deverá deliberar, caso o sobredito consul inste pela li
cen~;a pedida. E outro sim novamente tenba a VY. EExs., 
que se fazia muito a bem do serviço nacional e real para 
melhor intelligencia dos povos, que quanto antes se man
dasse fuzet· .mais publico, que <iS lugares sublevados se 
achão incommunicaveis, e por consequcncia cumplices 
nas penas das leis todos os transgressores. 

« Deos guarde a VV. EExs. Quartel general da Bahia 
8 de Setembro de 1.822. -lllms. e EExms. Srs. da junta 
provisoria do governo desta província. - lgnacio Luiz 
l\Jadeil·a de Mello. " 

« Illm. c Exm. Sr.- Ajunta provisoria do governo ac
cusa a recepção do offic:io dr. Y. Ex. em data de 8 do cor
rente, oo qual referindo-se ao oflicio desta junta de 5 do 
mesmo mez, enviando em resposta ao out1 o de V. Ex. de 
4 a cerca da faculdade vocalmente pedida pelo consul 
brilanico, para que alguns negociantes inglezes levassem 
ás villas do reconcavo certas fazendas para as permn· 
tarem por mantimentos V. Ex:. pondera ainda alguma re
llexões que lhe occorrem para ser denegada aquella fa
culdade, as quaes olferece ã consideração da junta, a!lm 
de que em caso tão melindroso, e em que t:mla res
ponsabilidade incumbe a ambas as autoridades, se tome 
a mais acertada deliberaçãQ, lemb1·ando novamente, que 
faria muito a bem do >erviço nacional, e para melhor in
telligencia dos povos mandat·-se fazer m~is publico, que 
os lugares sublevados se achão incommunicaveis ~ cum
pliccs nas penas da lei aos transgressores desta medida. 
E presando a junta com a devida attenção todas as idéas 
novamente desenvolvidas no sobredito officio de V Ex. 
CQincide exactamente com a opinião, em que V. Ex. se 
acha de ser inconcessivel nas actuaes circumslancias a 
liccnr,a requerida prlo consu l britanico; ja porque a vista 
dos citados arts. 7•, 9". 10", c 3i ·, do tratauo de com
mercio de t810 os subdilos fie ambas as partes contrac
tantes se mostrão sugeitos ás Leis do paiz aonde residem; 
com cuja observancia não parece compativel a pretendida 
communicação dos negociantes inglezes corn as villa.; in
surgidas, resultáriiO desta sempre uma espocie de ajnria 
e favor, que as ditas leis prohibem, debaixo de penas as 
mais graves, já porque ainda a considerar-se a povo .. ção 
das ditas villas como qualquer outro inimigo estrangeiro, 
com quem o sobredito tratado no art. '.!8 permille nf!
gociar, a uão ser em contrabando de gnerra, verifica-se 
contra aguellit regra- geral a exccpção contida nesse 
mesmo artigo, que a junta já havia apontado em seu re
ferido officio de !J, por se achar a commmunicação das 
ditas villaa elfccth·amente interceptada por uma compe
tente força de mar e terra, e por isso n'uma especic de 
sitio ou bloqueio, como V. Ex. expressamente declara em 
seu of!lcio. 

u Quando porem a mandar-se declarar mais publica
mente incommunicaveis os sobreditos lugares, que de facto 
jã se achão assim Intercepta rios, pondera a junta a V. Ex., 
que além de parecer duvidoso, qull um similhaute acto 
seja proprio das autoridades locaes da província, occone 
por uma pa~te, que uma lal medida obstaria agora a re
messa da lm das soberanas cOrtes acerca das eleições dos 
deputados da província, que sem embargo daquelle es
tado das villas, a junta julga dever para alli rcmeller no 

praso de i5 dias, como determina a mesma lei debaixo 
de sua responsabilidade, aâm de que tenha o dllvido 
cumprimento, e por oull·a parte qui! devendo aquella de
clara~.ão ser adoptada, estender-se po1· iden tí(lade de 
rasão a lodos os postos e lugares. das províncias do sul e 
ao norte, qne, se achão nas mesmas circumstancia~, ella 
produzirá conseqncncins de tal grandeza, grandeza a 
respeito da circulação do pequeno commercio, que ainda 
se l'az do fornecimento de provisões e mantimentos, de 
que tanto uêcessitamos, que parece prudente esperar 
nesta par· te a competente providencia do supremo governo 
do reino, o qual a esta hora deve estar sufficientemenlc 
informado destes ar.ontecimentus. Se com tudo estas re
flexões não parecem absolutamente concludentes a V. Ex. 
a junta julgará muito conveniente que V. Ex. lhe trans
milla ainda as que lhe occorrem para que se tomem em 
com;ideração, e á vista dellas, de commum accordo, se es
tabeleça a deliberação final neste negocio, que a junta 
ignalmentc, que V. Ex. considera melindroso e de muita 
responsabil irlade. 

<< Dcos guarde a Y. Ex. Palacio do governo da Bahia, 
10 de Setembro de 182-2. - Illm. e Exm. Sr. brigadeiro 
general das armas desta provincia. » (Scgllem-se as as
signaturas.) 

« lllms. e Exms. Srs.-Accuso a recepção do orticio de 
VV. EExs. de 10 do corrente em resposta ao meu de 8 do 
mesmo, e por aquelle vejo coincidirem 'VV. EExs. exactamente 
com as minhas reflexões acerca de ser inconcessivet nas actuaes 
circumstancias a licença requerida pelo consul britannic(l, afim 
de alguns uegociante5 da sua nação aqui residentes poderem ir 
comruerciar com sublevados do rec·•ncavo, já P<JI'qUl', â vista 
dos arLs. í, 9, 10 e 31, do tratado de comm~rcio d!! 1810 por 
mim citados, os subditos de ambas as pules contratantes se 
mostri.io sujeitos ás leis do paiz onde residem, com cuja obser
vancia não parece compatível a pretendida communicação dos 
negociantes inglezes com as villas insurgidas, resultando della 
sempte uma especie de ajuda e favor, qne as ditas leis prohi· 
bem debaixo das mais graves penas, e já porque ainda, a con
siderar-se a povoação das ditas villas como qualquer outro ini· 
migo, com quem o sobredito tratado ne art. 28 permitte nego
ciar, a não ser em contrabando de guerra, verifica-se contra 
aquella r·~gra geral a excepção conteuda nesse mesmo artigo por 
se achar a comrnunicação daquellas víllas ctTectivamente inter
ceptada por uma competente força de mar e terra, e por isso 
em uma especie de sitio ou bloqueio. 

r< Emquanto, porém, ãs reflexões que VV. EExs. no mesmo 
officio fazem acerca do se não "goder por agora, até a resolução 
do supremo governo do reino, publicar a incommuoicabilid'ade 
com os sobraditos lugares, que de facto já se achlio intercepta· 
dos; pon lerando YV. EExs. as duvida& que occorrem e a par· 
ticular responsabilidade de VV. EExs. sobre o impedir-se com 
aquella medida a execução da lei acerca da eleição d<~s deputa
dos· rla província; nada me resta dizcr\mais a VV. EExs. do 
que, não estando a meu alcance o fazer algumas observações a 
tal respeito mais do que o parecer-mu que se deveria lançar 
mão de tal medida; como, porém, VV. EExs. a jult;~ão extem
poranea e talvez Incompetente, e firmão a sua raz;Jo na obser .. 
vancia da ;; IC:is, ficando, portanto. desonerado eu de qualquer 
responsabilidadtJ, fica esta sujeita á decisão de VV. EExs. a tal 
respeito. 

" Deos guarde a VV. EExs. Qnartcl-general da Bahia, 1~ de 
Setembro de 182~ . " 

« lllms. o Exms. Srs.-Accuso a recepção dos officios de 
'VV. EExs. datados de 10 do corrente mez. com a copia do oftl
cio que com a data de 3 deste mesmo mez VV. EExs. recebêrão 
do ouvidor interino rln comarca de Sergipe de El-rei, o qual 
me transmitlem â minha consideração, na parte que me diz 
respeito, que vem a ser sobre o pedido de tropas, a IIm de mais 
se fortificar ;oquella comarca contra os facciosos desta província 
e dos das outras em auxiho dos mesmos, a cujo respeito tenho 
a responder a VV. EExs. que, tundo jó mandado algum arma
mento, potvora e bata, dirigido ao governador da mesma co
marca, attentas as circumstancia:s em que se acha a cidarlt·, ata
cada por todas as partes de laes sublevadores, não convem que 
à esta por agora se dividão as forçiiS existentes; porém breve 
espero serão soccorridas, devendo no entanto o mesmo ouvi
dor cooperar qnan!o da suu parte estiver afim de que os povos 
daquella comarca cada vez se animem e fortifiquem mais con
tra taes perversos, ~obre os quaes não tardará cahir o castigo. 

« Deos guarde a VV. EExs. Quartel-seneral da Bahia, a de 
Setembro de 18U.-lllms. c Exms. Srs. da junta proYisoria do 
governo desta provincia.-Ignacio Lutz Madeira de Mello. )> 

. -
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<< Illm. e Exm. Sr -Sendo presente em sessão da junta da 
fazenda nacional desta provinc:ia o officio que á Exma. junta 
provisoria de governo dirigira o interino ouvidor da comarca 
de Sergipe de El-r~<i acerca da necessidade quH ha em conse
quencia do estado de agitação e desassocego em que se acha 
aquella comarca, de se lh t~ fornecer algum-subsidio pecuniario, 
para, median\e elle, conseguir-se o seu estabelecimento; manda 
a mesma junta da fazenda responder sobre tal objectu a V. Ex:., 
para ser presen te a Exm. junta provisoria de governo que, ha
vendo a actual insurreição do reconca vo, bem como a conjunc
tura politica em que se vê esta província , feito não só cessar a 
directa aflluencia dos rendimentos nacionaes que alh se arre
cadão para os cofres da tbesourana gera l, como até occasio .. 
nado as extraordinarias despezas que se têm feito e se conli
nuão a fazer, taes como as occorrentes pelo equipamento da 
esquadra, soldos e comedol'ias de sua guarnição, a promptifica
ção das embarcações aTmadas, os soldos e sustentaçêo da tropa 
aqui destacada, um deposito ou reserva de viveres para a 
mes.l)la, a somrna de b:OOon agora mesmo exigida pelo commis
sario competente para a mantença dos Hmpregados no ser v iço 
da faxina, além de outras requisições para o dilo fim por elle 
feitas, e, portanto, assils facil a convicção de que os ditos cofres 
da thesouraria geral, 01chando-se assim sobrecarre~~;ados de des
pezas e:m tempos corno o presente, em que provavelmeott:! para 
elles sómente afflue urna bem diminuta parte 'de seus o rdinarios 
rendimentos, devem cunsequentemente achar-se em o mais per
feito estado de desfalque e de quasi nullidadc, que, prescin
dindo mesmo das despezas ordioarias, os seus rundos certa· 
mente mal chegarâü par·a com clles occorrer-sc ás extrao rdina
rias &pontadas, considerações estas que todas parec1m1 assás 
justificar a impossibilidade em que ora se v e a JUnta de podér 
annuir á requisição que faz o precitado ouvidor para um fim 
tão justo, tjuanto uecessario. 

<< A' vista do que só resta à junta indicar que aquelle rnittis
tro lance mão dos rendimentos da referida comarca, que eslfio 
por arrecadar, taec; como os concernentes a siza , tleoima , etc., 
incluindo nelles a somma de 1:2BOS da si:;;ll do termo da villa 
de Santo Amaro, snccada por José Rodrigues Dantas e Mello 
contra o capitão José Ricardo da Silva Horta, a pagar ao the
soureiro-geral desta província, e que f'li protestada por não 
~er sido satisfeita pelo dito saccado, o que, tudo se lhe fará p1 la 
Junta da fazenda tambem saber, em resposta á representação 
que ~m a mesma data de 3 do corrente mez o citado ministro 
lhe dirigira a semelhante respeito. 

<< Deos guarde ~ V. Ex. Bahia, 14 de Setembro de 18'22.
llim. e Exm. Sr. secretario da junta provisoria do governo 
desta provincia.-fgnacio Ruflno da Costa Lima. » 

u 111m. e Exm. Sr.-A junta provisoria do governo da 
provincia da Bahia leva ao conhecimento de V. Ex .. para 
subir á augusta presença de S. M. el-rei o Sr. D. João VI 
e das soberanas cõr~es naciqna!)s, que a galera .llfercurio, 
tendo sabido a 31 do passado em direitura para essa ca
pital, entrá)'a arribada no fim de 8 dias, com falta do 
leme, sendo este desastre a causa da demora da expedi
ção do officio n. 23 de 27 do dito Agosto, o qual vai 
nesta occasião, que a junta ·aproveita para em addilamento 
informar a V. Ex. que a camara da villa de S. José d'a 
Barra do Rio de Contas communicára haver-se proclamado 
alli a l'egencia de S. A. Real, constàndo por noticias que 
conem no publico, com muitos signaes de verdadeiras, 
que as villas de Marahú e Crtmamú, ambas na comarca 
dos Ilhéos, tem feito igu.al proclamação, continuando a 
ignorar-se o estudo da comarca da Jacobina por !'alta de 
communicaçtJ.O, e sabendo-se da de Sergipe o que consta 
da copia n. 1, que a junta transmiltira á consideração do 
governador das armas e á da junta da fazenda, lendo res·· 
pondido esta pelo officio da copia n. 2, e aquelle pelo da 
de n. a. 

« Occorre mais participai' a V. Ex. que, pretendendo 
os negociantes inglezes aqui residentes levar algumas l'a
zendas ao reconcavo para as permutarem por viveres, e 
reconendo para esse fim ao governador das armas, este 
se dirigia â junta pelo officio por copia n. 4, a que se se
guirão os de n. 5, 6, 7 e 8; a junta persuadia-se que es
tando interceptada, por via da força armada, a communi
cação com o reconcavo, a declaração solemne de incom
municabilidade, era desnecessaria, e hesitou mesmo se 
um semelhante aclo, que parecia equivalente a um mani
festo "de guerra, fosse pi'(Jprio das aulor~dades da provín
cia, além das l'uuestas consequencias de fome e inlerdiclo 
de lodo o commercio, que necessariamente deverill<> se
guir-se, estendendo-se, como em tal caso era necessario, 

aquella declaração de incommnnicabilidade a Lodos os lu
gares das comarcas, e ainda proviociaes ao norte e a sul, 
que, não olJstanle terem feito p1·oclama1:õcs da regcncia 
conliunou por ora 'o commercio, e tle muitos se recebe~ 
forner.imentos de viveres, os quaes são aqui já demasia
damente escassos. 

u E', portanto, necassario que venha quanto antes uma 
decisão a este respeito po'i'que a junta deseja sincera
mente ace1 tar, e muilb receia comprommetler-se, to
mando por si só delibel'àcões de tilo alta Lrauscenclencia. 

« Deos gua rde a V. Ex. Palacio do governo dn .Bahia, 
i4 de Setembro ele 1822.-lllm. e Exill. Sr. Felippe Fer
reira de Araujo e Castro. n 

(Seguem-se as assignatmas.) 

u lllm. e Exm. Sr.- A junta provisoria de governo da 
provínCia da Bahia leva aG conhecimento de v. Ex. para 
subir a augusta presença de Sua l\lageslade el-rei o Sr. 
D. Joüo VI, e das sobemnas cõrles da nação a relação dos 
acon tecimentos, que ulteriormente tem Lido lugar nesta 
provincia depois do ultimo oflicio n. 26 em data de 14 de 
Setembro proximo. 

« As villas de S. F rancisco, Santo Amaro, Cachoeira, 
Maragogipe, Jaguaripe, e as elo interior, Jnhabupc, lla
pocurü, e mesn1o a, ilha de Hapllrica se conservão todas 
no mesmo estado de separação tlesla capita l, sem que se 
sa iba o que nellas se passa, constando apenas, que as 
avançada~ d'aquelles povos se tem aproximado pelo lado 
elo suburLio da Soledade, e leem lido alguns pequenos 
c.hoques com aS tropas nqui es tacionadas , assim como que 
se tem jà por vezes travado pequenos combates entre as 
canhoneiras, e alguns pontos visinhos da beira mar, sobre 
cujas individuações só o gove.rno das armas pode compe
ten Lemen te. 

<< Continua a falla de noticias da comarca da Jacobina, 
talvez por se achar cortada a nommunicaçrJ.O pelo recon
cavo; na de Ubéos todas as \illas tem jê\ seguido o ex
emplo d~ Valença, proclamando a regencia de S. Alteza 
l\eal, o que consta por pessoas fidedignas d'alli vindas, 
não obstante o que algumas daqucllas villas tem. conti
nuado a enviar a esta cidade os seus generos, ao con trario 
do que acontece com o reconcovo, cujo comtuercio e com
municação estão de toda interceptadas. 

<< A comarca de Sergipe, da qual esta capital se for
necia agora de uma porç~o de gado pela fulla do ·do inte
rior, e mesmo de algum milho e outros objeclos da sus
tentação do povo, acha-se em perturbação, e parece ler 
igualmen te proclamado, segundo noticias dadas pelo ou
vidor interino, e outras pessoas, que ucabão de chegar 
aqui, as quaes por sahirem daquelles lugares logo qu e 
principiArão á por-se em agitação, nada sabem informar 
circum~tanciadamente, asseverando apenas que havendo 
concordado naquella p1·oclamação as tropas da Eslancia, 
em que os de opinião contraria fund arão suas esperanças, 
e não tendo sido possível enviar-se á comarca o rel'orço, 
que ha lia pedido, infalivelmente toda ella devia sucumbir; 
da comarca de Porto Seguro consta por noticias dadas 
pelo j1.1lz ordinario da cebeça da mesma comarca, que na 
villa de Belmonle, a primeira da parte do norte, se re
celal'a a passagem da força, que domina n11 comarca dos 
llbeos, e a cemarca da villa de S. Matheus movera official
menle iguaes receios pelo lado da capitania do Espirilo 
Santo; cumprindo observar, que a interceptar-se a grancle 
exportação das farinhas, que a dita comarca de Porto Se
guro faz para esta cidade, lerá ella de soffJ·er grande
mente, achando-se já privada das que lhe erão fornecidas 
pelo districlo de Nazareth, no reconca v o. ' 

« Os habitantes desta cülade, consternados pelos 
actuaes movimentos militures, lodos teem os olhos fitos 
na barra na esperança· de que se receba ainda do paternal 
governo d'el-rei, e da sabedoria do soberano congresso 
algum remedio extraordinario, que salve a província do 
abismo de males, em que vai precipitar-se; conciliação e 
só cqnciliação, é o meio de terminar dissenções entre ir
mãos: a junta satisfazendo ao deve•· ma_is sagrado •. que 
lhe impõe o seu cargo, reclama com toaa a urgenc1a em 
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Decreto sobre a extincção dos tribunaes do Brasil. nome da rasão da justiça e da humanidade aquelle re-, 
llll!dio, já implorado nos seus ul~irnos officios. . 

" neos guarde a v. Ex. PalaCIO do governo da Balna, " D. João por gt·aça de Deos, e pela r.onslituição da mo-
to~ de Outubro de 1822. J' narchia, rei do reino Unido de Portugal, Brasil c Algarve, 

" 111m. e Exm. Sr.- A"jnnta provisoria do govel'Uo da 
Jli 'Ov incia da Bnbia, em addicioname nto ao seu ofnclo 
n. 22 de 2i de Agosto proximo, communica a V. ~x. 
para snbir· a augus1a ptesent;a de Sua ~lages tacle cl-re1 o 
Sr. n. João n, e da;; côr.Le> gcraes, e cxtraordiuarias da 
na ção porlugueza: qne ora transmille ~os deputados ~testa 
província os votos das can.1aras das vtllas de rtubatana, 
s. Amaro d;•S Grotas Port'alegre , Propriá e l~rndo; enun
ciando as primeiras trcz, que o poder executivo se de
teaue no Príncipe fieal, pretendendo a tlc Port'alegre, 
qtfe tambem esta delegação seja em parte exfensiva ás 
juntas provinciaes, a pen_nl~ima, que som~nle nesla~; ~a 
ultima subscr·en: ao arbrtrro da mesma JUnta provtsorra. 

,, Ocos gu;~rdc a V. Ex. Palacio do governo da Bahia, 
8 de Outubro de ·1822." 

d'aquem e d'atcm mar em Africa, ele. Faço ~aber a todos 
os meus snbrli tos qu!l as côt·tes decretárão o seguinte: 

'' As côrtcs :;eraes, extraordinarias e constituintes da 
na~ão Portugueza, attendendo a terem cessado as causas. 
pelas quaes se estabelecerão no Rio ele Janeiro diversos 
tribunaes; e considerando a necessidade de regular a ad
~ini_slração pub!ica, tanto naquel!a, como nus outras pro
vmcras do Brastl, por uma manmra acommodada ás cir·
cumstancias actnacs, decretão provisoriamente o seauinte: 

'' J• Picão exlinctos todos os tribunaes creados 
0

no Rio 
de Janei1'0, desde que el-rei para alli tmsladou a sua côt·te 
desde 1808. 

u 2• Todos os uegocios que se .expedião por cada um 
dos referidos tribunaes, serão de ora em diante expedidos 
como et'fto antes da sua creação, com as declaracões se-
guintes : • 

u 3' A casa da suppli~açiLO do Rio de Janeiro fica redu
" Jllm . e Exm. Sr.-A junta provisoria de governo-da zida a uma relação provincial, c nclla, bem como nas de 

Bahia leva ao conheci111ento de V. Ex. que pelo correio mais relações do fh'asit, se decidir·ão em ultima instancia 
marítimo brigue S. Boaventura, chegado aqui do Hio de todas as demandas, salvo o recurso da revista nas causas 
.Janeiro no dia 22 do corrente, recebêr·n algumas ordens que excederem o valor de dois coritos de reis, o qual se 
do ministro daqnella cidade, ás f]Uaes n1io deu cumpri- int~rporá paru Lisboa,_ n~s termos prcscl'iptos pela legis
mento algum, assim porque tem sempre obe~leci~o, e laçao ac~ual. _Nas proy:ncras em que presentemente não 
obedece só e immediatarnente aos poderes legtslatlVo e ha relaçoes, mterporao as partes seus recursos para as 
exet:utivo residentes nessa côrte, como por lhe ser pre- mesmas que actualmente recorrem, em quanlo a este res-
sente a carta de lei, transmillida em portaria -ria secreta- -peito se vão tomar outras providencias. . 
ria de Eslado dos negocios de jnstiça de 5 de Agosto ui- u 4" Haverá na relac:ã? no Rio de Janeii'O uma mesa, 
Limo, que declara abusivos e de nenhum valor todos os de. chan~cller, e do~ dots desembargadores tle aggravos 
decretos c actas do Principe neal, que excedão os limites mars an_trgos, pela qual ~e desp'lcharão, não só os negocios 
do poder que lhe foi delegado por el-rei, mandando a que antrgamente cxpedw, pelo alvará de sua creação, a 
mesma portaria que não se observe de fórma alguma o mesa do desembnrgo do paço, ereada dentro da relação 
decreto de 16 ele Fevereiro do corrente anno para ét con- daquJllla ctdade; mas lambem aquelles, que as mesas do 
vocação de procuradores das províncias do Brasil, ao qua~ tles.etnbargo ~o paço, e da ~onsciencia e ordens, estabe
a junta nao dera execuç:ío, quando para esse fim lhe fm lcCidas em üsboa1 despachao sem depcndencia de ..:ou
enviado por S. A. neal pela secretaria. de Estado dos ne- sulla, na conformidade do alvará de 24 de Fevereiro de 
gociós do reino em officio n. 23 de 27 de Agosto pro- 1.71.3, ~mais leis ~espectivas. Picão portanto dependentes 
ximo. · da decisão do rer, ou das côrles, segundo ,, constituição 

" Deos guarde a v. Ex. Palacio do govemo da Bahia, e as leis, quaesquer mercês, que se houverem de fazer d~ 
26 de Outubro de i8~2. J> fazenda nacional, concessões de commendas, alcaidarias 

móres, capell~s, e bens nacionaes; privilegios, títulos· e 
gr·aças hononficas; cartas de magistratura, patentes de 

DISCUSSÃO NA ASSE~rBLÉA CONSTITUINTE A RESPEITO DO RE- militares, pt'OVimento de beneficios, confirmacões de ses-
GRESSO DO PRlNCIPE D. PEDRO PARA. LISBOA mf-rias, e aqueJies oJ'ficioS de justiça ·e fazendâ, que an~es 

da traslaqação da cõrte para o R·io d~ Janeiro se cos~u
mavão prover por carta ;IYsignuda por· el-rei Foi nrt sessão n. ·185 de O de setembt·o de ·1821. 

que se tratou da grav~ que~lão política- se o Prin
cipo Regente elo Brasil clevra ficat' govcma~do o E:;
tado, ou regressar par·a a EUJ•opa-bem como de ex
tinguit·-se a casa ela ~uppli~açào, tr·ibunaes e juizos 
do Rio de Janeiro e em outros lugares do Br·asil, 
Cl'f.ados por S. l\1., Gcando sngeilos os negocias con
lenciosoR ás deci~ões ela antiga H.elação, como nos 
tempos coloniaes. 

ó deputado Martim Basto, oppoz-se á exlincção dos 
tl'ibunaes do Rio ele Janeiro. O tlepulado Rabello re
quel'eO que Gcasse este negocio suspenso ató que a 
<:onstituição appal'ccesse. Fe1·nandes Thomaz, com o 
ardil que lho era conhecirlo, disse que,se conservasse 
tudo no antigo estado, nlirmanclo no entanto rrue os 
J10vos do Brasil não quet·iào rcconhcc~r a autoridaue 
do Princi pe Regente ; e pcuio que se concedesse aos 
puvos do Brasil r·ecurso tle revist!l dos seus pleitos 
<·lm Portugal. O deputado Fagundcs Varella, tal vez 
esperando qne mais tal' de sel'enassem os ani mos, 
propoz, ·que em qnanto as cortes tl'abalhassem, se 
consrwvasse a casa de suppplicação do llio de Janeiro, 
eoncedcnrlo-se aos povos o recurso pedido. Fernan
des Thomaz olforeceu-se para formar a este respeito 
um pequeno plano. Em seguida baixou o decreto 
rl e cxtincção dos tribunacs. 

u 5" Crear-se-ha no Rio de Janei1·o1uma juAta de fazend•:;t 
pelo mesmo modo, e com as mesmas attrlbuições com 
que semelbaotes juntas se achão actnalmente estabelecidas 
nas demais provincias do Brasil; e por esta junta se ex
pedirilo na parte, não contenciosa, todos os negoeios re
lativos â provincia, que se expedião pelo erario e con
selho da fazenda, hávendo para esse lim todos os títulos, 
e documentos, qne lhe forem necessarios. ' 

u ü• Fica instaurada a mesa da inspecção na província 
do Rio de Janeiro, com todas é.S altribnições, que taes 
mesas lcm nas outras provin~ias do Brasil, em quanto 
n1io se fazem as alter~ões e reformas ele que precisão; 
e tanto daqnella, como destas, se reconerá por aggravo 
pura as relações respectivas nas materias contenciosas. 

u 7" A junta provincial administrativa inspeccionará o~ 
meJ.horamentos drt. ngr·icultura, commercio, f:.tbrica e na
v.cgação da província; e proporá ao governo e ;\s cürtes \ 
as alterações, e reformas gue sobre estes objectos julgar 
convenientes. ' 

u 8• O..governo nomeará uma com missão para arrecadar, 
e inventariar os livros. lilulos, e documentos, que se 
acharem nos exlinctos tribunaes do erario, conselho da 
fazenda, e junta do commercio ; e á propot·ção que este 
livros, tilulos e documentos se fllrem apurando, e invcn
tarianclo, (I mesma commissão t:emellerá ás juntas de fa
zenda c administrativa aquelles, que a cada uma dcllas 
pertencem, e transmitlirá os outros ao governo pela com-
petente ~ecretada de estado. • . 
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" g• Todos os negocios contenciosos, que conião pelo 
conselho da fazenda, e junta do commercio, ficão devol
vidos á relação do dislriclo, salva as allribuições da mesa 
da inspecção. 

u iO" Nc Rio de Ja'llei1·o, e em cada uma das províncias 
do Brasil, em que bouv'er relações, se creárão conselhos 
de justiça, segundo o methodo est~belecido para o Ma
ranhão, pelo alvnrá de 28 de Fevererro de i8i8, em tudo 
o que lbes for applicavel, entrando igualmente na for· 
m11ção destes conselhos officiaes de marinha, onde os 
houver. 

c u· Aos conselhos de justíça, de que trata o artigo 
precedente, subir~o t~dos os c~ns?lhos de guena do Pxer
cito, e armada, nao so da provmcra, mas lambem de Lodo 
o districto do respectiva relaçft o, cuja pena exceder a seis 
mezes de prlsão ; todas as senlen~as dos referidos co~
selhos de guerr11, que não excederem esta pena, serão 
executadas sem de')lendencia de alguma confirmação. 

" 12° os membros dos tribunaes extintos pelo presente 
decreto ficarão aposentados com meio ordenado, em 
em quanto os go~ernos o~ não empregar, segundo for con· 
veniente ao servrço publico. 

11 !3" 'rodos os officiaes, e empr·egados subalternos das 
referidas repartições extinctas, ficarão percebendo, por 
tempo de um anno, a metade de seus ordenados, excepto 
quando estes forem inferiores a cem mil reis, porque 
então se lhe deixarão 11or inteiro ; ficando excluídos em 
um e outro caso aquelles, que por qualquer outro titulo 
publico tiverem vencimentos equivalentes ao meio orde
nado ou aos cem mil reis. 

Inglaterra, Sua 1\Jagestalle não só o mandou immediata 
mente publicar, mas dar as mais aclivas providencias para 
a sua prompta execução, determinando ao mesmo tempo 
que eu participe a Y. Ex., para assim o fazer presente no 
soberano congresso, qm.•, tendo visto até agora, com 
grande salisfaçfto sua, as mais judiciosas e sabias medi
das, qne o mesmo soberano congresso tem adoptado na 
actnal r·egeneração politica da monarchin, Sna Magestade 
não pôde deixar de considerar muito particularmente van
tajosa ao be111 e felicidade geral dos povos do reino unido 
de Portugal e Brasil, c Algarve, a luminosa e acertada de
liberação que ellc acaba de tomar no referido decreto 
pelos resultados felizes que promelle quando habilita o 
immediato successor da corôtt para adquirir nos paizes 
illuslr~dos, em que ha de demorar-se, os necessarios e 
muito uteis conhecimentos praticos de systema consti
tucional, que el-rei mui deliberadamente abrnçou e jurou 
manter, e ao qnal de no,·o reitera, e protesta a mais firme 
e invariavel adhesão. 

•• Sua Magestade manda ultimamente dar ao sobt:rano 
congresso seus mais cordiaes agradecimentos, não só pelo 
dtlsvelo com que por meio de tão assíduos, como b.,m di
rigidos trabalhos, tem procurado desempenhar os pode
res qtre lhe forão confindos. mas pelo interesse particu
lar que tom '.! pela pessoa do l'l'incipe Real, seu filho, ao 
qual Sua l\lagestade deseja vêr crescer em viludes e qua
lidades que o tornem cada vez mais digno de fazer um 
dia a felicidade de uma nação, qne tantas e tão singulares 
provas tem dado de amor e fidelidad e á casa de Bra
gança . 

•• Oeos guarde a V. Ex. Palacio de Qneluz, em 9 de 
Outubro de :1821.-José da Siha Carvalho .-Sr. João 
Baptista Filgueiras. " 

n H!" A junta provi~cial administratraliva empr~g~rá 
com preferencia os ometaes, e empregados das repartrçoes 
exlinctas que forem aptos para o serviço, e remellerá ao 
governo 'para transmitlir ás cõrtes com a maior brevi
dade u~a relaçãO de LOdOS 05 membros das mesmas re- ÀLGUNS DEPUTADOS, NA CONSTITUINTE PORTUCUEZ,\ 1 SE 

partiÇões exlinctas, declarando quaes são OS vencimentos, OPI'OE~I AOS DISCURSOS DE SEUS COLLEGAS E~I I'AVOR 
que cada um delles percebe por qual:juer titulo publico; 
e outra de todos os referidos ol'ficiaes, empregados, com DO BRASIL. 
declaração do seu estado, aptidão, procedimento, e quan- . . . 
tias que vencem da fazenda publica, consultando quaes A corôa porlugueza devia uma avultada quantta 
são aquelles, que.merccem ser empregados, ou dimiltido?, ao hun?o do Brasil; e?· M. anLos de se cmbat·car 
privados do me1o ordenado,, o.u conservados na C?ntr- para L1sboa, não deseJando concorrer para o des
nuação d'~Jle, afim de que a viSta de tudo se delibere credito do mencion;,1.do banco, pelas falLas que nellc 
como for JUSto. . . . . se tinhão dado(*), resolveu contrahir um emprestimo 

u 1.50 As pro?ldenetas eslabelecrd.as. no presenl~ de- nacional dentro ou fóra do reino de 20 :nilbões de 
ereto são extensrvas a todas as provmcms do 81'ast! no • ' ff '. . _ 
que lhes forem applicaYeis. Cl uzndos, e para. e octuar-se est,t ~1egomaçao, no-

11 t6• Ficão revogados os decretos, alvarás, e qualquer meou, em comm~ssào, o. conselho~ro depulado ~a 
outra legislação na parte em que se opposer· ús. disposições junta do ~ommerc10 _do RIO d~ Jane_:ro João ~odrl
deste decreto. Paço das côrl.es em H d.e Janerro de 18?2. guefi Permra de Alme1da (dcp~1s ba~ao de Uba)! e o 

u Portanto mando a todas as autondades deste rem_o mandou a Portugal contrabll' o dlto empr·esLtmo, 
unido de Portugal, Bmsil e Alga.?'Ves, a quem o conheci- sob hypotheca dos rendimentos da alfandegn do Rio 
mento, e execução do, P!'esente. decreto pertencer:, que o de Janeiro. 
cumprão, e executem t.ao roterramente como. o ella se Este nerrocio l'oi !'esolvido pelo decreto de 23 de 
contem. Dada no palacto de Que!u;; aos i3 dras do mez d "g9 ·b 1 f L b · 
de Janeiro de 182.2. - El-rei com guarda. - Felippe Ma!'ÇO e 1 ~f., e o eganc o. e~te ac o ao con ect-
Fen·eim de A7•atiJO e ca .. ~t-ro. m~nto da assernbléa constituw.le.: o dep~l.ado _Per-

u Carla dE lei, pe.la qual Vossa Mageslade manda exe- rena. Borges para. faz~r oppostç~o ~o l~el, flngmd.o 
cu ta r 0 decreto das côr'les sobre a exlincção dos tribo- um falso z~lo pelos Interesses doBras r L faltou conll a 
naes creados no Rio de Janeiro, estabelecendo a fôrma o empt'''St!rno, no que o acompanhou Fernandes 
de administração publica, tanto naquella província, como Thomaz, d1zendo: . . 
nas mais do Brasil, tudo na forma acima declarada.- - ((Não estare1n os deputados elo Bt·asil aqut, 
Para Vossa Mtigestnde vê r.- Gaspar Fe!iciano de Moraes não é motivo para que a pl'oposta não se tome em 
a fez. -:A fi. 48 do livro X de .cartas, nlv.arás e patentes, considernção: a rnzào por·quo se desapt•ovou o em
fica r~grstrada ~sta carta de let. s.e.cretarla de estado dos presl.imo, é por sei' ante-constitucionaL O reino é 
ne~octos do reJO o em. 15 ~e J~nerr o de 1.822._- Ga~par unido : urna vez que os habitantes do Brasil assen
Lwz de Morq,e>' , Manoel Ntcolao Esteves Negmo. Por pu- .~ _ · ~ , , t J - d ltdos 
l.Jlicada esta carta de lei na chancellaria múr da côrle e tl:l.rao segmr o nos~o sys~erna, 0~10? os_ opu t 
reino. Lisboa em 15 de Janeiro de 1.822.- O. Miguel Jose tem o mesmo podet•; uao ba drst111cçao entre_ o 
da Oamam !rfaldonado. - Revistrada na chancellaria mór· Brasil e Portugal; tudo é o mesmo; e as curtes nao 
da cOrte e reioo no livro das l~is a fl. 44, ,·ers. Lisboa 1.5 fazem, nem devem l'azer di!fet'ença dos interesses 
de Janeiro de 1822.- Jl'rancisco Jose Bravo.'' desta. ou daquella província. A soberania é igual 

" lllm. e Exm. Sr.-Sendo apresentado a el-rei o de
creto das cõrtes guaes e exlraoTdinarias da nação portu
gneza, datado de 29 de Seterubro, em que se re~olveu 
que S. A. o Príncipe fieai viage por nospanba, França e 

par·a todos; são iguaes os beneficios : pensat· de 

(*) Vide o 1" tomo da 2• p~te da minha Cflorog_raplria 
do rmperio do Bl'asil, oo caprtulo-Baoco do Brasrl. 
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outro modo, até é indecoroso ... N'unca em tempo 
algum, ainda que estivesse todo o Brasil neste con
gresso, se aceitaria tal emprestimo, proposto como 
se propoem. - n 

O deputado Miranda, fOI'Lilicando o parecer de 
Fernandes Thomaz, acrescentou:- uE' preciso que 
desappareça nbsolutamente a idéa de que a pre
sença ou ausencia dos deputados do Brasil coustitne 
a legalidade de tudo quanto aqui fazemos.-Ao que 
respondeu o deputado Sarmento : -Trata-se da 
all'ándega do Rio de Janeiro, e não se pode tratar 
da fazenda d'uma Província sem estarem presentes 
os deputados della. Este principio é de eterna ver
dade em política, quando se trata de contribuições, 
imposições, e objectos de fazenda publica. -O 
deputado Borges Carneiro não podende tolerar se
melhante desparate de seu collega respondeu : -
Sempre ouvi dizer que demandas e juros, são fogo 

, na casa. Emprestar dinheiro para quP-? Vinte mi
lhões para cubrir os noto1•ios e escandalosos roubos do 
banco do Brasil ? I 

O emprestimo foi regeilado, decidindo-se tudo 
sem a assistencia dos deputados bt·asileiros! 

As paixões políticas, ou antes os odios, e a com
pressão, cegavão a esses deputados portuguezes que 
pugnavão pela liberdade, não se lembrando que 

. perdendo o Brasil, reduzirião o seu paiz a gravís
simos apuros, como depois aconteceu. Não selem
bravão que o Bmsil de 1720 a 1820, mandou para 
Portugal,quasi todo o producto de suas mina:s,sendó 
o producto só de S. Paulo, Matto Grosso, Goyaz e 
Minas Geraes, 52:H8 arrobas de oiro, sem 'fallar 
dos productos das riquíssimas minas da Bahia e 
Rio de Janeiro. 

A frota que entrou em Lisboa a 8 de Outubro de 
:l7H, composta de 70 navios, levou do B!'asil 50 
milhões de cruzados ! Lisboa ·foi abattida e in
cendiada em sua maxima parte, em virtude do ter
remoto do :1..• de Novembro de :1.755, e foi com o di
nheiro que se maadou pedir ao Brasil que se a reedi
ficou(*)! Os dotes qne a corôa dava ãs princezas portu
guezas mandava-se pedir ao Brasil. Os palacios erão 
construidos com o dinheiro do Brasil: os Davios para 
a armada vortl~gueza erão. construido~ nos estaleiros 
e com o dmheuo do Brastl; e até a 1mportancia do 
luto, que se punha por occasiào do fallecimento dH 
pessoas da casa real, era o Brasil que pagava! A fidal
guia portugueza pauperrima, vinha e11ríquecer nos 
empregos do Bt·asil, e até chegava a ser comprada, 
como aconteceu com Manoel de Saldanha da 
Gama(*"'), que foi vindo de Lisboa á Bahia, por 
conta e ordem de D. Jonna Guedes de Brito, viuva 
de D. João de Mascarenhas, para se casar com ella, 
e com a condição, de, no caso de não haver filhos, 
não passar a meação de seus bens a seus parentes, 
se, perdendo o dito fidalgo os seus cognomes, to
masse o appellido de seu pai o mestre de campo 
Antonio Guedes de Brito, ao que elle se sujeitou. 

Em 31 de Julho de 1809, foi com C\S diamantes do 
Bras;il que se mandou pagar a divida da Nação. 

Sem o Brasil Portugal não figuraria no congresso 
de Vienna, como uma das oito grandes potencias 
européas, e apenas passaria, na phcase do Sr. 
D. João VI, por cama-pé de lfespanha. E ainda 

(*) Vide Brasil Historiao, 2• serie, i• tomo, :1.866, 
pag. 262. 

(•"') Vide o 8)•asil Risto1·ioo. 

hoje, até pal'a se armar a nação, para caminhos de 
ferro, e pal'a o mais, é do Brasil que tem sabido o 
dinheiro. Annualmente pa!'a sustento de Pot'tugal 
manda o Brasil de '10 a 11 mil contos.(*) A inde
pendencia do BrJ.sil tem sido vantajosa antes aos 
portuguczes do que aos nalUl'aes, porque· os brasi
leiros, mixto de lJmvura, altivez e nímia bondade, 
descuidando-se dos seus interesses, deixa o estran
geiro invadir o commercio e o mais que póde, obri
gando-nos a viver· ainda sob sua dependencia! Ao 
govemo da nação compete remediat· o mal. 

O senado da camara di1·ige uma representação âs côrtes 
portuguezas, pedindo a revogação dos primeil·os dous 
decretos de 29 de Setembro de :1.821, que o1'denào a re
tirada do P1·incipe Regente do Brasil. 

u Senhor -Cumprindo og deveres tio nosso officio, 
temos a muito elistincta honra ele levar á soberana consi
deração de Vossa Magestade as representações juntas, que 
o povo desta cidade nos dirigia, exigindo que requeres
semos a S. A. R. o Príncipe Regente que suspendesse a 
sua sahida deste reino até nova deliberaçiio ele Vossa 
Magestade, porque ella seria nas circumstancias presen
tes o fatal decreto que encheria o Brasil dos males, que 
devia trazer comsigo a sua separacão de Portugul, neste 
caso inevitavel, e as guerras de anarchix ameaçadas pelos 
partidos que se conhecião . 

u No dia 9 de Janeiro, que o Brasil celebrar(! sempre 
como dia regenerador, apresentámos a S. A. 1\. o Prin
cipe Regente os votos deste povo, e houve o mesmo Se
nhor por bem annuir a elles, declarando que ficava neste 
reino pela fórma que vai expressa no termo de vereação 
daquelle dia. 

t! Incumbe-nos agora mostrar na presença de Vossa 
Magestade que esta medida foi de ahsoluta necessidade 
para salvar a nação porlugneza da perda inevitavel do 
Brasil, para livrar este dos males demonstrados que os 
decretos de 29 de Setembro derramarião sobre as suas 
provincias, para desviar destas as guel'l'as de anarchia 
que a sua desunião e os partidos ameaça vão, para estabe
lecer e firmar a verdadeira soberania do Brasil, que 
nunca passará de apparente emquanto este não gozar em 
si a parte do corpo legislativo que lhe corresponde ••• para 
segurar, finalmente, a futura prosperidade do Brasil, que 
jazeria sempre sepultado na eterna somnolencia de uma 
fria apathia e atrazo se lhe faltasse o centro proximo de 
união e actividade, que só póde obter possqindo no cora
ção do seu Imperio um chefe do poder executivo. 

'' O Brasil, odiando 03 grilhões q'ue o systema colonial 
e as leis do infame despotismo lhe lançárão, suspirava 
impaciente pelo momento de vêr o seu nome collocado 
na lista das nações livres, bem convencido da justiça da 
sua nobre pretenção, porque a todos os Imperios do ve
lho mundo excede na extensão, riqueza e fecundidade, o 
espaço immenso que domina ... é o rei do reino mineral e 
vegetal ... e ponsue genios e talentos raros nos seus filhos. 
Mas um governo inimigo, cortando-lhe as azas para que 
não voasse, o continha escondido no seio do nada em 
existencia polilica, e abafado debaixo do poder das varas 
de ferro dos governadores das suas províncias apenas fa
zia uma pequena parte da mãi patria, caminhando com 
ella a aniquilar-se! 

" O Brasil conhecia estas co usas ..• via-se collocado ao 
lado de americanos livres e de outros que pugnão pelo 
ser ... esperava a occasião ... eis quando Vossa Magestade 
apparPce firmando o estandarte da liberdade, levantado 
sobre o Douro e sobt·e o TeJO pelos benemeritos da pa· 
tria, e o Brasil, filho tão valente, como fiel, vira sem he
sitar as costas ao tyranno despotismo. declara-lhe guerra 
implacavel, e entrega-se Lodo nos braços liberaes de Vossa 
Magestade. 

u Não tardárão momentos que o Brasil não refiectisse 

(') Vide a Chorographia. do lmperio do Brasil, 2• parte, 
tomo l•, pag. 94 e seguintes. 
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sobre a precipita~ão deste passo ..• mas acudirão os anjos dos da unidade da nnção, emprehendêrão o anli-constitu
da paz e juríarão pela boa fé de Vossa i\1agestade, e não ju- cional projecto de condemnar, im~edir e mallograr com a 
rârito em vfw, porque foi esta demonstrada IQI.!O na cons- força das suas armas os votos deste povo, querendo rou
tanle consideração com que Vossa Magestade declarou bar-lhe o direito de petição que a constituição lhe con
solemneruente que os decretos do 50berano congresso não cede. 
obrigarião neste reino senão depois que nelle fossem re- u Por esta fórma estes perturbadores da ordem e da 
cebidos, e não admillindo á discussfao moções relativas ao paz dcrão corpo montanhoso a desgostos c desconfianças, 
Brasil, que intempestivamente se apresent4rão, por não que, tenros ao nascer, não promettião ainda cousequen
estarem reunidos todos os seus deputados. c ias terríveis ... Se e lias sobreviverem serão por certo de-

u Por tal arte conseguia Vossa Magestacle levantar no vidas ú hostil conducta que os referidos batalhõés come
coração dos brasileiros um imperio tão suhlimado, que çárfao no dia H de Janeiro, e depois snstenlárão até o 
todas as deliberações ele Vossa Magestade erão escutadas momento da sua subida. 
e defendidas sempre com estrondoso applauso. u Taes são, Senhor·, as ponderosas e justificadas razões 

cc Assim correrão, Senhor, as cousas até o dia, fatal que obrigárão este povo consliwcional e liel a requer·er a 
29 de Setembro de 1821 1 A creação do novo systema de S. A. lL o Príncipe 1\egente, que suspendesse a sua sabida 
governos provisorios dados ao Bmsil, com poderes dividi- deste reino, até que Vossa Magestade, informado does
dos e a força militar independente delles, sujeita ao go- Lado actual das cousas que nelle correm, determinasse o 
verno de Portugal, a este só responsavel e ías cbrles, fe1. que conviesse ao bem da pa~ria. E por ellas mesmas, em 
cahir com o simples golpe da penna que la\'l·ou este de- nome do povo que legitimamente representamos e autori
creto o tltrono excelso que Vossa Magestade tinha levan- sados por elle, rogamos a Vossa Magestade que se digne 
tado no imperio da opinião dos seus filhos do Brasil I E a revogar os dous decretos de 29 de Setembro, deixando ao 
confiança até então prestada cégamente a todos os decre- Brasil a posse de S. A. R. o Príncipe Hegente, para que 
to~ de VossaMagestade, uhSenhor! trememos de o dizer, lhe não falte o centro de unidade e energia de que De
estremeceu, abalou-se e ficou suspensa l cessi ta, unica garantia da sua liberdade e prosperidade 

u Seguio·se o decreto que quiz roubar ao Brasil a futqra, e permitlindo que as suus províncias se continuem 
unica garantia da sua liberdade e felicidade futura, o a reger pelos goveruos que-escolherão, emquanto a cons
Principe Hegente. tiluição não estabelecer, com audiencia de todos os de

" Não tardou em chegar outro, que, abolindo os tl"i- pulados deste reino, os que pa1·ecerem melhores. 
bunaes deste reino, não causou menos estragos! cc E como, Senhor, poderá Vossa Magcstade negar ao 

u Sobre estas causas, Senhor·, levantou a opinião do- Brasil tão justa prelenção? Se Portugal acaba de manifes
minante o seu grito, e proclamou que Vossa Magestade lar aos soberanos e aos povos da Europa que, entre as 
tem em vistas desunir o Brasil e desarma-lo para o redu- ponderosas e justificadas causas, que produzirão os me
zir ao antigo estado de colonia; que Vossa i\iagestade in- moraveis acontecimentos que ahi tiverão lugar nos rege
tenta negar a este reino a devida parte que lhe toca na · neradores dias 24 de Agosto e 1.5 de Setembro, foi princi
soberania da nação porLugueza, que só um corpo legisla- pai a da orphandade em que se achava pela ausencia da 
tivo lhe póde dar; que Vossa Magestade quiz ronbar ao magestade do Sr. rei O. João VI, por ser conl1ecida por 
Brasil o centro da sua unidade política, que só um chefe todos a impossibilidade de pOr em marcha regulur os ne
do poder executivo lhe aliança; que Portugal aspira a re- gocios publicas e particulares da monarchia, achando-se 
edificar o imperio da sua superiorior·idade antiga, im- collocado a 2.000 leguas o centro de seus movimentos, 
pondo ao Brasil a dura lei da dependencia pela illeberal que razão de diiTerença existe para que o BrasJ!, pade
medida de chamar a Lisboa o expediente da maior e da cendo os mesmos males, não busque os mesmos reme
melhor parte dos despachos e negocias, sem perdor aos dias? 
contenciosos que soube attrahir pelo violento recurso das <c Concluimos, Senhor, jurando na presença de Vossa 
revistas concedidas para a casa da supplicação dessa Magestade, e na do mundo inteiro, que este povo e o 
côrte; que, finalmente, no soberano congresso se acabou Brasil todo só quer um governo constitucional, e que farã 
a polilica consideraçlio, nntes devidamente usada com guerra implacavel a qualquer outro que não seja este; 
esta importante parte da monarchia, principiando-se a Ira- mas o Brasil quer Lambem sahir no pacto social que Vossa 
tar os negocias mais importantes deste reino sem esperar Mageslade está celebrando, com condições em tndo iguaes 
pela reunião de todos os seus deputado&, como se tinha a Po.rtugal; quer ser irmão deste e não filho, soberano 
prometi ido. como Portu~al e nunca subdito, independente, finalmente, 

<< Deu calor a estas desconfianças o peso de algumas como elle e nada menos. 
expressões ürelleclidas, erradas e falsas , que no recinto c• Digne-se Vossa Magestade de agazalhar Lenigno a 
augu~to do soberano congresso se soltáJ'ão, menospreza- nossà humilde representaçüo, desempenhando no favora
doras do Brasil! vel deferimento que esperamos o alto titulo de pai da pa-

u Ateou, finalmente, o fogo do temor, receio e descon- tria, que, por ter emprehendido a graude obra da sua 
tentamento, a conducta de alguns cabeçus insubordina- regeneração politica, a Vossa Magcstade devidamente 
dos, impoliticos e revoltosos dos batalhões de Portugal compete. 
aqui destacados 1 Elles começárão por manchar as suas u Deos guarde a preciosa vida de Vossa Magestade por 
espadas, até então gloriosas por terem ajudado a sal v ar a muitos annos, como desejão e hão mister todos os cida
patria, uo sangue innocente e pacifico de seus irmãos, clãos constitucionaes. lHo de Janeiro, em vereação de ·J 6 
sem poupar áquelles em quem a nação havia chamado de Fevereiro de 1822.-José Clemente Pereira.-João Soa
com a garantia de inviolabilidade e segmança, nem res de Bulltões.-José Pereira da Silva Manoei.-Domin
áquelles que lhes liavião agradecido a liberdade de 26 de gos Vianna Gurgel do Amaral-José Antonio dos Santos 
Fevereii'O, com extremosos donativos do seu dinheiro e Xavier. n 
da sua amiza1le, mais preciosa que este!. .. Desde aquelle 
momento os ficou este povo considerando no conceito que 
por taes feitos lhes compete. 

c< Arrogárão-se em seguida, e era consequeneia neces
saria, urna ingerencia absoluta na marcha das causas pu
blicas; e como a força, ou talvez antes o temor das suas 
armas, era o dictame da lei, o governo teve que soiTt·er 
muitas vezes o-não quero-das suas insubordinações, e 
este povo viveu opprimido na continua agitação do receio 
de novas revoltas e desgraças que ameaça vão. 

u Deeidio, finalmente, e irritou sobre tudo este povo 
cansado de soiTrer tantos despotismos, a prepotencia de
saforada com qne os mesmos cabeças, inimigos declara-

Carla que o senado da cama!'a da <!idade do Rio de 
Janeiro escreveu aos deputados de sua p1·ovincia. 

<< lllms. e Exms. Srs.-E' chegada a occasiAo em que guar
dar silencio com VV. EExs. nãu só seria fa!La reprehcnsivel, 
mas um verdadeiro crime; e se até agora temos commettido 
aquella, serve-nos de desculpa que não estavamos autorisados 
para promover os negocios da província em geral, e que não 
era ainda tempo de tratar os desta cidade. 

« Esperava-se aqui que o soberano congresso concedesse ao 
Brasil a parte do corpo legislativo que lhe COt-responde, a exem· 
pio de outras nações, e um chefe do poder executivo ... Estas 
idéas que sempre cor nlrão entre os mais intijlligentes, flnnó
rão-se na opinião dominante de todos depois que se t&rão as 
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instrucções que a provrncra de S. Paulo dictou a seus illustes 
deputados. 

« Não é proprio deste lugar fazer a demonstração da justiça 
daquella pretenção; funda-se em razões de direrto public(J um
versa! por VV. EExs. sobejamente conhecidas. Diremos só de 
facto que, p~ r·ecendo cortada aquella esperança pelos dous pr.i
meiros decreto~ de 29 de Setembro, e pelo outro que exlinguro 
todos os tribunaes deste reino. levantou-se um grito universal, 
declarando no manifesto deste povo que acompanha, exigindo 
de nós que requeressemos a S. A. R. o Príncipe Regente que 
suspendesse a sua sabida par·a Portugal até nova determioação 
do soberano congresso, e, fazendo em virtude del\e no dia 9 de 
Janeiro a representação ao mesmo Senhor, que consta do termo 
de vereaçao junto, houve S. A. Real por bem declarar que 
ficava neste reino. 

cc Ommittimos a exposição extensa das pende rosas razões que 
justillcão este passo, porque VV. EExs. as poderáõ vê•· na falia 
lambem junta, que naquella oceasião tivemos a honra de dirigir 
a S. A. R: o Príncipe Regente pela voz do presidente deste se
nado. 

« S. Paulo e a província de Minas vier 5o ao mesmo tempo 
unidos em sentimentos, e che~àrão aqui noticias de que a Bahia 
tem expedido uma deputação rgual. que não tardará em chegar, 
e outra se espera do Rio-Grande de S. Pedro do Sul. 

« Tal é, lllms. e Exms . Srs., o estado das co usas. que hoje 
correm neste reino. Por este correio dirigimos ao soberano con
gresso uma representação em nome deste pavo, na qual lhe sup
plicamos a derogação dos citados decretos, e nada duvidamos 
que os vo:os do mesmo povo, hoje, da maior parte do Brasil, 
hajão de ser protegidos e apoiados por VV. EExs. no mesmo 
soberano congresso, e lambem esperamos que os pais da patria, 
pois só querem a sal v ação desta, os acolhão benignob e defirão 
a elles por maneira que se não possa dar o ameaçado golpe de 
urna separação desta importante parte da monarchia, que em 
outro caso parece inevitavel! 

cc Portugal não póde exigir que o Brasil vá lá buscar os be
neficios de prosperiaade e ventura, que só lhe póde liberalisar 
um centro proximo de união e actividade, sem que este pro
cure adquirt-lo pelas mesmas ponderosas e justificadas causas 
que ' elle alle~ou como efllcientes dos memoraveis acontecimen
tos, que ah1 ti verão lugar nos salvadores dias 24 de Agosto e 
ló de Setembro de 1820, no seu manifesto aos soberanos e aos 
povos da Europa. 

cc Seguros da vontade do povo desta província e das outras 
sobreditas, temos a ventura de poder autorisar a VV. EExs. 
para assegurarem na presença augusta do soberano congresso, 
na de todo o Portugal e na do m)lndo inteiro, qne o Brasil só 
quer o governo constitucional estabelecido, e que vive pene
trado da mais sincera e ardente vontade de permanecer unido 
a Portugal pelos vínculos, porém de um pacto social de condi
ções em tudo iguaes, que fazendo o bem geral de toda a nação 
faça lambem o deste reino. 

cc Praza aos céo5 que o anjo da paz faça apparecer no sobe
rano congresso a reclamação que o Brasil interpõe dos seus di
reito~. com as vistas Jiberaes e de justiça em que e lias se fun
dão, e a VV. EExs. dê as forças necessarias para advogar a 
causa desta província, que em VV. EExs. tem fitos os seus 
olhos e as suas espet anças. 

(( Deos guarde por muitos ahnos a VV. EExs. Rio de Ja
neiro, em vereação e.x:traordinaria de 17 de Fevereiro de 1822. 
-lllms. e Exms. Srs. deputados em cOrtes da província do Rio 
de Janeiro.-José Clemente Pereira.-José Pereira da Silva 
Manoei,-Domingos Vianna Gurgel do AmaraL-José Antonio 
dos Santos Xavier. >> 

OS DESATINOS DA REGENCrA E DAS CORTES VÃO APLAINA.NDO 

O CAlllNHO PARA A JNDEPENDENCI~ DO BRASIL 

Os ciumes que tiverãu os membros das côrtes 
com os ultimas despachos dados por El-rei no Rio 
de Janeiro, antes de sua partida, fizerão que a regen
cia no dia 7 de Maio dep1821, em carta circular, de
terminasse que as mercõs e beneficios concedidGs por 
S. M. no Rio de Janeiro não tivessem a desejada exe
cução; e para dlsfeitial'em ao soberano, quo. havia 
chegado á Lisboa no dia 3 de J ulho,as 9 horas da ma
nhã, mandárào uma deputação a bortlo ao ministro 
de estado Silvestl'e Pinbeiro Fel'reira, pal'U que fosse 
te1· uma confet·encia com o presidente das côrtes 
afim delle designar a hora do desembarque do Sr. 
D. João V f; o que aconteceu, marcando aquelle presi
dente as 4 horas da tarde, e com a circumstancia que 

S. M. desembarcaria unicamente com os infantes 
D. Miguel, e D. Sebastião, sem acompanhamento 
de seus criados. 

No dia seguinte, pelas 5 horas da tarde, achando-se 
S . .M. no recinto da camara dos deputados consti
tuintes, e no tbruno, a elle se encaminhou o pre
sidente e os 4 secretarias, nm dos quaes levava o 
missal, e sem mais preamhulos disse o presidente a 
S. M. que j orasse as bases da constituição pelo 
modo que lhe foi dictado, e repetindo o generoso 
soberano todas as palavras do juramento (apesar de 
se achar muito fatigado· pelos incommodos da via
gem) acr·escenton de sua livt·e e espontanea von
tade- Assim o jw·o de todo o meu coração. 

Nos discursos que se pronunciárão por occasião do 
juramento de S. M., e no da resposta do mesmo 
Augusto Senhor; fizerão os deputados tantas obser
vações, que S. l\f. mandou declarar, que tendo j u
rado as bases da constituição, pelo modo o mais geral 
e indistincto, não poJia ser· da sua intenção, que 
houvesse no discurso expressões, e idéas que 
não fossem d'aecordo e conformes- com as mesmas 
bases da constituição e com o seu juramento; e que 
se alguma expr·essão h ou v esse a que se poclesse dar 
diversa intelligencin, S. M. declarava que seme
lhante intelligencia era contt'H a sua intenção, pois 
só era de sua vontarle, approvar os principias polí
ticos adaptados pelas mesmas bases, e assim queria 
que se declarasse e fizesse ,publico, que tal seria 
sempre o desempenho do juramento que prestára. 

Sendo o Sr. D. João VI legitimo soberano da nação 
e sustentado pelas potencias da Europa, não se deveria 
ter prestado a jurar as bases de uma constituição que 
se estava fazendo, e nem a dar explicaçoes, porque 
devia saber que a constituinte era uma assembléa 
facciosa, e nas suas mãos estava, como chefe su
premo da nação, dissolvel-a, se lhe faltasse ao res
peito devido a sua pessoa e suprema autoridade; 
porem assim não aconteceu, porque com a sua pro
pria mão lavrou o decreto de sua humilhação. 

EL-REI NAO ANNUE Á A.LLIANÇA DE TROPPAU E LAYBAÇk, 

E CO)!MUNICA A SUA RESOI.UÇAO 

TUINTE. 

ASSEMBLÉA CONSTI

\ 

Os monarchas da Europu. ante~endo que o porler 
real se enfl'aqueceria visivelmente no espírito do 
tempo, se os povos fossem gOI'emados por constitui
ções feitas pelos delegados do povo, colligarão-se e 
f'ormar·ão uma alliança no congresso de Troppau e 
Layback, para não accederem o que tiubão concor
dado os soberanos de Napoles, Hespanha e Portugal; 
e constando esta resolução a S. M. apl'essou-se em 
mandar· communical-a as côrLes, em data de 3 de 
Abril, por intermedio do ministro do reino Silvestre 
Pinheiro Ferreira, dizendo que estando resolvidoi 
a prestar o mais livre e espontaneo jurameento e 
cumprir e á fazer cumpril· a constituição que as \ 
côrtes fizessem, procedia este seu acto da convicção 
em que estava de serem as côrtes portuguezas o le
gitimo orgão da vontade nacional; e que portanto 
nada podia altemr a firme resolução em que estava 
de dar á todo o reino unido uma constituição; e que 
bem longe de se unir á alliança de Trappeau e Ley
back, a considerava aggressiva á independencia de 
sua corôa. 

Que nada tendo os monarchas estl'angeiros em 
intervÍI' nos negocias da monarcbia porLugueza, as-
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segurava ás côrtes a sua adhesão á constituição que 
eJlas fizessem. 

Esta cornrnunicação foi recebida na sesào de 14 
de Junho, sem o mais leve reparo, porque ella li
songeava aos architectos do reino de Portugal, que 
não se recorda vão, cQmo já disse, que, sem o Bra
sil, Portugal não teria figurado entre llS nações 
como grande potencia europén. 

.ii.S CORTES F~ZE1I DO REI SEU PRISIONEIRO E CONSTANTE

MENTE O DESI'ElTEÃO 

A ficada do Príncipe Real no Brasil, como lugat·-te
nente de seu pai, pelo decreto de 24 de Fevereiro, in
dignou de tal modo o club revolucionaria das wrtes, 
que não poupou meios reprovados para desf'eiliar o 
generoso soberano, porque estava certo que a per
manencia do herdeiro da corôa no Rio de Janeit·o 
era de máo pressagio para o bom exito do plano de 
recolonisação do Brazil. 

Em seu desespero os membros do club, procu
ravão com tatica desacreditar e vexar ao rei. Annul
lavão-lhe os actos;(*) tirárão-lhe u administração 
dos bens da casa de Bragança, embora pertencessem 
a família real, e mandárão que os rendimentos fos
sem recolhidos ao thesouro publico, para set· en
tregue ao Príncipe Real o que lhe tocasse delles, 
quando elle voltasse a Po-rtugal, o que deu motivo 
a chacotas de máo gosto. 

Atadas as regias mãos, e desautorisado, o poder 
real pelo arbítrio d'um congresso faccioso chegou a 
insolencia a tal ponto de, na sessão de 18 de Julho de 
:1.821,ordenar-se, que se officiasse em nome das cêrtes 
á Junta Provisional da Bahia, para que não só, não 
obedecesse a autoridade de El-rei, como se não cor
respondesse com o governo do Rio de Janeiro, e sim 
directamente com as côrtes, por ser a legitima auto
ridade soberana da Nação. 

Coacto o respeitavel e bomdoso monat·cha, dizia 
a um seu confidente : - << estm· arrependido de ter 
sabido uo· Brasil, onde fora rei, amado fl respeitado 
por todos os seus vassallos : e que se no Brasil es
tivesse, os seus subditos brasileit·os o dAfenderião 
com dedicação, porque elle tinha exhubera:1tes pro
vas disto; e que a maior foi as rogativas e empe
nhos quA fizerão para que não partisse elle para Lis
boa, presentindo, sem duvida, as amarguras e bu
m~lbações por que estava passando. n 

DISCUSSÃO DAS CÔRTES EM RELAÇÃO AO BRASIL 

A maioria dos deputados das côrtes não podia 
occultar o pensílmento que tinha de dominar o 
Brasil; e foi na sessão n. 293 de 9 de Fevereiro, que 
começarão as discordias entt·e os deputados bl·azi
leiros e portuguezes, isto é, entre Antonio Cal'los c 
Trigoso, que terminou o seu discurso dizendo : Não 
D?S devemos assustar com a proposição que avançou 
o Illustre deputado de S. Paulo, de que não existiria 

(") Sua i\Jagestade, em viagem para J . ..isboa no dia 2ll 
de Junho, dia do santo precursor de N. S. Jesus-Ciuisto, 
fez promoções nos officiaes de marinha que ião com elle; 
deu títulos e mercês f\ diversas pessoas, e as côJ·tes unnui
Járão todos os actos da régia munificencia. 

a união de Portugal com o Brasil senão por um mez. 
Os povos do Brasil, exclamou, desejão e aprecião 
sei' ligados com Portugal, e hão de sêl-o, como desde 
a sua origem o tem sido ... 

Nu sessão de 12 de Março, lendo-se as 2 cartas do 
Sr. D. Pedro, d'l La das de 14 e 15 de Dezembt·o de 
i 821, levndas pelo bergantim Piedade, nas quaes 
expõe o príncipe a extraordinnt·ia sensação que 
produzia no Rio de Janeiro a publicação dos de
cretos, e da opposição que se fasia á ~a h ida de S. Al
teza, e c1ue se espera vão as rept·esentações dos povos 
de S. Paulo e Minas, os St·s. Pereira tlo Carmo e 
Guel'reiro, antevendo a perda do Bt'asil, pl'opozerão 
que se nomeasse uma commissão de 15 membros 
na qual entrassem os deputados brasileiros, pnm se 
tratar seriamente dos interesses do Brasil ; ê o 
Sr. Lino Coutinho acrescentou: 

« Que, desde que tomára assento uaquella augusta asscmhléa, 
ainda não deixar.; de cuidar dos interesses c negocios do Brasil, 
mas constantemente tiOhão sido contrariadas as suns opiniões, 
posto que as exem plificasse sempre com factos extrahidos das na
ções que têm adaptado governos os mnis liberaes da Europa; 
que na occasião em que se discutia se acaso devia ou não haver 
no Brasil uma delegação do poder executivo, se resolveu que 
não; quando se tratou de ha~er um supremo conselho de jus · 
tiça no Brasil, decidiu-se que não, e observou-se que se queria 
que houvesse um supremo conselho de justiça em cada uma 
das freguezias do Brasil ; que todas estas causas, que erãu 
muito uteis aquelles povos, nenhuma se lhes concedeu; que não 
era o mesmo fazer leis em theoria do que applica-las a pratica, 
que é então que apparecem as difficulclades; observou depois 
que as leis feitas para Portugal talvez nãu fossem C.Jmmuus á 
America, e que era sobre isto que de novo tornava a chamar à 
attenção da soberana assemhléa, lembrando o e~emplo dos hes
pauhoes, c mostrando que elles por não haverem tomado de 
P!'ompto as providencias necessarias, e por quer erem que as 
le1s que fazião para a Europa fossem ex tensivas ás Ameri
cas, tal vez se vissem na precisão de fazer, ainda que muito 
tarde, uma legislação para aquelle paiz, cujos artigos se podião 
vêr no periodico C< El Censor. >> 

Na se!>sàu das côrtes de 15 de Março passou-se o 
seguinte : 

cc Aberta a sessão {presitlida pelo Sr. Fagundes Varella) c 
lida pelo Sr. secretario Soares Azevedo a acta antecedente, qu~ 
foi approvada, passou o Sr. Filgueiras a dar conta do expe· 
dien.te, mencionando os seguintes oflicios: 1•, do ministro dd 
mannha, incluindo a seguinte parte que lhe remetteu o com
mandante do registro dest~: porto : 

cc Registro tomado a 1/"J. hora da tarde do dia 14 de Março, 
« bergantim portuguez cc lnraote D. Sebastião, >> commao
cc Jante o 1 o teucnl<~ João da Costa Couto, vinuo do Rio de Ja
« neiro com 6!1 dias de viagem. 51 homens de lripolação, 21 
<< passageiros e uma mala.-Novidades :-0 commandante diz 
c< que, à sua sahitla do Rio de Janeiro, ficavão SS. AA. Reaes 
<< de perfeita saude; que era geral o de,conteutamento dos po
cc vos por se não conformarem com as ordens que delermioão 
cc o regresso da família real ali i existente para Portugal; que 
« diflerentes províncias mandárão deputações para que, juntas 
cc naquella cOrte, firmassem uma representação <1m que pedem 
« a conservação dt! S. A. R. o Príncipe Regente no re1uo do 
« Brasil, e que a mesma representação (ullimamen te as,; ignada 
cc pela deputação de S. Paulo, que chegou no dia 2 de Jaomro) 
« lhe foi entregue por S. A. Re11l, com recommendaçl(o de a 
« apresentar pessoalmente a S. M. el-rei seu augusto pai. Diz 
C< mais o o1esmo com mandante que S. A. Real, não obstante o 
cc referido, fazia cuidar com toda a actividade na promptifica
c< ção e acommodações uecessarias para o seu Ll'anspot·tc na 
« fragata << União. » 

cc O Sr. Filgueiras deu conta delles, mencionando duas cartas 
do .Prinoipe Real dirigidas a el-rei, dataclas de 30 de Dezembro 
e 2 de Janeiro; na primeira diz S. A. Real que tudo estava do 
mesmo modo que tinha annunciado na sua de 15 do mesmo 
mez, e que só li oba a accresceutar que aquella opinião, que 
até eulãu era parcial, se tornou mais geral; porém, que não 
obstante isso, faria todas as diligencias para cumprir o que se 
lhe ordenava nos rl.ecretos 125 e 126 do congresso. 

« Na segunda diz S. A. Real, que, pelas 2 horas da noite, an
tecedente havia chegado de S. Paulo um proprio com um offi
cio, que remt~ttia para conhecimento do soberano congresso, e 
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accrescenta Sua Alteza que fará tudo quanto puder para recon-
ciliar as opiniões e cumprir as ordens que recebêra. . 

« Mandárlio-se todos estes papeis para a commissão especial 
encarregada dos negocias do ultramar, sem se fazer sobre elles 
reflexão alguma. >> 

Na sessão de 22 do mesmo me'. de Mai'ÇO, quando 
se discutia o parecer da com missão. sobre a I'epre
sentnção da junta de S. Paulo, dtsse Fernando 
Thomaz :- e o Brazil se quizcl' desunir quem 
lhe ha de obstar? Pot·em o que é necessario é 
saber-se se e!'la desunião é fumentada por 13 fac
ciosos do governo de S. Paulo, ou é a vontade_ geral 
do Braz i], e rntão voto conl ra q nalquet• medida de 
força que se lhe opponha; se estiver no primeiro 
ca ·o então appliquem-se-Jha as leis. 

A commissào foi rle parecer que o príncipe não 
deixnsse o BJ·azil, e que se tomassem varias medidas 
sobt·e isso. Os exaltados qucriào que os 1 li signatarios 
da representação ele S. Paulo fossem declarados re-
beldes e comú taes castigados. . 

O deputado Pereira do Carmo apoiou o parecei' 
da commis ão, e, em um brilhante discurso, con
cluio, lembrando que por umas pelles de chá se ti
nha separado da fnglaterra os Estados-Unidos, e que 
por indiscripçoes a França perdeu a llba de Corsega. 

O Sr. Muniz Tavares oppoz-se valentemente a 
que se considc1·assem rebeldes os 13 signatarios 
Paulistas. Os Srs. 'l'rigoso, e Vasconcellos opinárão 
no mesmo sentido, e o ultimo considerava a sepa
ração como o dia mais terrível de sua vida. 

As sessões que se seguirão farão calorosas, porque 
os deputados do Brazi.l em relações com suas pro
víncias, as annirnavão para a separação, preten
dendo abandonar as côrtes. 

Na sessão de ·11 de Setembt·o o Sr. Li no Coutinho 
leu uma indicação, que resumia no seguinte: 1 • que 
os deputados da Bahia não podessem continuar a 
ser representantes daquella Pruvincia, por contra
vir a vontade geral dos seus constituintes; 2• que 
no caso de não ser aceita a sobredita proposição, 
elles senão julgarião obrigados a assignar e jurar a 
Constituição ora finallsada ; tanto mais quando esta 
doutrina já se achava sanccionada pelo congresso, 
no parecer da Commissão, a respeito da sobredita 
indicação do Sr. Ribeiro de And!'ade com data de 10 
de Setemlit•o de i822, assignada por vat·ios rnembt•os . 

Na sessàr. do dia H de Setemhro fez-se a ultima 
leitura de Con!'tituiçào, e l0go o Sr. Fernandes Pi
nheiro (deputado por S. Paulo) declarou que não 
podia assignar a Constituição, no que foi apoiado 
pelo Sr. Castro c Silva (úo Ceará). Mandou-se esta 
á t·especll v a com missão. 

A 8essuo do dia 19 !'oi tumultuosa. 

AS CORTES DETERMINÃO, POR DECRJhO DE 29 DE SETEliBRO 

DE 1821, A. SAHIDA DO PRINCli'E REGENTE DO BRASIL, E 

NOMCÃO DELEGADOS DO PODER EXECUTIVO. 

As côt·tes de Portugal, com o fim de retirarem o 
Principc, norneárão a delegação do poder executivo 
no BJ·asil, sendo: presidente o arcebispo da Bahia; 
vogaes : Luiz Antonio H.ebe!lo da Si! va, 1\bnoel An
tonio de Camtlho, Sebasti'io José Xavier l:lotelbo, e 
João de Souza Pacheco ; sect•etario dos negocios do 
reino e fazenda, Francisco José Vieira; secretario 
dos negocios da justiça e ecclesiasticos, Joaquim 
José de Queiroz; secretat·io dos negocias da gue!'ra 
e marinlln, o brigadeiro José de Souza e Sampaio. 

Estes erão os regulas, que o congresso determi
nava ao Brasil, na mesma época em que torturavão 
o rei, decretando a deportação da rainha. 

« As cOrtes geraes, extraordinarias e constituintes da 
nação portugueza havendo der.retado em data de hoje a 
fórma de governo e administração publica dns províncias 
do Brasil, de maneira que a continuação da residcncia do 
Peincipe Heal no Rio de Janeiro se toma não ~6 desne
cessaria, mas até indecoros~J. á sua alta jerarchia ; c con
siderando juntamente quanto convem aos interesses da 
nação, que Sua Alteza Heal viage por alguns paizes illua
Lrados, afim de obter aquelles conhecimentos, que se 
fazem necessario para um dia occupar dignamente o 
throno portuguez: mandão respeitosamente participar a 
el-rei, que tem resolvido o seguinte: 

'' 1• Que o Priocipe Real regresse quanto antes para 
PortugHL 

« 2• Que Sua Alteza Real, logo que chegue a Portugal, 
passe u viajar incoguito ás dll"les c reinos de Hespanha, 
França, e .Inglaterra, sendo acompanhado por pessoas do
tadas de luzes, virtudes, e adhesão ao systema conslitu
cional1 que para esse fim Sua Magestade houver por bem 
de nomear. 

,, Par.o das cõrtes, em 29 tle Setembro de !821.-João 
Maria SÔa1·es de Castello-Branco, presidente.-Antonio Ri
beiro d11. Costa, secretario.-João Baptista Filgueiras, se
creta ri o. >> 

Decreto de 23 de Julho de 1822, 1·evogando a sahida; do 
Príncipe, como meio de obstara sepamção do Brasil. 

« As cõrtes geraes, exlraordinarias, e constituintes da 
nação portugueza, tomando em consideração o estado po
lítico, ~m que uctunlmente se achão as províncias meri
dioo1l'es do Brasil, decretão o seguinte: 

« 1• Conlinua1·á o Prindpe Real a S\la residencia no Rio 
de Janeiro até a publicação da constiLuição política da m(J
narchia portugueza, governando entretanto, com sujeição 
de el-rei e das cõrtes, as províncias que actualmenté go
verna, e lhe obedecem. Serão nomeados por el-rei os se
cretarias de estado, em cujo conselho se tomarão todas as 
relações ; e o ministro da competente repartição assig
narã não só a louas as decisões, mas lambem a conespon
dcncaa official, ainda a qú~ vier dirigida âs c1>rtes, ou a 
el-rei. 

« Fi~a desta maneii•a suspensa a resolução de 29 ~e 
Setembro ele !.821, pela qual as ctirtea mand(trão respei.
tosamente participar a el-rei, que u Príncipe Hea l devia . 
regressar quanto aute~ pura Portugal. 

" 2• Serão logo eleitas, e instaladas as juntas proviSIO
naes de governo, em conformidade do decreto de 29 de 
Setembro de i92f, em todas as províncias, em que lhe 
não estiver ainda fielmente executado. 

« Paço das c1>1·tes, em 23 de Julho de 1822 - Carlos 
Honorio de Govêa Du1·ão, presiuente.-João Baptista Fil
guciras, sec:retario.-Alexandre Thomaz de MoJ'aes Sar
mento, secretario. » 

No dia 2 de Julho o Príncipe Regente D. Pedro 
em pessoa installa o conselho dos procuradores no 
Brasil, e as côrtes pretendêrão nulliüca-lo pAio se
guinte 

Decrclo de ~3 de Julho de 1822. 

" As cõrtes geraes, extraordinarias, e constituintes da 
nação portugn~Jsa, allendendo a que o decreto dado no 
Hio de Janeiro em f 6 de Fevereiro de i82:.! para a con
vocaçito de procuradores das provinci;ts do Brasil, excede 
ás faculdades do governo delegado por Sua l\lagestadc 
r.aquell11 cidade, é contrario aos decretos das cortes, altera 
o systema constitucional, e prejudica a definitiva regu
lação do govemo úo Brasil, que vai estabelecer-se na cons
tituição política da mooarchia, decretão o seguinte: 

" 1• E' nu!lo, illicito e de nenhum e/feito, o decreto de 
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16 de Fevereiro do presente anno, pelo qual o governo es-j (( 3.• Que o governo do Rio de Janei ro. õesobedececdo ás 
tabelecido no Rio tle Janeiro convoca um conselho de pro- cOrtes, e const!tuindo-se independente contra a vontade dos 
curadores das províncias do Bra~iL Fica pol"lanlÕ enexe- J?Ovos do Brasil, represen~ados neste con~resso, é goverf!O de 
quh·el 0 mesmo e será Jouo suspensa a sua execução em Jacto e não é governo de d1re~to; e a obedténcm voluntana da 
qualque . L ' d e 1 ·a" .· . ·. d · qualquer autondade será cnmmosa, menos quando ror obri-

• 1 par e 011 e~ JaJ fliiOCiflJd _o_. . . . gada pela força. 
'' _2 Far-se-_ha veE1flcar a res~oosabJIJdacle do m1ms1erto (( 4.• Que a delegação do Principe cesse immediatamente, e 

do I\ to. de JaneJro, nao só pelo CJlaclo tlecrelo, mas lambem que el-rei nomêe logo a regencia que h a d~ exercer esta dele
por quaesquer outros ac1os da sua administração, lj JTI que g'l~·ão , na fórma já mencionada. 
a responsabilidade possa Ler lugar. (( 5.• Que o Principo Real deve. recolher-<e a Pci~'lu~al no 

u Paço das col'les, em 23 de Julho de t822. _Carlos prazo de 4 mezes cont.ados drsde o dta em que lhe fO•· 11lt1mado 
Honorio de Govêa Durão, presidenle.-João Baptisla Fi i- o presente decreto: E no_ caso, não esperado, que elle ná~ obe
gueira, secretari.c.-Alexandre Thomaz de Moraes Sar- ~~~in~. esta dete1 mmaçao, se proverá como a conslttutçao de-
mento, secretano. >I " 6.• Que será tido como traidor o r.om mandunte de força de 

As côrtes mandão pro~essm· os membros da junla 
provisoTia do governo de S. P11ulo. 

u As côrles geraes, extruordinarias e censtiluinles da 
nação portugueza, decretão o seguinte: 

11 i· Serão processados, e julgados os membros da junta 
provisional do governo da proviocia de S. Paulo, que as
signárão a representação enviada ao Principe Real, em 
data de. 24 d~ Deze_mbi'O de :J ~2_1 ; e bem assim os quatro 
que ass1gnárao o discurso chng1do a Sua Alleza no Hio de 
Janeiro em o dia 26 de Janeiro do presente anno, para o 
que se envia ao governo a• mesma representaçito, e rlis
curso, afim de se transmillir ás autoridade competentes. 

u 2 · Não será exequivel alguma sentença conàemna
toria sobre o referido objecto, sem previa decisão das 
cortes. 

n 3 · Contra nenhuma outra pessoa, além das indicadas 
no artigo primeiro, se procederá pelos documentos, que 
nelle se referem, e factos a que elles se alludem. 

u Paço das cOrtes, em 23 de Julho de 18'22. -Carlos 
Honorio do Govêa DurflO, presidente.-João Baptista Fil
gueiras, secretario.-Alexandre Thomaz de Moraes Sar
mento, secretario. » 

O deputado Gyrão, em sessão de 23 de Julho de 
1822, apresentou a seguinte indicação : 

mar ou de terra que obedecer ao governo do Rio de Janeiro, 
não sendo a isso obrigado peta fo t·ça . 

(( 7.• Que por lodos os meios, que estiverem~ sua disposi
çãn, faça executar todas estas determinações. 

(( .Paço das cOrtes, 11 de Setembro de 18:.12.-:\Jonoel Dorges 
Carneiro.-Bento Pereira do Carrno.-J. A. Faria de Carvalho. 
-José Joaquim Ferreira de :Moura. >> 

Na sessão de 20 de Setembro de 1822, CGntinuon 
em c!iscussão u projecto offerecido pela commissão 
de Constituição, em consequencia dA indtcação do 
deputado Miranda, julgando nullo o DecJ'elo da con
vocação das côrtes constituintes no Brazil, promul
gado em 3 de Junho pelo principe Real; povque ex
cedia á autoridade de quem o prom ulgou; c em con
Lt·ario á vontade geral do povo do Brazil, seg undo o 
que dizião os deputados portuguezes no congresso, 
porque tendia a dissolver a !.iuspirada união do Brazil 
com Portugal, desfazendo o Pacto estabelecido J..>Ol' 
vontade geml, solemnemente declarado, e espa
lhando por todo o Brazil as sementes rla anarcbia(*). 

Na discussão a. este respeito tomárilo parte activa 
em l'avot· dos interesses do Brazil, os Srs. Costa 
Aguiar, Lino Coutinho, Barata, Antonio Carlos e
Alencat·.- (Sessão de 19 20 e 21 de Setembro.) 

u Teado sido adiada a felicitação que fez o general SESSÃO DE 23 DE SETEMBRO DE !822 - JURAMENTO DA 
Jorge de Avillez a este soberano congresso, pela rasão de GONSTITUIÇAO POLITICA DA MONARCHIA PORTUGUEZA. DE. 
se deverem esperar noticias do Rio de Janeiro para es- 23 DE SETEMBRO DE i822. 
clarecimento de sua conducta, observo que ellas tem che-
gado ~antas, e de .t~l ~a tu reza~ q~e sob~jão; e _por isso Aberta a sessão, levantando-se o presidente, e após 
requetro, que a fehc1taçao ~enctonada seJa recebtda com~ elle todos os Deputados e pondo 11 Mão direita sobre-
agrado. -Posta a votos fo1 approvoda. ,, . • . 

Mandão-se summariar os deputados brasileiros que 
tomáTão assento no congresso. 

•• Para Felippe Peneira de Araujo e Cas'tro: 
u lllm. e Exm. Sr.- As cOrtes geraes, e extraordina

rias da nação portugueza ordenão que se fllça logo pro
ceder a informação sumaria sobre os moli~os pelos quaes 
os deputados de Minas-Geraes, e de diversas outras pro
víncias do ultramar não tem vindo tomar assento neste 
soberano congresso. O que V. Ex. levarâ ao conheci
mento de Sua Magestade. 

u Deos guarde a V. Ex. Paço das cOrtes, em 23 de Ju
lho de 1.822. - João Baptista Filgueiras. n 

PARECER DA COMMISSÃO SODRE O DECRETO DE 3 DE JUNHO 
' 

Assustado o congresso portuguez com o inexpe
rado Decreto do Pl'incipe Regente, nomeou uma 
com missão a qual immediatamente deu o segui ute 
p:ueller: 

(( Para occorrer promptamente aos males, que póde occasio
nar semelhante decreto, peo,sa a commissão que as cOrtes se 
devem apressar a decretar o seguinte: 

(( L• Que o decreto de 3 de Junho proximo passado, que 
convoca no Bt•asil côrtes constituintes, 6 nu !lo. 

« 2.• Que os secretarias de Estado do Rio de Janeiro são al-

o Ltvro dos Santos Evangelhos, d1sse em alla voz : 
uJu1'0 guarda1' a Constituição Politica da Monarehia 
Portt~gueza, que acabão de DecretaT as C01·tes Consti
tUI:ntes da mesma Na f·ão. n e tendo assim jurado, se 
seguirão os deputados na forma da ordem da cha
mada, que era feita pelo Secretario Soares de Aze
vedo, e pondo igualmente cada um a mão rureita 
sobre o mencionado Livro dos Santos Evangelhos. 
proferirão em alto voz: as seguintes palavras: 
u Assim o Juro. n 

Passou-se 1\ assignar o tet·mo do juramento, que 
foi feito pela seguinte . forma: 

Termo do ju1·amento que prestárao o presidente e deputa
dos das côrtes ge1·aes, ext1'a&rdinarias e constituintes
da naçao portugueza, de guardar a constituiçao. 

•< Aos ao de Set0rnbro de 1822, em sessão das cOrtes geraes, 
extraordinarias e constituintes da naçào portugueza, na fórma 
por ellas d~terminada em sessão de 17 de Setembro corrtlnte. o 
Sr. presidente Francisco l\lanoel Trigos~ ~e Ara~o Mora~ 
prestou o juramento de guardar a consl!tUJção da monarch1a 
portugueza, decretada e assignada em seasão de 23 deste cor
rente mez, ter.do a mão direita sobre o livro dos Santos-Evan· 

tame.nte responsaveis pela i !legal idade de uma tão despotica de- (') Vejão-se 
term!Dação, e devem ser processados. 1 de Agosto. 

as cartas do Sr. D. Pedro de 26 de Julho, 4 e!> 
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gelhos e pronunciando a formula seguinte: cc Juro guardar a 
(( constituição politica da monarchia portugueza, que acabão de 
« decretar as córtes constituintes da mesma nação.-Francisco 
« Manoel Trigoso de Aragão Mora to. lJ • _ 

« E havendo assignado, todos os Srs. ?eputados pres~arao 
successivamente o mesmo JUramento, d1zendo : cc Ass1m o 
juro." 

Deputados brasileiros que jurárao a constituiçt.ío na 
sessao do dia 30 de Setembl'O. 

Ale:randre Gomes Ferrão, pela Bahia. 
Romualdo Antonio de Seixas, pelo Pará. 
Cuolodio Gonçalves Ledo, pelo Rio de Janeiro. 
Domingos da Conceição, pelo _Piauhy. . 
Domingos Malaqu:as dt! Aguiar P1res F~rre1ra, por Pernam

buco. 
Felix. .José Tavares Lyra, idem. 
Francisco Manoel Martins Ramo~. pelas Alagoas. 

· Francisco Muniz Tavares, por Pernambuco. 
Francisco de Souza Al01·eira, pelo Pará. 
Francisco Villela Oarbosa, pelo Rio de Jaeeiro. 
Fraocisc;o Xavier Monteiro da França, pela Parahyba. 
Junacio Pinto de Almeida e Cast ro, por Pernambuco. 
João Lopes d~ Cunha, pelo Rio-Negro. 
João Soares de Lemos Brandão, pelo Rio de Janeiro. 
João fheolon i o Segurado, por Goyaz. 
José da Costa Cyrne, pda Parahyba. 
Jos~ João Beckmao e Caldas, pelo Maraubão. 
Jus~ Lino Coutinho. pela Bahia . 
.José Martiniano dú Alencar, pelo Ceará. 
José Feliciano Fernandes Pinheiro, por S. Paulo. 
Lourenço Rodrigues de Andrade. por· S•nta-Catharina. 
Luiz Martins Ba ~los , plllo Rio de Janeiro . 
Luiz Nicoláo Fagundes Varella, idem. 
Manoel Felippe Gonçalves, pelo Ceara. 
Manoel Felix. deVeras, por Pernambuco. 
Manoel Marques Grangeiro, pelas Alagoas. 
Manoel do Nascimento Cast ro e Silva, pelo Ceará. 
Manoel Zeferino dos Santos, por Pernambuco. 
Manoel Antonio de Souza. pela Bahia. 
Miguel de Souza Borges Leal, pelo Piauhy. 
Pedro de Araujo Lima, por Pernambuco. 
Pedro Rodrigues Bandeira, pela Bahia. 
Antonio José Moreir a, pelo Ceará. 
Domingos Borges de Barros, pela Bahia. 
Francisco de Assis Barbosa, pelas Alagoas. 
.João Ferceira da Silva, por Pernambuco. 

NJo assignárão por não tel'ern comparecido ao 
acto, os deputados Antonio Carlos, Diogo Antonio 
Feijó, Francisco Agostinho Gomes, Costa Aguiar, 
Bueno e Li no Coutinho(*). 

formadas, pode conseguir a prosperidade da mesma nação, 
e precaver-se, que ella não torne a cair no abysmo, de 
que a salvou a heroica virtude de seus filhos ; decretão a 
segninle constituição política, afim de segurar os direitos 
de cada um, e o bem geral de Lodos os porluguezes. 

TITULO I 

DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUA.ES DOS PORTUGiJEZES 

CAPITULO UNICO 

''Art. i. A constituição pulitica da nação porlugue~a tem 
por objecto manter a liberdade, segurança e propriedade 
de todos os porluguezes. 

<c Art. 2. A liberdade consiste em não serem obrigados a 
fazer o que a lei não manda, nem a deixar de fazer o que 
ella não prohibe. A conservação desta liberdade depende 
da exacla observancia das leis. 

<c Art. 3. A segurança pessoal consiste na protecção,'que 
o governo deve dar a Iodos, para poderem conservar os 
seus direitos pessoaes. 

t< Art. 4. Ninguem deve ser preso sem culpa formada, 
salvo nos casos, e pela maneira declarada no artigo 203, 
e seguintes. A lei designará as penas, com que de_ vem. ser 
casliga.dos, não só o juiz que ordenar a prisfto arbllrana e 
os officiaes que a executarem, mas lambem a pessoa que 
a tiver requel"ido. 

"Art. 5. A casa de Lodo o portuguez é para elle um asilo. 
Nunhum official publico poderá entrar nella sem ordem 
escripla da competente autoridade, salvo nos casos, e 
pelo modo qne a lei determinar. 

((Art. 6. A. propriedade é um direito sagrado e inviolavel, 
que tem qualquer portuguez, de d·ispQr â S\la vontade de 
todos os seus bens, segundo as leis. Quando por alguma 
rasão de necessidade publica e urgente, for preciso que 
ellu seja privado deste direito, será primeiramente indem
nisado, na forma qne as leis estabelecerem. 

<<Art. 7. A. li1•re cornmuicação dos pensamentos é um dos 
preciosos direitos do homem. Todo o portuguez pode 
conseguinlemente, sem dependencia de sensura previa, 
manifestar suas opiniões em qualquer materia, com tanto 
que haja de responder pelo abuso desta liberdade nos 
casos, e pela forma que a lei determinar. 

((Art. 8. As cõrtes nomefirão um t1-ibunal especial, para 
proteger a liberdade da imprensa e cohibir os delictos re
sultantes do seu abuso, conforme a disposição dos ~r·· 
tigos 177 e 189. 

((Quanto porém ao abuso, que se pode faz(\r desta liber-
. . . . . _ dacle em matcrias religiosas, fica salva aos bispos a cen-

Decreto clu 7"et, sanccwnando a constttwçao portugueza. 1 sura dos escriptos publicados sobre dogma e moral, e o 
governo auxiliàrá os mesmos bispos, para serem punidos 

u o,. Joã~ por graça d~ Deos. e pela constitt!ição da mo- os culpados. 
narchw, re1 do remo umdo de Portugal, Bras1l, e Algarve "No Brasil haverá Lambem um tributJal especial como o 
d'aquem e _a lém mar em tHrica ele. Faço sa~er ~ todos os de Portugal. 
1~et~s subd1tos qu~ as cortes g~ra~s, e_xlra?rdmarJ~ s e cons- ((Art. 9. A. lei é igual para todos. Não ~e cleyem portanto 
l~tu~n~es dc~r~tárao, e eu ac~!lel, e JUrei a segmnle cons- tolerar privilegios do foro nas causas civis ou crimes, nem 
ltlu1çao poht1ca da monarclua portugueza. commissões especiaes. Esta disposição não compre!Iende 

CONS'IITUIÇÃO POI.ITICA DA MONARCHIA I'ORTUGUEZA, DECilE
l'AD.\ P.EJ,AS CORTES GV.RAES .EXTRAORDINA!liAS E CONS
TITUINTES, REUNIDAS E~! I,ISBOA NO AN Ó DE 1.821, .EM 
r;o~m DA SANT!SSD!A g INDIVISlVEL TlllNDADE. 

c As cortes geraes extraorclinarias e constitninles da 
nação portugueza, intimamente convencidas de que as 
desgraças publicas, que tanto a tem opprimido e ainda 
OllJli"Íillem, livcl'ão sua odgem no desprezo dos direitos 
do cidadão, e no csquer.imento das leis fundamcntnes da 
monarchia; c hal'endo outro sim censiderado que só
mente pelos restabelecimento destas leis ampliadas e re-

(") Qu~nto n estP. ha duvida, por isso que o seu nome eslâ 
comprchent.lido no numero dos que jurórão ou dos que assig· 
núnio. O que é re.ll, é que elle o outros, na se3são de 1'2, forão 
il limi narlo:; e considerados ex-deputados e ax.-portuguezes. 

as causas, que pela sua natureza pertencerem a juizos par
ticulares, na conformidade das leis. 

u Art. ·I o. Nenhuma lei, e muito menos a penal, será es
tai.Jelecida sem absoluta necessidade. 

u Art. :1:1. Tocta a pena deve ser proporcionada ao delicto; 
e nenhuma passará da pessoa do delinquenle. Fica abo-' 
lida a tortura, a confiscação de bens, e a infamia, os 
açoites, o baruço e pregão, a marca de feno t:juente, e 
todas as mais penas crueis ou infamantes. 

"Art. 12. Todos os portuguezes pode~1 ser admiltidos aos 
cargos publicos, sem outra distincção, que não seja a dos 
seus talentos e das suas virtudes. 

<<Art. 13. Os ofücios publicas não são propriedade de pes-
soa alguma. O numero delles será rigo1·osamente reslriclo 
ao necessario. As pessoas, que os houverem de servir, 
jurarão primeiro observar a c~nstitnição_ e as leis ; ser 
fieis ao governo; e bem cumpnr suas obngacaes. 

,, Art. i{j. Todos os empregados publicos serão esLricta-
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mente responsaveis pelos enos de officio e abusos do 
poder, na conrormidade da conslitlllção e da lei. 

11 Art. 15. Toei o o portuguez tem direito a ser remune
rado por serviços importantes feitos a pall·ia, nos casos, e 
pela rorma que as leis determinarem. 

« Art.16. Todo o portuguez poderà ap1·esentar por escrito 
ás CÓI'tes e ao poder executivo rcclamac;ões, queixas, ou 
petições, que devêrão Sei" examinadas. 

u Art. 17 . Todo o portuguez tem igualmente o direito de 
expor qualque1· infmcção dit constituição, c de requerer pe
rante a competente autoridade a efl'ectiva responsabilidade 
do infractor. 

«Art. i S. O segredo das cartas é inviolavcl. A adminis
tração do correio fica rigorosamente responsavel por 
qualquer infracção deste artigo. 

u AI'L. 19. Todo o portuguez deve ser justo. Os seu~ _prin
cipaes deveres são \'lmerar a reli ~ião ; amar a patria; 
defendei-a com as armas, qnaudo for chamado pela lei ; 
obedecer á constituição e ás leis respeitar as autoridades 
publicas; c contribuir para as despezas do e~tado. 

TITULO li 

DA NAÇÃO PORTUGUEZA, E SEU TERRITORIO, RELIGIAO 
GOVERNO E J)Yi'LISTJ.o\ 

CAPITULO UNICO 

u Arl. 20. A nação portuguesa é a união de todos os por
tugueses de é.mbos os hemispherios. 

O sen territorio fói'I11 J o Rei'llo-Unido de Portugal, 
Brasil e Algarve, e comprehendc : 

u r, Na Europa, e reino de Portugal, que se compõe das 
províncias do Minha, '!'ras-os-Montes, Beira, Extrcmadura, 
Alentejo, e rcil'IO do Algarve, e das ilhas adjacentes, Ma
deira, Porto Santo e Açores : 

"H. Ntt America o reino do Brasil, que se compõe da10 
províncias do Pará e Rio Negro, Maranhão, Piaully, 1\io 
Grande do Norte, Ceará, Parahiba, Pernambuco, Alagoas, 
Bahia, e Sergipe, Minas Geraes, Espirilo Santo, Rio de-Ja
neiro, S. Paulo, Rio' Grande do Sul, Goyaz, Matto Grosso, 
e das ilhas de Fernando de Noronha, Trindade e das mais 
que são adjacentes áquellc reino: 

I< IH. Na Africa occidental, Bissâo e Cacheu ; na Costa de 
Mimt, o forte ele S. João Baptista d'Ajuda, Angola, Bcn
guella e suas dependeucias, Cabinda e Molembo, as ilhas 
de Cabo Verde, e as de S. Thomé e Principc c suas de
pendencias: na costa oriental, Moçambique, Rio de Senna, 
Sofalla, Inhamhase, Quelimane, e as ilhas do Cabo Del
gado; 

11 IV. Na Asia, Salsele, Bardez, Goa, Damão, Di o, e os es
tabelecimentos de Mactío e das ilhas de Solor e Timor. 

"A nação não renuncia o direito, que tenha a qualquer 
porção de terrilorio não comprehen!lida no presente 
artigo. 

I< Do lcrrilorio do reino unido se fará conveniente divisão. 
Art. 21. Os portuguezes são cidadãos, e gozão dcst~ 

qualidade: 
11 I. Os filhoP de pai portuguez nascidos no reino unido; 

ou que, havendo nascido em paiz estrangeiro, vierão es
tabelecer domicilio no mesmo reino: cessa perém a ne
cessidade deste domicilio, se o pai estiver em paiz estran
geiro em serviço da nação: 

11 H. O; filhos illegtimos de mãi port,ugueza nascidos no 
reino unido ; ou qn~. havendo nascido em paiz estmn
geiro, vierãc estabelecer domicilio no mesmo rei'no. Po
rém se fo1·cm reconhecidos ou legitimados por Jlai es
ll'angeiro;e houverem nasddo no reino unido, Lerá lugar 
a respeito delles o que abaixo vai disposto em o n• v ; e 
havendo nascido em paiz estrangeiro, o que vai disposto 
em o n• V[; 

I< III. Os expostos em qualquer parte do reino unido, 
cujos pai~ se ignorem : 

11 LV. Os escra\'OS que alcanç.u·em carta de alforria: 
11 V. Os filhos de pai estrangeiro, que nasce rem e adque

rirem domicilio no reino unido ; com tanto que chegados 

á maioridad!' declarem, por termo assi<>nndo nos livros 
da camara do seu domicilio, que quc1~111 ~e 1· cidadãos 
porl11gucscs : 

'.' VI..: O.s estrangeiros, CJUe obtiverem carta ele natu
railsaçao. 

u Art. 2.2 .. '!'otlo o estrange iro, que f<lr de maior irlade e 
fixar dtJ!lll91llo 11'0 reino unido, podeJ·c\ obter a carta de 
nallll'alJsaQao. havendo ca~ado com mulher portugueza, 
ou adqncl'lllo no mc:mo remo al.,.um estabelecimento em 
capilaes de dinheiro, bens de rai~ ll"l'ir:ullurn ou inllus
tria; introduzido, ou exercitado dl"~m comm~rr:io a in
dustria util ; ou feito á nação serviços rele1•antes.' 
. u Os filll~s dt_ pai por_tuguez,que houver pe1·dido a qua

bdadc de cJrlatlao, se l11•erem maior idade e domicilio no 
reino unido. poderão obter carta de natnralisarão sem de· 
pendencia de outro reqnesito. · 

1• Art. 23. Perde a qualidade de cidadão por tn gnez: 
u L O que se nat~1railsar em paiz estrangeiro: 
« H. O que sem licença do governo acei tar empre"o 

pensão ou condccol·~ção de qualque1· governo estrangei~o: 
u Art. 2ú: O di1~ilo do e.xercicio publico se suspe nd e: 
« !. Por tncaJ;actdacle fistca ou mo1·al : 
« li. Por sentença que ~onclemnc a prisão ou degredo, 

em quanto durarem os ofle1tos 1la coademnação. 
« Art: 25. A rcligiüo cl~ na~ão portugue. a é é. catholica 

npostohca romana. l'e rm1ll~-se com tu rio aos cstran<>eiros 
o exercício particu lar de seus respecliros cullos. o 

_«Art. 26. A soberania resi.de essencialmente em a naç><lo. 
Nao pode porém ser cx.er01tada senão pelos seus repl·e
sentantes legúlmente clellos. Nenhum individuo ou cor
poração exerce autoridade publica, que se não rlirive da 
mesma nação. 

<c Art. .27. ~ nação .é livre e inclependentc, c não pode 
ser palnm on1o de l1Jnguem. A .ella somente pertence 
fazer pelos seus deputados juntos em có1·tcs a sua cons
Litui~~o, ou lei fundamental, Eem dependencia de sancção 
do re1. 

uAt·t. 28. Ac~nslituição, uma vez feita: pelas presentes 
côl"les extraordwarias e con~Lituintes , sómenle poderá ser 
reformada on alterada depms de ltaverem passado quatro 
an~os, cont.adus 1es~e a sua publicaç;'io; e quanto aos 
art1gos, CUJII execuçao depende de leis regulamentares 
contados desde a pnblicaçilo dessas leis. Estas reforma~ 
e alterações se fa1·ão pela maneira seguinte: 

u Passatlos que sejito os ditos quatro annos, se poderá 
propor em côrtes a reforma, ou alle1·ação que se p1·etender. 
A propost•< se rft lida tres vezes com intervallus de oito 
dias e se ror aclmittida <I discussão, e concordarem ua sua 
necessidacl ~ as duas terças partes dos deputados presentes, 
será red11sHlo a decreto, no qual se ordene aos eleitores 
dos deputados para a seguinte . legislatura, que nas pro
ctlraçõcs lhes confirão e~pecial faculdade pa1·a poderem 
fazer a pretendida alteração ou reforma, obrigando-se a 
reconhecei-a como constitucional no caso de chegar a 
ser approvada . 

"A legislatura, que vier munida com as referidus procu
ra ções, discnliní uovamenlc a proposta e se for approvada 
pelas duas terças partes, será logo havida como lei cons
tiL.ucional; .incl~1ida na co1~sliluição; e apresentada ao 
rei, na conlormtdade do art1go 1.09, para elle a fazer pu
blicar e executcr em toda a monarchia. 

« Arl. 29. O go ,emo da nação portuguesa é a monar
chia constitucional hercditaria, com leis fundamentaes, 
que re~ ulem ó cxet·cicio dos tres pode1·es publicos. 

"ArT. 30. Estes poderes são legislativo, executi vo e ju
dicial. O primeiro reside nas côrlcs com dcpendencia da 
sancção do rei art. 110, 111 e 112). O segundo está no 
rei e nos secretarios de estado, qne o cxercilão debaixo 
da autoridade do mesmo rei. O terceiro astá nos ju~es. 

11 Cada um destes poderas é de tal maneira independente, 
que um não poderá arrogar a si as altribuiçõcs dp outro. 

u Al'l. 31..Aclynaslia reinante é a da screnissima casa <le 
Bragança. o nosso rei actual ê o Sr. D. João VI. 
. 38 



30.2 HIS'l'ORIA 

'f 1 TU L O 1 I 1 divisão, posloque o numero de seus habitantes exoeda a 
195;000: 

DO PODER LEGISLATIVO OU DAS CÓRTES u li. As ilhas dos Açores formarão tres divisões se-
gundo a sua actual distr·ibuição em comurcas, e cad~ uma 

CAPITULO I deltas dará pelo menos dous deputados : 
na eleição dos deputados de cóttes. "~ri I. A respeito do Brasil a lei decidirà quantas divisões 

d_evao corresp~ r~ d~r a cada província, e quantos depu-
" Art. 3~. A nação I•Ortngueza é representada em cOrtes t.1dos a cada divrsao, regulado o numero drstes na rasiío 

isto é, no ajuntamento dc•s deputados, que a 11resma naçã~ de um por cada trinta mil habitantes livres: , 
par~ cs~e fim elege com respeito à povoação de todo 0 "IV. Pelo gue respt· ila 1' ao reino de Angola e Be~ 
ternLono portuguez. guella; 2• ás Ilhas de Ca!Jo Verde com Bisão e Cacheu · 

"Art. 33 Na eleição dos deputados tem Yo!o os por·tu- 3' il s de _s. 'l'lromé e Príncipe ~ suas dependencias; 4" ~ 
guezcs, quo es ti ve r em no exercício dos direitos de eidadão Moç;tnlbrque c s_uils dependeocras; 5'' aos estados de Coa; 
(art. 21, 22 , ~3, c 2!1), tendo domicilio, 011 pelo menos 6" aos estabelecrmenLos de Macáo, Solor e 'l'imor cada 
J•r•sidell(:ia d e: um nnno, er11 n conselho onde se fizer a um destas districtos formará uma divisfto, e da;·á pelo 
eleição. O domicil io dos milit ares da pri 111 eira linha e rnenos um deputado, qualquer que seja o numero de seus 
dos da anuacla se eutenrle se r no conselho, onde tem habitantes livres. 
qutll'tel pcJ·manentc os corpos a que pertencem " Art. 39. Cada divisã~ eleitoral elcgerú os deputados 

" Da prese nte di :; posição se cxc:eptuão: ' que lhe couberem, co 111 liberdade do os escolher em !CJda 
"I. Os mcnoics tle vinte e cinco annos; entre os a ,rrovi?cia ~e~algum f11r ~leito em muitas divisões, pre

qua<·s c~m Lntlo se niio ~on!PI'l' lie~ ~l em os casados que li- val~ccra _a eleiçao que se frzer naquella, em que dle tiver 
verem vtnte annos ; os officwcs mthtares da mesma idade. residenciU: se e_m nenlmma dcllas a rlver, será p: eferida 
os IJaclHlreis rormados; c os clt' rigos de ordens sacras; a da sua naturalidade: se em oenLuma tiver naturalidade 

"11. Os filhos famílias, qnc estiverem no poder e com- ner~ residencia, prevalecerá aquella, em que obtiver 
pauhia de seus pais, sa!Yo se sc1 drem officios publicas: ma1~ r. numero d~ votos ; derendo em caso de er11pate 

"![I Os r.rindos de se rvir; não se entende 11 do nesta de- deCJd_u· a sorte. Este desempate se fará na junta prepa
norninação os lei teres e abegões, qne , i verem em casa se- ratona de cOrtes (art. 67). Pela outra ou outras divisões 
parada dos laVI'a(iores seus amos: serão chamado;; os substitutos conéspondeotes (art. 86) . 

u IV. Os vadios, isto, os que uf1o tern empr·ego, ofllcio "Art. úO. Por cada_ deputado se elcgerà um suustituto. 
ou modo de r ida conhecido: ' " Art. 4l. Cada legislatura durará quatro unoos. A elei-

" V. Os regulares, entre os quaes se não comprehcndem ção se litrá portanto em atH!Os alternados. 
os das ordens militares, nem os secularisados: "~rt. 42 . A eleição se fa_rá directamente pelos cidadãos 

''VI. Os que para o futuro, em chegando a idade de reurudos em asse~~léas elettoraes , ú pluralidade de votos 
vinte e cinco annos complet rs, nilo souberem ler e es- dados. em es~rul11110 secreto: no que se procederá pela 
crever, se tiverem menos de clezasete quando se publicar manerra segumte : 
a constituição . . "Art. 43. Haverá em cada freguezia um livro tle ma-

" Art. 3ú. São absolutamente inelegíveis: trieula 'rubricado ,Pelo presidente da camara, no qwl o 
,, 1 . Os que não podem votar (art . 33) : parocho escrevera ou fara escrever por ordem alfabetica 
ull. Os que não tem para se sustenlar renda sufficiente os nomes, moradas, e occnpações de todos os freguezes 

procedida ele bens de raiz, commer-::io, industria ou em~ que tiverem voto na eleição. Estas matriculas serão ve
prego : rificadas pela camara, e publicadas dois mezes antes da 
. «<II. Os apresen tados p01: fallidos, em quanto se não reunião das usst mbléas eleitoraes, para se poderem notar 
JUStificar que o são de boa lé. e emendar quaesquer illegalidades· 

" lV. Os secretarios e conselheiros de estado: · "Ar~. 44. A car;oar': de cada conselho designará com;; 
u V. Os que servem ampregos da casa real: convemen~e ~ntec1paçao tantas a• assembléas primarias 
"VI. Os estrangeiros, posto que tenhão carta de oatu- n~ seu_ d1stncto, quantas co'n_vier segundo a povoaçãb e 

ralisação : d1stanr.~a dos lugares; quer seJa nccessario reunir muHas 
" VII. Os libertos nascidos em paiz estrangei1 o. freg~ezJas en~ uma só assell,lbléa, quer div idir uma fre-1 

"Art. 35. São respectivamente enelegiveis : guez1a em mnrlas ~ssrmiJl éas: com tan to que em ncuhuma \ 
"I. Os que não liYerem naturalidade ou residencia con- destas rorrespondao menos de dois mil habitdnte~ nem 

tioua e ac tual, pelo menos de cinco annos, na província mais de seis mil. ' 
onde se fizer a eleir.ão: "No ullmmnr, se for muito incommo o reunirem-se em 

" 11. Os IHspos nas suas dioceses : uma só assembléa algumas freguczia·s rumes pela sua 
" 111 Os parochos nas suas freguezias: • grande distancia, poderá em Citda uma < ellas formar-!e 
" IV. Os magrstrados nos districtos, onde individual ou urna só assembléa, posto que não chegue a ler os douâ 

collc~ialwen te cxercilão jurisclicção; o que senão entende nril habitantes. 
todavw com os membros do supremo tribunal de justiça "Art. LJ5, Se algum cousel ho não che.,ar a ter dois mil 
(art. t91 ), nem com CJutras autoridade cuja jurisdicr,ão se II~bilante~ , formará com tudo uma ass~rn!Jiéa, se tiver 
e~tende u todo o reino, não sendo das especialmente pro- m1l ;_c nao os tendo, se ~mir;i ao conselho de menor po
lubrdas. . voaçao quo ll!e ficar conl1guo. Se ambos unidos ainda não 

u V. Finalmeutc niio podem ser· elei tos os com mandantes ch ~garem a conter mil habitantes, se unirão ao outro ou 
dos corpos da primeira e segunda linha pelos militares outros; de_vendo repu!~r-sc cabeça de lodos aquclle, 
seus sul..ditos. que for ma1s central. Esta reunião será dcsianada pelo \ 

11 ~ rl. 36. Os depolndos em uma legjslatura podem ser respectivo ac~m i_nis trador geral (art. 212). o . 

reelc1tos para as seguintes. . 11 N~SJlrOVIDCias d_o :Ultramar a lei modificará a presente 
"Art. 37 .As eleições se farão por divisões eleitoraes. cada dispos1çao, como exigir a commodidade dos povos. 

divisão se forma1·ú de modo, que lhe COITespondão tres até "Art. 46. A ca~ara designará t~mbem as igrejas, em 
seis deputados, regulando se o numero destes 11c1 rasão que se ha de reuou· cada assemblea, e as freguezias ou 
de um por cnda trinta mil habitantes livres: podendo com ruas ~e lo&ares de uma freguezia, que a cada uma per
tudo tada di visito admi ltir o augmenlo ou diminuição de tençao: hcaodo eoLeudiclo, que oinguem será admillido 
qnim.e mil, do maneira que a divisão, que liver entre a vota~· em assemi.Jléa diversas. E~tas designações Janç11rá 
75;DOOO e 105:000, dará tres depu tados; entre i05:000 o escnvão da camura em um livro de eleição que nella 
e i 3ti;OOO dará quatro ; entre 135;000 e 165:000 dará !Javera, rubricado pelo presidente. ' 
r.inro; ~olre 165~00 ~ ~95,000 ~ará eeis deputados. "Arl. 47. Nos conselhos, em que formarem muitas as-

" Ar2· 38. A rltspos1çao do artigo anteceden to lem as semiJléas, o presidente da camara presidirá aquella que se 
cxcep<;oes scgn rntes: reunir na cabeça do consdho; e reunindo-se ali r mais de 

" I. A cidade de Lisbo<~ e seu lermo form~trá uma só, uma, áquella que a cúmara designar. -(\s outras serão pre-
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sididas pelos vereadores eiTeetivos; e não bastaíHio estes, 
pelos elos annos antecedentes: uns e outros a camara dis
tribuir·à por sorte 

1< Nos conselhos, em que os vereadore!i efl'c1:tivos, e os 
dos annos antecedentes não preencherem o numero dos 
presid~les, a camam nomear(! os qne faltarem. 

H Na cidade lle Lisboa, em quanto não houver· bastantes 
vereadores electivos, será e~la falta suprida pelos mi
nistros dos bairos e pelos desembargadores <la relação, 
distrihuiuo~ pela camara. Porem estes presidentes, reu
nidos qne sejão as assembléas na form ;t abaixo declarada 
(art. 53), lhes praporão de accordo com os pai'Ochos rluns 
pessoas ele confiança publica, uma para entrar no seu 
lugar, outro para um dQS rlois secretarias (art. 5~), e feito 
auto desta eleição, sahirão da mesa. 

(( Art. 48. Com os presidentes assistirão nas mesas de 
cleiç'1[o os parochos das igrejas onde .;e fizerem as reu
nit)es. Quando uma frcgnezia se dividir em muitas as
sembléas, o parocho designará secretarias que a ellas as
sislão. Os ditos parochos ou sacerdotes tomarão assento á 
mão dil·eita do pr·esiden te. 

« Art. 49. As assembléHs eleitoraes serão publicas, an
nnnciando-se previamente a sua abertura pelo toque de 
sinos. Ninguem al!i entrará armado. Ninguem lerá pre
cedencia de assento, excepto o presidente e o parocho ou 
sacerdote assistente . 

u Art. 50 Em cada assembléa estará presente o livro 
ou livros de matricula. Quando uma freguezia formar 
mullas'assembléas, haverá nellas relações auteulicas dos 
moradores que as formão, copiadas do livro da matricula. 
Haverá lambem um caderno rubricado pelo pr·esidente, 
em que se escreva o auto da eleição, 

1< Art. 51. As assembléas primarias em Portugal e Al
garve se reunirão no primeiro domingo de agosto do se
gundo anno da, legislatura : nas ilhas adjacentes no pri
meir·o domingo de abril:· no Brasil e Angola no primeiro 
domingo de agosto do anno antecedente; nas ilhas do 
Cabo Verde no primeiro domingo de novembro lambem· 
do anno antecedente: nas ilhas de S. Thomé e Príncipe, 
Moçambiquc, Goa, e Macáo no primeiro domingo de no
rembro dous annos antes. 

« Art. 52. No dia perfixo no artigo antecedente, á hora 
determinada, se reunirão nas igrejas designadas os mo
radores de_ cada con~elho, que tçm votos nas eleições, le
vando escnptos em hslas os nomes e occupações das pes
soas, em quem votão para deputados. Cada uma destas 
listas deve encerrar o numero dos deputados que tocão 
áquella divisão eleitoral, e mais outros tantos para os subs
tit\lirem. No reverso dellas irão declarados os conselhos 
e freguezias dos votantes, e sendo estes militares da pri
meim ou ~egunda linha, lambem os corplt' a que per
tencem. Tudo isto será annunciado por eCJitaes. que as 
camaras mandarão affixar com a conveniente anlicipação. 

« Art.. 53. Reunida a assembléa no lugar, dia, e hora 
determinada, celebrar-se-ha uma missa do Espírito Santo; 
finda a qual, o paroeho ou sacerdote assistente, fará um 
breve discurso analogo ao objecto, e lerá o presente 
capitulo das eleiçaes. Logo o presidente de accordo com 
o parocho, ou sacerdote, proporá aos cidadãos presentes 
duas pessoas de confiança publica pé.ra escrulinadores 
duas para sceretarios da eleição, e em Lisboa uma par~ 
presidente, e outra para secretario, nos termos do art. 47. 
Proporá mais tres para revezarem a qualquer destes. A 
assembléa as approvará ou desapprovará por algum signal 
como de levantar as mãos direitas: se alguma dell<js nã~ 
for approvada, se re_novará a prop~sta e a votação quantas 
Tezes for necessana. Os escrutrnadores e secretarios 
eleitos tomarão. assento aos lados do presidente e do pa
rocho. Esta eleição será logo escripta no caderno e pu
blicada por um dos secretarias. 

M Art. 64. Depois disto o presidente e os outros me
sarios. lançarão as suas listas em uma urna. Logo se irão 
aproxrmando á mesa um e um todos os cidadãos presen
tes; e estando seus. nomes escriptos no livro da malri
aula, entregarão as hstas, que sem se desdobr1lrern serão 
lançadas na urna, depois de se confrontarem as i~scrip
ções postas no reverso dellas com as pessoas, que as 

aprt>sentarem. Um dos sacerdotes irá descarregando no 
livro os nomes do qne as entregarem. 

« Art. 55. Fint.ia a votação, mandará· o presidente 
contar, publicar, c 1;screvcr· 110 anlo o numero das listas. 
Então 1un dos escrulaclorcs irit lendo em voz alta cada 
uma dellas, bem como as inscr·ipções postas no seu reverso 
(art. 52), riscando-se das li:;tas os votos dado' nas pes
soas prohibidas em os numeros H, rtr, IV e V do art. 35. 
Como o esc rutinaclor for lendo, irão os srcrelarios escre
vendo, cada um em su<t reta~ão, os nomes dns votados e 
o num ero dos votos que cada um for obtendo : o que 
farão pelos uumeros successivos da numeração natural, 
de sorte que o ultimo numero de cada nome mostre a to
talidade do:; votos que elle houver obtido; e, como fo
rem escrevendo estes numeros, os irão publieitndo em 
I'OZ alta. 

" A rl. 56. Acabada a leituTa das listas, e verificada a 
confor·midade <las duas relações pelos escrutinadores 
e secre tarios, um destes publicará na assembléa os no
mes rle todos os I'Ola los, e o oume1·o dos votos que teve 
cada um. Irnmediatamente se esr:rev,erão no auto por 
ordem alfabelica os nomes dos votado~. e por ex ten~o o 
numero dos votos de cada um. O auto será assignado por 
lodos o:; mesarios, e as listas se queimarão publica
mente. 

" Arl. 57. O:; mesarios nomearão logo d.:Jis rl'enlre si, 
paro nos dias abaixo declara<los (art. 61 e 63) irem aprc
senlar a copia do au1o na junta que se ha de reunir na 
casa ela camara, se no conselho houver muitas assembléas, 
primarias, ou na que se Ira de reunir na cabeça da divisão 
eleitora', se houl'er uma só . t\ dila copia será liradá por 
um dos secretarias, feehada e lacrada com sello. l~nlão se 
haverá por dissolvidà a asscmbléa. Os cadernos e rela
ções se guanlariw no archivo da camora, dando-se-lhe a 
maior publicidade. 

<< Art. 58. No auto da eleição se declarará que os ci
dadãos, que formão aqttellet asserttblea, outorgão aos de
putados, que sahirern eleitos na junta da cabeça da divisão 
eleitoral, a todos e a cc1da um, amplús podere; para que, 
·reunidos em côrtcs com os das out1·as divisões ele toda a 
monarchia portugueza, possão, como representantes da 
nação, (aze1· tudo o que for conducente ao bem geral della, 
e cumprir suas (uncçaes 11a conformidade, e de11t1·o dos 
limites que a constituição prescreve, sem que posslto de
l'ogar nem altem?' nenhum de se•.1s m·tigos: e que elles 
outorgantes se obrigão a cumprir, e ter por valido tudo o 
que os ditos t!leputados assim fizerem, em conformidade 
da mesma constiluiçlto. 

u Art. 59. Se ao sol posto não estiver acabada a vo
tação. o presidente mandará meller as listas e as relações 
em um cofre de trea cltave~, que serão destribuidas por 
sorte a tres mosarios. Este cofre se guardará debaixo de 
ckave na mesma igreja, e no dia seguinte será apresen
tado na mesa dp. eleição, e ahi aberto em presença da as
sembléa. 

11 Art. 60. So o presidente, depois de entregues todas 
as listas, prel'ir que o apuramento dellas não poderá con
cluir-se até a segunda feir·a seguinte, proporá de accordo 
com o parocho aos cidadãos presentes, como no art. 53, 
escrulinadores e secretarias para outra mesa. Para esta 
passará urna parte das listas, e nella se praticarà simul
t~tneamenle o mesmo que na primeira, onde finalmente 
se rMnirão a · quatro relações, e se procederá como fica 
disposto no art. 56. 

(( Art. 61. Quando no conselho houver mais de uma 
assembléa primaria, os portadores das copias dos autos 
da eleição (arl. 57) se reunirão no domingo seguinte, e no 
ultramar naqnelle que H baixo . vai declat·~do (art. 74), á 
flora indicada nos editaes, em JUnta publica na casa da 
camara com o presidente desta, e o parocbo quo_ CO!f tllle 
assistio na assenrblé11 antecedente. Logo etegcrao dentre 
si dois escrutinadores o dois secretarias ; e abrindo-se os 
ditos autos, o presidente os fará ler em I'OZ alta, e os_se
cretarios irão escrevendo os nomes em duas relaçoes. 
D'ahi em diante se praticarâ o mais- que fica disposto 
nos arts. 55 e 56. 

• Na divisão de Lisboa fica cessando a présente junta, 
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c só tem lugar a que Yai determinada no art. G3, que srrá ela r<~dos no aTl. 58, cujo teot· >c transcreverá no mesmo 
formada elos portaúorcs d11s li•tas das a·ssembléas pri- au (o. 
marias. · " Art. 70. Con(·luido rste <~cto, a ass<:'mb!éa assistirá a 

u Art. 6:2. Os me~nrins su(·ressivamet eleg~ritõ dons um Te-Dwm. cantando na igreja priucipal, indo entre os 
d'entrr si, CJUC no dia alJ<tixu clrcla rado (att. 63) apre- me:. arios aqudles depul;.clos que se achan m presentes. 
sentem a copin deste auto na jtmla (la cnheçn da divisão u At t. 71. A c:at.la deputado re entngará uma oopia do 
clciloral. A respl'ilo clrsta copia, da di ssolu~;;ão da junta, auto da eleição, e se remettcrá logo ou tra ;, deputação 
e da guarda c publicidade do róld('l'nO c rch1ções, se f;u ·á p<'t nwnenle (art. H7), lirnd<tS por um tabellião, e confe-
o mesmo qnc fica disposto no nrt. 57. ridas pelo escrirão da camara. 

u Art. 63. No terceito domingo ele agosto, e nas ilhas « Art. 7'1.. As duvitlas que occorrerem nas nsscmbléas 
adjacen tes e nllramar naqoelle que abaixo vai declarado primarias, serão decididas verbalmente e sem recurso por 
'art. 75), se congregarao em junta publica na ca~a da urna commissão de cinco membros, eleitos na occasião, e 
~amara da rahec;;t da dhi-ão élciton.t os portadores das pelo modo porque se procede a formação da mesa (ar
copias dos autos de toda a dh isão cot11 o p1 c~idc nte ela Ligo 53).• 
mesma camara, c o parocho que com elie as~islio na as- « Porém esta commissão não ctJ nhecer;'t das duvidas 
.emhlea antecedente. lroccdcraõ logo a eleger cscruli- relathas á elcgabilidade das pessoas l'otadas, saho nos 
nadores c secreterios ; JH'alicar-sc-ha o mesmo, que fica termo~ do art. 55; por· pertencer aquclle conhecimento 
disposto nos atls. (. I e 55 v. Cumu u escrulill ador; e a pu- á junta prcpataloria de r·õrtes :art.. 77). 
rados os vutos, sahirito eleitos deJ,ulados, assim ordina- ,, Art. 73. Nas asscmhléas cleiloraes só poderá tra
riós como subslilnto~. aqucllcs que obti1•erem plurali- Lar-se de objectos relativos ás elei.;ões. Set•á nullo tudo o 
dadc absoluta, isto é, aquclles cujo' nomes se ucharem que se fizer contra esta úisposição. 
escriplos ctn mais de metade das listas. O'cntrc elles «Art. 74. Nas ilhas adjacentes e ulltamar se obser
serão deputados ord inat·ios o~ qne tiverem mais votos, e vará o disposto neste capitulo com as modifica{:õcs se
substitutos os que se lhe seguirem immcdiala tu ente; e guinles: 
por essa ordem 'c escrevctão seus nomes no auto. Etu « L l'ias ilhas adjacentes á reunião da junta da cahcça 
caso de cmp;,Le decidirá a sol'le. nepois se pal'liciparà o da divisão eleitoral (a rl. 63), se fHá no primeiro do
mais. que fica disposta no art. 56, ficando cntendirlo que mingo depois que a ella t.:hegarem os poderes dos outros 
as relações se hüo de guardar, como dispõe o arl. 62. das eleições de toda a divisão. !'ara o segundo escrulinio 

<< Art. Clls. Se não obtiverem pluralid~de absoluta as asscmblé:ts primar·ias se reunirito no terceiro dominuo 
pes oas bastan:es 1wra prccncltet o nutnt•rc dus deputados depob que em cada consellw se houverem recebido da 
e substitutos, se fará urna relação, que <:tnlenlta Lresvezes junla da calJeça da divisão as copias (art. 65); as juntas 
o nnmcro que faltar, formada dos nomes doquelles-que de conselho no domingo seguinte ao dito terceiro do
Liverent mais votos, com dcclamção do numero que teve mingo ; as de cabeça de divisão no primeiro domingo 
cada um. Esta relação será lida elll voz alta, c copiada no depois que a clla chegarem os portadores dos autos das 
aulo. Feito isto, a junta se haverá por dissolvida. eleições de Loda a divisão. 

u Arl. 65. o pt'esiuenle far<\ logo publicar a dita re- « IL No ultramar as juntaS" d~ conselho, as de cabeça 
!ação, c, tiradas por um tabelião tan tas copias del!a quantos de .d.ivisfto, e_ no segundo escrutínio as as assemiJléas pri
rorem os conselhos da divisão eleitoral, assignadas por manas e as JUntas de coeselbo e de cabeça de divisão 
clle e conferidas pelo es!:rivão da camara, as rcmellerá ás se reuniraõ no domingo que designar a autoridade civiÍ 
CHmaras dos dilos conselhos. Os presidentes destas imme- superior da província, e seril o mais proximo possível. 
dial-amente rcmetteraõ copias tiradas pelos escrivães das « UL As reuniões para o segundo escrulinio em An
mesmas_, c por ambos assignadas, aos presidentes que gola, Cabo Verde, Moçambique c i\Iacáo, não dependem 
forão das assembléas primanas, para as fazerem logo re- da votação dos habitantes dos lugares remotos de cada 
gislrat· nos cadernos de que trata o art. 50, c lhes derem -uma de~tas divisões; dçvcndo votar nel!as os que se 
a maior publicidade. acharem presentes em um praso tal, que nfto se retarde' 

« Art. 66. No mesmo tempo us carnarns convoearaõ consideravelmente o COill}Jiemento das eleições. 
por cdilaes (arl. 52) os morarlores do oonscllto para nova 
reunião das <\SSembléas primarias, annunciando : 1" que 
csla se furá no_ tcrccil·o domingo depois daquel!e em que 

CAPITULO U 

se congt•ego11 a Jllnla da rabcça da t! ivisão eleitoral e nas Da reunião das córtes. \ 
illtas adjacentes e ultramar uaquollc que ui.Jaixo vai' decla- 1 

rudo (art. 14) ; 2" qt1al é o numero dos deputados ordi- «Art. 75. Ante~ do dia quinze de Novedrbro os deputados 
na r i os c substitutos que falta para se eleger; 3• que os se apresentaraõ á deputação permanente, q_uc faní escrever 
volantes ltãu de formar suas !istus tir~ ndo o t.lilo numero seus nomes em um livro de registro, com declaração das 
d'entre os nomes iuc!uidos na rclaçito, que foi remeLLida divisões cleiloraes a qne pertencem. 
da dila junta, a qual serú LI anscripta nos cdilaes. « Ar L. 76. 'o· dia quinze de Novembro se reuniraõ os 

" Art. U7. 'esta segunda rl!ttnião das asscm!Jiéas pti- deputados em pr·imeira junta p1'epm'alo•·ia na S'lla das 
n\arias se procetlerá eUJ tudo como fica disposto nos arls. cortes, servindo de pr~sicJcnLe o da deputação permanente, 
5ls, 55, {j,G, 51, 59, 60, 6t, 62 e 63 , com declaracão: 1• e de escrullnadores e secrelarios os que ellu nomear 
que os mesarios serão os mesmos, que forão na p"rimeira d'entre os S(!US membros. Lngo se procederá na verifi
Tcun ião; 2" que as t·elações vinda< da cnbcça da divisão cação das procurar;ões, nomeando-se uma commissão de 
elerloral se guardarão nos arcbh·os Lias camaras ,· 3• CIUC cinco deputados paru as examinar, e oulm de trcs para 

examinar ns dos ditos cinco. upurados os votos em a nova junta ria cabeça da divisão, 
saltt\·ão eleitos ~lcpulttdo~ oru i na rios e subslitulos aquelles, « Art. 77. Até ao dia ~O de Novembro se continuará a 
em que recah 11 c111 mats volos (art. 63 ), postoquc não reunir• uma ou mais vezes a junta preparaloria para veri
obLcnhãu a pltll alidaúc nbsoluta, devendo em caso de ficar a legitimidade das procurações e as qualidad~s dos 
empale decidir a sorte. Na f:dta ou impedimento de ai- eleitos, resolvendo definilivameme quacsquer duvidas que 

l I sobre isso se moverem. gum (os mesal'ios se e eg'cri\ outro, como na primeira 
, e1.. « ArL. 78. No dia 20 de Novembro a mesma junta ele-

gerá d'entt·e os úeputados, por escrutínio secreto á plu
« ,\I' L. 68. Enl ão se lia verá por disso I vida a junta. O ralidadc absoluta t.le votos, para servirem no prfmeiro 

livt u da ch.:i~ão se guanlaril uo nrr.ltivo da camara depois mez, um presidente c um vice presidente, e á pluralidade 
úc se lhe haver dado a maior publicidade. rclalha quau·o S.Jct·eLarios. fmmediatamcnte itao todos á 

« At't. li9. ~o nu to de~ta elei~:ão se declarará bc1ver igreja cathedrnl asoislir a urna missa solemne do Espirito
CO!l stu~o pelos .at.tl~s rem.ellitlos de todas as asscmbléas Sa~to, e no Tio~ della o celebranle defeJ'irá o juramento se
ptunarws ria dJVt>aO clcttoral, que os moradores d.ella gmole ao prestdenle, que pondo a mão direita no livro dos 
outllrgárào aos deputados agora eleitos os poderes de-, Sautos-Evangelltos, dirá: « Juro manter a religião catilo-
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" lica apostoli.::a romana, guardar e fazer guardar a L'OllS
" tituição politica da monarchia portngueza, que dccrelá-

rão as CÔI'les rXll'DOnlinarias e constituinte~ elo anno de 
" 1821, e cumprir l.Jem e Oelmente ~s obrigações de de
" pulado em côrles, na conformidade da IIICsma consli
" tuição. " O mes•no juramento prcstarú o vice-presi
den te e deputados, pondo a mão no lil'ro elos Evangelhos, 
e dizendo sómenle: " Assim o juro " 

" i\rl. 79. Acabada a solen111idade religiosa os depu
lados se düigiráõ ú sala das côrtcs. onde o presidente 
declararà que estas se achão installadas, l'\om~arú lego 
uma deputação composta de 12 deputados, dous dos 
quaes serão secreta rios, para dar parte ao rei da rcfel'ida 
inslallação e saber se ha de assistir á al.Jcrtura das côrtes . 
Achando~se o rei fóra elo lugar das côrtes esta participa
ção se lhe fará por escripto, e o rei respontlerá pelo 
mesmo modo. 

u Art. 80. No primr.iro dia do mez de OezeroiJro de 
cada anuo o presidentr, com os deputados que se acha
rem presentes em Lisuoa, capital do reino unido, abrirá 
illlpreterilelmllnle a primeira sessão de co1·tes. Neste mo-· 
men1o cessará em suas fnncções a deputação pcrma-
uenle. ~ 

« O rei assistirá pesso;dmenle, se fôr sua vontade, 
entrando na sala sem guarda, acompanhado sómenle das 
pessoas que determinar o regimen to do goverr;o interior 
das clirt~s. Fará um discurso adequado á solemnidade, a 
que o presidente de\'C responder como cumprir. Se não 
houver de assistir irão em seu nome os secretarias de 
Estada, e um delles recilartí o referido discurso, e o en
tregará ao presidente. Isto mesmo se deve observar 
quando as cortes se fecharem. 

<< AI'L 81. No segundo anno de cada legislalul·a não 
haverá júota preparaloria nem juramento (art. 76, 77 e 
78), e os deputados, reunidos no dio 2'0 de Novemhro na 
sala das cortes, servindo de presidente o ultimo do anno 
passado, procedcráõ _a elegei' novo presidente, vice-presi
dente e secretarios, e havendo assisliào á missa do Espí
rito-Saulo p1:ocederáõ em tudo o mais como no primeiro 
anno. 

<< Art. 82. ,\s cortes, coro justa causa, approvacla 
pelas duas le1·ças partes dos deputados poderàõ trasla
dal·-se da capital deste reino para outro qualquer lugar. 
Se durante• os intervallos das duas sessões de cortes so
brevier invasão de inimigos, peste ou outra ca11sa urgen
tíssima, poderá a deputação permanente determinar a re
ferida trasladação e dar outras quaesquer providencias que 
julgar convenientes, as quaes licaráõ sujeitas á approva
ção das co1·tes. 

" Art. 33. Cada uma das duas sessões da legislatura 
durará Lres m~zes consecutivos, e sómente podrrá proru
gar-se por ma1s um: 

!' r. Se o rei o pedir. 
(( 11. Se IIOUI'el' justa causa arpTOVatla pelas duas ter

ças partes dos deputados presentes. 
c< Art. 84. Aquelle que sallir eleito deputado não será 

escw,o senão por impedimento legitimo e permanente, 
jusLiOcado perante as cOrtes. Sendo alguem reeleito na 
eleição immediala lhe llcará livre o escusar-se; mas não 
poderá durante os dous r.lmos da legislatura de quo se 
escusou aceitar do governo emprego algum, sal v o se este 
lhe compelir por antiguidade ou escala na can'eira de sua 
profissrto. 
• <• Ar. 85. A justificação dos impedimentos dos depu
tados residentes no ultramar se fará perante a junta da 
cabeça da respectiva divis1o eleit<mtl se ainda estrvcr reu
nida, e, não o estando, perante a junta preparatorh 
(art. 77) ou perante as cortes. 

« Art. 86. Quando algum deputado fô1· escuso a auto
ridade que o escusar cbamará logo o seu substituto, se
gundo a ordem da pluralidade dos votos (art. 63). 

« Art. 87. Coro os deputados de cada uma das divisões 
eleiloraes do ultramar virá logo para LislJoa o primeiro 
substituto, salvo se em Portugal e Algatve residir algum, 
no qual caso entrará este em lugar do deputado qu.!l fal .. 
tar. Se forem reeleitos alguns dos depulados ell'eclivos vi-

ráõ logo tantos sul.Jstitutos quantos forem os reeleitos, 
descontados os que residirem em Portugal e Alg;ll'l'e. 

« Art. 88. As procuraç.õ<'s dos substitutos, e be111 
assi m as dos derutados que se não- aprusentárãu no dia 
apr<~zali ''• serão rcriricada;; em côrtes por uma uonunis.são, 
e assim a uns, como a outros, o presidente deferirá ju
ramenlo. 

u Ar!. 89. Se os deputados de alguma pro\'incia não 
puderem apresr.ntar-S<'· em CÔI'tes, impedidos por invasão 
de inimigos cu bloqueio, conlinuaráõ a servir em seu lu
gar os deputados antecedentes até CJUe os impedidos se 
apres~utem. 

<< Art. 90. As sessões serão publicas, e sómenle po
derá have1· sessão secreta quando as cO rtes, na conformi
dade do seu regimento inte1·ior, e11lc~derem ~t·r nccessa
rio, o que nunca terá lugar tratando-se tle discussão 
de lei. 

« A!'l. 91. Ao rei não é permitlido assistir á cõrt<'s, 
excepto na sua abertura e conclusão. Elias não poden\õ 
dclibera1· em sua presença. Indo, porém, os secrelarios 
de Estudo em nome rio rei, ou chamados pelas cortes, 
propôr 011 explicar algum negocio, poderáõ assistir á dis
cussão e falíar nella, na conl'olmidadc do regimento elas 
córles; mas nunca estarão presentes á votação. 

« Art. !>2. O secretario de Estado dos negol}ios da 
guerra 11a pri1ucira sessão depois de abertas as côrl<'s irá 
informa las do numero ele tropas que se acharem acanto
nadas na capital, e na distancia 1le ·12 leguas em redor, 
e bem assim das posições que occuparem para que as 
côrles de-te1mincm o CJUC convier. 

" Art. !J3. Sobre Ludo o que fôr relativo ao gov"rno e 
ordem iuterio1· dus cOrtes se oiJservará o seu regi1nento, 
no qual se poLlcráõ fater para o futuro as alterações 'Con
venientes. 

CAPITULO lii 

Dos dep11tados de cortes. 

« Art. 94. Cada deputado é procurador o J•e presen
tanlc de toda a nação, e não o é sómentc da divisão que 
o elegeu. 

« Art. 95. Não é permittido aos deputados protestar 
cont1'a as decisões das cortes; mas pode&áõ faze1· decla
rar na acla o seu voto sem o motivar. 

« Art. 96. Os deputados são inviolaveis pl\las opiniões 
que proferirem nas côrtes, e nunca JIOr ellas seJ'ào rcs
ponsaveis. 

u Art. 97. Se algum deputado fôr pronunciado, o juiz 
suspenuendo toüo o ulterior prot.:edimento, dará conta às 
côrtes, a:; quacs decidiráõ se o processo deva continuar, 
e o deputado ser eu não susrenso no exercido de suas 
fmw:ões. 

" Art. 98. Desde o dia em que os deputados se aprc
seularem . á deputação permanente, até aque!le em que 
acabarem as sessões, vcnccráõ um subsidio pecuniario, 
taxado pelas cô,trs no segundo anno da legislatul'a ante
cedente. Além disto se lhes arbiLI'!ll'á l:!ma indemnisação 
para as de>pezas da viuda e volta. 

« Aos do ultramar (entre os quaes se não entendem os 
das ilhas adjacentes) se assignará demais um subsidio 
para o tempo do intervallo das s%sões das cortes, o que 
não se entende dos estauelecidos em p,,nugat c AI-. 
garve. 

« Estes subsídios e indemnisações se pagaráõ pelo the
solll'o publico. 

" Art. 99. Nenhmn deputado, desde o dia em que a 
sua eleição constar na tleputação permanente aló o Lim 
da legislatura, potler~ aceitar ou solicitar par si, uem para 
outrem, pensão ou coudecoração alguma. Islo mes111o se 
entenderá dos empregos providos pelo rei, salvo se lbe 
compelirelll por anLJguidade ou escala 1:a caneira da sua 
prolisssão. 

« ArL. 1.00. Os deputados durante o tempo das ses
sões elas côrtes /lcarúõ inhil>idos do exercício dos seus em
prego> eccle>iaslic.os, civis e militares. No iulervallo das 
sesDões não potlerá o rei emprega-los fóra do reino de 
Portugal e Algarve, nem mesmo irão l!Xercer seus empre 



306 HISTORIA 

gos quando isso os impossibilite pai·a se reunirem no caso 
de convocação de côrtcs exlraordinarias. 

" Art. f01. Se p01: algu!n acaso eslraorclinm·io, de que 
d~penda a segurança pubhc11 on o bem do e> tado , fôr in
disp~n•avel que algum dos deputados caia das côrtes para 
outra occupação, ellas o poderúô determinar concor-
dando nisso as dual' terças pJrtes <los votos. ' 

CAPfTULO !V 

Das aUribuiçaBs das côrtes. 

u Art. 1 02 Per tcnce ús rôrle~ : 
u L Fazer as leis, in terpreta-las c revoga-las. 
« !L Promover a observancia da conslituicão c das 

leis, e em geral o bem <la nação pol'lugueza. • 
<< Art. 103. Competem às côrtes, srm çlependcncia da 

sancção rea l. as allrihuições seguin tes : 
u I. Tomar juramento ao rei, ao príncipe real e á re

genr.Ia ou regente. 
" H. Hcconhecer o Príncipe Real como successo i· da 

corôa e approv:tr o plano de sua educação. 
u I! L Nomear tutor ao rei menor. 
u IV. Eleger a regencia ou o regente (art. 148 e 150), 

e marcai' os lumt.cs dã sua autoriclnde_ 
u V. Besolver as duvidas que ocr.oi'I'eiem sobre a suc

rr.ssão da I'Orôa. 
u Vf. Approvar os tratados de alliança o!Tensiva ou de

fpnsiva, de subsiclios e de commercio, antes de serem ra
tificados. 

« VIl. Fixar lodos os annos, sobre proposta ou infor
mação do govemo, as forças tle terra e mar assim as 
ordinarias em tempo-de paz, como as ex lraordi~ a ria .; em 
tempo de guerra. 

." V!IL. Conceder ou negar a en trada de forças es tran
geiras, de terra ou mar, dentro do reino ou dus po1 tos 
delle. 

u IX_ Fixnr annnalmenle os ' imposlos e as despeza> 
publicas ; repartir a contribuição direcla pelos districto;; 
das Juntas admini~trativas (a rl. 228); fiscalisar o emprego 
das rendas publicas, e as contas da sua receita e des
peza. 

u X. Autorisar o governo pa1·a contrahir emprestimos. 
As condições delles lhes serão presentes, excepto nos ca
sos de urgencia. 

u XI. Estabelecer os meios adequados para o paga
mento da divida publica. 

(( xn. negular a administração dos bens nacionaes e 
decretar a sua aliena c;.ão em caso de necessidade. 

" XLII. Crear ou supprimir empregos e officios publi
cas, e cslahelecer os seus ordenados. 

« XIV-. Determinar a inscripção, peso , valor, lei, typo 
c denommação das moedas. 
. « XV- Fazer verificar a responsabilidade dos secreta

nos de Estado e dos mais empregados publicas. 
" XVI. negulai· o quo toca ao regimen inierior das 

cortes. · 
CAPITULO V 

Do exercicio do poder legislativo. 

« Art. 1.04; Lei é a vontade dos cidadãos, declarada 
pela unammt~ade ou pluralidade dos votos de seus re
presentantes, JUntos em cortes, precedendo discussão pu
blica. 

". A llli obriga os cidallãos sem dependencia da sua 
aceitação. 

" Art. t05- A iniciativa directa das leis sómenle com
pete aos representantes da nação juntos em cortes. 

« Podem, comtudo, .os secretar!os de Estado fazer pro
p~stas, as quaes, depois_de exammad ;~s por uma comis
s.to ~as cortes, poderao ser converlH.Ias em proJ·eclos 
de lei . 

w Art. 106. Qualqu~r projecto de lei será lido primeira 
e . segunda vez, com mtervallo de oito dias. A' segunda 
leitura as côrtes decidiraõ se ha de ser discutido; neste 

' 

caso se imprimiraõ e deslribuiraõ pelos qepulados os 
exemplares necessarios, P passados oito dias se assignarâ 
aquelle em que ha de principiar a discussão. Esta durará 
nmn ou mais sessões até que o projeclo pareça sufficien
tcnwnte exatninado. Immedialamente resolveraõ as cor
tes se I em lugar a votação; decidido que sim, procede-se 
a rlla. Cada proposição se euteude 1•e ncida pela plurali
dade ab olnta de votos. 

«Art. 107. Em c~so urgente, tier.larado Lnl pelas duas 
t~rças partes dos deputados pi·esenles, poderá no mesmo 
dia em qu.e se apn'S<'nlar o projeclo principiar-se,·e 
mesmo ulllmar-se a discussão ; porém a lei será então 
hn ,. ida como provisoria. · 

« Arl- 408. Se um projeclo não fôr admillido á dis
cussão ou á votação, ou, se aclmittido, fôr regeilado, não 
poderi\ tornar a ser proposto na mesma sessão da legis
latura . 

(( Art. !.09. Se o projeclo fôr arprovado será retiuzido 
á lei, a qual, depois de ser lida nas cortes, e a;;signada 
pe.lo preside~te e dous secretarias, será apresentada ao 
re1 em duplir.ala por uma <lepulacão de cinco membros 
nomeados pelo presiuente. Se ore( estiver fórn da capilai 
a lei lbe serú apresentada pelo secretario de Estado da 
respecl iva repar tição. 

« Art. 110. Ao rei pertence dar a sancção ú lei, o que 
fará pela seguinte formula, assignada tle sua mão : 
« Sancciooo, e publique-se como lei. » 

« Se o rei, ouvido o r.onselho de Estado, entender que 
ha razões para a lei dever snpprimir-~e ou alterar-se, po
derá suspender a sancção por esta formula: u Volte ás 
cortes, » expondo debaixo oa sua assignatura as sobredi- . 
las r11zões. Estas serão p1 eseutes às cortes, e, impressas, 
se discutirão. · 

" Vencendo-se que, sem embargo tlella•, passe a lei 
como eslava, será novamente apresentada ao rei, que lhe 
dará logo a sancção. Se as razões exp(lslas forem altendi· 
das a lei será supprimida ou alterada, e não poderá tor
nar a tratar-se delta na mesma sessão da legh;latura. 

u Art. !11. O rei deverá dar ou suspender a sancção 
no prazo de um mez. Quanto ás leis provisorias, feitas 
em casos urgentes (art. !07), as cortes determinaraõ o 
prazo dentro do qual as deva sanccionai'. 

" Se as cortes se fecharem antes de expirar aquelle 
prazo, este se prolongará até os primeiros pito dias da 
seguinte sessào da legislatura. 

" Art. !.12. Não dependem da sancção real: 
« I. A presente constituição e as alterações que nella 

se fizerem para o futuro (art. 28:. 
« li. Todas as leis ou quaesquer outras disposições das 

presentes cories exlraordinarias e constituintes. 
u I!I. As decisões concernentes aos objecios de que 

trata o art- 103. - \ 
u Art. 113. Sanccionada a lei mandará o rei •'ublicar 

pela formula seguinte: D. F ... po1· graça de Deos e pela 
constituição da mcmarchia, 1·ei do reina tmido de Portu
gal, Brasil e Algarves de aquem e de tflém-mar tm Africa, 
etc. Faço saber a todos os meus subdttos que as çôrtes de
cretárão e eu sarwcionei a lei $eguinte (aqui o texto della). 
Portanto mando a todas as autoridades, a quem o conhe
cimento e execução da referida lei pertencer, que a cum
préJ.o e executem tão ifltei!·amente como nella se contém
O secretm·io de Estado dos negocias d ... ({) da respectiva 
repartição) a faça imprimir, publicar e correr. 

« O dito secretario referendará a,..lei e a fará sellar com 
u sello do Estado, e guardar um dos originaes no archivo 
da torre do tombo; o outro (art. t09), depois de assig
nado pelo rei e referendado pelo secretario, se guardará 
no archivo das cortes. 

" As leis independentes de sancção serão publicadas 
com esta mesma formula, supprimidas as palavras: «e eu 
sanccionei. 11 

(( Art. Hlt. Se o rei, nos prazos estabelecidos nos 
arts. 110 e U 1, não der saneção á lei, ficará entendido 
que a deu, e a lei se publicará- Se, porém, recusat· assig
na-la, as cortes a mandaraõ publicar ~m nome do rei, de
tendo ser. assignada pela pessoa em quem recahir o po
der execu trvo. 
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u Arl. 115. A regencia ou rPgente do reino terá sobre 
a sancção c publicação das leis a _auloritladc qu~ as cõrtes 
<lesignarem, a qual nüo ~erá nHuot· que a que hca conce
dida uo rei. 

u Art. 116. As disposições sollre a fo1 mação das leis 
se obsenaraõ do mesmo modo quanto á sua re.,·o
gação. 

CAPITULO VI 

Da depulação permanente e da reunião extraordiiW1'ia 
de córtes. 

u Art. H7 . As cortes antes de fecllarcm cada nma da,s 
duas sessões da legislatura clegeraõ sele d'cutre os seus 
membros a saber: Ires das províncias da Europa, tres 
das do ui tramar e o setimo sorteado e111re um da Europa 
e outro do nltr~mar. Tambem elegeraO dous substitutos 
d'enlre os deputados europeus e_ ullramarinos, cada um 
dos quaes respeclivamente serv1rá na falta de qualquer 
dos deputados. . . _ 

" Des tes sete depulados se formará uma JUnta, ullltu_
lada-Deputaçito permanente dus col'les_-f]lle ha de resi
ãir iH\ capital até o momento da segu111te abertura das 
cortes ordioartrls. 

u A dcputncflo elegerá em cada mcz d'eol rc seus mem
bros um presidente, a qnem n~o puderá reeleger em m~
zes successiros, e um sccrelarw que poderá ser successi
vautcnlc reeleito. 

" Se algumas províncias do reine unido vierem a _pertler 
o direilo de ser represeutadas em corte~, pi·overao estas 
sobre o modo de se formar a deputação permanen te, sem 
com tudo se alterar o numero de seus membros. 

" Al'l. HS. Perlence a esta deputação : 
(( r. Promo,•er a reunião das assembléas eleitoraes no 

caso de haver uisso alguma negligencia. . 
" li. Preparar a reunião das cortes (art .. 7 5 e segu 1 n tes)
" HL. comocar &s cortes extraordmanamenle nos ca-

sos declarados no art. ii9. . . . _ 
" IV. Vigiar sobre a observancw d~ const~Ulçao e das 

leis para instruir as cortes futuras da~ u~fracço~s que ll?u
ver notado, havendo do g_overno as mlormaçoes que JUl
gar necessarias para esse bm. 

(( v. Prover á trasladação das cortes O()o caso do 
art. 82. . . . 

1 « vr. Promover a installa<:ão ua regeOCia prOVlS1011U 
nos casos do art. ·J 49. 

« Art. 119. A deputação permanente. convoca~·á ex
LmordinariameQte as cortes para um dia detennmado, 
quando acontecer algum dos casos seguiutes: 

u L Se vagar a coroa. . 
(( Jl. ~e o rei a quizer abdicar. 
u Ul. se se impossibililar para go,emar (art. 150). 
u IV. Se occoner alguUJ negocio arduo e urgente, ou 

circumstancias perigosas ao Esta~o segundo o parecer da 
deputaçilo permanente ou _do rei, que nesse ~aso o com
rnunicará á mesma depu laçao para ella expcdu· as ordens 
necessarias. 

« Art. 120. Reunida~ as cortes oxtraordinarias, trata
raõ unicamente do ubjeclo para que forãe convocadas; 
separar-se-hiw logo que o tenhito conclui do, e se antes 
disso chegar o dia 15 ~e Novembro 1\CCI'CSc~rá ás novas 
cortes Q ulterior conhecm1ento do mesmo obJecto. 

(( Durante a reunião das cortes extraordinarias conti
nuará a del'utação permanente em suas fuucções. 

TITULO IV 

DO PODER ÊXECDTIVO 00 DO HEI 

CAPITULO I 

Da autoridade, juramento e inviolabilidade do rei. 

« Art. iii. A auloridade do rei provélll tla nação, e é 
indivisivel e inalicna\'el. 

u Art. ! :.12. Esla auloriJnde geralmente r.onsistc em 
lazer executar as leis, expedir ps decretos, inst1 ucções e 

.. 

regulamentos adequados a cs~e fi"?, e prover a tudo o 
que fõr concei'Uenle a segurança interna e externa do 
Estado nll fórma da constituição. 

u Os ditos decretos, inslrucções c J'egulamentos st!rão 
pas ·udos em nome do rei. . . 

u Art. 123. Especialmente compelem ao retas atln
buiçãcs seguintes: 

u J. SariCCiOJH\1' e proutulgar as leis (al'l. 110 e 11_3), 
u ll. Nonteur c demillir livremen te os secretanos de 

Estado 
u UL Nomear os magisli·ado~, precedendo pr_opo,ta do 

conselho de Estado feita na conformidade da le1. 
u 1 v. Prover, srgunuo a lei, todos os ma i ~ empre~?s 

civis, que não forem elcclivos, e bem ass1m os rmli
lares. 

(( \'. Aprcseular para os bispados, precedcudo proposta 
lriple do rons<' lllo de Eslatlo; apresentar para o~ henefi
rios ecclesiasticos de padroado real curados . ou uao C\11 a
dos, p•·ecedendo concuJ•so e exarne publ1co peraute os 
prelados diocesanos. . 

u VI. Nomear os conunandantes da força armatla de 
terra e mar, e emp1·ega-la como crr1tcndet· que melhor 
convem ao serv iço pnbliyo. . _ 

(( Poréllt quando per1gar a liberdade da naçao e o sYs
lema constilncional, poderaõ as cortes fazer estas un
meações. 

u Eut lempo de paz não ltaverà commantlat1lc cnt chefe 
do exerci to lll'l1l da armada. 

u Vll. Nomear os e111baixadorcs e mais agentes diplo
maticos, ouvido o co~selho de Estado, e os console:; sem 
dependencia de o uuv1r. . _ 

u VIU. Dirigtr as negocwçoes polilicns e comcrciaes 
com as nações estrangeiras. 

u IX. Conceder cartas de nallll'alisação c privilegias 
exclusivos a favor da industria, em conronnidade das 
leis. 

(( X. Conceder litulos, honras e dislincçõcs em re
compensa de serviços, na_ conformi~la~e das leis. 

u Qu11nto a remuneraçoes pecuniarias, que pela mesma 
causa eu tender se de vão conferir, sómeote o fa1 à com an
terior approvução das cortes, fazendo-lhes para esse _fim 
apresentar na primeira sessão do caua anoo uma lista 
motivada. 

(( XL Perdoa1· ou minorm· as penas aos delinquentes 
na conformicladr das leis. 

(( XII. Conceder ou negar o seu bcneplacilo aos decre
tos dos coneilios letras ponli-ficias c quaesquer outras 
constituicões eec'tesiaslicas, precedendo approvação das 
cortes se 'contilerem disposições geraes, e ouvindo o con
selho de Estado se versarem sollre ncgocios d(l intescsse 
pal'licular, que niío rorem co~1tenciosos, p_oi_:; quando o [o'
rem os remetterú ao conhecunento e dew,uo do supremo 
tribunal de justiça. 

u Xlll. Declarar á gutJTa c f;tzer a paz, dando fls cor
tes conta dos motivos que para isso teve. 

u XLV. Fazer tratados de alliança offensiv;r, de subsí
dios e de co1nmercio, com dependencia da Hpprovação 
das córlcs (art. I 03, n. VI;. 

u XV. Decrclar a applicação dos rendimcutos destina
dos pelas corte~ aos dirersos ramos da administração pu
blica. 

u Art. i'l4. O rei não póde: 
u L Impedir as, eleições dus de~ulados; oppôr-se á · l'f~n

nião das cortes, proroga-IHs, u isso! ve-las ou protestar 
con1ra as 'uas decisões. 

u U. In1pór tributos, conlribuiçõns ou fintas. 
u IH. Suspender lllagislrados, salvo nos lermos do 

art. 197. 
u IV. Mandar prender cidadão algum, excepto: i •_quando 

o exigir a segurança <lo Estado, dev~n~o cnlao ser o 
preso entregue dentro de 48 horas a? JUIZ ~ompe~enle; 
2• quando as cortes houverem suspendido as lormahdades 
judiciaes (art. 2l1). . . 

" v_ Alienar porção alguma do tcmtono portuguez. 
• VL Comruaudar for~;a armada. 
" Art. t25. O rei não pódr, sem consenlimeulo tias 

COJ'ICS: 



308 HISTOlllA 

« L Abdicar a coroa. ~ 
" li. 8ailir do t·eino de Port ugal e Algarve; e se o fizer 

se entenderá que abdica, bem como se. havendo sahido 
com licença das côrtcs, a exceder quanto ao tempo ou lu· 
gar, e não regressar ao reino sendo rltamado. 

" A presente disposição é applicavel ao succcssor da 
coroa, o qual, contravindo-a, ~e entenderá que rcnnncia 
o direito de succeder na me;;ma coroa. 

,. !li. Tomar emprestimo em nome da naçitO. 
" Art. 126. O rei antes dll ser acclamnclo prestará pe

rante as cortes, na' mãos do presidente dt•llas, o seguinte 
juramento: Juro mantm· a 1·eligião catlwlica a ptJstolica 
romana ; ser fiel á naçao ]IOJ'lugue:::~t ; obse1·var e {azm· 
observar a constituição polilica decretatla pelus côrte.ç ex
traordinarias e constituintes de 1821, c as leis da mesrna 
1Wçao, e prot>cl' ao bem (ICI'al de/la qua11to em mim 
cuuúer. 

« Art. 127. A prssoa do rei é iol'ioiavel e não está su
jeita á rcspon~ahilillade alguma. 

« O rei tem o tratamento de liJagestade Fide!issima. 

CAI'lTULO Il 

Da delegação do poder executivo nQ Brasil. 

At'l. i~S. BaYerá no reino do Brasil uma delegação tlo 
poder executivo, encarregada a uma regencia, que resi
dirá no lugar mais convenien te que a lei designar. Della 
poderail ficar independentes algun1as províncias, e sujei
tas i111me<liatarnente ao govemo de Portugal. 

" AJ·t. •129. A regencia do Brasil se comporá de cinco 
mcmuros, um dos quaes será o presidente, e de tres se
cretarios, nomeados u os e outros pelo rei, ouvido o con
selho de Estado. Os prlncipes e infantes (arL. 133) não 
poderaõ ser membros da regencia. 

« Art. 134. Os pt·incipes e os infaules n1ío podem com
mandar força armada. 

« Os infantes não serviraõ nenhum ernprego electivo 
de publica administração, excepto o de conselheiro de 
Estado. Quanto aos empregos providos pelo rei podem 
servi-los, salvo os de secretario de Estado, emb;dxador e 
presidente ou ministro dos lribunncs de justiça. 

« Art. 135. O berdriro presumptivo da coroa será re
conhecido como tal nas primeit·as cortes, que se reuni
I'Clll Jepois do seu nascimento. Em completando 1lt annos 
ele idade prestará em cortes, nas mãos do presi<lente, ju
ramento de-manter a -religião catholfca apostolica m
mana; de -observa.?' a f'Mlstituição política da nação por
tugtteza., e de ser obediente ás leis e ao rei. 

cc Art. t36. As cortes no principio ele cada reinado 
assignaraõ ao rei c á famili~t real uma dolaçrto annua, cor
respondente ao decoro de sua alta dignidade. Esta dota
ção nfto poderá alterar-~ cmquanto durar aqnelle r~i· 
nado. 

"Art. 157. As COI'les asslgnaraõ alimentos, se forem 
nccessarios, aos príncipes, infantes c infantas, desde os 7 
annos de sua idade, e á rainha logo que viuvar. 

" Art. i38. Quando as infantas houverem de casar lhe_s 
assigoaraõ as cortes o seu dote, e com a entrega dclle 
ces-araõ os alimen tos. Os infantes que se casarem conli
uuaraõ a receber seus alimentos emquanlo residirem no 
reino ; se fo1·em residir fóra dclle se lhes entregará por 
uma só vez a·quanlia fJUe as cort.es determinarem. 

" Art. 139. A dotação, alimentos e dotes, de que Ira
tão os tres artigos antecedentes, serão pãgos pelo the
sotno Jl'.lb lico, e eutregues a nm mordomo nomeado pelo 
rei, com o qual se poderaõ trawr todas as acçõcs acliv-as 
c passivas concernentes aos interesses da casa real. 

u Art. :140 . ,\s cortes designaraõ os palacios e terre
nos que julgarem convenientes para a habitação e recreio 
do rei e da ·sua família. 

CAPITULO IV. 

Da successão á coroa. 

" Art. 130. Um dos secretarios ll'alará dos ncgocios do 
reino e fazenda, outro dos de justiça e ecclcsiasticos; ou
ll 'O dos de guerra e marinha. Cada um ten\ voto nos da 
sua repartição; o presidente o te1á sómenle em caso de 
empate. O expediente se fará em nome do rei. Cada secre
tario referendará os decretos, ordens e mais dielomas 
pertencentes á sua repnrtiçiTo. 

" Art. l.3i. Assim os membros da regencia, como os " Art. 141. A successão á coroa do reiuo unido se-
secretarias serão responsaveis ao rei. Em caso de prcva- guirá a qrdem regular de primogenitura e representaçiTo 
ricaç~IO de algum secreta1·io a regencia o suspenderá e ·entre os legitimas descendentes do rei actual o Sr. 
proverá interinamente o seu lugar, dando logo conta ao D. João VI, preferindo sempre a linha anterior ás poste
rei. lsto 111esmo fará quando por outro modo vagat' o lu- Iiores; na mesma linha o gráo mais proximo ao mais ra,-
gar de secretario. moto; no mesmo grflo o sexo masculino ao feminino; no 

u Art. 132. A regencia niTo poderá: mesmo sexo a pessoa mais velha á mais moça. 
u L Apresentar para os bispados ; porém proporá ao << Portanto: 

rei uma lista de Lres pessoas as mais idoneas e referen- " I. Sómente succedem os filhos nascidos d'e legitimo 
dâda pelo rr.speclivo sccretado. matrimonio. 

u II. Prover lugares do supremo tribunal de justi~ta c u Jl. Se o herdeiro presumptivo da coroa falleccr antes 
de presidentes das relacões. de havet· nella succedid&, seu filho prefere por direito de 

•< Ill. l'l'Ovel' o pos.t•J de brigudeir·o e us superiores a representação ao tio com quem concorrer, 
elle, bem como quacsquer postos da armada. u IU. Uma vez radicada a succes ão em uma linha, em-

' IV. Nomear os embaix<tdor ·s e mais agentes diplo- quanto esta durar não entra a immediata. 
maticos, e os consules. u Arl. 142. Exliuctas as linhas dos descendentes do 

" V. Fazer tratados politicos ou commerciaes com os Sr. D • .foão V! será cl-lamada aquclla das linhas úe~cen-
e,ll·angciros. dentes da casa de Bragança, que dever preferir segundo 

" VI. Declarar a giJerra offensiva e faze!' a paz. a regra estabelecida no art. HJi. Exlinctas todas est11s li-
" VlL Conceder titul o~, mesmo em recompensa de nl!as as cortes chamaraõ ao throno a pessoa que entende

sc:viços, ot~ outra algu~1a me1cê, cuja applicação não es- rem convir melhor ao IJem da naçiTo, e desde então con
teJa determmadu por le1. tinuarà a regular-se a successito pela ordem estabelecida 

« V H!. Conceder t'U negar IJeneplacito aos decretos dos no mesmo art. i41. 
c~ncilios, ~ctras ponli!icias, c quaesqncr outras constitui- « Al"l. 143. Nenhum estrangeiro poderá succeder llll 
çoes ecclcsmslicas que conteullão clisposi~õcs ger<tes. coroa do reino unido. 

CAPITULO Ili 

Da {amilia real e sua dotação. 

" A.rt. ·J33. O filho elo rei, herdeiro presu111ptiyo da 
C?roa, terá o Litulo de Príncipe Real; o filho primoge
mto ~este ler:á ~ de Pl'incipe da Beira; o· outros filhos 
do reJ e do Pnncrpe Beal teriTo o de Infantes. 

" Estes títulos não podem estender-se a outras pes
soas. 

" Art. 144. Se o herdeiro da coroa portugucza succe
tler em coroa esll·angeira, ou se o herdeirn desta succe
cler uaquella, não poderá accumular uma con:t., outra, mas 
preferir:\. qual qu1zer; e optaudo a estrangeira se entcn
d e1·á que t·cmmcia a portugueza. 

" Esta disposiçãv se entende lambem com o rei que 
succeder em coroá estrangeira. 

<< Arl. 145. Se a suc.::cssão da coroa cahir em femca, 
não poderá esta casar senão co111 portuguez, precedendo 
approvaçiTo das cõrtes. O marido não Lerá purte no go-
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\'erno, e sórnente se chamará rei depois que tiver da rai-l a elos negocias do reino, da justiça, da fazenda, da guerra, 
nha filho ou filha. da marinha c estrangeiros. 

cc Art. 1liG. Se o successor da coroa til'er incapacidadP. << As cortes designaraõ por um regulamento os nego-
notaria e perpetua para go\'er_nar, as cortes o dccl<il'araõ cios pertencentes a cada uma das secretarias, e poden1õ 
incapaz. • fazer nellas as variações que o tempo exigir. 

, CAPiTULO Y <1 Art. i 58. Os estrangeiros, posto que naturalisados, 
não poderaõ :;er secretarias ele .Estatlo. 

Da menoridade do successm· da coróa e do im]Jcdim.ento 

1 

.« Art. 159. Os secretarias de F.stado serão responsa-
do ?'ei. . vers ás cortes: 

<< L l'el11 falta de obscrvancia d(ls lei>. 
« Art. 147. 'O successor da coroa é mem•r, e não pódc 

l'Cinar antes de ter i8 annos comJtletus. 
•• Arl. •Jó8. Se dmante a menoridadr. vngar a coroa, as 

cor·tes, estando reunidas, elegeraõ logo uma regenc.i~, 
composta ele tres ou cinco cidadãos naturaes deste reino, 
dos. quaes será presidente aquelle que as mesmas corte-s 
designarem. 

cc Não estando reunidas, se convocaraõ logo ex traordi
n.uiamente para elt>ger a dita regcocia . 

cc Art. t i9. Emqnanto esta rrgencia se não elcgrr go
v~rnará o reino uma regencia provisional, coo1posta de 
ctnco pessoas, que serão a ra;nha mãi, dous membros tfa 
deputação permanente e dous conselhein•s de Estado, 
chamados HSSim uns como outros pela prioridade da sua 
nomeação. · 

cc Mo havendo rainha mãi entrará em lngar de lia o ir
mão mais velho do rei defunto, e ua sna ..Cal ta o terceiro 
conselheiro tle E'Stado. 

u Esta regencia será presidida pela rainha ; em falta 
de lia pelo irmão do rei; e não o ha 'endo, pelo mais antigo 
membro da deputação permanente. No caso de fallecer a 
rainha rcinan te seu marido será preEidentc dtt 1 egencia. 

<< II. Pelo abuso do podllr que lhes foi cunflado. 
<< IH. Pelo que obr·arem contm a liberdade, ~egm·ança 

ou propriedade dos ridadãos. 
c• lV. Por qnalquer dissipação ou mito uso dos bens pu

blicas. 
u Esta responsabilidade, 'lie que os não escusará ne

nhuma ordem do rei verbal ou escripta, será regulada por 
uma lei particular. 

« Art. ·J 60. Para se fazer e!Tectiva a responsabilidade 
dos secr·etarios de Estarlo preceden't decreto das côrtes, 
declarando que tem lugar a for·mação de culpa. Com isto 
o secretario llc~r{l logo suspenso, _e os documentos relati
vos à culpa se remetteráõ ao tribunal competente, 
art. i91. 

cc Art. ~61. Todos os decretos ou outras determina
ções do rei, regente ou rPgencia , de qualquer nat'ureza 
que scjão, serão assignadas pelo respectivo secretario de 
Estado, e sem isso não se IIJes darú cumprimento. 

CAPiTULO YTI 

Do conselho de Estado. 
~~ Art. 150. A disposição dos dous artigos anteceden

tes ~e estenderá ao caso em que o rei por alguma causa ,, Art. 162. Haverá um conselho de Estado, composto 
pl1ysrca ou moral se impossibilite vara governar, devendo de 13 ~idadãos escolhidos d'entre as pessoas mais distinc· 
logo a deputação permanente colligir as necessuias in- tas por seus conhecittwntos e virludes, n saber: seis das 
formàções sobre essa impossibilidade, e declarar pro,·iso- províncias da Europa, seis das do ull rnmar, e o decimo 
riamente que ella existe. . terceiro da Europa ou do ultramar, como decidir a 

" Se es1e impedimE>nto do rei dUI'II r mais de dons annos, sorte. • 
e o successor immecliato fô1· de maior idade, as cortes o _ I' Se algumas províncias do reino unido vierem a per
poderaõ nomearregente em lugar da regencia. der o direito de serem representadas em côrtes, prover:\õ 

cc Art. ,1.5t. Assim a regencia permanente e a provi si o- estas soLre o modo por que neste caso se eleva formar o 
na!, como o regcnle, se o houver, preslaraõ o juramento consei!Jo de Estado, podendo diminuir o numero de seus 
declarado no art. 126, aceres.ceutando-se-lhe a clausula membros, comtaoto que não fiquem menos de oitõ. 
de-fidelidade ao rei. Ao jur·amenlo da regenoia perma- << Art. 163, Não podem ser conselheiros de Estado: 
nente se deve ··accrescentar- que entregará o governo .. I. Os que não ti\'ercm 35 ao nos de irlade. 
logo que p successor da coroa chegue á maioridade ou cc 11. Os estrangeiros, postoque naturalisados. 
cesse o impedimento do rei: Esta ultima clausula-de en- · cc lll. Os deputados de côrtes cmquanto o forem; e se 
1rega~ o governo, cessando o impediníento do 1•ei-se obthcrem escusa não poderáõ ser propostos durante 
âccrescentnrá taml>em ao jummenttl do regente, bem aquella legislatura: 
como ao da regencia pl·ovisional se at•crescentara a-de << Al'l. •JGll. A eleição elos conselheiros de Estado se 
entregar o governo á regencia permanente. fará pela fórma seguinte: as côrtcs.clcgerâõ á pluralidade 

. u Art. 152. A regencia permanente exercerá a auto- absoll!la de votos 18 cidadãos europeus para fonuarem 
ndade real, confcrme o regimento dado 'Pelas co.rtes, des- uma lista de seis ternos, em cada um dos quaes occupem 
v~lando-se mui especialmente na l>oa educaçfio do prin- o primeiro lugar os seis que tiverern maior numero de 
ctpe menor. votos; o ~egundo os ceis que se lhes seguirem; e os seis 

u Art. 153. A regencia provisional sómente despachará reslantes o terceiro. 
os negocias gne não admiltirem dilação, e não poderá " Jlor este mesmo modo se formará oulht lista de ii 
nomear nem remover empregados pul>Hcos senão intcri- cidadãos ultramarinos- Então se decidirá pela sorte se o 
:namente. decimo 1erceiro conselheiro ha de stJr europen ou nllra-

cc Art. i 54. Os actos de uma e outra r rgencia se expe- ma ri no, c se formani um noYo terno de cidadãos euro-
diraõ em nome do rei. · peus ou ultramarinos, que se ajunturá á lista respectiva. 

cc Art. 155. Durante a menoridade do successor da co- Estas duas li.stas seri10 propostas ao rei çara escolher de 
tl()a será tieu tlltor quem o pai llre tiver nomc<tdo em .tes- cada terno um conselheiro. 
•lamento; na .faiL/1 deste a ruinlra ruãi emquanto uãp tomar cc Arl. 165 . Os co11selheiros de Estado serviráõ li a n
a casar; faltando esta, as cortf:s o nomcaraõ. No primeiro nos, findos os qunes se proporáõ ao rei novas listns, po
e lcrcejro caso deverá o tu1or ser natmal do reino . .Nunca dendo entrar· nellas os q11e acabárão tle servir. 
poderá ser tutor do rei menor o seu immediuto sue-· " Att. ~66 . Antes de toma1·cnJ posse darão nas mãos 
cessor. do rei jurnme11tn tlc-" manter a reljgi~~ catholic:~ npos-

•• Art. !56. O successor da éoroa durante a sua meno- " tolica romana· ouscrvar a consiitmçao c as lcts ; 5Cr 
ridadc niio• póde contrahir matrimomo sem o consentiJ u fieis ao rei, c ;,co1:selha-lo segundo suas consciencias, 
mento das cortes. " attendendl> sómentc· ao bem da nação. " 

Dos secretal'ios de Estado. 

<< Art. 157. Haverá seis secretarias de Estado, a snber: 

« Art. 167. u rei ctuvin\ o conselho de E taclo nos ne
gocias grave;;, e particularmente sobre dar ou rll'gat a 
sancção da> leis, clecl!ll'llr a guena ou u paz, e fnzcr tra
tados. 

" Art. 168. Pertence. ao conselho propõr ao rei pes· 
39 
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soas para os lugares da magistratur·a e para os bispados 
(art. ~23, o. lll e V). 

" Arl. 169. São responsaveis os conselheiros de Es
tadri pelas propostas que fizerem contra a<; leis, e pelos 
conselhos opposros a ellas nu manifesramenle dolosos. 

« Art. t70. Os cnnselheir'os de Estado sómrnte serão 
removidos por seutença do tribunal compr.tente. 

u Vagando algum lugar no conselho de Estado, as côr
tes, logo que se reunirem, proporáõ ao rei um terno, con· 
forme o art !6!1. 

CAPITULO Vfll. 

Da (on;a rnilitar. 

" Art. 1.71.. H:tvrrá uma (orça 111ililar permnnenle, na
cional, e composta do numero de Lropas e vasos que as 
côrtes dclel'lninarrm. 

" o seu destino ê n•anter a segurança intr.rna e ex
terna do reinP, com sujeição ao g11vel'llo. a 1111em só111ente 
compete emprega-la como lbe parecer convr..niente. 

" Art. i72 . Toda r• força mili-tar é essencialmente obe
diente, e nunca deve reunir-se para deliberar· ou tomar 
resoluções. 
· " Art. 173. Além da referida força ba,·erá em cada 
província corpos de milícias. Estes corpos uão deyem ser
vir continuamente, mas só quando !ôr necessar1o; nem 
podem no reino de Portugal e Algarve ser empregados 
em tempo rle paz fóra das respectivas províncias sem per
missão das côrtes. 

u A formação destes corpos será r·egulada por uma or-
(lenança particulor. · 

« Art. 1 í 4. Crear-se-hão guardas nacionaes compos-. 
tas de Lodos os cidadãos que a lei não exceptuar; serão 
sujeitas exclusivamente <1 auto•·idades civis: seus officiaes 
serão elecLivos e Lemporarios: não poderáõ ·ser emprega
das sem permissão das côrles fóra dos seus districtos. Em 
t.udo o nrais uma lei especial regular·á a sua formação e 
servico. 

11 Ârl. :175. Os officiaes do exercito e armada sórnente 
poderáõ ser privados das suas patentes por sentença pro
ferida em juizo competente. 

TITULO V 

DO PODER JUDICIAL 

CAPITULO I 

Dos jui:l:es e tribunaes de justiça .• 

c< Art. 176. O poder juuicial pertence exclusivamente 
aos juizes. Nem as côrtes, nem o rei o poderáõ exercitar 

• em caso algum. 
u Não podem, portanto, avocai' cansas pend.entes, man

dar abrir as fihdas, nem dispensar nas fónnas do processo 
prescriptas pela lei. 

cc Art. ·J ''. Haver·á juizes de facto, assim nas causas 
crimes, como nas civeis, nos casos e pelo modo que os 
codigos detemlinarem. . 

cc Os delictos de abuso da liberdade de imprensa pel'
teuceráõ desdo já ao conhecimento destes juizes. 

u Art. !78. Os juizes de facto serão eleitos direcla~ 
mente pelos povos, fonnaudo-se em cada districto lista 
de um detenuinado numero de pessoas que Lcqhão as 
qualidades Iega11s. 

cc ArL. 179. Haverá em cada um dos districtos, que 
designar a lei da divisão do territorio, um juiz letrado de· 
primrira instancia, o qual julgará do direito nas causa~ 
em que bouvtlr juizes de facto, e do facLo e direito 
naquellas em que os não houve•·· 

te Em Lisboa e n'outras cidades populosas haverá quan
tos juizes lelrauos se primeira iustancia forem necessa
ríos. 

te Art. 180. Os rereridos dislriclos serão subdividido~ 
1'01 outros; e em todos elles haverá juizes electivos, que 
serão eleitos pelos cidadãos directamente, no mesmo 

tempo e ·fórma por que se elegem os \'ereadores das ca
maras. 

te Ar! 181. t\s attril.mições dos juizes electivos são: 
te 1. Julgar sem recurso as causas cíveis de pequena 

importancia de-signadas na l~i, e ~s crimi•r.res em que se. 
ll'at ar ele delictos leves, que tambem serão declarados 
pela lei. 

te Em todas estas causas proccderáõ verbalmente, ou
vindo as partes c mandanrlo reduzir o resultado a auto 
p1,1blico . 

te I!. Exercllnr os juizos de conciliação de que lrat.a o 
ar·t. 195. 

cc lll. Cuidar da segur·ança dos morador(.?S do distr·iclo 
e d~ conservaçã.o ria or·dem puhlica, confor·me o regi
mento que se lhes der. 

te Art. i82. Para poder occupar o cargo de juiz le
trado, além dos outros requisiros determinados pela lei, 
se I '( quer: 
• cc I. Ser cidadão portuguei. 

te Il. Ter 25 annos completos. 
cc l!L Ser formado r.m direito. 
c' Art. 183. Todos os juizrs letrados ser·ão perpetuos 

logo que tenhão sido publicados os coiligos e estabt~leci-
dos os juizes de facto. _ 

1c Art. 18lt. Ninguem será privado deste cargo senão 
por sentença proferida em ral.ão de delicLo, ou por ser 
aposentado CO lll causa provada e conformr <1 lei .• 

te Art. 185 Os juiz!!§. letrados de primeira iustancia 
serão cada tres ,annos transfl'ridos promisr.uamenl'3 de 
uns a outros lugares, como a lei determin<\r. . 

cc ,\ri. !1. '~ 6. A promoção da magistratura seguirá a re
gra da an~iguidade no serviço, com as restrieções e pela 
maneira que a lei determinar. 

« Art. 187. Os juizes letrados de primeira instancla 
eonlreceráõ nos seus districtos : 

u I. Das causas contenciosas, que não forem excep
tuadas. 

u U. Dos negocios de jurisdicção voluntaria de que 
até agora conhecião quaesquer autoridades, ll!>S casos e 
pela. fórma que as leis determinarem. ' , 

(c Art. 188. Os juizes letrados ele primeira in~tancia 
decidil'áõ sem recurso as causas cíveis até a quantia que 
a lei dete•·minar. Nas que excederem essa quantia se re
correrá das suas sentenças e mais decisões para a relação 
competente, que decidirá ~11\ ultima instancia. Nas ~a.?
sas .crimes tamb.em se admJttulá recurso· dos mesmos JU,·· 
zes, nos casos e pela fól'ma que a lei determinar. . 

1c Al't. i89. Das decisões dos juizes de l'act.o se poderá \ 
recorrer á cumpeteAte relação ~ó para o elfeilb de ~e. ,t?- ~ 
mar· novo conheciruento e decisão no nesmo Óu em di
verso conselho de juizes de facto, uos ·casos e pela fórma 
que a lei expressamente declarar. 1 

u Nos delictos. de abuso da liberdade aa imprensa per
tencerá o recurso ao tl'ibunal espefial (art. 8) ~ilra o 
mesmo M'eito. J . • 

u Art. i !lU. Para jnl).:ar as causas em segunda e ull1ma 
instaucia haverá no reino unido as relaçõe · que forem 
necessarias vara commoui~ade dos povos e boa aumiois-
trac;ão da j usliça. ' 

cc Art. 1!H. Hav~rá em Lisboa um supremo trihunal de 
justiça, composto de juizes letrados, nomeados pelo rei 
em confúrmidade do art. 123. . 

cc As suas altribuições sfio .as seguintes: 
cc I. Conhecrr dos. erros de officio, de que forem argui

dos oi seus ministros, os das relações, os secretarios e 
conselheiros de Eslado, os ministros diplomalicos e os 
re<>entes do reino. Quanto a estas quatro derradeiras clas
se~ as cOrtes previamente declararáô se tem lugar a for- · 
mação de culpa, procedendo-se na conforrnit.tade do 
art. 160. 

cc U. Conhecer das duvidas sobre cQmpelencia de ju
risdicção, que recr·esc(•rem entre Portugal e Algarve .. 

cc IH. PropOr ao rei, com o seu parecer, as duvidas 
que tiver, ou lbe forem reprêsentadas por quaesquer auto
ridades, sobre a intelligencia de alguma lei para se segurr 
a conveniente declaração das côrtes. 

cc IV. Couceder on negar a revista. 

, 
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ti O supromo 'tr.itlunal de j1.1.stiça não julga rã a revista, 11 Deverá tamhem preceder mandado assignado pela 
mas sim a relação competente; porém lendo esta decla- autoridade legitima c reve,Litlo das fÓI'mas t~gaes, que 
rado a nullidade ou injustiça da sentença ele que se corr- será mostrado ao réo no aclo da prisão. Se 11 réo desabe
cedeu revista, elle fará effectiva a rrspoflsabilidade dos decer a este mandado ou resistir será por isso castigado 
juizes nos casos em que pela lei ella deva Ler lugar. conforme a lei. 

11 Ar[. 192. A concessão da rrvisla só tem lugar nas 11 Al'l. 20lt. SómenLe poderáõ set· presos sem preceder 
sentenças proferidas nas relar,Õl'S quando"cont.enhão nul- culpa formada:. 
!idade ou injustjça notoria; nas causas civP.is quando o (t I. Os qu e forem achados em Oagr·11nte delicto; neste 
seu valor exceder á quantia determinada pela lei ; nas cri- caso qualquer pessoa poderá prendê-los, c serão condu
minaes nos ca~os ele maior gravidade, que a lei lambem zi(los immedialamenle á p1·esent;a do juiz. 
designar. 11 ll. Os indiciados : 'i" de furLo com anombnmento 

11 Só das sente.nças rfos juizes de dirrilo se póde pedir ou de violencia feita á pessoa; 2• de furLQ domestico-
l'el'ista, e nunca das decis,i'ies dos juizes de fncto. 3" de assassínio; LI" de crimes relativos á segurança do 

" Qual;ruer dos litigantes, e me~mo o promotor d:r jus- Estado, nos casos declarados nos a1•Ls. !24, n. IV, e 2l:l. 
tiça, podem prrlir a revista, denlro elo t.empo que a lei de- " Art. 201'1. O que fica disposto sobre a pr·isiio antes 
signar de culpa . ~orrnada não exclue as excepções que as oa·de-

~~ Art. :l.!l3 . No Brasil haverá tambrm um suprrmo nanças mtltlares estabelecerem como necessarias ã disci
tribunal rle jnst.iça no lug;rr onde residir a regcncia plina e recrutamento do exercito. 
daquelle reino, e Lerá ns mesmas attribuições que o de u lsto .m~smo se estende aos casos que não são pura-
Portugal emqnanlo forem applicaveis. mente cmmnaes, e em que a lei determinar todavia a 

u Quanto ao territorio portuguez de A f rica e A si a, os prisão de .alguma pessoa por desobedecer aos rrran(jados 
con!lict.os de jlll'isdicção que se moverem nas rei;!ÇÕes; a da justiça, ou nüo cumprir alguma obrigação dentro de 
concessão das revistas e a responsnhilic!ade dos jnizes determinado prazo. 
neste ca~o, e as funcções do tEibunal proteclor da liber- 11 Art. 206. Em todos os casos o juiz dentro de vintl'. 
d.ade_ da tmpr.ensa (art. 8j, set·ao trat!rclos _no mesmo te.r- e quatro horas, contadas da entrada na pnsão, marrdará 
r1tono, no JUIZO e pelo modo que a ICl drs1gnnt·. entregar ao réo uma nota por elle assiooatla, em que de-

lt Art. :194. Nas causas civeis e nas penaes civilmente 1 clare o motivo da prisão, e os nomes ~o accusnüor e das 
intentadas é pe•;iniltido ás partes nomear juizes arbitros teslemunllas, havoodo-as. · 
para as decidi•·em. u Art. 207 . Se o réo, tlirtes de ser conduzido á cadeia 

« AI'!. :195. Hav~rá juiz~s de concil_iação nn~ Cili!''·IS e ou depois ele eslaE nella, der fiança perante o juiz da culpa, 
pelo . modo que a lei determrnat·, exercilados pelos Jutzes será logo solto, uao sendo crimes claquclles em que a lei 
electivos (art. :l8i). prohiba a fiança, 

CAPlTUL'O a u Art. 208. As cadeias serão seguras, limpas c bem 
arejadas , de sort.e que sirvão para segurança, e não para 
tormento dos presos. Da administl'a.ção dr~ ivstiça. 

« Art. :196. Todos os magistrados e· officiaes de justiça 
.serão respoosaveis pelos abusos de poder, e pelos erros 
que commetlerem no exercício de seus empregos. 

,, Qualquer cidadrto, ainda que não seja nisso particu
larmente. interessado, podtrá accusa-los por suborno, 
peita ou conluio ; se for interessado poderá accusa-los P.Or 
qualquer pre,yarica~ã.P a que !)~ lei esteta impo~ta algu~a 
pena, comtanto que esta prevaricação nao consista em m
fringir lei relativa á ordem do processo. 

u Art. :197. O rei, apresentando-se-lhe queixa contra 
algum magistrado, poderá suspe~dê-lo, precedendo au
diencia delle, informação nr:ccssarta e consulta do conse
lho rJ,e Estado. A iufurmação será logo remcttida ao juizo 
compete'nte para se formar o proc~sso e dar a definitiva 
decisão. 

11 Art. :198. A relação a que subirem alguns autos em 
que se conheça haver o juiz inferior comr11ellido infrac
ção do.s leis sobre a ordem do processo, o coQdemnará 
em cus.tas, qu em outras pénas pecun!arias, até a ·quantia 
que a lei determiuat, ou mandará _rcpreilendê lo ~I entro 
ou fóra da 'relaçfto. Quanto aos cleltctos e erros mats gra
ves de que trata o art. :196, lhe mandará formar r:ulpa. 

,; Art. :199. Nos delictos que não pertencerE)m ao offi
clo de juiz sómente result-ará suspensão quautlo elle fôr 
pronunciado por crime qu.e mereça pen~ capital o~ a im
mediala, ou quando estiver preso, atud<f . debatxo de 
fiança. 

" Art. 200. A todos os magistrados e officiaes ue jus-
tiça se 3Ssignaráõ ordenados ·ufficientes. I 

11 A!'t. 201. A inquirição das Lestemunlws e todos os 
mais . actos do f.l'OCCSSO cível serão publicos; OS do vro- : 

u Neli as · haverá dive.rsas casas, em que os presos estejão 
sep&rados, conforme as suas qualidades e a natur·e7.a de 
sens crimes : devendo haver especial contemplação com 
os que estiverem em simples custodia, e ainda não sen
tenciados. Fica com tudo permiltido ao juiz, quando 
assim for necessario para a indagação !la verdade, Ler o 
preso inco·mmrrnir.avel em lugar commodo e idoneo, pelo 
tempo que a lei determinar . · 

" Art. 209. As cadeias serão impreterivelmente visitadas 
nos tempos diterminados pelas leis. Nenhum preso dei
xará de ser apresentado nestas visi Las. 

11 Art. 210. O juiz e o carcereit·o, que infringi1·cm as 
disposições do presente capitulo relativas á pris:to dos de
linquentes, serão castigados com as penas que as leis de-
clar~rem, • 

u Art. 2:1.:1.. Nos casos de rebilião declanrda ou' invasão 
de inimigos, se a segurança do estado exigir que se dis
pensem por dilerrnioado tempo algumas das sobreditas 
formalidades, relativas á prisão dos delinquentes, só po
tlerá isso fazer -se por especial derréto das côrtes. 

11 Neste caso, findo que seja o referido tempo, o ~to
verno rerne\lerá ;\s côrtes uma relação das prisões a que 
tiver mandado proceder. expondo os motivos que as jus
tificão; e a~sim os secretarias de estado como quae~quer 
outras autoridades serão respon~aveis pelo abuso, que 
houverem feilo do poder, além do que exigisse a segu
rança publka. 

TlTULO VI 

DO GOVEI\NO ~DMINJSTllATIVO E ECOl'IOMIOO 

CAPITULO l 
ces~o c'riminal o serão depois da pronuncia. . 

." Ar~ ~Oi. Os cidadãos arq_uidos de crim~ ~~que pe~a Dos adminishYrdu1·rs ge1·ues, e du;unta de admil~istração. 
Je1 esteJa imposta pena, que nao exceda a pnsao por scts 
mezes ou a desterro para fóra da província, onde tiverem " Al'l . 212. Havr rá em cada districlo um administrador 
domicilio, não serão presos, e se livrar~õ soltos . ge,·at, nomeatlo pelo rei, ouvido o conselho de estado. A 

11 Art. 203. sendD arguidus de crime que mereça lei designará os rli stl'ictos e a duração das suas fnucções . 
maior pena que as do artigo 11ntecedente, não pode_rá v~- ft ~r~. 2:13. O admin2strador ger~l sel'â a~xi_llado __ no 
rificar-se a prisão ~en1 p••ecede!' culp~ fortnad_a, Isto e, exerCI~JO de suas tuncçoes por uma JUnta admmtsÇrahva. 
informação summana ~obre a extstencta do dehcto e so-J Esta JUnta serú eompo~ta. ele tantos mem~t·os, quanta~ 
bre '! verificação do delinquente. .to rem as r-amar·as do chstncto; porém ás cJdacle's popu.., 

• 
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f osas, que li verem uma só camara, correspondet·ão tantos menos no districto do conselho; não lhes faltando meios 
membros quantos a lei designar. de honesta subsislencia; e estando desoccnpados de em

" A eleição d'ellt-s se fará todos os annos no tempo e prego imcompativel com os ditos cargos. 
pelo modo porque se ~legem os officiaes das camaras. " Os que servirem um aooo não serão reeleilos no se-

'' Art. 21lt. A junta se reunirá Lodos os annos em os gtdnle: 
mezes de Março e Setembro no lugar mais capaz e centt·al •• Art. 223. â's camaras pertencem- as allribuições se-
do districlo. Em casos exlraot·dinarios podet·à o governo guinles : • 
mandar que se reuna mais vezes. Cada uma das reuniões •• r. Fazer postUi·as otdeis municipaes: 
durará só quinze dias, os qu~es poderão se~ pt·oro~a~os " Il. Promover a agricultura. o commercio, ,, induslria, 
pela junta até outro tanto tempo, se assun o extgtr a a saude publica, e geralmente todas as commodidacles do 
affloencia dos negocios. conselho : 

" Art. 215. A junta tem voto decisivo nas nwlerias da " li L Estabelecer feiras c met·cados nos lugares mais 
sua competeocia. A execução destas decisões, hem como ronvenientcs, r.om appt·ovação da JUnta de adminisLraçuo 
a das ordens do governo, perterrce exclusivamente ao ad- do di,tl'icto: 
minislrador ~eraf. Nos casos urgentes, que exijão prompla •• IV. Cuidar das escolas de priméiras letras, e de ou
resolução, poderá o administrador decidir e executar, tros estabelecimentos de edu::ação que forem pagos pelos 
dando d<'pois conta á junta. rendimentos pubicos, e uem assim dos bo~pitaes, casas 

<• Arl 216. São da C!•mpelencia c! o administrador geral e de expostos, e ontros estabelecimentos de beneficencia, 
da junta lodos os objectos de publtca administração. com as excepções e pela forma qne as leis determinarem: 
ll'elles con1Iece1'ão por via de rerurso, inspecção pt·npria, " V. Tratar das ouras pa1liculares dos conselhos e do 
consulta, ou inf01mação, como as leis determinarem. Pot' t·epJro elas publicas; e promover a plantação de nnores 
via de recurso, conhecetão de todos os ohjectos que são nos baldios, e nns terras dos conselhos: 
da compelencia das camaras; por inspecção propria, da •• VI. 11eparlir a contribuição directa pelos moradores 
execução de todas as leis arlminislmtivas; por consulta )lo conselho (art. 228), e fiscafisat· a cobrança e remessa 
.ao governo, OU informação ás d irtCÇÕeS geraes, de todos dOS rendimentOS oacionaes : 
os outros negoeios de administrações. •• VII. Cobrar e despeodet· os rendimentos dos con-. 

" Por direcções geraes se entendem as que fot·ém cread~s selhos, e bem assim as fintas, que na falta deites poderão 
pelas leis para tratarem de objectos l'ri~alivos de admt- impor aos moraclorcs na forma que as leis determinarem. 
nistraç.'ío; e bem assim quaesquer dh·cc•:ões admini~tra- <t No exercício c! estas allribuições haverá recm·so para 
livus, de interesse geral, ordenadas pelo governo, a1nda a autoridade competente (art. 216). 
que o seu objeclo ou plano Sl'ja lin.itado a um só (Jis~ 
lriclo. 

u Tambem pertence ao administt·ador geral e á junta, 
distribuir pelos consellJOs do distl'iclo a contribuição ~i
recla (at'L. 228), e os contingentes dos recrutas. 

<t Art. 217. A lei designará explicitamente as altt•ibui
ções dos administradores geraes a junla ele administração; 
as formulas dos seus actos; obrigações e ordenados de 
seus officiaes; e tudo o que convier ao melhor desem
penho desta inslilnição. 

CAPITULO [[ 

Das ramaras. 

u Art. 218. O governo ecconomico e municipal dos 
conselhos residirá nas camaras, que o exercerão na con
formidade das leis. 

« At·L. 219. Haverá camara em Lodos os povos, onde 
assim conviet· ao bem publico. Os seus tlistrictos serão 
estabelecidos pela lei, que marcar a divisão do Le)·t·itorio. 

~ Art. 220. As camaras serão compostas do numero 
de vereadores que a lei designar, de um pt·ocurador, e 
de um escrivão. Os vereadores e procurador serão eleitos 
annualmenle pela forma directa, á pluralidade relativa de 
votos dados em escrutínio sect·eto e assembléa publicá. 

« Podem volat· nesta eleição os moradot·es do conselho 
que tem voto na dos deputados de cõt·tes, excepto, 1• os 
militares da primeira linha, não comprehendidos os que 
tiverem naturalidade no conselho, nem os reformados; 2• 
os da seguntla linha quando estiverem reunidos fóra dos 
respectivos conselhos. Não são porém excluídos de votar 
os filho; famílias de que trata o art. 33 n• [[, sendo maiores 
de vinte e cinco aooos; nem os cidadão~, que não sou
berem ler, e escrecer, nos termos do mesmo art. n• VI. 

" Será presidente da camara o ''et·eaclor quo obtiver 
mais votos, devendo em caso de empale decidir a sorte. 

•• Os vereadores e procurador lerão subslilulos, eleitos 
no mesmo aclo e pela mesma forma. 

(( Art. 221. O escrivão será nomeado pela camara : 
terá ordenado sutllcientc, e servit·à em quanto não se lhe 
provar ciTO de officio ou incapacidade assim moral como 
physica. 

« Al't. 222. Para os cargos de vereador e procurador 
sómeoto poderão ser escolhidos os cidatlãos, que esti
verem no exercício de seus direitos; sendo maiores de 

·vinte e cinco anuos; lendo resiüido áous annos pe1os 

CAPITULO III 

Da fazenda nacional. 

•• Art. 22Lr. Cumpre ás cõrles estabelecei', ou con
firmat· annuafmenle as (:OnLt·ibuiçõcs direclas, á vista dos 
orr.amentos e soldos que lhes apresentai' o secrelat·io dos 
oegocios da fazenda (art. 227) • . Faltando o dito eslabe
lecim~:nlo ou conqrmação, cessa a obrigação de as pagar. 

u Art. 22~. Nenhuma pessoa ou obrigação poderá ser -
exenla das contribuições direclas. 

~· A rl. 226. As contribuições set'ão proporcionadas ás 
·despezas publicas. · 

<t Art. 227. o secretario dos negocios da fazenda, ha
vendo recebido dos outros sec~elarios os orçamentos re
lativos ás despczas de suas repartições, apresentarit lodos 
os annos ás côrtes, lt,go que estiverem t·euoidas, um or
.çamenlo geral de todas .as aespezas publicas do anno fu
turo; outro da imporlancia de todas a~ contribuições e ' 
rendas publicas; e a conta da receila ~ despeza do the
zouro publico do.anno antecedente. 

u Art. 228. As cõrtes repartirão a contribui ão di
recta pelos districtos das juntas.·de administração, con
rorme os rendimentos de cada um. O adminislt·ador em 
junta repartit·â pelos conselhos do seu districto a qouta 
que lhe h ou ver locado; e a· camara repat·tit•á a que coube 
ao conselho por loclos os moradores, na proporção dos 
rendimentos que elles e as pessoas, qne residirem fóra, 
ali i tiverem. 

•• Art. 229. Em cada dislriclo, que a lei designai', ha
verá um con:luctor de faz,enda, nomeado pelo rei sobre 
proposta do conselho de estado, que lrrá a seu cargo 
promover e fiscalisar a' arrecadação rle todas as rendas 
publicas, e set·á direclamenle responsavel por ellas ao 
tbesouro publico. 

,, Art. 230. As camaras deverão remelter annnalmeote 
ao contador certidões dos lanç.1mentos de lodos os im
po~tos directos; participar-lhe a escolha que fizerão de 
exaclores e thesoureiros; e dar-lhes quaesquet· explica
ções IJlle elfe pedir, ou seja para conhecer a importancia 
das -rilndas publicas do conselho, ou pat·a sabe I' o estado 
da sua arrecadaç:io. Esta mesma obl·igaç.'io se estende a 
todos os que a1lmlnistrarem atrandegas ou outras casas de 
at·recadações fiscaes. 

•• Art. 231. Todos os rendimentos nncionaes entrat·ão 
no thesouro publico, excepto os que por lei ou pela a·u-
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toridade competente se mandarem pagar em outras the
sourarias. Ao thesoureiro-mór se não levará em conta 
pagnmento algum, que não for feito por portaria ;,ssig
.nada pelo secretario rios negocios da fnzenda, na qual se 
declare o ohjecto da despeza, e a lei que a autorisa. 

u Art. 232. A conta da ent1·ada e sahidu do the~ouro 
publico, bein como a da receita c despez~ de.cada nm 
dos 1·endímrntos nacionees, se tomará e flscahsará nas 
contador1as do thesouro, que serão reguladas po.r um re
gimentó especial. 

u Art. 233. A conta geral da receita e despeza !I e cada 
anno, logo que tiver sido approvatla pelas córtes, se pu
blicará pela imprensu. Isto mesmo se fará r.om as ro~tas 
que os secretarios de gstado derem das dcspezas fe1tas 
nas suas repartições. · 

u Arl 23-t. Ao governo compele fiscali~ar a cob1·ança 
da~ conlribuições, na conformidade das leis . 

u Art. 235. A lei tlesigna1·á as u utoridarl e~, a que~ 
fica pertencendo o poder de julgar e executar em 111atenn 
de fazenda nacional, a fórma do processo, e o numero, 
ordenados e obrigaçõP.s dos empregados na repnrtição, 
fiscaHsnção e cobran.;a das rendas publicas. 

u Art. 236. A constituição reconhece a divida publica. 
As córlcs designaráõ os fundos necessarios para o seu pa
gamento, ao Pi!.SSO que ella se ror liquidnndo. Estes fun
dos serão administrados separadamente de quaesquer ou
tros rendimentos pl_lblicos. 

CAPITULO IV 

Dos estabelecimentos àe instrucçao publica e de cm·idacte. 

u A ri. 237. Em todos os lugares do reino, onde con
vier, haverá escolas sufficientementc dotadas, em que se 
ensine a mocidade portugueza de ambos os srxos n lê1·, 
escrever e contar, e o cathecismo das obrigações religio
sàs e civis. 

<< Art. 238. Os acluaes esfabelecimentes de inslruc
ção publica serão novamente regulados, e se crearáõ ou
t ros onde convier, para o ensino das sciencias e a·rtes. 

u.' Arl. 239. E' livre a lodo o cidadão abrir aulas para 
o ensino publico, comtanto que haja de responde•· pel~ 
abuso desta liberdade nos casos e pela fónna que a Ie1 
determinar. . 

u Art. 2li0. As cOrtes e ·o governo lerão particular cui
dado da fundação, conservação e augme~to de casas. de 
misericordia, e de hospitaes civis e m1htares, especlUl
mente daquelles que são deslinatlos para o~ soldados c 
marinbeires in validos, e bem assim de rodas de ex:posto8, 
montes pios, civilisação dos índios c de qnaesqner oulros 
eslaLeleciment.os de cal'idade. ·. 

'' Lisboa, paço da& · cOrtes·, em 23 de Setembro de 1822. 
-J\gostinllo José Freire, deputado pela Exlremadura, 
presidcn te(·). " 

(Seguem-se as assignaluras dos deputados .) 

ALGUI'IS DEPUTADOS DO BRASIL PRETENDEM l\ETIRAR·SE DE 

LISBOA, CO~I LICENÇA, liAS A ASSE~IDLÉA NÃ O LIIES CON

CEDE. 

Na sessão de 2 de Outubro foi lida nma carta do 
deputado Antonio Carlos H.ii.Jeiro de AJ?-úyada, em 
que pedia ao congresso, que. declm·asse l.ICtla. e p~r 
roitLida a sua retirada do remo, que fo1 rernetttda 
á commissão de constituição. 

Na mesma sessão foi lido o segninte .parecer: 

t< A' commissllo dos poderes fui mandado, em sessão de 2 de 
Setembro precedente, um oflicio do deputado pela província 
de S. Paulo o Sr-. Diogo Antonio Feijó, p~dindo ao so i.Jerano 
congresso a permissão de retirar-se. para.a su~ prov~ucia, por
que Lendo sido atacauo de enfermrdade na v1sta, nao lem tJO
dicio atalhar o progresso do mal, e quasi sêmpre encerrado no 
escuro, padece accessos de meluncolia, que mais Sll a~grav~o 
com o temor da cegueira. 

cc A com missão, cons_iderando que estn molestia (de ~nfermi
dade ou fraqueza de v1sta), que o mesmo dopolado rt'presenta 
muis aggravada peiR mela ncolia do que pt!l~ rPalidndtl<lo mar' 
não podia causar· lhe es torvo absoluto no l"<•• rcicio de su~~ 
fu~cções : ccnsidcr·" ndo o sacrilicio que os _in teresse puhl icos 
ex1gem dos representantes da nação, e cons1rlt> rando o es tado 
da representação daqu~ll n proviocia aclualmeut.• sem subsli
luto em Purlug~ l, que podes. e ~er chamado as ct\1 te~ . o vendo 
emlim, que o sobred ito deputado est:tvá g•·zu núo dt: ticençà 
concedida pelas cclrles. julgou cooven•ente d~murnr o ~eu pa
recei' até agora, porque antes oào poderia da·lo .1 f11 1 or da 
prelenção. 

cc Porém nem ~góra mesmo o pódP dar fovo1·avelm•'ttll'; 
porque, teo tlo a c. mmis ão ..,islo, contra a sua cspe•·nnçn, r • .Jtal' 
este rlepulddo ao dever sngr ado Je assignar r, jurar a consti
tuição (~is o motivo da prlllelação da concessão) . em qu e- •lle 
mesmo-havia tra balhado, em vi1 tudc da sua wocn raç,'hl e ju
ramento prim it ivo, do. que a moles tia allegatla lt<io podia e cu
sa-Io, acaba de persuaJi r·se que o impedimento do mesmo de
pulado, para aSSIStir· os trabalhos das cclrlcs nc•strs ulti mos 
tempos. tem sido ma i,; imagin:u in e ·vol unlario dn que pbysico 
e re;tl . 

« Parece, portanto, á comm issão que, nào tendo ngora Juaar 
deliberar-se sobre a permissão que o mesmo rlepulndo ped:a, 
~e ve elle li car sujei to a quHiquer procerlimento flUe as oórtes 
JU lguem conveniente haver-se com os dt•pulado , que. SPm 
causa legitima e conhecida, faltarão a- assignar e jurar- a 
const•tuição. 

cc Paço das córtes , 1m 2 de Outubro de 18 ~ :2.-Rotl• i<>o fer
rei ra da Costa.-Jorto Vicente Pimentel Maldonado.-Aut.onio 
Pereira. >> --
ALGUNS DEPUTA DOS DO BR ASIL ADAN DONÃO CLAii DESTl

NA)JENTE AS C0R'IES 

Em sessão do dia f2 de Outubro foi lido um ofü 
cio do Ministro da Justiça remellcndo uma. nota do 
Intendente Geral de policia de Lisboa , de se tere m 
evadido, sem passapol'l es , no paq nele inglcz- Mal
ba?"ough, capitão Buli, sete deputad os pelo Bl'llsil , e 
as info r mações que a esle respeito- pt·ecedcrão, forão 
reriu: ttida á commissão de t:onstilui ção. 

Esses sete deputados que S<t lü1·ão de Lisbo·1 e q ue 
não jurarão a constituição forão: Antonio Carlos, 
Bueno, Feijó, Costa Agui,tr, pot• S. Paulo; Agos
tinho Gomes. Barata e Lino Coutinho, pela Babi.a. 
Estes deputados forão eliminados ela li s ta dos t•epre
sentanles do Brasil e seus nomes riscados da lista 
de po1'lug uezes(*). 

As cô1·tes mantlá rào devassar e processar os 7 de· 
pula~os , porem narla consrguirão. 

Declaração de alguns depl'tados pelo Brasil nas córtes de 
Pol'lugnl, que de Lisboa se 1Jasscírão á Tnglrttm·a (e~·t . 

do u Correio Brasiliense" de Novrmbro). 

~~ Os a~aixo -ass ignad(j,li, querendo ~revenir qu~lqucr sus
petta alheia da verdade, que possa occas10nar a sua 1nesper adll 
reti~ada de Lisboa . declarão ã nação portugueza e ao mnndo 
intei1·o os motivos que os obrigát•ão a assim ubrar. 

ct Desde que tomãrào assento no congrcsj;o de Portugal, Ju
tanrto pllla defesa dos direilos e int.eresse da sua patria, do Bra
sil e da nação em geral , infelizmente virão mattogrados todos 
os seus esforços, e áté avaliados .:stes com'l outros tantos atten
tados c.inlra a mesma naçllo. 

<< O des prezo e as iojul'i as andárão sempro de companhia á 
regeição de suas propostas ; e, depois dtl vêrem com dOr do 
seus corações todos os dias meditar-se e pôr-se em execução 
planos hos tis contra o Brasil, apezar de suas repetidas e vivas 
reclamações, se lhe ollereceu pJI'a assi{lnar e jura r a constitui
ção, aonde se encontrão tantos artigos tnjuriosos e hum ilhao t .s 
ao seu paiz, e talvez nem um só que possa, ainda dtJ um modo 
indirecto, concorrer para a sua fu tura, poslo que remota, pros
peridade. 

<t Os a,baixo-ass ignados não podião, sem merecer a execre· 
çào de seus concidadão~ . sem ser atomumtados dos tJ l!ll'OOS 

(") Esta c<mstituição ó tão mal redigida, que admira que os 
membros do congresso, composto de tantas i Ilustrações, a acei- (") Vide os famosos discursos do Barata, A.lcucar, Fcijó, etc., 
tassem conforme clla está. , no C< Diat io das C<l rles, » 11. 899. 
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~guilhões da consciencia, sem s~jeitar-se á maldição da poste
ridade, ~ubscn;vcr, e muito menos jurar uma tal constituição, 
feiLo como de proposito para exaltar e engrandecer Portugal á 
cul>ta do Brasil; recusárào, portanto, fazê-lo. O odio e a indig
nação, já bem desenvolvida contra os deputadOs daquelle reino. 
c resr.eu a ponto, que seria a maior das imprudencias, e, mesmo 
uma criminosa temeridade, deixarem-se permanecer em Lis
boa, aonde, sendo já inuttl a sua assistencía, era in•:vitavel 
pt:lo menos o solfrimenlo de insultos da populaça, 4ue se crê 
apoiada pel o governo e pelas cõl'tes, as quau; nas expressões de 
afguus dll seus deputados de mai•Jr considentç~o tem dado não 
equivocas provas de resentimcnlo e futuras deliberações, con
trarias á inviolabilidade dos abaixo assignados, e mesmo á li
berdade civil de que goza quálquer cidadão- êm um Estado 
liv re. 

« O goveruo negou pas;;aportes a um, e a commissão do& po
deres julgou inadmissível a prelenção de outro que instava 
pelo régresso á sua patria, porque tres mezes de enfermidade 
chronica o torna vão impossibilitado para o exerci cio do seu · 
em prego, dando aquella pelo maior dos motivos o não haver 
este assignado a constituição, e ameaçando que devera suJei
tar-se á sorte que espera vão os que se acha vão em iguaes cir
cumstancias. 

« 0.; abai:w-assigoados julgãrão por outra parte que a com
misoào de quu esta vão l!ncarregados estava lenuinat.la; clles 
lJUUiàO e Jcvião dar cunb della aos seus co nstituintes, t'ctiran
do-sc para (. Ode :hes foi pos ivcl. Pela ex po>içào circumstan
ciada que farão á sua patna dos dillerentes aconteci mento~. d:J
rante o tempo da sua missãoJ o universo inteiro em. sua impar
Cialidade julgará dn merecimento ua sua conducta; e os seus 
concidadãos, inteirados daquelles succ~ssus, prevendo sem dif
liculdaJe a sorlll que os es11era, saberão que seus represen tan
tes nada · m~is podiãu fazer em seu btmelicio q!Je olferecer·lhes 
o quad t o Jicl Jo passado c um Goboço pr ... vavcl; do futuro. 

« Em Falmoutb , 22 de Outubro de 1822.-0s 'd .. putados: Cy
priauo José Barata dll.Aimeida.-Fra"ncisco Agos.tinho Gomes. 
José Li o o Coulioho.-Antoniu Manoel da Silva Bueno .-D10go 
Ao tonio 1-\lijó. " 

PROTESTO IJOS DEPUTADOS DE S. PAULO, EXT. DO 

(( COI\Il.ElO lll\ i\SlLlENSE I) 

Neste documenlo, que lranscrevo, e em alguns 
outros vê~se que Antonio Carl01:: de Andrada Ma
chado e José da Costa Aguiar, dão como motivos da 
suu relimdn Llc Lisboa, q uerei'Cll1 ng côrtes esc~a~ 
vlsa l' o Brasil : · 

« Quanuo o Brasil mpetio so!Trego o grito da liberdade, que 
elU Purlugal S•l erguera, jámais cuiJou_quc palavras ooeigas e 
con vites assucarados de fratc roidade e tpualdade cubnssem as 
mais sinistras ,. dolosas intcnçõe> ; JUI!;ando a Pol'lngal por 
si adherio de co raçf10 à nova ordem apn~goRda com tnnta em
phase, f' na escolha de ~eus depuL~dos. deu o maior testemunho 
da sua boa-fé e affinco aos prindptus libere:;. 

cc O primeiru dos abaixo-as~iguados não deveu seguramente 
u conlianÇd de sua pn•vtncia ,cnãu ao uectu ido e incunlc•la 1 d 
~mor do suu pafz, pelo qual tantos trabalbus ac~b~ra ue suflrer, 
Ja nçddo por e> paço de 4 annus em lobregas pnsoes e por mats 
de dous e meio conservado nn mais e~tn cto segrerJo, pnvado 
de luz, du ore de toda a communicaçéio humana. 

_(( Da escolha elo s~gundo dos abaixo-as;,igoados _roi"igual
mente o nnico titulo o conheCitJo teor dij> suas vpwwes puhll
cas. Com que altas.espllranças cbee;arào u,; abaixv-aó~t!;\Uauus as 
cO t•les de Lisboa é fat:il de cuJllleCllr, alLcJJden_do·oe nas IUolult.J
sas expt essões das ditas cortes, _lautas vezes repelit.las e tnntas 
vezes vergonhosamonle desmentidas pelas suas obras~ . 

cc Mas bem depressa esfriou-se o ardo!" da expectaçao. _Ass:m 
em Fevereiro do presenlll anno (1822) tomou assento o prune1ro 
dos abaixo-assignados, e VJu cum c.Jcir a ex lt:nsãu J.la su~ 11l~ ·· 
síiu, e bem, máu ~rauo seu, cuuvenceu-se que as t.:úl'Lt:s tmhao 
na bocca amor c inuamlade par.t com o Brasil, e uo cora~ào 
pnjectos de sizani.,, divisão .., enfraquecimento, humiliaçãu e 
t}'iiinniu. 

cc Considera-se em Portug~l ao poder executivo ·a suspensão 
temporaria dos mag istrados que abuse!ll da cooliança publica , 
sob " condição tltl os apresentar em JUIZO em prozo cleltll'mi
nado, requereu->ll a extincçào da prerog<rliva .au Brasil, aol)de 
pela dtslancia do centro da execução era ruai s lacil v abu;o tJUc 
se pretendia remcdinr- em Portugll l ; rui absolutamente !.l~nt:
gadu a providencia, com o pretexto de não poderem d~l~ar· ·se 

. a ltribuições executivas, contra a COJiVicção da l'aZáo a coutra o 
testentunho dos fAc tos, sem outro algum fim s•·não marua r a in
feriorH.lade do Br~s1l a respeito de Portugal; porque o orgulho 
portuguez se não contentava que a nossa humiliação se redu-

7.isse súmenttl âs induções: era mister para farta-lo que fosse 
clara e distinctarnente annunciada. "' 

cc AppQrecérão logo depois as primeiras scenlelhas de incen
dlo, que a imprudenc:ia das cOrtes ateava no Brasil com os seus 
in ~ensatos e impoliticos decretos da organisação dos governos 
provinc:iaes, retirada de S. A. Real, abolição dos tribunaes, 
creação de novos Belglillrbeys em c:adn província, debaixo do 
nome de genet•aes das armas, e impraticavel unidade dos dous 
exurcitos d~; Portagal e do Braoil, qne antes exisliào sepa
rados. 

cc Extraviadas as cortes, recorrêt'ªo então a lardonhas carí
cias, e encarregado o primeiro d:•s abaixo-assignados de um re
latnrio que curasse as suas faltas, n~o duvidou prestar-se a tão 
ingrata tarefa, esperançaclo que o: comportamento fulu'ro la
vasse as mancbas do passaclo, e ct endo que o amor da pazil le
va v à a cerrar os olhos aibda a palpaveis olfensas do seu paiz, 
quando o paten kado arrependimento parecia segurar a mu
dança do pl ano até então stguido. 

cc Mas nada satisfaz o orgulho mallogrado, nada contenta ~ 
ma li~ia agrilhoaria pelo interesse e ~êde de vingança. Releva 
que os bravos camp8ões d.ll !ibPrcladP. brasilica e os membros 
da junta de S. Paulo fossem sacritlc;ados á sanha do congresso, 
e 111 menosca bo dos direitos io1prescreptiveis 
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invasão das atlribuições j .,diciarias.; se não pouparão injurias, 
e a só demora ir:·itou de tal maneira a facção, que se oãu pou
pârão injurias a todo o dcpulaúo que tentou ao q~enos espaçar 
a injusia res .. !ução. 

ti A só aoserção do primeiro dos abaixo-assignados que<> 
ministerio cil) Rio de .laneirn era igual em probidade aos depu
taclos dn congmsso. e o franco desafio que mioisl.rassem provas 
ao contral'io, o sujeitou a mais grosseira linguagem e horríveis 
ameaças da 11art.: da canalha assalariada pela facção jacobina 
do congresso, que com urros cannibaes o proscrevia. Levárão 
por lirn ao cabo os seus fins ; pas;ou o odioso decreto da pros
critpção dos petriotas brasileiros, apçzar da opposição de todos 
os depulauos do Brasil, e foi crime n 3rtuclle reino amar a 
patria. 

« Um general rebelde faltou no Rio de Janeiro ao respeito 
devido a S. A. Re~l: requereu n primeiro dos abaixo-assigna
dos que s~; lhe não recebessem as felicitáções antes do receber-se 
um juizo competente dp sua cun'ducta; e~p"çarão-se as felici
tuções ; 1m as aJinal foi elogiatlo pela quebra da fé e ultrajante 
cuoducta para com o herdeiro do throno. 

« Outr., general, na l.lahia, installa-3e por seu arbítrio, sem 
nutro titulo que uma informe nomeação, em general da provín
cia, e para segurar o mando usurpado mala, e roúba homens e 
mulheres naquella desgraçada cidade : exige o primeiro dos 
abaixo-assignados a responsabilidade . do ministro que o no
meou, c do general perptllril.dor de tantos crimes, e não éalten

·dida a moç~n. com o falso pretexto de não haverem documen
Tos comprobatoríos dos delictos, quando existião sobre a mesa 
as suas mesmas co'nlissões. Até, onde chega o despejo de par-
tido ! · 

(C E o mais pasmoso é que se expedem, apezar da uniforme 
opposição rlos deputados do Brasil, frescos bandos de janisaros,1 

qu~; vàu do novo espesinhar os míseros bahianos, e são os 
abaixu-assignados taxados DO copgresso nada menos que dt; 
dciPnstn·pg de facciosos por tomarem a petto a .defesa dé seus 
ultrajados compatrtotas. \ 

cc Na revisão da desigut.I constituiç.ão; sem embargos da im
pugnação dos deputadus do Brasi"l, confirma-se a humilhante 
in habilidade desse reino quanto a capital do lll)perio pur'tuguez, 
e Hlé se desa portugueza, tJrguendo-se em ca11sa d•~ abdicação á 
estada do rei e do herdeiro do throno naquelle paiz. 

c< Ap•eseola-s~; um projeclo de relações commt:!roiaes entre os 
dous rei nos , no qual, &juntando o esc~rneo á fraude, alcunha-se 
de igua ldade a m~is desca rada desigualdade, e quer-se arteira
mente soldar osjil quebrados ferms do systema colomal, eri
gir ue . novo Pottugal em deposito privativo dos generos do 
Brasi l, e fechar quasi aquelle reino á industria estl'anha, por • 
prohibições direclas r•u pof meio de restricções equivalentes a 
prohibições, sem se tomar em conta que um paiz intfliramente 
agrícola, como o Brasil, tem interesses mui diversos dos d~ 
Portugal, que quer á força se1· mauuf~ctureiro, e que não 
póde se r politico, e menos justo, que uma parte do lmperio 
sej'a sacrificada ·ao bem da outra sem alguma compensação da 
sacrificada, e até som duradoura 11tilidade ciNuella a quem se 
sacrifica. 

« Um systema de illusão, só calculaào para o hor·izonte da 
rude negricia, achou no primeiro dos abaixo:assignados a mais 
aturada repulsa ; passou, porém, pela decidida maioria dos de
pulados de Por tugál uma conformidade de idéas interessadas e 
inimigas do augmento e prosperiúade do Brasil. 

rc Chegou, cmfim, o momunlo do ardi~ento das_ cõrtes de 
Portugal: o herdeiro do lhmno, o generoso JOVen l'nnctpe, es
colhido para defensor do Brasil, pelo amor dos povos, em re
forço dos direitos do seu nascimento, reconhecidos pela mesma 
constituição; o ídolo, em fim, de todo aquelle vasto cantiMnte 
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pretendeu-se arrancar aos corações que o idolatriio, e as neces
sitlades que dem~ndão a sua presença b~mfa:.tf'ja, e na falta de 
obediencia se lhll communiea a pena da perda dos direitos que 
as instituições da monatcbiR lbe segurão. E uoude tanta raiva? 
Só porque elle tem para o Brasil entrauhas de pai. 

« Os abaixo-a~signadús \rabalh:\rão quanto uclles esteve para 
arl'edar da nação portugueza a deshonm de tamanho attentado; 
mas desejos nem sempre assegurão o bom ~xito: quiz o mao 
destino de Portugal, que vencessem os facciosos. Depois deste 
ooJpe final dado ao Brasil, que restava aos abaixo.assignados ·1 
Deixar um congresso. onde elles tlrão meras ci.fra., .tl oudt:: erão 
e~pectadores dos males que não pod1ão remtlJiar. 

« Jà muito antes tinbiio os abaixo-assignadns proposto a va
cancia dos seus asstntus, vi.to a dessideucia da sua proviucia e 
aberta resistencia ás pretenções desvairadas das cOrtes, e a 
stlus decretos altentatorios â dignidade do Brasil ; mas foi sem 
fruto a propiJ~içào. Outt·as erão as vistas da côrte.s; o~ abaixo
assiunaclos, guardndns como refens, erào apropnado lntenne
dio "para trabalh~r-se a sensibilidade do Brasil, e pelo rec~io ~a 
quasi certa immolação das suas pessoas, reter-se a JUSt•• mdlg
nação daquel e paiz 

<< Apezar da con~ icção dos abaixo-as.ignaJos de que a sua 
presença no r.ongress_o era desnec~ssaria, fo1-lh~s mister aturar 
a fastidiosa e 1nutil resistencia, até que se ultimou a denomi
nada coustituição da monarchia, e se marcasse o tempo em que 
devia ser assignada e juracla. 

<< Então, com a franqueza prop• ia do suu car~cter publico e 
individual, declanirào os ab.,iJtu-atiSignadob a llrme resoll!çâo 
em que estav<io de jatl)ais as?ignarem e Jurarem u.~u ~onshLui
çlio cont1·aria á sua diguidadtJ, pOI'que o não pod1ao lazer sem 
offénderem sua couscíencia e stlm se deshom:ar.•m a s•·us pro
p·rios olhos, e persbtirão em sua declaração, detipr~zando so-
phismas e subterfugios de seus oppressor~s. . 

<< Chovião as ameaças anilnymu~. repet1ào-se av1sos de alguns 
pouco bE:m intencionados que 11:\ll prégavão cicutas, e avisavão 
do resolvido p1·ojecto de assassiua-los, adoptado pelas sociedades 
secrej.as('), a que pertence a mór parte dos deputddus influen
tes do con"•·esso; ainda assim ter.tou o primeiro dos abdixo: 
assionados "reclamar o caminho da justiça e da razão ás encar
niçadas côrtPs, mostrando-lhes a necessioade de se lhe dar ~;~m 
passaporte para larga•· uma cidadtl em que c01 na o ma1or 
risco a sua sé!;u rança. . . . . 

<< Frustrado foi o seu trabalho, p01s remett1da a sua reqUISI
ção a uma cQmmissão, sem se declarar urgente, transluzia o 
projecto de a rlemorar até quo çahisse victima da sanha da 
plebe assalariaga pelo partido jncobinico. E de facto, se os 
abaixo-assignados não tivessem dado o saudavel passo de bal
darem com a sua retirada os intentos dos canibaes, terião vere
cido victimas da sua céga furil, coutú se deprehcude da dtli)Ull
cia ftlita ao intendente geral da policia. 

<< Todavia, se os abaixo-aasignados podassem enchergar 
ainda o mais pequeno bem que da sua morte viess~ ao Br;~sil ; 
se mesmo não devessem oi.Jedecer á voz d •> chefe do seu go
verno, ofJereaer-se-hião em volunlario sacrificio á brutalidade 
dos portugueze~. Mas nem a prudencia, nem o patriotismo lhes 
apontava esstJ verdadeiro ~uicid10. 

<C Seguro os abaixo-assignados com o , testemunho de sua 
consciencia, apresentao-su sem medo ao tribunal da geração 
presenltl, e não decliuão o .evero escrutínio da posteridade, 
cuja lnlP'•rcial decisão esperão favoravel. Falmouth, 20 dtl Ou
tubro d•· 1822.-Antunio Carlos de Andrada Machddo e Silva. 
-José Ricardo da Costa Aguiar e Andrada. » 

PROTESTO CONTRA O u ASTRO LUSITANO '' 

O periodico AstJ·o Lusitano com menta a r·Ptirada 
clandestina dos deputados, e Antonio Carlos defen
dendo-se, assim se exprime": 

<< Qll;llquer cidlldão tem ~irei to a lavar o seu r.àracter das 
imputaçõws da malignidade deliberarlH, e mesmo das ful~itlades 
que lhe attribue o descuido c negligencia; aiudn sem irílençãu de 
damna1·. E' por i•so que não posso deixar sem animar1 ver•são 
as mentirosas asserções que no <c Astro Ja Lusitania JJ se en
contrão relativas a mim, ll que ~em duvida ahi fizerão inseri•· 
os desorgaoisadortlo portugutJzes em desvique da constante e 
honrosa lula que sustou tE' i no congresso contra as suas preteu
çõcs. 
_..." Affirma-se que tlm Lisboa se ar.h;l quem assistiu às ses•ões 
~;m que no Rio de Janeiro llU liz decidir a iudependencia do 
Brasil; a ac<,usaçãu s1wia honrosa para mim bt:: fosse verdadeira: 
ella dá-me uma lniportaocia que stlrla llrn unm presumpçãu ri
nicula o arrogar-me. O facto, porém é 4ue todo isto é redonda 

. falsidade; e senão t.JUtl appar~ça esta te~ttlmunha das avançadas 

(') Vide o tomo IV da minba « Chorogt:.apbia, » pag. 602· 
on:ie trato do-Synetlrio. · 

sessOes: certo não apparerer:l, pois não h<l quem testemunhe 
chimeras. 

c< Qunudo me achei no Hio d~ Janeiro ainda ninguem pen
sava na ir11l~pendencia ou em Je~lsl3tura sep.1rndn; foi mi>ter 
toda a r:eguP.ira, precipit•çlio e oe>pejado annuncio de planos 
de esr.t·av isaçlio para accordar do ~omno da b"a-fé o amador
nado 13rnsil, o fazê· In cmcarH wind••pf"ndeucin como o nnico 
:rntichllO rontra a violencin portugmna. 

" Não pretendo com isto incluir-mr. no numt:>ro dos qu,. não 
sonha vão com e~te rtesejado futuru; nàn por <:•· rto; não lPoho 
tão curta vista que me esc.1passem ns ' 'autagens de só per tcn
ccrmos ao pacifico systetha american••, tJ uus tlttsprt'ndermos 
dos laços da revólla Europa ; mas o rllspeito á opinião conlrana 
do Brasil n~quella épof'a, a prurlencia dH nilo querer avançar 
um só p:~sso que n~n fosse escorado eu1 autcrim· experi~nc•a, e 
sob1·eturlo o natural an-..rro ao doce srntimeuto. filhu elo pari!O
tesco e commum 01 igem rio Brasil r P•Jrtugal . junto á preci•ão 
que aind• me pareci.r ter· rltl algum npom a minhd pat• ia, para 
segurar-Ih•• os priml'iros passns em a nnva e est~tbrusa carreira 
de uma repentina emancipação, Jizcrfro cum que ijbafasst: os 
meu• desejos e os adiasse para ma1s oppottuoo tempo. 

" Accusa-mc niais o mencionado periodico de ttu· ~ido, no 
t~mpo qutl cstiVtJ no Rio de Janeiro, intiluu coosl!lhLiro lle S. A. 
R•~al o Sr. 11. Per1ro de Alcantara. s~ não detestasse a mentira 
e 11ii0 1·eceia8sl:l nccumular" esta o b~1xo vicio dtlnnta vaidade 
sem ftuÍdamento que o ab•me, confc>b>lria, até púr iutcres e, 
um crime, que, em vP.z til! dosar, m~ traria ho111·a; IU8> o Riu 
inteiro me rlesmenterh•. ' 

c( lnfehzmen te para mim naqul!llll tempo o m~u caracter nilo 
chegar·ia ó presença clf' S. A. Real senãn por entre a rle11sa 
ntn10sphera de catumma~. de quo o linhá•l 1·odeado mHus ini
migos, e longe da merecer-lhe conliauça devia excitar· lhe ~ub
pcitas. E' verdade que S. A. Real parece que por fim chegou a 
melhor conhecf'r os meus verdadeiros sentimentos; mas para 
isto nada cuncorrê1ão reputidas apreseutaçC•es miuh.u· , pois 
apenas duas vezes tive a bonra dtl fnll~r-lbe: uma quando me 
apresentei com os meus companheiros os deputados de S. Paulo, 
e outra na despedida para Lisboa. 

« Ma, quero dar como Ctlrto que eu fosso consellwim de 
S. A. Real: onde rslá a contradição com os primeiros pri ncl
pio~ que o << Asll·o JJ chama democralicos? Ignora alguem que 
a liberdade civil e politiea tanto póde oar-•" em fót mas repu
blicanas, como nJs rnonarchias repr~scntativas? Seria P• rder 
o fruto da expericncia se não allanJonas,emos o camil)ho que 
nns desvia v a .to objecto clesejado. 

« Um llrasileiro liberal podia crê•· em 1817 sP.r nr)cessario 
adherir a republicanos, e hoje adopta1· as instituições monar· 
chicas. Em 1817 a casa reinante, eng.mada pt·lo odio portuguez, 
acabrunhou o Brasil: era, pois, obvio lançarmol-nos nas fórmas 
r·epublicanas, que só então permittião emancipação. 

<c Hoje, graças a P~ovidencia, S. A. Heal conhece us seus 
verdadeiros interesses, e está convencido que a emancipação do 
Brasil é ,1 passo prt1limina1' da sua prosptlddads e da gloria do 
seu reinado, e tem desta maneira ajuntado em roda rle si os 
verduneiros pa~riot:ls. E desta arte, obtendo se na monarcb1a o 
mesmo que se buscava nas republicas federadas. não pasma 
qu~ nenhum republicano mude de partido. Quanto ma1s que 
já mais se provara que a minha coopernçM em 1817 passas<.e de 
passiva tolerancia e chegasse a activa participação. Londres, 9 
de Novembro de 1822.-Antonio Carlos Ribeiro de Andrada 
Machado e Silva. JJ ' 

ALGUNS DEPUTADOS CIIEGANOO A PERNUIBUCO 011\IGEM-SE 

AO PUBLICO 

A gazeta extraor·di naria Per,•ambucana, tle 3 de Ja.
neiro rlc 1823, publica a correspoqdencia <.lo al
guns deputadados nn qual narrão os seus StiiTri
menlos ao povo Perna m!Jucano o incitando á r·e
sistenpin conlt'a os oppr·essor-es : 

11 llctir-ando-nos de Lisboa, onde eslavamo~ compro
mellidos pela causa da patria, chcgámos a 1~11lmouth, e 
abi recebemos todo o acolhimento que era de esperar de 
um povo nobre, gcnemso, amigo (la liberdade e da jus
tlça; naquella cidade fizemos um IUanife~to, qne por copia 
lhe enviamos, e a 8 de Novecobro nos fizemos á V!'la para 
este pnrto em uu1 brigue ioglez. 

.. O capitão fundeou em franquia na cidade de I•'uo
chal, ilha da Madeira, e foi á terra Pntregar certas cartas 
aos seus compatriotas. ~abcndo-se na ilha da nossa che
gada áquelle porto, foi till o tumulto <.lo povo, que o go
vernador mandou cercar o nosso brigue por um escaler 
armado, e intentou arrancar-nos delle, não obstante ser 
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na~io estrangeiro, de um porto inglez, não termos culpa colligadas: não ha poder capaz de escravisar-nos: o nosso 
formada, não pertencermos mais ao governo portugue.z, e mágnanimo defensor protesta que os porlugue-zes poderáõ 
pela conbtitujção daquelle mesmo povo não sermos res- assenl.ún·earem-se do Brasil, mas nunca dos brasileiros; 
ponsaveis pelo nosso proceder nas côrtes em que tinha- mas se elle esliver·a em Pernambu':!o diria lalyez: "Viráõ 
mos sido deputados. Convocou-se um conselho, e nelle os portuguezes ao Brasil, mas primei1·o seus corpos entu
se decidia que se devia retirar a-guarda e deixar o nosso lharáõ os nossos portos para ao depois invadirem nossas 
navio seguir o seu destino. cidades. 

" Devemos confessar perante o mundo, em signal do <t ?ermittão os céos que os nossos inimigos n~o consi-
nosso reconhecimento e gratidão, em abono da ~erdade e gão dividir-nos para enfraquecer·-nos; nas convulsões po
rectidão á magnanimidade do povo inglez, que o consul liLicas as ~escon!lanças são necessarias; mas quando são 
daquella nação veio logo a bordo signi!lcar-nos a sua ma- tcmerarias e impmdentes lornão o povo voluvel e incons
gua e desasocego pelo inaudito alleotado que se preme- tante, acaba-se a força, reina a anarchia, perde-se a pa
ditava, assegurando-nos que por honra da su~t nação e Iria: os pernambucanos têm tido tempo pam saber esco
amor da justiça empregaria aquella resis~encia que csti- lhe r; resta coll1er a fl'llla da sua mesma escolha pela céga 
vesse ao seu alcance, e qae se ainda assim o resultado obediencia ás autoridades por elles mesmos conslituidas, 
fosse funeslo a Inglaterra não soffreria o ullrage do seu e esperar sem impaciencia pela nossa sabia constituição 
pavilhão. · brasileira, qne não tardará a vir sanar os nossos males. 

<< Os Srs. inglezes habitante&. daquella cidade, e mesmo n Os europeus emigrados do Brasil para Portugal, ten· 
o consul, vierão a bordo dar-nos os parabens de estar- do-se envol1•ido nos nossos negocios polit.icos compromet
m~s salvos do perigo, e fazer-nos os mais sinceros e obse- Lêrão-se a si e aas seus compatriotas; advogando ainda a 
quwsos offerecimentos. Tanto devemos a cs!.a nação gene- sua cau ;;a tornárão-se cada vez mais nossos inimtgos ; e 
rosa c magnanima! para qtre tantas victimas innocenles não sejão sacyi!lcadas 

" A Providencia, que vigia sobre a nossa sorte, nos no aclo de alguma irHasão, seria prudente que os Srs. eu
coudnzio sem o sabermos, por· entre o bloqueio iRimigo, a ropeus aqui residentes rep[esPntassem ao goV'crno de Por
este porto amigo. Qua I não foi a nossa satisf:lção quando tugal e ao Madeira que jámàis tomassem medida§ hostis 
encontramos um povo pos:midu dos mai.s elevados senti- contn! esta província, p'o-rque em lugar ele os proteger ex
mento~ de honra e de patriotismo, conservando no meio cilariào o odio dos patriotas contra elles~ e os arriscarlão 
das paixões uma prudente moderação, que só sabe ava liar aos funestos elreilos da guerra civil; talvez este só passo 
quem, como -nós, o presenr.ia. puzesse em lsocego Pernambuco e salvasssc os ditos se-

<< Briosos e valentes pernambucanos ! nós vos declar·a- nhores dos males que elles bem conhecem quimto estão 
mos o !lm prineipal de locar ás vossas praias; sabe i : foi imminentes se houver atguma in.vasão neste paiz. 
contar-vos com !lt.lelidacle o que em Portugal se machina « Nós estamos persuadidos da innocencia de muitos 
con tra vós, e igualmente sermos testemunhas elo vosso que aqui r esid~m; porém criticas e apertadas circumstan
estado político. Portugal deslle Outubro trabalha com o cias produzem quasi sempre I'Xlraordinarios successõs, e 
derradeiro esforço por introc.luzir no Brasil pelo menos I se elles consultarem seus proprios inleresses 'serão apres-
4.000 h_omens, e nós conjecturamos que por todo o mez sados fDl abraçar esta !Dedida. . . 
de Janerro deve abordar á3 nossas pr·aias. <I Ets os nossos sentnnentos a respeito 'de uma provrn-

~~ Este passo nos será incommoda, mas ser·á mil vezes cia a f{Uem tanto amamos, respeitamos e somos-gratos 
mats funesto áquolle desgraçado e caprichoso reino. Per- pelo bom acolhimento que lhe lemos merecido. Recife, 24 
nambuco e Alagoas, ou .ambas as pr0vjncias juntamente, de Dezembro de :1822.-Cyprinno José Barata de Almeida. 
são o alvo desta expedição; o povo de Lisboa e os euro- -Antonio Manoel da Si! v~. Bueno.-Francisco Agostinho 
pe u~ para alli emigrados instão com furor para que se Gomes.-Diogo Antonio Feijó.-José Lino Coutinho. n 
enVIem Lropas para estes pontos, afim de serem defendi-
dos SUa~ propriedades e Seus compatriotaS ; para in leres- OS DEPUTADOS Bl\HIANOS,, CYl'RIANO JOSE' BARATA DE AL· 

sar mats O governo elles pinlão Com negras côres, C até i\IEIDA E MARCOS ANlONIO \DE SOUZA, DIRIGEM l\IANIFE'STOS 
com atroz cal?mn!a, os diarios insultos que se fazem aos A' BAHIA. \ 
europeus aqur residentes ; e para facilitar a empreza tem \ 
~omndo o_r·icticulo partido de descrever-nos como um povo 
1nsubord111ado; e\les asscgurão qne a vossa tropa é pe- Cypriano José Barat.a de Almeida, em um mani-
quena_, sem or·d P:m nem llisciplina ; que os soldados com- festo á Bahia de Todos os Santos, impresso alli e re- , 
mandao os of!lcraes, que o vosso governo é nm fantasma, impresso no fiio de Janeiro no\anno de :1826 na 
que nada póJ.e s~não_ vos obedecendo, que só a vista da Imprensa Nacional, protesta valentemente contr·a as 
trop~ e aos prrmerros Impulsos elos soldados europeus cor- perseguições portuguezas. E Marcos Antonio • ·de 
re rers espavoridos ao centro das malas, porqu r, não sois · Souza, vigario da Victoria, eleito d'epois em :12 de 
ou tra cousa mais que um povo am.otinado e faccioso. 

" Pernambucanos, eis-aqui sómente a noticia que feTia Outubro de 18~6 bispo do Maranhão, em uma rac
os nossos corações. Todo o mundo sabe que soldados sem tificação do pt·otesto feito no congresso de Lisboa, 
a céga obediencia siTo aniruaes furiosos que a ~i mesmo se em 11 de Setembro de 1822, apresentado a S. M. o 
devorful, e que um povo sem governo é a maior das de.;- Imper·ador do Br·asil, assignado por-um deputado 
graças. Hoje, porém, estamos certos do· contrario : ele- b.abiano - em Maio d& 1 1l20, impre&,so na Bahia, na 
gostes um gover·no da vossa confiança; a elle sómeute typographia da Viuva Serva e Carvalho no anno de 
entregastes o regulamento da "ossa conducla; tendes 82,~ d · d 
officiaes corajosos capazes de vos conduzir ao campo da 1 "'• expõe to as as occurrenCias gue se . erão 
gloria. em Lisboa durante as sessões das côrtes portu-
. (( E' ver•dade que a suspeita e a pai!:ão \'OS conduzem guezas, e como desejo que esses Jactos sejão ex

algumas vezes a medidas que a prudencia reprova; mas postos por seus autores, tl'anscrevo na sua integra, 
ainda no meio destes éxcessos admiramos a vossa mode- com preferencia, a ratificação do protesto : 
ração, e estamos certos que vós mesmos nos momentos 
de calma conti tJcm•eis os funestos resultados de um proce
der que só as nossas circums(ancias de suspeita to lerão, 
mas que, repetido, tol'llar-se-lta sem dnvida a origem de 
nossa desgraça. 

" Na verdade Pernambuco á uma província de quem 
se póde csper·ar tudo; venhão embora nossos inimigos; 
soffreremos algum incon1mot1o, mas clles serão ir,fallivel
mente rechaçados, e nossos prejuízos ressarcidos sem que 
nos seja necessario demandar o T~jo; as províncias estão 

Libertas, et speciosa no mina prre\erunt~r; nec quis· 
quam atienum servitium, et dominationem sibi CQ.Il 
cupivit, ut non eadem·ista vocabula usurparei. ·, 

· TAc.-Hist. IV., -c. 73. 

<I o abaixo.assignado cheg-ando a este porto, e a capital 
do imperio do Brasil, em 23 d,e Maio de 1823, em opa-: 
quete inglez Prfncipe Rt~geflte, se persuad~ cumprir o 
seu dever na seguinte reciamação, protesto, ou rati!lcação 
de protPsto, pelas rasões que expende. 
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<< Chegando á Bahia em Novernhro de 1820, opiniões 
rerolucionarias, cnvia<las como (') gr.neros commer
ciaes ele. Lisboa e Porto, os espíritos de alguns habitantes 
daquella cidade de S. S1lvador, foriio abrasado3 com o 
fluido clcctr·ico da imaginaria liberdade,**), e racciuados 
cgm enganosas promessas dos cent•·abandistas dos prin
cipios anai'Chicos, rle1·ão suas adorações a uma deosa des· 
conhecida: no dia lO de Feve1·eíro de 182 L proclamando 
alanns, illndidos com a prestigiosa liberdade, um sys· 
te~ua(***J de rel'orma, e partido de revolução que se co
bria com o especioso nome li e constituição, e levantando 
a"'entes invisivois, apoiados no'l força militai', vozes tumnl
t~osas na pr·aça do governo, c instalando a populaça de 
um bairro da cidade, uma junta governati1•a, ou dccemvi
rato hahiense; o abaixo assignado julgando do presente 
pelo(''") passado, divisou reproduzido(·'"') o terrivel 
phenomeno da revolução francerJ, depois de trinta e ~ois 
annos i que o anjo da destruição e da morte, estava nu
pendente sobre a Babi~, e se abria a boce_ta de Pandor:a 
sobre todo Bt·asil, seduztdo com a nova nomenclatura de h
heralismo, que em outro tempo se chamava jacobinismo. 
Por isso chamado em 13 de Fevereiro pelo gpverno ~ro
visorio, pa1·a jurar com fé implicita, o credo da nova ceila 
pbilosophica, fez os mais solemne:; protestos em sessão 
plena dn conselho popular, affirmando que em toda sua 
vida respeitara as leis, e autoridades legitimamente esta
belecidas, e declarou muito expressa, c positivamente, 
que não podendo resisth· á força publica, de que se achava 
apossado o collegio provincial, contra a sua vontade, e 
maneira de pensar, obedecia ás autoridades de facto 
constituídas. Nem foi convencido pela lrovejante falia do 
orador da camara popular, o qual explicou em termos 
concisos, c energicos, o poder("""] sobemno do povo 
pnra mudar sua· fôrma de governo, enuncilmdo ao mesmo 
tempo queixas sobre os abnsos do poder absoluto, e oulras 
cxpres;ões figuradas, muitas vezes usadas pelos revolu
cionistns; nem foi abalado pelo caracter cynico de outro 
Dccenviro, que sustentou em tom pe1·ipate1ico a tllese, 
ignorando o eorerlo, e -soltura do drama, porque não era 
iniciado em os mais p1·ofundos mystcl'ios da cnbalistica. 

<I Inimigo dli revoluções, quasi sempre fatacs, porém 
arrebatado pelo turbilhão revolucionario, c nomeado de
putado pam as côrtes de Lisboa, ~m 3 de Setembro de 
i82t, muitas vezes se escusou da perigosa procuração, 
allegando que muito receiava ingerir-se em negocios po
líticos, segQndo a doutrina do Divino Mestre- Regnum 
meu.m nem est em hoc mMnrlv- Pediu ir.strucções, fran
camente manifestando, que não sabia soldar materias he
Lorogencas, nem ligar com união duravel, dous paizes 
com interesses discot.:danlcs, c oppostos, e cujos habi·· 
tantes tinhão all'eições anlipalhicas. Declarou que lhe ru
recia sumamente !li[ficil !Jarmonisar Por'Lngul coru o 1:\rasil, 
porque este lla 15 annos emaocipado, c ele direito, desde 
1.5 de dezembro de 1815, não devia cnllir tle sua preé-

(') Alguns commerciantes de Lisboa e Porto escreverão a 
seus C•Jnsignntarios. recommendando o co ntrabando de doutri
nas subversivas, esperançados que o Brasil tornasse a ser colo
nia de Portugal, e [()(.hJ o comm1~rcio restriclo ao l'ejo e Douro. 
Era bastante QUI! os seduzidos neg•Jciautes do Brasil examinas
sem as listas das ~lfandBgas, e licariào con vencidos du engano, 
C•Jnsid !ra rla a prosperidade do commcrcio depois de abertos os 
portos pda curta régia de 28 de Janci10 de 1808. E' pois claro 
qutl o intereast' nvm:antil, animado pelo exemplo da Hespanha, 
pro·'" ·~o um grande terremoto político. 

(· , .• '\11 disse um philo.;opho: cc Omnes vivore beate velle, 
saJ crrca tJun;J vitam beatam efficiat, caligare." 

('" ) 1) osta .l •l em <J <e vivemos sempre nos pJ!'cce o p~;ior: é 
est1l.O granrle ·egrcdo das revoluço.•s. • 

("") cc Ab un .t con>piraLione, ab una tumultu discamu; 
omncs. >> -

(-"') O homem J'raco em seu gunio se ~{Me, e g)ra um cir
culo, do qutl em vão procura sahir. 

('""') Súlloraoi1 do fJOvo é principio ab.>lracto e cspecio;o, 
porém mui lo perigoso na pr,t tic 1. E-;ta a c.> usa de muitas revo
luçi• ~• na Gt'l!~ia, como e.;c,·uve X:•moronte; ori~~m de muitas 
turbul ~nc:ias <'In f\ •J \0 1. Como discJrre Ciceroi ~emetlte das des
gr,?a; J.o. !'rança ~m 1789. 

.. 

minencia, o r.alhe~oria, nem ser tutelado }>. • 

fallídu, que confcs·mva á face de-toJo o mundo s •. 
niçãn (cunsequen•)ia da i!;Uerra da liber.larle frant; , 
que fizera circular por lo.las as naçõe.; manifes tos de st. 
desventuras, como cerllficado da justiça de seu procedi
mento. Considerava, que os brasilienses conhecendo sua 
política situação, sua posição geogm[lltica, i\ massa de 
sua po\·oação maio1· do que a dos Estados-Unidos da Ame
rica, c no tempo da lucta, P ll·iumpho cont1·a sua melro
pote, e rodeados de outros estado~ com as armas nas mãos 
para assegurar sua indopendencia, senão sugeitat·ião(') ao 
hastão dos mandarias enviados de uma çOrte distante, 
e com·ulsa. Mas reflectindo que o afflicto irmão debaixo 
da inigrnatica união, só intentava ~ue os deputado> bra
silienses, unidos ao cong1·esso de Lisboa, tivessem ami
gavcis conferencias, e discussões, sobre os melhoramentos 
de um, e outro emispherio, e convencionassem sobre re
ciprocas, e rasoaveis relações de commercio, c amizade 
entre dons il•mãos associados, e concordassem em ser o 
Drasil o ponto de npoio da independencia, e nome por
tuguez, em o t• de Outubro do mesmo anno embarcou 
para Lisboa, volvendo mil idéas sobre a sociedade, e CQJl
fratcrnidadc tão apregoada debaixo das mais solemnllS, e 
juradas promessas. 

(I Chegando ti capital da Constituição em 11 de Dezembro 
de 1821, e sabendo que não fixados perfeitamente os fun
damentos de direito(") publico e constitucional, leis 
temporarias, d~cretos provisorios, e sem urgencia tinhão 
sido discutidos, e promulgados, não assistindo, nem in
tervindo os clcpulados brasilienses, o que goneraes rl'ar
mas nascidos nas pr·ovincias de Portugal, e com aferro 
ao solo em que nascerão, tinhão sido em•iados para go
l'ernar as tropas das pi'Ovincias brasiloims, com inde
pendencia das autoridades civis e polilicas, assentou o 
ai.Ja ixo-nssignado, que os legisladores de Lisboa sem co
nhecimentos praticos da complicada, c experimental 
sciencia do governo fomentavão conflictos de jurisdicção, 
e pun!Jão sob1e a cabeça dos irmãos brasilienses a pon
teaguda espada do despotismo milita•=, suspensa por um 
cabcllo, como a de Damocles, fazendo a tropa acllva, e 
só independente de um chefe, cujo poder cresce na rasão 
dirccta da distancia do centro do poder executivo. A ad
minist•·ação da fazenda lambem desligada, e centrífuga o 
convencia que o congresso de Lisboa creava, e nutria em 
as províncias do grande imperio uma hydra tricefala para 
cedo, ou tarde devorar os brasilienses. Alguns já des
confiavão dos planos mysteriosos, e tyrannia dourada. 
Fazendo as mais serias reflexões sobre a metaphy~ica le
gislativa, na manhã de 15 de Dezembro, em casa de um 
muito acrcdit<tdo e respeitavel deputado pela Bahia, o 
abaixo assignado propoz a todos os deputados da sua 
província, que o pequeno, e incompleto nnmero da de
putação l>rasileil·a, lhe parecia desfavoravel aos negoc!os 
políticos do Drusil, sendo portanto necessarios remedJos 
pr·cvnntivoa. Não foi tomada em consideração a meneio
da proposta . 

(I Em 17 de Dezembro tomou assento no congresso. 
Ouvindo as primeiras discussões relativas á cxtincção dos 
lribunaes do Rio de Janeiro, sendo ·.privados, seus em
pregados, dos soccon·os de honesta substancia, ficando 
aos encanecidos magistrados meio ordenado somente, e 
aos outros de inl'el'ior ordem, cem mil reis annuaes, 
quando nrto tivessem outros meios de subsistencia i e.que 
l•'ru11cisco M.aximiano affecto ao novo systcma, era e1n1ado 

(') Algum dos regentes nomRad?s .para o ~r~sil consultou 
em Lisboa sobre os meios de oppr1m1r os brastllenses, e com 
as f,>rças e cabedaes dos negociantes da Bahia fazer guerra cruel 
por mar e terra contra o Rio de Janeiro, com o ylusorio .Pre
texto de uma constituição, que o Sr. D . .Pedro I, nem a raiDha 
de rorlug~l, nem o pntriarcba de Lisboa, quiz aceitar,~ contra 
a qual protestárão quasi todos os deputados do Brasil, e qae 
g<·anr\e parte da nação portugueza aborr~ce CO!f~O pomo da d!s
COI'di.t. Alguns hunrados portuguezcs nao acm:nrão a corumts
sao <la rcg~ncia anti-brasihca. 

(") cc Sub tulelt juris publici latel jus privatum, » dizia 
Bacou. 

40 
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para conduzir á Lisboa o Serenissimo Regente com toda 
sua augusta familia, deixando em o grande vacuo do Rio 
uma fprça de tropas européHs; o abaixo-ac;signado advogou 
em favor dos pacíficos ctdadãos da capital brasilica, sus
tentando, que não podião ser despojados dos seus or
denados sem útTensa dos d ireilos adqucridos. Contra 
estas proposi~ões, funáadas em os mnis evidentes prin
cípios tle direito nacional, se oppoz um do~ patriarchas 
da constituiçJto lisbonense, e vociferou contra os func
cionaJ ios publicas, esbulhados dos ordenados, e rendas 
dos seus empregos. Quando os hom<'ns querem com
metler alguma injustiça, começão accusando a victima 
destinada ao sacrificio. Tambem perorou em favor dos 
povos das províncias do sul, que ficavão sem recursos em 
suas drpendencias contenciosas, e graciosas, argumentos, 
aos quaes respondeu o orador da camara electiva com um 
canon do novo direito publico, ainda nito promulgado, 
isto ó, que estava decretada pelo congresso a abolição 
daquelles tribunaes. Em tão apertadas occonencias re
quereu o abaixo-assignado, que fp,se ampliada a juris
dicção, e alçada da relação provincial. Era facil de pre-

- sumir, que os brasilienses com laes medidas desconüa
rião da sociedade dos irmãos de l'orlugal, e não aceilarião 
as condicções do conlracto Leonino. 

a' isat· os conslituinles da humiliação, que · impaciente
mente supportavão seus representantes, c da impotencia, 
a qne se achavão reduzidos. Ainda que no governo re
pre entativo .os povos só tem direito de eleger seus pro
r:uradoTes("), não ordenar, nem decretar positivamente 
o que devem obrnr, e só conformar-se â prudenci'a e sa
bedoria das pessoas da sua confiança, com tudo ~stas 
tem obrigação de allcnder á vontade ~era l dos seus cons
tituintes, e consultar os seus prudentes para melhor 
acertar. 

<< Além disso foi informado o abaixo-assignado pelo tes
temunho rle pessoas fidedignas, que as comoções mili
tares, succiladas em dilferenles pontos do Brasil, tinbão 
sido causadas não só. por cartas de Lisboa, e Porto, porém 
por missionarios enviados de proposito para semear fac-
ções ao redor do throno, agitar os povos com a magica da 
liberdade, pôr er)l ochlocracia as províncias brasileiras, e 
por uma geral confusão de opiniões, partidos, c disso
lução das molas do govemo compellir· o monarcha a sub
mellcr-se á disposição dos philosopltadorei da liberdade 
democ1 alica, e governo popular estabeleéido em Lisboa, 
ficando embbra o Brasi l desligado de Portugal em con
Ylllções mortaes, e incendiado co'm as lavas do vulcão re
volnciomu io. Os calculistas, que só requerião a presença 
de nm pt·incipe da família neal para os governar, não 
conta vão que o rei de Portugal torna~se a beber as aguas 
do patrio Tejo, nem fixar seu throno abalado junto á 
vulcanica, e perigosa cratera. Porém com . ~na delibe
ração inesperada, e chegada a Lisboa os fabricantes da 
nova machiua angmentárão suas dimenções, e formarão 
o novo systema de reedifiear Portugal sobre as ruínas do 
Brasil. Nasce uma nova ordem ele cousas. 

u Era bastante bom senso para descobrir-ae a dis
simulada, e tortuosa polilica em a discussão de 13 de 
Fevereiro de i822, na quhl grandes jurisconsultos, e 
dialectos academicos com grande descredito da sua logica 
se esforçárüo a pro v~ r com demonstrações 'as n~ais appa
ratosas, que a autondade do monarcha não era delegavel 
ao Brasil. Muitos representantes brasilienses tomárão 
parle acliva uostc debate ; porém forão suiTocadas de
baixo de settas de ar·gumentos sofislicos, e palavras oucas. 
Forão rege.itadas as rasões muis claras o evidentes deri
vadas da natureza do summo imperio, dos fundamentos 
da autoridade publica, e analyse dos factos I.J istoricos da 
administração colonial. Um dos demonstradores do t!Jeo
rema e3tabelecen princípios axiomalicos, c pclilico-alge
bricos, e deduzia corollarios, que bem mostrão quanto 
enganosa é em política urna demonstração mathemalica, 
verificando-se a respeilo de Portugal o dito de Frederico 
Grand1: da Prussia, que muito mal viria á França, quando 
suas leis fossem feitas por mathemalicas, que tudo diri
girifto por operações algebricas, e calculo ceutesimal. 
Uma sociedade humana é um corpo moral, e não uma 
supel'flcie geographica. 

u Sendo presenlado em 1.8 de Março de 1822 o parecer 
da commissão especial dos negocias do Brasil, parecer, 
que astuciosamente expendia a proposicão, que o Brasil 
se linha sugeitatlo a Portugal sem restricçr10 alguma, 
porque enviára seus depntados para organisar um novo 
pacto social, e sustentando que ainda não coucluido este. 
nem estipuladas as condicçõcs convenientes, aos inte
resses reaes de ambos os contr·atantes, esta vão os brasi
lienses obri~ados, ou que a lei obrigava antes da sua pro
mulgaçiio (o que fará um capitulo importante na historia 
da regem•ração portugueza) saltou ás vistas ele todo o ho
mem de hom senso não ser franca, leal, e justa a política 
dos legislad6res de Lisboa, e que o congre>so pretendia a 
despeito da base 2t, que jurara dictar leis arbitrarias, e 
sem respeito á opiniito publica, e com despi·eso da moral 
universal intentava conquistar o Brasil com linguagem 
fallaciosa, e pcrfidius oratorias, clasr:ificando os tracrsma
rinos em ruça de desprezo, seus ilotns, ou rebnnhos de 
carneiros. Assim cuminltavão os dictatlores do congresso 
entre nuvens de melaphysica, esperando occasiJo favo
ravel para tirar a mascara, e abrir o templo de Jano, 
quando se considcr<fsscm mais seguros. Em Laes cir
cuníslancias conlimrnr· a assistir apalicametlle ás sessões 
do curpo legislativo era consagrar com sua presença a 
usurpação dos direitos dos habitantes do 13msil; nban· 
donar o lugar ern tleh.:ar a causa mais importante á re
velía; nesta perplexidade pareceu ser o melhor par'lido(*J 

(")Tom 1vão-se prccau ;õ~ para que o> deputado; não iufor
masseul StlU' comm•Lte . 1t• ~s a respeito da v:olcn :ia que sotl'niw, 

« Estes os ponderosos motivos que obrigão o abaixo.: 
assignado a participar á comrnissüo e3pecial sobre men
cionada, que pertendia evitar seu parecer impresso para 
a Bahia, e consultar .as pessoas mais inlelligentes, e 
amante~ rlo bem ptl'blico sobre seu relatorio, e artigos de
duzidos. Com effeito em 18 c 22 de Marco escre vou á 
junta provisoria do governo da Bahia, e set1ado da cidade, 
ftancamente explananclo as circumstancias imprevistas, 
extraordinarias e variantes da commissão confiadas a seu 
juizo discrescional, e exigindo esclarecimentos, que cau
cionassem sua conducta, c em lodo o tempo salvassem 
.sua honra responsnbilisaãa a seus compatriotas, que lhe 
linhão confiado seus mais importantes interesses. Os 
outros, deputados da provinciQ, sabedores deste desígnio 
por indicação de um muito distincto deputado seguirão o 
mesmo arbítrio, c assignárão as r.artas dirigidas á junta 
governativa, c municipalidade da cidade. 

u o conselho do governo provincial tomando ~m a mais 
seria consideração o ohjeclo proposto, fiO que pendia a 
segur'ança possoal, e liberdade t.los cidadãos brasi~ie~ses, 
ouve os pareceres das e<1maras de toda a provwcta, e 
e pessoas·· mais interessadas na paz, e prospe.ridade pu
blica; e int'orma por carta datada t.le 18 de l\iato de 1.822, 
que os povos segundo o que se podia interpetrar, e co
nhecer da vontade geral, de nauhuma forma se ligltvão 
á sociedade, e união proposta por Portugal, sem quê ~
casse no Brasil o príncipe herdeiro da corôa ··om a mats 
ampla delegação do poder executivo, e sem haver uoi
dade com todus as partes co111ponenlcs, do Bntsil , onde 
devia lambem exist11· um congr-esso, celebt·ado por depu
tados de tut.las as suas proviuc1as para as leis peculiares 
sendo estas sanccionatlas pelv delegado do poder ex~
cuLivo pelo meswo modo, que fossem approvadas pelos _r~1s 
os das côrtes de Portugal. Porque de uutro modo •. alit 
centa a junta, aconte·:erá execularem-se. no J?rasrl r~, 
que, ou não lhe sej:to absolutament~ apphcave!s• on que 
o não sejão em ras:to do te111po, e circumsti.!netas em que 

e crão ameaç~do:s de ser accusados de L1 aição. Isto mesmo pra
Licárão os jacobiaob; porém, apezar de tudo, a verdade chegou 
ás provincias. 

(") O A. do "Contrato Social » diz que o povo é s~berano 
súmenLil quando eleóe seu; representantes, e logo d~pv1s é sub
dito. 

/ 
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se achar, quando ellas forem publicadas; que algumas povo soberano no throno das suas galerias? Seria neces
sejão obstativas do seu progresso, e prosperidade, outras sario ter a cara de um Domiciano, como escreve o pintor 
mesmo tli,amelralmente contrarias, sendo muitas vezes <la virtude, e do vicio - Scevus ille vultus, et color, quo 
privado de ter aquellas leis, que suas necessidades, e oc- se r.ontra pudorem maniebat. - A casa do congresso 
correncias, fizerem necessarias. Mais adiante expõe, que sempre cercada de tropas de cavallaria, e infantaria aug
assim teremos leis mais apropriadas, podendo os nossos mentava o terror dos representantes do Brasil, os quaes 
deputados consultar no momento as pessoas mais ins- assisli~o mais assustados que o orador de Roma na de[esa 
truidas das classes, e objectos, sobre que for preciso le· de ,M ilao. Quem resistiria ao sofisma qas bayonetas? 
gislar, e conhecer melhor a opinião publica sobre di- <~Qual devia ser, portanto, a conducta dos deputados do 
versos ramos de administração. B1·asil? Muitos abandollárão o congresso, e tacitamente 

t< Estes princípios sagrados de igualdade, e justiça reprovárão tão injustos procedimentos. Outros, privados 
natural, forão presentados ao congresso, nos artigos ad~i- de toda a liberdade, não tomá1·ão parte uas deliberações 
cionaes, que elle mesmo exigira dos deputados do Brasil; de uma assembléa, em que erão violados os direitos dos 
porém depois de estudados, e arguçiosos argumentos cidadãos brasilienses. Este silencioso comport;unento 
contra os orgãos da ,·ontade geral dos povos do Brasil, muilo lisongeava os regenaradores portuguezes, que pre
a voz da razão, e da justiça é sulfocada. Expiica-se a hie- tendião illudir os povos, e nações estrangeiras, dando 
roglifica união. Nestas conclusões de unirersal scepti- forma de legalidade, á nova, e magna carta ue liberdade 
cismo, grita um advogado da província, como Barnavem tão apregoada(•). Mas, o abaixo-assignado assentou com 
Constituinte: os homens são livres, excepto na America: alguns outros deputados amadores da sua patria, que 
o Brasil devia seguir a sorte de Portugal, assim procura cumpria seus deveres, e guardava illesos os direitos 
ganhar o partido governante . Outro proclama: pcrcão-se de eeus constituintes, protestando, e declarando, que o 
dez Brasis, e nunca um só principio, e honra do congresso. congresso tinha destruido a base principal da legislação, 
Outro da sociedade diz: llm só erario(*). Um doutor não e que aqnella consliluição não era legal, por não se1· coa
duvida enunciar: seja o Brasil cortado em sessões, e go- forme á vontade geral do Brasil, ou da maioria da nação, 
vernado como d'antes. A mesma typographia não te~ -e por consequencia não valiosa ; e qualquer assignalura 
indefinida liberdade afiançada nas bases do novo CO{Ilgo, devia ser considerada coacta, e por isso nulla, e inito o 
e antes é hem semelllante á de Veneza, por publicar os juramento accessorio, que não legalisa um contrato de 
discursos dos defensores dos direitos políticos dos brasi· sua natmeza inválido, e olfensivo dos direitos mais sa
lienses. São regeitados in limine, os propostos artigos grados de um grande povo. A indicação, e protesto foi 
de união, e harmonia entre os dois reinos, apesar do ju- apresentado em 11 de Setembro, e a respost.1 da com
ramento das côrtes na base 21., e solemne promessa em missão em.16 do mesmo mez, é o corpo de delicto da 
1.9 de Dezembro de 1822, em resposta da indicação de violencia, c coacção incutida ao deputados hra~ilienses. 
um i Ilustre deputadq pela província da .Bahia. Homens occiosos de uma grande r.apilal, e só oc~upados 

t< Porém esta resolução niTo é effeilo da razão fria, e em um novo muntlo de idéas democmlicas. cavalleiros 
madura, da maioria dos tlepulados do congresso, mas sim dispostos a combater em favor do jacobinismo, com mais 
0 resultado das intrigas de um partido predominante, enthusiasmo, do.que os da Taboa Redonda, sectarios en
concebida por alguns poucos denominados, liberaes, (na thusiastas das novas instrucções, enregelatlos demagogos 
prosodia franceza jacobinos) os qu~es enchião as ~aleri~s, esperançatlo~(") .na commissão dos premios, se linhão 
e tribunas das cõrtcs c!e anarch1stas, e assalariados( ') lambem conspirado para manchar suas mãos no sangue 
satelites da democracia, os quaes com rumores, susurros, dos pacíficos deputados, que se achaviio em um paiz es
e até com voserias ameaçadoras, impunhão silencio aos lranho, e tratados("'') com desdem pelos metropolitanos. 
que inlentavão maoifestar suas opiniões em favor do Houve denuncia ao intendente geral da policia, que se 
.arasil. Esta a razão de muitas deliberações das cõrtes de preparava uma noite de S. Bartholomeu, ou vesperas Si
Lisboa, nas quaes muito inlluia esta obra prima da de- cilianas, e que a conspiração marchava com seguranxa 
magogia, e invento de uma inflexão profundamente per- debaixo das insígnias da liberdade. 
versa. Quem potle duvidar que a _praça dos comícios ro- ((Que comportamento terião os deputados, quando o mo
manos, e ainda á vista do capitofio, muitas vezes fazia narcha, a quem foi apresentada a constituição em 25 de 
mudar as resoluções da assembléa dos povos 1 Quem pode 
duvidar, que estas obras moldadas pelo paurão da revo-
lução franceza (a constituição de Portugal era traduzida 
da constituição de 1791.) e manejadas com o mais pro
fundo segredo intimidavão muitos deputados sinceros, e 
os arrastavão a uma votação contraria ao seu pensar. Que 
cidadão bem educado não teme ser insultado na presença 
de uma assembléa numerosa(' ··p Quem não respeitaria o 

(') Bem se póde applicar o dito do chanceller da Suecia a seu 
f.Uho: « Vidi, fi li mi, quam parva sapientia regitur mundus. » 

('') H avião duas capatazias de assalariados que ganbavão em 
cada sessão das cOrt~s !80 réis, o que era bem notorio em Lis
boa. Esta vão debaixo das vistas de um capitão da galaria , 
bem conhecido em Portuga 1, e susurravão conforme o aceno de 
um deputado. Quando em Fevereiro de 1823 a opinião publica 
se voltou contra o congresso, o com mandante da galeria não 
ac- a quem quizesse ganhar o salario, e por isso convidava 
os criados que acompanh3vão os deputados. 

( .. ') Em 14 de Outubro de l82'l um academico muito respei
tavt:l, e membro da com missão de j-ustiça criminal, estando 
fóra do salão das cOrtes, disse que, examinando todos os docu
mentos relativos ao cheftl da expedição do Rio de Janeiro, Li
nha julgado que não era criminoso, nem respollsaveis os vo
gaes do conselho do almirantado, e que sustentaria esta opinião 
apezar das vozes tumultuarias das tropas demagogicas posta
elas nas galarias. Porém, entrando este academico para o re
cinto d(l congresso, e começando a fallar titubeou em seus dis
cursos, e opinou que o commandante expedicionario devia 
soflrer novo processo pelo crime que commeltêt'a desde Per
nambuco até o Rio de Janeiro, opinião que muito agradou aos 

rlemagogos, que não prctendião tanto, pois que só propugnavão· 
para serem processados os juizes do conselho do almirantado, 
que tinhão absolvido o réo. Foi ouvtda com grande applauso 
11sta opinião. Fran~;isco M~ximiano, segunda vez processado 
pelo mesmo delicio, o~ juizes d!> almit·antado .rcsponsavcis, s~n:J 
estar feita nem publ1eada a le1 da responsabilidade dos ma~ts· 
trados. E' necessario comtudo confessar que os ac~demtcos 
er!!o homens de saber e boa moral. 

(') Quando llonaparte segunda vez entrou por Hespanha 
obl'iaou 30.000 chefes de famílias da população de Madrid a 
prestar juramento de coração, e sem restricções externas, em 
favor de seu it·mão José, e que os padres ensinanão na cadeira 
e no confcssionario, e os litteratos em sua3 obras o escriptos, a 
utilidade da nova ctrna5tia e regeneração annu':lciada. P~rém 
em bt·eve tempo os hespanhoes conhecêrão a nulhdade do Jura
mento, e se snblevárão contra o novo governo e seus agentes. 
Exclamava um dos philosophistas de Lisboa: Seja o juramijnto 
sem restricções ; porém é. de crê r que todos se obrigarião te~t
porariamente, porque o Juramento perpetuo era contradttorto 
ao principio proclamado da soberania do povo, e poder reco
nhecido de mudat• o seu governo quando lhe parec~sse conve
niente. 

(") Esta commis;iío engenhosa eogros~ou o numero dos pro
selytos, porém nunca dtstribuio um ~ó pretl!io. Alguns Hzerão 
seus requerimentos, alelgando servtços fettos em favor da 
coostituiç.io, e a decisão foi um d•lcreto quij crcava uma nova 
ordem de benemeritos ou projeoto, que por fim so rcgeitou. 

('") Por varia~ vezes um or~dor muito appla.udid ll Ja plebe 
ameaçou que enVIaria cães de f1la c,mtra os brastlteoses. Em 23 
de A<>oslo de 18'.!2 outro indicou em tom poelico que os tlcpu
tados "cto Brasil devi:io sahir para fóra do congresso. 

I 
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monarahia representaliva, rematando em uma(*) olignr
chia, encoberta debaixo do manto real, ou ficando 
talvez('') sem govPJ'no algum('''). O Brasil tem por con
sequencia o fllais claro, e incontestavel direito de sal
var-se das empresas da regeneração monstruosa, e des-
tJ'LlJÇão, que ameaça a ruína da religião, da moral e dis
solução de todo corpo po.J.itíco. 

" Póde presumir-se, que no principio os regeneradores 
tivessem em suas vi• tas reformas. moderadas, o bem dos 
cidadãos. que pretnncfessem estabelecer uma liberdade 
política, e civil, bem regulada, e manticla com a~ lU1.es da 

Setembro, acompanhada de uma falia(') ameaçadora, 
feita pelo orador da deputaç·:o, que fom em triumpho, e 
composta pela maior parte dos obreiros d,\ nova archi
tetura, dando um testemunho da inconsta11cia das gran
dezas humanas, se apresentou com ancJCldacte em o salão 
das côrtes em o 1' de Outubro para aceitar, e jurar o 
pacto, no qual não rora ouvido, e qur o desejava de loda 
a soberanin! O sobemuo não se atreve a tocar a arca 
santa d'alliança, segundo a frase constitucional do orauor 
da deputação, e sem restricção alguma, aceita, sancciona._. 
e jura um codigo, que o despoja de toda real autoridade, 
e o constitue na. immediata dependencia do conselho de 
Estado, proposto em lista tríplice pelas r.ôrtes. Abdica a 
soberania para conservar a corôa i e ouve nesse mesmo 
dia um discurso do presidente em tom oracular, assegu
rando-lhe com opiadas expressões, que com essa abdi
cação voluntaria (ficticiamente) mantem a verdadeira dig
nidade do throno, regenera a monarchia, salvando-a da 
ruína, e que renunciando o direito de todo o poder, se 
torna de facto( .. ) mais absoluto . O homem, muitas vezes 
obra forçado pelo impet'io das circumstancias, sendo-lhe 
permissíveis alguns actos para salvar a propria vi,! a. 

philosopllia, um governo monan~hico representativo, tendo 
o imperante bem livre, e- desembaraçada toda a acção ad
ministJ'aliva; que a lei fosse um resultado da deliberação, 
e s'al.Jedoria dos representantes da. naçãe, sendo discutida 
em assemhléa de pessoas as mais dislinetas pelo seu nas
cimento, talentos, e serviços, approvada esanccionada pelo 
monarcba, como parte do poder legislativo; porém espí
ritos impacientes sem aproveitar-se da opinião publica, 
que os favorece, precipitão a nação em hon·iveis con'{Ul
ções. espalhão por toda a pnrt<! germens de desorgani
sat;ão, e desordem, diiTundem terror por toda a Enropa 
com seus princípios de direito publico universal. Um 
partido revoluciona1·io influe em toda assombléa com suas 
macilinações, e emprehcnde fabricar com machiavellica 
política, um edificio todo novo, ou á maneira dos gigantes, 
pbr um monte sobre outro para chegar ao céo, sem ad
vertir, que a justiça Dh·ina os póde castigat' com seus 
raios .' Metapoliticos concebem ter o Brasil unido e sub
jugado com pomposos díscursos, vãos oiTerecimentos, e 
não interesses reae& , justiça, mutua conveniencia, unicos 
laços, que podiâo manter a proclamada união i e r.om fe
bricit~ntc delírio rccusão, que este vasto Imperio duas 
vezes allumiado em cada a11no Jlelo rei dos astros, tenha 
de11tro de si o sol da monarcbia. Legisladores metaphy
sicos, que pretendem organ isar um govemo popular sem 
a base tia virlude no meio de uma nação cos[umada por 
sete seeulos á monnrchia, em um estado ligado com osys
tema de toda a Europa, e que conserva sua independencia 
pelo equilibrio estabelecido. Systema visionario de go
verno, e sem connexão entre os seus diiTereotes corpos. 
Governo mix:to sem peso regulador da ballança do Eslado: 
palacio edificado sobt;e areia movidiçn, e facil a destruir-se 
·por qualquer vento, segundo o dito de Eterna Sabedoria: 
monarcha sem base, e sem garantia. A realeza sujeita a 
ser extincta em uma hora, p01 um decreto do corpo legís
lativo, e obrigado o reinante a assignar o res'Cripto dtl 
sua ruína, e abolição. Parer.e, que robentá1·a em Lisboa 
uma vergontea( .... ) do jacobini~mo. 

uNem se deve presumir, que homens de senso, e moral, 
voluntariamente sacrificassem a liberdade da patria, e sn
geitassem seus constituintes aos ferros, e aniquilação 
política, subscrevendo um pacto social, em que são des
truídas todas as bases de igualdade, submellessem o 
Brasil, cem vezes maior elo que Portugal, a ser despre· 
sivel satelite de um corpo, que cedo, ou tarde, será ar
ruinado pelo choque do planeta mais vizinho. Quem se 
persuadirá, que os representantes de um povo vigoroso 
nos primeiros annos de sua crescente prosperidade;: con
viessem incorporar-se áo pobre Portugal, que com lê pu
nita envia legiões revolucionarias para fazer('") guena ag
gressiva, e assoladora em uma das províncias, que w:i
rnciJ'O combateu com perda de alguns cidadãos, em favor 
da l.Jelleza constitucional, tão inr.ulcada pelos agentes dos 
regeneradores ? Portugal decreta o abandono de Monte
vidéo, ficando o reino irmão sujeito a ser invadido pelos 
Estados limitrophes. Portugal fomenta dissenções intei
tinas no seio do seu associado. Portugal, tocando a trom
beta democralica, adopta um systema(' .. 'J t.yrannico, se
gundo o pensar do politico, e philosopho grego. As for
tunas niveladas, a nobreza aviltada, o clero despojado de 
suas rendas, patrimonio dos pohres, os regulares privados 
das rropriedades adqueridas pelos seus trabalhos, e doa
ção dos bemfeitores, as virgens consagradas a·oeos, ha
bilitadas para deixar seus claustros, tudo annuncia uma 
revolução na moml publica. Por~ugal sancciona innova
ções irulllodemdas. A nota presentada entre os docu
mentos appensos ao paJ·ccer da commissão díplomatica 
em 1.0 de .Setembro de 1822 ucm indica, que nos annaes 
du~ nações se preparava uma pagina para ser escripta a 

• histol'ia dos rcgi<:idios. ou exlincção de duas dynastias, 
com que ameaça a loglate1:ra, se esta não reconhecesse a 
nova ordem das cousa,;, e poder imperativo das cõrte~. 
O ministro autor da nota foi defend.irlo pelos mais in
fluentes deputados, e socios do partido anli-bmsilico. 
Portugal viola o juramento que fizera, de estabelecer uma 

. (') Ei•-aqul a~ (lOucas palavras' qu·~ proferia Thourcl, pre
stueulu da constttuulle, em 3 de Set.embru de 1791 a Luiz XVI, 
aprescnt.tnuo-IIHl a constituição frar.ccza: cc Scnhor.-Os re
pmsentantc~ da na cão vem o[ere~er a ac~ilação do Vossa Ma
gestu~tl o neto CJns~itucional, quo comagra os direitos. impres
crepttvets do povo lranccz, mantem a vcrd~deira diomdade do 

u Não intenta n\arear o caracter moral de pessoas vivas, 
nem oll'ender com injurias pessoaes algt\m dos proclama
dOJ .. es da liberdade polilica de Port11gàl, e só pretende 
mostrar, que suas opiniões não estão em consonancia 
com as do abaixo-a~signado . Heprova o systema de fazer 
leis sem os r.onformat· aos costumes, habilos, e maneira 

(') cc Destoat in piscem mulier formosa superue. »-Horat. 
ad Pis. 

( .. ) Diz um esc r iptor celebre que a França, depois ela sua 
assembléa constituinte c coustituições de 91, 93 e 95, s•l teve 
governo quando Bonapartc foi nomeado to consul em 13 de De
zembro de 17~9. 

throno e regenera o governo du lmperio. » 0 

(") Ttnha sido anullâdo o provimento dos orficiaes de ma
rinha nomeados por el-rei em 21 de Junho de t82J, c mutlos 
conselheiros c cnados do Sua Magestadt:, Sl'tn culpa fot·marla. 
deportados ~O l•)g<!H~ para fúra da côrtu de Lisboa. Q,tt acismo 
pt•or que u do Atltcnus ! · 

(' .. ) A jnotiça divina, a despeito dus sophismas das pai
xões humanas, l('m v mgaoças ter ri v eis. Es1 A r.ccesa a "uerra 
civil em Purltlgal. cc Srlcru3 jacutalu~ arc~s-Terruit urbem. >J 
Horac. L. l. od. ~.· 

("") Democracia é tyrannia.-Arist. pol. L. V, Cdp. 10. 

. ( .. ') Dizia Pitt sobre a revolução francPza: « Seus princi
pios são debtruitlores, suas acçoes subversivas; qualquer po
tencia que chega a ter contacto com clla v ui arrastada em &llu 
vortice, c se torna lambem revolucionaria. Só pótle haver se
r,urança fugindo della., 

l .. ") São lres os caracteres do jacobinismo. como e:;creve o 
A. da administração dos negocias brilannicos no artigo-Fo
n:ign relat.-impresso em t823. « When-it is effected IJy a mi
litary cl1•fection i when-it restraius and c.nsequenlel y endan
gers the pcreun of lhe king, and hí5 family, and when-it opcra
t•!s in a sr.ystcn of irreltgion, anti spolinlion of lhe church. >> 
São tr6s os ca racteris~icos s1gnaes de uma revolução jacohinica: 
to quando é elli!ctuaja pot' uma rebel!iào militar; 2o quando 
reslt ingc, e consequentenumte püe em perigo a pessoa du rei e 
s11a fnnulia; 3• quando obra com um sysl~ma de irreligiao e 
expotiaçtio da igreja. 
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de pen~;ar dos povos, p«ra os quaes é feita a legislação : 
condemna o projer.to de regenera•· o nrasil com rescl'iptos 
arbitrarias, e bniouetas, e rn.andar eomo Carlos XII de 
Sot'Ssia, sua bota para o governar. Diz com o orador, e 
philosopho romano - .Veminem nominn, qunre it•asci 
nenw mihi poleril, nisi qui de se vatuerit confiteri - As 
impolilicas theorias ilo;; pltilosophos regenerauores não 
poderi1io ser reiluzida.; á pratica sem um eterno chaos. 
Observador das clelihcracões da soberania popular exis
tentt' 011. pa•·cialidade prej1onderante, como aconteceu em 
Grecia, Roma, e Ft·ança, desconfiava, que no fim da .obra 
se não entenderião os constructol·es da nova torre de 
Babel, ou que com grande dcs~ontentamento, e ruína do~ 
seus constituintes, a assembléa constituinte se metamor
phosearia(') em co.nvenção nacional. Confessa com tnd<l o 
abaixo-assignado em obsequio da verdade, e honra da 
JUstir;a, que no congresso de Lisboa se achavão alguns ci
dadãos distinctos, e respeilaveis pelos seus talentos, e lu
zes, alguns procuradores de província recommendavei~ por 
suas virtudes moraes, e polilicas, que em seus corações 
lamenta vão os males publicas, sentimentos, que se lião 
em seus semblantes tacilul'l!os. 

u Seria indesculpavel omissão, se guardasse um ct·imi
noso silencio a respeito das opiniões dos philosophos con
quistadores em um seculo de luzes, que reprova a po
litica das conquistas, o maior ultraje da natureza humana, 
em um seculo, no qual tantos autores de econom_ia política 
tem escripto, que as nações devem procurar ennquecer-se 
com sua industria, e não com os despojos dos yencidos, 
em um seculo, em que é tão evidentemente de~10nstrada 
a prosperidade do commercio, o augmento de nqueza de 
Ingltttena, depois da desmembração tl' Amer!ca. Não pode 
o abaixo-assignado ob3tar com expressões mflamadas de 
patriotismo nos dias :.<2, e 23 de Maio de i8_?2, que de 
Lislloa fosseín enviadas cruzadas para uesulaçao do Brastl, 
nem com as cilacões, e leitura do Dernoslhenos inglez, o 

"sublime Burke, 'e reUexões mor·aes de Filangieri, con
seguir, que a Bahia se não tornass~ em uma ar~a- de gla
diadores, sendo entregue ao gen!o da destrurçao, e da 
morte, aos furores do anjo extermmador: por~m cumpre 
ao abaixo-assi"nado declarar aos seus compalnotas o me
thodo reprovado, e fraudulento de muitas deliberaç~es do 
congresso de Lisboa, e pot· isso nullas e sem elfe1to-
1'ra1lS, et dolus nemini patrocinari.debent. - Cons.id~ra ~e r 
a m~is rigoros:t obrigaçfto de mamfestar, q~e ass1sll~ VIO
lentado às discussões daquella as~emblea denomu;tada 
constituinte, que a lei natural o obngou a lemporartsa.!, 
até que podesse sal v ar-se dtts la varellas, que am.eaçavao 
sua exislencia no furor de otua revol\lÇftO. É axwma de 
direito -Jure hoc evenit, u! quisquis quod ob tutelam 
sui corpor-is feccrit, 'iw·e fecisse e.-r.ist·imetur. 

u Heclamando o abaixo-ailsignaclo a sua assignatura in
volutaria, e coaeta, outro sim ]Jl'Otesta, o declara não ter 
proferido uma só palavra (al testa o diario das c9rtes) con
t:·a o decot·o da sereuissima, e real familia -de l:lragança, 
nem votado contm os seus direi los, propugnando em favor 
da rainha("), a senllora D. Carlota, com aquella mesma 
imparcialidade, e amor dd verdade, com que advogou 
sobre os interesses, e direitos de totlos os cid<~llão~, sem 
poder ser accusado de parti !.lista, porque nada linha par
ticipado do antigo regimem. Assim (Jralicou inalteravel
mente sem temer sé r t~xado de servilismo, de que erão 
notados os que se propnJJhão a pugnar pelas pessoas de 
grande jerarc!Jia. Nem Lambem enunciou uma só propo
siç~o. que o[J'enclesse("') a l'Calezu, OU desac11tasse a ma
gestade dos soberanos da Europa. A religião de Jesus 

Christo, que por grande felicidade professa, ensina não 
só a obedecer <ís pnleslades superiot es, co11ro hourar os 
reis. - U()norifi,ca!e Regem - escrevia o aposto lo das 
gentes. O respeito ao~ imperantes. e autol'iuacles r.ons
tituiclas não só é ordenado pela religião, como a pt·in1ei1·a 
lei dos codigos de lorlas as uações. A reverencia a ma
gestadc dos príncipes, muito coucortTe pat·~ a liberdade 
bem regulada, pnra a bo:t ordem social, da qnal depende 
a felicidade das humana~ sociedades. Nas monarchias t·r
presentativas, c hem organisadas, a realeza é' venerada . 
Apesar de LO<la a llberdade nos debates do pat·lamenlo 
inglez, o monarclla é o primeiro cidaàão. c goza toda a 
rcsponsabilitladc no meio de- uma Daçiio livre. Assim pra
tica o põvo mais aclivo, e moral, do mundo civilisado, e 
por isse é manlida em rnglatet·ra a ot·dem publica. Em 
toda a pa~te não só é act·edilaclo o g<>verno inglez, corno 
elogiado o caracter da nação. Com as riquezas, que afluem 
para o grande emporio do mundo commercial, a Provi
dencia recompensa as virtudes moraes dos ingleses res
peiladores, e amantes do seu governo. No amor, e opi
nião dos povo~. tem o imperio brilannico o seu assento e 
estabilidade. 

u Remata o ahaixo-a~signncto o seu protesto, e recla
ma~.ão, declarantlo, que depois ria fatal expetiencia da 
Frnnçn, uflo é mais tempo de se(') alluoinat·em os ho
mens com o optimismo político, e governo perfeito. Bc
publica universal, felicidade perfeita sobt·e a tenra, é 
chimera. O homem só deve procurar sua felicidade na 
moral, nos sentimentos virtuosos, e pot· conscquencia na 
obcdiencia ás leis, aos imperantes, e autoridades legitima
·mente consliluitlas. Emquanto se occupa com o retno de 
entes metapl!isicos, com republicas platonicas, c utopias, 
pam iotolligencias puras, em quanto distrahido das occu
pações uteis se entrega('') a vaus tlteol'ias, o tempo vóa, 
a sepultura se ai.Jre du.tnre de seus passo~. 

eJCpr·essõcs contra os principes da Europa ; e disse um orador 
muito popl)lar qwJ desejava ir á Veto na com uma compan hia 
de soldados .. , 

(') Os dewagogos e revolucionarias promeltem aos povas 
a liberdade e os béns da idade de our·o de Saturno, pç,róm to
mando para si e seus amigos toda autoridade publica, a multidão 
illudtda geme e mot·re nas facções e na miseria. 

Toda questão sobr~ governo se reduz aos seguintes termos: 
se é mais conveniettte que as leis, ás qua11s devll obedece•· todo 
cidadão sejão feitas por um só, ou que muitos concorrão para 
sua discussão, como acontece em os governos rl'presenta ti vos. 
Os dous famosos politicos da antig•tidad~. Ctcero e TacLito, !'e
solvem o problema em favor do governo mixfo, hoje rept'Csen
tativo. « Statuo ·esse optime cunstitutHm c·empublicam, qure 
extribus gun~ribus, regali, opltmo, et populari si l modic, con
fusa. » Ciccr. Traym. 

c< Cunetas naliones, et urhe~ populus, prioro;, aut sin <>uli 
rcgu nt. Delccta ex: llis, et constituta reipublice iónna laudari 
facilins. quam evenio·e, aut 5i ovcnis, buutl diu tuma esse po
test. » '1\ tcit. L. IV. 

(") A noti\ que Jocumentava o parcc•:•· da com missão diplo
matica. upreseul<lda em 10 de Setembro de 1822, e copiada em 
todos us pl;lriodicos rlc Lisboa c nações estrangeiras, e que sur
vio de fut\damento ás rellexões de lnUJtos polilicos, bem se 
póde ch tmar uma vã theoria. Foi dirigida pelo ministro dos 
negocias estrangeiros de PúrLugal ao encarregado em Londr·es. 
Eis-aqui parte da me,;ma nota ou instrucçãu ao ministro por-
tuguez perante S. ~1. Bl'itannica : . 

r< Cumprirá que V. S. fnça sentir a e·se governo, não omit
Liudo fazer untrar neosas mesmas vistas a mas;a <la nação, quu 
a conseqttcnein necessa ria deste abandono da no:;sa antiga al
liada s•mi f,JI'lnar -se entre os dnus povos da peni ll sU Lt uma 
união, qu•~. não potlundo ter firmeza senão pula fusão de umbas 
em uma só nação, debaixo de uma só constituição e um go-
vern'l, resultará inevitavelmente mallngrarl'rn-sc todns o. us
forçns ,, todos os sacrilicios dos seculos passados, feito,; com o 

(') Um campeão da democracia requereu em 10 de Feve- unicu fim de se te viLa•· aquellu união, qll(~ tornando eslH penin-
reit·c de 1823 a creaçào de um directorio. suJa em um só Estado, não póde deix.ar <lc abalar o etjuillbrío 

("') Em 5 de Dezembro de 18~2 fui o primeiro deputado do resto da Europa, ao ,quu accresce que não pudcndu verifi
que declarou o seu voto em favor da rainha, isto é, que se não cur-se este pbcnomeno pvlitico. sem pt·oceller a abolição d•J 
imprimissem os documentos, nem fosse obrigada a sahir dll seu uma das dynasLias reinantes, e talvez ambas, para ceder o lu
p~•:o do Quel uz. Foi escrivta no didt'IO a primeira parte da gar a um novo gov~:~rno; p01 ventura r.on~uzir:'t este 1'.11~1 de~ 
declat·ação o não a scgund<~. A indicação do Sr. Acursio das Ne- fechu a t.urnnrnm os dous con~ressos o parttrlo de que a lusto1 Hl 
ves fui no mesmo senltdo e &present<~da pouco• dias ao depois. nos ollt:rcce m.tis de um exempltl, de oe ir ch~mar para chefe 

(''')Cumpre fazer e;la CcJ<llissão , purtjue llouvcriió sa rcu:;ticas. do po•lcr ext'Cutivo personagens de u l ~utua Jus d) nasltas da 
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Copia de uma carta, que de Londres escreveu para França 
o mesmo D. !tfarcos Antonio de Souza a um brasiliense 
muito interessado na causa do Brasil. 

<• lllm. Sr. F.- Em 'esperas tle r.etlrar-me para o Im
perio do .Brasil, e côrte do Rio de Janeiro, cumpre-me es
crever a V. S. em reconhecimento da eslimabilidissima carta 
recebida em Janeiro de !.822. Tenho deixado as cortes 
de Lisboa (JOT dimissão muitas vezes pedida, e alcançada 
em 5 de Fevereiro deste auno. Com effeito o meu estado 
phisico me nflo permi~ti:t mais presenl'iar o, perípateti.smo 
democratico, sendo uma das ultimas sessões, a que assisti, 
a 5 ele Dezembro, na qual decairei o meu voto em favor 
da rainha a senhora O. Carlota, que duvidou subscrever 

ta\'ão a lei? Dar a vida pela patria; porém. tão penive 
sacriflcio nada aproveilariá, nem se podia verificar a con
dicção, que requeria o orador, e politico de Roma no seu 
livro de Officios - P1·o qua quis dubitabit oppetere, 3Í ei 
p1·o futurus sit. -Não ficava mos ligados a um pacto por 
sua natureza irrito, e contra o qual a lei em casos irten
licos marr.a o remedio do protesto, o qual com elfeilo 
preeentamos em 1.1 de Setembro por uma indicacão. Effec
tuado este meio legal, temos sah·ado o direito dos nossos 
constituintes, e a nossa honra responsabilisada aos 
nossos compatriotas. Apezar de ler cumprido tudo, que 
estava da noss~t parte, grandes cuidados nos inquielavão 
no centro de uma corte revolucionaria, e <IUe surda
mente nos fazia guerra cruel. 

o novo codigo, ou por escrupulos de consciencia, Oll por 
temer a infeliz sorte da irmã de José IL 

" Desde que os agentes da regeneração de Portugal es
palhárão na Bêihia substancias combustíveis, desde 1.0 de 
Fevereiro de 1821, em que os espíritos agitados com a 
magica liberdade lev(l.nlárão gritos tumultuosos em favor 
de um systema, que não conhecião, desde que faísca o 
lume d~t explosão revolucionaria, tive presentimenlos de 
máo agouro, e em 13 de Fevereiro duvidei em presença 
de toda a junta provisori a, assignar o juramento, que de 
mim exigião seus membros, aos quàes depois de oppor as 
mais bem fundadas objecções sobre a legitimidade de go
vemo proclamado, declarei não poder resisti 1· á força pu
blica que linhão á sua disposição, e por isso obedecia. No
meado deputado muitas· vezes repeli, que fazendo o 
exame mais reflexo não descobria os laços, porque a Por
lllgal ficaria ligado o .Brasil, que por i5 annos em si linha 
a soberania. Propuz impertinentes duvidas parà não em
barcar, esperando que o tempo ensinasse, como se for
maria uma união tão apregoada com igualdade de di
reilos. Depois de chegar á Lisboa, em 18 e 22 de Í\1arço 
de 1822, escrevi á juntr1 do gorerno, e senacio da cidade 
da Bahia, solicitando. esclarecimentos sobre objectos dP. 
tão grande monta. Hespondem todas as autoridades, 
depois de consultar as pessoas mais intelligen tes e <Imantes 
do Bem pub1Lco, que o Brasil devia conservar ~ua cathe
goria de reino, ser goV'ernado pelo herdeim da coroa, o 
mais interessado na conservação da integridade de uma 
tão vasta monarclua. Isto mesmo pl'Opuzemos ao con
gresso, co1no votüade geral r!as províncias do Brasil ou 
da maior1a da nação. Nada é allendldo apezar ela sole~ne 
pro!llessa fe ita em i9 de Dezembro de 1.821. em resposta 
da indicação d2 um deputado da Bahia, resposta, pela 
qual assegurároo os preponderantes ao congresso, que 
tudo seria dad·o ao Brasil para seu bom regimem, e re
presentação política. Mas, decretada a r'emessa de tropas 
para a Bahia, em 22 de Muio de !.822, apezer de toda a 
nossa opposição contra a guerra dvil aggressiva. forão 
apparecendo alguns artigos do plano de conquista, ou 
mostrárão os pretendidos denominadores, ser hcrt'jes de 
suas bases, empregando soflslicos argumentos para sus
tenfar a coutmdicção dos estabelecidos princípios, e por 
flm declarão, que o Brasil devia seguir a sorte de Por
tugal. l!:rão empregados contrn os deputados brasilienses 
sofismas os mais lcrriveis, a logica de baionetas. Assol
dados demagogos assistião nas galenas, applandindo as 
sancções in~en_diaria_s, e ameaçando os deputaclos: e até 
houve clem1nCifl ao ~ute~clente geral da policia, que se 
tramava uma consp1raçao contra os bt·asilenses. Alguns 
abandonárão o con9resso, outros proteslárão. que não 
era espontaoea li ass1g_natura da constituição, discutida 
com tenebrosos arllflc10s da demagogia de oanton. 

<1 Que fariamos em tão espinhosa crise entre homens 
depositarias do toda a força physica e moral, e que di-

Europa, que, desposando por este modo os interesses da pe
nínsula, trouxesse em seu apoio uma força efl'cctiva, com que 
provavelmente não terião comtudo os soberanos, apezar da 
su~ boa-fé e dos seus ajustes em Laibac, excluindo-se de nos 
um~ á Çirã-Bretanha, obrigando-nos a unirmo-nos com s'.lus 
ant1gos nvaes do um e outro hemispherio, são incalculaveis as 
vantagens que a America de Norte se apressará em tirar do 
partido europeu nos estados europeus. >> 

·u Tal era a nossa inquietação, quan•lo se divulga em 
Lisboa que o herdeiro cta coroa se oppunha ás metaphy
sicas dos pllilosophadores de Lisboa; e toma"a as me
didas mais energicas pam salvar-se dos perigos, que o 
ameaça vão, e restabelecer um governo tutelar, a despeito 
daa conspira~ões envolvidas debaixo de promessas lison
geiras de liberdade : e que por condessender com o cn
lhusíasmo dos povos da província de S. Paulo, e outras 
aceitaria o titulo cl.e Imperador ; titulo dado por todos os 
escriptores ha tresentos annos ao que imperasse no Brasil; 
lilulo com que fora saúdado J) Sr. O. João VI, quando de
sembarcou para a cidade da Bahia em 23 ile .faneiro de 
1808 , titulo, que muito contribuía para restabelecer a 
paz, e tranquillidade. do Brasil, agitado pelos facciosos, 
enviados de Portugal. Esta QOticia nos servia de grande 
consolação. 

<1 Só resta, meu Sr. , que o Supremo Regedor dos Im· 
perio~ abençoe a obra comec;ada para vermos realisado o 
quinto imperio do mundo, preconisado pelo immorlal 
Vieira('), a patria salva dos horrores da_ anarcbia, cous-

( ) O padre Antonio Vieira, não só preconisa o quinto lrn
perio, senão que diz, quando foi accusado no santo officio de 
Coimbra, o seguinte: 

« Até aqui o assumpto em geral, o qual de nenhum modo é 
invento meu, senão promessa, esperança, exposição de muitos 
santos antigos e modernos commentador·es das escripturas, e 
de muitas pessoas de espirito prophetico, geralmente appro· 
vado e rect•hido, de que darei sómente aqui os nomes: S. Jus
tino, S. Gaurlencio, S. João Chrysostomo, S. Hyllario, Tertu
liano, Beda; S. Leão, papn, Lactancio, Firmiano, S. lrepeu, 
Osorio, Ubertino, Celío Panonio. Herculano, Pedro Bollenge,ro, 
Serafino de Dermo, Genebrardo, Pedro Galatino, QJJirino,Sa
lazar, Seher-Lego, Arias Montano, Dandali, Joaquim Abbad'IJ. 
as Sybil\as, S. Methodio, Phopbilo Eremita, 1'· Malaquias, 
S. Francisco de Pa,ula, Santa Brígida, Metilde,s, S. lsidoro, 
S. Fr. Gil, o beato Amadeu, S, Angelo Mjrtyr, o irll\ão Alonso, 
Rodrigues, da compHnhia (são 36), e o tros muitos, todos ca
tholicos, pios e, excepto o ultimo, todos doutos. E porque os 
sobreditos autores quando fallão no Imperador, quo dizem ha 
Oeos de dar á .sua igreja para as exccu~~~s tempo\'11-es desta 
espiritual conqmsta, não declarão absolutamente- qull pessoa 
em particular haja de ser (posto que digão muitas proprieda
des e circumstancias que se póde conjecturar), accrescentava 
eu ou pretendia accrescentar o argumento geral ·de todos os 
autores sobreditos, a accommodaçiio e explicação pa(ticular 
do reino pa1 a quem Deos tinha guardado aquella em preza e 
Imperio, interpretando em honra da nossa nação que seria rei 
portuguez e do reino de Portugal. fundado (l.ste pensamento 
principalmente nas palavras que Jesus-Chl'isto disse a el-rei.-
0. Aftonso Henrique: cc Volo in te et inSemine tuo tmperium 
Mibi stabelire. » · 

<< A este fim (o q~e. muito se de~e notar) d~termina-va s~
guir e suppôr duas optn1õcs necessanas ao dtto mtento, ambas 
commummente recebidas dos theologos: a primeira que o Im
pecio de Christo não sómente é espibtual, mas lambem tempo~ 
ral ; a seg·Jnda que os príncipes tcmpora•'S são vigar1os de 
Christo no temporal cada um em respeito de seus vassallos, sendo 
este titulo ainda mais proprio no príncipe que o fosse de todo 
o mundo, em submissão das quaes duas opiniões applic~ndo o 
sobreditolmperio a um descendente de el-rei D. All'nn~o Hon
riques, se venha a cumprir e veriflc,1r inteiran:entc ul'lle toda 
a propriedaúe das palavras e pronw,~ns de Chn5to, poJs no tal 
príncipe eslab.,lecia Christo um lmp·~ ' i v de um descendente do 
mesmo rei D. Affonso, que é toda a energia do << Mibi-e do in 
te, et in Semine tuo. » • 

E não nos poderemos bem persuadit que cbgou a época do 
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lituido um governo pelo qual sejão tutelados os direitos dos 
C!dadãos brasilienses, gol'erno firmado sobre a justiça, e 
boa fé, que é a base de toda a polilica. 'fendo sotrrido 
gravíssimos incomm'<Jd os IWSla nova ordem de r.ousas, 
pretendo escondeJ'--me em uru retiro, onde nr,o só amiu
darei minhas orações ao Todo Poderoso pela pacificarão 
das desordeos publicas, e felicidade ao Imperio do Brcsil, 
como, uceilar~i de bom grado todas as determinações de 
V. S., a quem Deus guarde muitos anno ·. Lisboa 29 de 
Março de 1823. 

-~ " De V. S. venerador e servo.- Marcos Antonio de 
l Souza.'' 

A RAINHA D. CARLOTA, POR NAO JlJRAR A CONSTITlllÇÃO, E' 

DESTERRADA PARA A QUINTA DO RA;\IALHÃO 

o jurnmento á constituição politica da monarcbia, a que era 
obrigada na conformidade da lei, Sua Mages\ad~ . ouvindo o 
conselho de .Est~do, ordenou que os mio1 tros tomassem as 
medidas convenientes para a exacta obscrvao'}ia da mesma lei. 
Como, porém, a rainha r~presentasse que no rigor da pl'esente 
estação, segundo o estado actual da sua saudll, não podia em
preh<inder a jornada para fóra do reino som que a sua vida 
corresse perigo, Sua Mages tade, tendo ouvido o parecer dos 
medioos, que dec:nr5o ser bem fundado rsto I'CCllio, mandou 
que se deferisse o cumprimento da lei na parte que d1z respeito 
a sahir do tPITitorio portugucz, ernquanto dura1· a impossibili
dade de assim se cumpri r. 

« Todo o processo deste negocio consta d·o in.:! uso relatorio, 
que Sua Magestade manda remeller ao soberano rongresso pura 
seu intlliro conhecin,entu . 

« Deos suardc a V. Ex. P~lacio da Bem posta, 4 de Dezembt'O 
de 18'.12.-Felippe Ferrdra de Araujo e Castro.-S1'. João Bap
tista Filgueiras. >> 

Relatorio sobre a deliberação negati'Ja da ]J.ainha Fide
lissima á prestação do j u rmnento á constituição polí
tica da mona1·ch:a portugueza, desde 3 de Novembro até 
lJ de Out·uuro de 1822, inclusive. 

A . rai11ba O. Car1ota Joaquina de Bourbon, não 
quiz jurar a constituição, c por esta causa não só 
foi ameaçada em sua existeucia, como desacatada 
em sun dignidade de rainha(*) . José da Silva Car
valho, ~ünistro do reino foi o causador de tudo isso. 
O synedrio irnmedialamente decretou a deportação 
da rainha, e apesar dos brados da humanidade, e 
das informações dos medicos e da inclemencia da « Constando a el-rei que no dia 3 de Novembro, mar
estação tnvernosa, a sanha dos ministros a nada at- cado pela lei para o solemne juramento dos funcciona-

d 
t 1 a1 · d · rios publicas, e possuidores dos bens nacionacs, antiga-

ten eu, 0 com es ran 10 ari 0 grltão que a cruci- mente denominados da rorõa, a rainha havia recusado dar 
fiquclll. procuração i c estando já proximo de findar o prazo de 

Alguns conselheiros, menos arrebatadas, não um mez concedid o na mesma lei; julgando Sua i\lageslade 
achando culpa na recusa da rainha, por não haver· que devia á sua augusta esposa a communicação do que 
exp1icila diterminação na constituição promulgada, determinava a lei, para que por falta ele r.on hecimenlo 
são de parecee que o congresso interpeLt·e a le.i ; della, não inccrresse na sua sanc1:ão, ordenou que tres 
mas como isso era longo, e fastidioso, e havia urgen- dos seus ministros, no dia 22 ele Novembro, lhe fossem par
cia de que Sua Magetitade sahisse de Portugal, no licipar aquclln disposição. 
dia ,4 de Dezembro de 1822, impt·eterivelmente, e 11 Foi assim execu tado pelos ministros, mediante a nola 
sem mais consideração alguma, como dissp, 0 mi- :er?al, :~ qual eon~es lou_ a . rainha , ~ir._e ndo qne não ju
nistro da justiça apesar dos incommodos quo ella '?v.t, pm~ue uma vez hav1a di_Lo qne tl<LO, 9ue bem conhe-:-

d 
· f · d '. .. •. " ~ Q,. ~ ma a l~t, e :\ tudo es tava dtsposla, constderanclo el-re1 

pa em~, Ol ~~tenaua pa, a a. _umta do Ra~a1hao. a necessidade em que e> lava o go verno, de applicar á 
O leitor vera pelas peçQs offrcmes, que aqui tran~-1 rainha, a positiva c terminante ~unção Ja lei , e de e

crevo, o que se passou com essa senhora até a sua jandQ conciliar a exacla ubservancia della, com o de
chegada á dita Quinta. coro, 'c considerações (,!evi_das á pessoa de sua augusta 

esposa, mandou ouvir o conselho d'Estado. 
Documen!os relativos ao juramento da constituição . . " F. porque segundo o teor da lei, recusando a rainha 

jurar, devia perder os direitos inherentes a qualiJade de 
cc 111m. e Exm. Sr.-EI-rei manda participar as côrtes ex- cidadão, e suhir imlltedilamente do Lerrilori o pot·Lnguez, 

traordinarias da nação qu·e, havendo recusado a rainha prestar o que tinha rle verifica r-se no dia {J de Dezembro porque 
no dia ·13 expirava o prazo assignado pela l ·i, cumr t·ia 

quinto lmperio, e que se verificou no Sr. D. Pedro de Alcan-· 
tara, descendente deU. Alfonso Henriqu•lS , e ncclamado Impe
rador do flrasil em 12 de Outubro de 1822. Para assim nos per
suadim,os concorre tarnbem muito o quo deixou escriplo 
S. Thcotonio, 1• prior de Santa Cruz du Coimbra, em 1150, 
que depois de prognosticar que a nossa ra inha a Sra. D. Ma
ria I havia passar a equinocial, e que então haveria um caso 
estranho, diz na quadra 22: 

cc Um simples regente, 
Príncipe herdeiro, 
O senhor Sll l'á 
De um lmperio intuiro. >> 

O Sr. D. JoãCI VI. ainda que tiv esse naquelle tempo o titulo 
de Príncipe Regente, não era um simples regente, por·que ell e 
governava como se roi já fosse. No Sr. D. Pedro de Alca ntara, 
porér;n, se verificou o- simples regente-porque quando ·o seu 
augusto pai se retirou para Portugal o nomeou regente doBra
sil , marcanllo-lhe os negocias que por si decidiria e os quo re
servava li sua deliberação. 

Foi simples regente, príncipe herdeiro i mas passou a ser 
Imperador, protector e perp~tuo defensor do huperio inteiro 
do 13raoil rlesde J2 de Outubro de 1822, e será por dilatados 
armos, qull Deus lhe conceda, como havBmos mislur. 

(De um clwioso .) 
(') Foi este successo que muito co ncorreu parn o a sassinalo 

juridico de Racliclife 1~0 Riu dtJ .laneii'O (Vi1 lll <> cc 13rnsi l His
toriao>>) . 

qu e a minha ctcda rasse ao paiz, onlle se dirigia, para qu e 
el-rei, se111 retardar a exe•:uç:10 da lei, poclcsse pt·aLicnr 
as alleuções, que ainda lbc devia, como seu augusto 
esposo. 

" Neste sentido se escreveu á rainha a carla, a que 
respond eu, cotno se vê, cerliricaodo a recusação de pres
tar o jtn·antenlo e indicando o porto de Cadiz; mas ao 
mesmo tempo, representando que o csl:1do de sna saude 
lhe niio pennillia emprellender a jornada, sem correr 
perigo de vida . 

" Sollru a primeira c segunda resposta da rainha, opi
nou a maioria do t:Onselho d'Eslado, nu presença dr. Sua 
i\Iageslade, que 11ão era claro o seutido da lei, nem ella 
rodia ser applieada senão pelo poder judiciario; e qur. 
em amhos es lc~ pontos deveria recorrer-se ás côrtes . 

11 Porém como não era rluvidoso que a rainha, por ser 
chamada a presidir á rngeur.ia, no CllSO du art. '149 da 
consliluição, e pela qualidade de possu;dora de !..tens na
cionaes, e ra out·i~ado a jurar i e por oulr~ parte não se 
tratava da aplicarão dajura ao facto illicito, ma~ sim das 
r.onsequeucli\s naturaes elo aclo livl'll de não llllherir a 
raiuhu ao pacto SllCial, enl!lndcu o gOI'et·no du1et· pt·ose
guir 11(1 cumprimento da lei, m<. ndanuo proceder a todos 
os prepara livn~ necessa rios para a sahidu da rainh a por 
I'ÜI de. mar. logo que terminasse o pt'a'o da lei. 

11 Entretanto não s.:nuo. licito de atlr nder á rl'prcseu-
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!ação do imminente perigo de vida, com que a rainha ai
legava, ~e fosse obrigada a fazer a jornada, no rigor da 
presente estação, julgou o governo conforme o direito, ou
vir o parecer dos facultativos, como arbitros legaes em 
semelhante materia lpot·taria n. 13). 

<• Con10 em uma conferencia de dez·medicos, asgim ef
feclivos como honol'llrios da real camarn, se accordasse, 
que a rainha no seu actual estado de saude cotTia immi
nenle perigo de vjda se tentasse viagem, ou jornada na 
presente estação, tol'Dava-sc forçoso deferir nesta pane a 
execuçiio da lei, pera ter seu cumprimento logo, que sem 
eminente perigo, se possa por a caminho por via de mar, 
ou por terra (documentos ns. ilJ e !.5). 

« Havendo pois honlem expirado o prazo da lei sem 
que a rainha prestaase o devido juramento (::lecreto 
n. 16), tem el-rei cleclat·ado por decreto da data de hoje, 
haver e lia pardido todos os direitos civis e politicos, inhe
rentes tanto a qualidade de cidadão, como dignidade de 
rainha; e que outro sim, deverá sahil· 'mmediatámente 
do terrilorio portuguez (decreto n i). 

" Mas como pela acima referida alle&1~ão dos faculta
iivos era impossível _fazar efl'er.tiva a immediata sallida, 
sem irnminente peligo-!le vida, houve por bem Sua Ma
gestade sempre ddr nesta parte sómente a execução da 
lei. para ter o seu cumpr~mcnto logo que cessa o men
cionado perigo, como consta do 2'' decreto da mesma 
data. Do que tudo mando.u Sna i\'fagestade se fizesse par
I ici pação ás córtes o r di na rias, com a copia dos respec
tivos documentos, para seu devido r.onhecimenlo. Palacio 
da Bemposta em {j de Dezembro de 1822. - Felippe Fer
reirn de Araujo e Castro. >l 

_ Nolrt verbal á rainh!l, 

u Senhora. -Estando proxirno a findar o prazo mar
cadu pela lei de H de Outubro proximo passado ás pes
soas obrigadas á jnrar a conslitniCão política da monar
chia, qu e el-rei jurou solemne~ente ; não tendo Vossa 
Magestncle ainda pre-s tado o seu JUI'nmenlo como cumpria, 
El-rei nos manda á pr'l'seoçn de Vossa Magestade para fa
zermos sahcr mui respeitosamente, a V. M. que no caso nãõ 
esperado de Vossa Magcstacle não querar jura~ até9, día :1 
de Dezembro proximo S\lgY.ialt!, eomn_... :; iê! deter·mina . 
el-rei, c os sr.ns.m-inísfros se achárão na dura necessidad~ 

_ o~!)~f1lflt Géénçrto a referida lei, que faz perder a qna-
----- lid~de de cidadão e sahir immediatamentc do reino a 

todo aquelll'., que sendo obrigado a illl·ar a cons_tituição 
poli! ica da monarclna, recusar cumpnr t1io religtoso de
ver. Os ministros encarTegados por Suil Magestade desta 
nwnsagcm rlcixão a sut.time consideração de Vossa Ma : 
grstade calcular o-; incove nicntes, que resultarião para 
vossa 1\lagestadc no caso de qne Vos5a Magestade recu
sasse cnmprit· com ti o religioso tlcver·. Palacio de Queluz 
22 de Novembro de 18'2'2. -l•'elippe Fet-reir a de Araujo e 
castro ministro c secretario de Estado dos negocios do 
reino.:__ Silvestre Pint, l} iro Ferreira, ministro e secretario 
de Estado dos ncgocios estrangeiros. -lgnar,io da Costa 
Quintcl!a, nrinistro c secretai'IO de Et;tado dos negocios 
ela marinha." 

s. ~1. a Haiul.!a F'.id r·l issi ma Llisse em t·esposta: 

- " Que já !ta via 11Jandado · dizet· a el-rei que não ju
rava: qtte Unira assentado de nnrv:a jurar em sua vida 
nem IJcm, nem mal ; o que não era uem por soherba, 
nem por odio ús cortes. mas sim. porq.uc assim uma ,ez 
o tinira dito, pois uma pes:;oa de hem nfio se retratava; 
c p•J r ser nnHI pessoa doante: que bem sab ia 1.1 lei, e co
nhecia l\..,'flana que ella impnnlra: e .:jtle cstal'n disposta 
para tudo . ~ 

l'oi'/aria ao conselho de Estado. 

que mandára fazer a Sua ~lagest:1de a Rainh~ Fidelíssima, 
sobre a prestação do juramento á constituiçã.<~ polilica da 
rnonarchia, a que era obrigada; bem como a resrosta 
negativa por ella dada sobre este assumpto, afim de que 
o conselho de Estado na sessão do din 29 do corrente, 
em q11e el-rei serú presente, interponha o seu parecer so
bre o modo rle consilinr-sc á lfxccuç?ío da lei com as con
siderações devidas á alta jerar·ch.ia, e mais circumstancias 
da pessoa. Palac.io ela Bemposta 22 de Novembro de 1822. 
-Felippe Ferreira de Araujo e Castro. " ' 

Carta á rainha. 

" Senhora. -Tendo Vossa Magestade declarado for
malmente aos ministros de Estado, que não jurava a cons
tituição política da monarchia, não obstante o conheci
mento, que tinha da disposição da lei, de H de Outubro 
do corrente an.no, e sua sancção, e sendo o governo obri
gado a fazel-a executar: manda el-rei declarar a Vossa 
Magestatle que terminando no diu 3 de Outubro proximo 
seguinte o espaco marcado para a prestação daquelle ju
ramento e recusando Vossa Magestade até então cumprir 
aqnelle reiigioso dever, é forçoso neste caso sahir imme
diatamenLe do reino; e desejando el-rei praticar com 
Vossa Mageslade todas as considerações devidas ít augusta 
pessoa de Vossa Magestade, cumpre que Vossa Magestade 
indique o paiz estrangeiro, aonde se destina, para que 
fazendo-se as convenientes disposições ahi tenha a sua 
devida exec·ução no dia ú do referido mcz impreterivel
mente. l'alacio elo Alfeite em 27 de Novembro de 1.8-22. 
- Felippe Ferreira de A ranjo e Castro, ministro e secre
tario de Estado dos negocios do reino. " 

Mandou-se apromptar a fragata Pe1·ola para a 
conducção da t•ainhn no mesmo dia 27 de Novem
bro, 1e Sua Mageslade respondeu á carta que o mi
nistro lhe manuou nos termos seguintes: 

<c Hontsm pelas 1 o horas da, noite recebi por mãos do 
mnt·qucz de V,1llada a intirnaç:10, que Felipp~ Ferreira 
me fez da parte de el-rei, a que devo responder o se
guinte: :1• Que j;\ fiz minha solc-mne e f?r·mal -declaração 
de que não jurava: ugom torno h ':acLrflcal-a. 2• Q~c 
estou prompta a cxecu.J.ar o rlue el-rel me manda em \'Jr
tude da lei · porém sou obngada a representar que eu 
sou rlnente 'como rodos sabe~n. e ainda mais do que se 
pensa, e é 'de direito natural ~ conservação da vi~la. _ 

u Eston bem certa qne el-rer, nem o governo, na o h :r o 
dr1 querer que c11 v<\ morrer por ;sse. 1 caminirps, pois es
tHmos no ri"Or do inverno, e nao n~e aLrevo a empre
hender a jurÚada,,sem passar a l'urça dejlc: e para mostrar 
a todos que ·eu não entro absolu~amente e111_cousa nen
lmma, estou prompta para n~e retn·ar para a rmnha qurntl\ 
elo Jl:un:dh1io, com ns mrnhas d~as filhas (a:; quaes 
sempre Irão de ser inseparav~is de mun) até _qu,c o tei!!PO 
permitLa principiar a mir_11ra JOrnada_ par<! fora do reJOo, 
3• A minh3 intenção é tr para Cadrz, por mat·, por ser 
assim mais suave, attendendo á falta de saude e de forças, 
que tenlrn. Pal.tcio de Qucluz 28 de Novembro de !822. 
-1\JI.INll.\. 11 

Os oocumcnlos rle 6 a i2 são parecel'es, sendo o 
primeiro do conselho de estado, pr~si_~ido pelo rei \ 
onde se disculir•ilo as seg.uintcs optnwc:> : 

cl A todo o conselho pan ce que deve ser li vrc a Sua :i\1Jges
tadc a eeculha do lnaar da sua ullerior rcsidcncia; rnas que 
não é permissive\ qnc

0

lcvr. comsigo-alguma das Sras. inl'antas. 
Palacio de AlfHe. 29 du Novembro de 1822.-Conde de S.lm
pa io. - Conde de PunaOel. -Frdre.-Dantos.-Cunha.-Oii
veim.-Braancamp.-Moura. JJ 

Pa?·e~e,· do~ ministros. 

ti 'lacda el-rci pelo secretaria de E•tado dos negocias I « A minha opinião é que S. oi. a rainha deve sahir no dia 
cl.o reino, remetlcr ao conselho de Estado a intimação, 4 de Dezembro impreterivelmente. sem tnai; con-ideração at-
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r;u,na, a que não t..lm direito perJtJndr. atl'l •tte d'l citlacJão por-
_tuguez. e emquanto ao lugar que s11 ihtl cl11i '(11 a s11u arbítrio ; e, 

ultimamente, emquanto levar a,; Srns. infanta;;, suas lilhas, con
fot·mo-rne com a opinião do consdh•> de l':;l~do. Pdlaciv de AI
fita, 29 de Novembro tlc 1822.-Jooé da Silva Clrvalho. » 

1\ rainluJ é submettida a uma junta medica 1!0 dia 30, ds 
H horas da manha. 

cc Vimo:! um bilhete de S. M. a Sra. rainha de Portugal, que 
mos1ra o excesso a que tem chegado a sanha de s~us perversos 
inimigos. Parece incrivel que os portuguezes, quo sempre se 
prezarão de amar e respeitat· seus monarchas. cheguem a tal 
ponto rle ce:.;ueira, que posterguem ató deveres de humanidade! 
Quem o c c êra! Di r-me-hão que tal barbaridad~ ó só devida aos 
~louras, Borge·, Patos e outros execra v eis monstros que do
m i não o congresso. 

« Eis o bilhete : 
<< M. R .-Tu bem sabes as minhas circum tancias, e que 

« vim para aqui só com o dinheiro que me derão os meus fi
cc lhos; e'te acabou-se e estou sem nenhum vintcm ; portanto 
Cl remeltv essa pluma para vêr se tu achas quem me empreste 
cc 2:7008, que é o seu valor, corno se vê da avaliação que fez o 
cc contraste, que juntamente remetto com eUa, ficando a dita 
« pluma empenhada até que eu possa satisfazer a dita. quantia. 
<C Quaudo tiveres a resposta traze-a, isto é. se fOr favoravel; 
cc senão basta que me mandes outra vez a pluma com urna 
« carta, dizendo o resultado. Ramalhão~U de Janeiro de 1823. 
(( -0. CARLOTA JOAQUIN.l DE DOURDON. l! 

AS CÔRTES DESPRESTIGIADAS VÃO ABYS&lANDO A NAÇÃO 

« Tendo a junta sido exactamente informada pelo> medicos 
assistentes da historia dos padecimentos de Sua Magcst~dc em 
ditlerentes _tempos, e da natureza do.; ataques dtl que mui re
petidamente tem sido àcommettida, ainda depois que regressou 
par;a Portugal, declarando os me:;mos assist,•ntes que muitos 
dos ditos at;J1ues hão sido de imminente perigo de vida pelo 
grande estrago que affecta já o seu pulmão e pelos longos pade
cimentos de fioado, a ponto tal que em algumas occasiões, e 
em alta hora· da noite se hão reunido em conferencia ; á vista, 
pois, da historia acima referida, os medicos convocados deci
dirão unanimemente: 1• que S. l\1. a rainha deve solfrer um 
destes ataques logo que Stl exponha á intemperie úa atemos
phera e a outras muitas inher·cntes causas, empt·ehendendo uma 
viagem ou jornada na presente estação ; 2'l-qne o a toque desen
volvido então por causas muito mais vehementes, tautophysi-
cas, como moraes, traria comsigo iinminente perigo de vida. Todos os dias sentia-se o desappa!'ecimento dos 
rei~;.~~~n~eeR.~/~~I;~~~~ãâed~a~~:~~~~:r:_eorJ~~~.i~t~~ deputados brasilei ros, e já desapontados os facciosos 
pos Na varro de Andrade.-J:osé cardim l\lanni.-Vicente An- a respeito do Brasil, na sessão do dia 5 de Fevereiro -
tonio de Azevedo.-Dr. Bernardo José de Abrantes e Castro .. tle 1823, appareceu na mesa a seguinte indicação: 
-Dr. José Mariano Leal da Cam~ra Rangel de Gusmãq,-João i • No estado actual do Bt•asil não deve man
Henrique de Paiv.a.-Dr. Joaquim Xavier da Silva.-João dar-se para lá uma regencia. 
Thomaz de Carvalho. » 

2• Deve permitir-se ao governo, que escolha um 
Presistindo a rainha em não jurar a constituição general de confiança para mandar ao Bl'asil, e lhe 

até o dia 3 de Dezembro farão expedidos os seguiu- confie todos os poderes necessarios a quem tem de 
tes dect·eto;; : debelar inimigos e fazer conquistas a 2,000 leguas 

de distancia.-« Tendo a rainha, por sua espontanea e livre declaração, 
feita e asslgnada do proprio punho em data de 28 de Novem
bro, ratificada a que havia solemne e formalmente feito. em 
data de 22 do mesmo mez: que, com pleno conhecimento da 
lei e sua sancção, l1avia tomado a positiva e firme determina
ção de não jurar a constituição política da monarchia, e ha
vendo expirado o prazo dado pela lei sem que tenha prestado o 
juramento a que era obrigada em execução da mesma lei; faço 
saber que, -pelo facto de não jurar a constituição, a rainha tem 
perdido todos os direitos civis e políticos, tanto inherentes á 
qualidade de cidadão portuguez, corno á dignidade de rainha, 
e que outrosim deverá sabir 1mrnediatamente do territorio por
tljguez. As autoridades a quem competir o tenhão assim enten
dido e fação executar. 

cc Palacio da. Bem posta, em 4 de Dezembro de 1822. Com a 
rubrica de Sua Magestade.- Felippe Ferreiro de Arauj o e 
Castro. '' · 

« Tendo representado a rainha que, segundo o estado de su;Í 
sauae e o rigor da estação, não podia, sem perigo imminente 
àc vida, sahi'r immediatamente do territorio portuguez, como 
devia, em observancia da lei por não haver jurado a con>titui
ção política da monarchia; e havendo declarado os facultati
vos que com e[Jeito havia periso imminente de vida se fizesse 
JOrnada neste momento, determmo que fique deferida a execu
ção do decreto desta mesma data até que possa verificar-se 
sem perigo imrninente de vida, devendo reiirar-se, entretanto, 
pa1·a a-quinta do Ramalhão-acompanhada unicamente das 
pessoas indispensa v eis parn o seu serviço pessoal. As autori
dades a quem competir o tenhão assim entenüido e fação exo-. 
cutar. 

cc Palacio de Bem posta, em 4 de Dezembvo de 1822. Com a 
rubrica de Sua Magcstade. - Felippe Ferreira de Arau1o e 
~~~· - . 
A RAINHA DE PpRTUGAL E' AllANDONAD ,l NO SE U DESTF.RJ\0 

Não se pode aviHar mais n. um rei, do que nesses 
acontecimentos que se del'ào no governo faccioso 
das côrtes, obl'igando o bondoso soberano de Por
tugal a assignar· decretos, destituinr1o sua esposa das 
honras de rainha, banindo-a para fora do reino ! A 
perseguição chegou a tal ponto que o redactor de 
um periodico(*), indignado, disse : 

(') Espelho n. 1.52. 

Na sessão extraordinaria do dia 8 houve renhido 
debate sobre a organisação do conselho de estado, 
que, visto a distancia das províncias do Rio de Ja
neiro, S. Paulo, Alagôas, Ceará, Pernambuco, Rio 
Grande do Norte e Parahyba, seria composto de 9 
membl'os, 6 europeos e 3 d'entre os nnturacs das 
províncias ult_ramarinas, que a final foi aprovado. 

O deputado Girão disse: cc Que tiramos nós de 
ter prodigalisado tantos obsequias e contempla-pões 
a rebeldes ? Os escameos, as mofas, os insultos 
mais despeijados, e por fim todos os males, que se
guir costumão a cobardia por mais que esta se 
adorne das vistas da prudencia ! Tudo tem limites, 
deixemos de fazer a côrte ao Brasil. .. armemo-nos 
de coragem cívica para resistir á magica bra~ileira. 
Eu declaro, que não lhe faço a cõrte, e que se acaso 
se Lt·atasse deste objecto, talvez votaria para que o 
deixassem livre seguir seus intentos, sem despen
dermos causa alguma com elle, e do mesmo modo 
serão muitos. 11 

Despender o que? O estado financeiro já era tal em 
Portugal que o governo mandou inventaria!' os con
ventos c recolhimentos de todo o reino, chegando 
até u inventariar-se as sagt·adas imagens e vasos sa
gradlls, aerecudando-se os dinheiros das irmandades, 
com o pretexto de se applicar tudo aos reparos dos 
templos art'llinados pelo terremoto do i • de No
vembro de 1755(*). 

O tb esonro nacional, dizia um pel'iodico, cada vez 
mais se vai intisicando : nas promessas do governo 
e das cortes não ha confiança1 pot• cujo motivo 
não pode elle achar emprestimos. 

Fez-se nas cortes uma combinação, para decre· 
Lar-se, como se decretou, que os fundos litigiosos, 

(') Isso uão era verdade: tudo estava reparado, porque 
do :Brasil sahirão milhões para reediticat· Lisboa. 

. 4i 
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11.ue esLavão no deposito publico, pertencentes a par
tiCulares, passassem para o banco de Lisboa em be
neficio das partes: dizia-se que estas rnacbiavelicas 
medidas se toma vão pa1·a obter-se rio banco o emprcs
timo, e não set· tão escandaloso passar directamente 
aquclles fundos de deposito para o lbesouro. 

A galer;t Conceição Olwti1·a, navio mercante, que 
tinha vindo du Bahia, foi al'mado em gnena, e sa
bia para o mesmo pot'lo no meiado de Ma!'ÇO, cal'
regadn de mantimentos, por conta do Estado, e fica
rão-se apromptando para igual commissão duas 
charruas, Conde de Peniche, e Hervina. 

No dia 21, de Março entrou do Maranhão, na barra 
de Lisboa, un1a galera i ngle7.a conduzindo mil e 
tantos saccos de anoz que os negociantes portu
guer.es, o.ll'erecerão ao estado pam sustento da Ll'opl, 
visto que já vivião inquietos pelo partido brasileieo. 

A guerm civill~vrava em Portugal; e embora 
fosse marcado o dia 3f de Março pat•a o encerra
mento das cortes exlraordinarias, isso não teve lu
gar, porque logo que o ministerio soube dos acon
tecimentos de Vil\a Real participou ás col'tes, e 
estas decretárão a suspensão de habeas corpus por 3 
mezcs, sendo removidas infinilas pessoas, e a maior 
parle dellas mandadas sahir em 24 horas pal'n fora 
do reipo, e, cnlt•e ns mesmas, alguns cstt·angeiros 
com empt'egos civis e militares. No congresso havia 
um parlidÓ a favor da independencia do Imperio do 
Brasil, com o fim de se concluir algum tratado, que 
fosse recipt·oco, e interessasse á Nação, e ao com
mercio em geral. 

CONTRA-REVOLUÇÃO E~l VlLLA-REAL E J)ISSOLUÇAO DAS 

CÔRTF.S 

O conde de Amarante, vendo o despotismo das 
cortes e o aviltamento do soberano, promoveo uma 
contra revolução em Villa Real, que começou pela 
proclamação seguinte: 

cc Porluguezes l-Então ainda não é tempo de quebrar, rom
per, e despedaçar os ferros vergonhosos e infames que vos 
prendem, que curvados e sorprezos vos têm, e que vos des-

; dourão a vossa honra, a vossa gloria, o vosso valor e a patria! 
Consenti reis .. . ou tereis olhos para vlir ainda mais tempo co
berto de opprobrios, de ignomínia, e manchado com o sello da 
infamia e do despotismo o throno de vosso monaroba, assento 
de tantos reis, por um punhado de insectos destruidores da 
santa religião; do throno e. da patria! Sereis tão cobardes e 
pusilanimes que não derribeis e confundaís entre as suas mes
mas rui nas esse vergonhoso edificio, que a fraude e a sedicção 
póde sagazmente annivelar sobre o terreno portuguez? 

cc Ah! envergonhai-vos, escondei--vos nas entranhas da 
terra, e corridos da vossa fraqueza degradai-vos do nome por
tuB,uez, e então vercis em breve o vosso monarcha e toda a fa
mllia real decapitados, e vossa patría llucluando em sangue, e 
o projecto dos malvados coberto com o doce! do throuo eosan
guentado. Foi esta a sorte da França pela mão dos jacobinos. 

<< Oh, cara patria! oh, patría desditosa I eu te considero já 
em um pelago de horrores e submergida em pranto e sangue, 
levantando gritos esp·mtosos e ... mas que tropel, que tinidos de 
armas sinto? Que e isto, portuguezes 'I O som da tuba belicosa 
sOa l despertais! 

rc A"s armas, portuguezes; não temamos; vosso valor e co
ragem de novamente se atêe; segui-me ; correi após de mim ; 

- expurguemos de monstros, de tyrannos, de despotas sacrílegos 
e malvados a nossa Lusitania. Comvosco morrerei, salvando a 
patria, a religião e o llu·ono.- Viva el-rei nosso Senhor 
J? . .Toão VI e toda a dynastia da casa de Bragença ! Viva a re-
hgião e vi vão os portuguezes !-Conde de Amarante. » • 

GOVERNO PROV!SOR!O J;:~l CHAVES 

O conde de Amaranle~ inslalloa em Chaves um 
governo provisorio com a denominação de Regeu-

cia, o qual era composío dos membros seguintes : 
Ay!'as Pinto de Souzn, O. José Morgado de Ma· 
theus, visconde do Real Agrado; Antonio da Sil
veil'a, que proclamárão: -Viva El-Rei- com duas 
camaras, c mol·rão os Regeneradores de 24 de Agosto 
e a sua constituição. 

No dia 1? de Mái'ÇO, junto ao Peso da Regoa, 
houve um renhido combate, ficando prisioneiros, em 
podet• dos I'Calislas, 4 batalhões de caçadores nu me
ros 7, 9, iO, e H. e o regimento ele infantaria 2-1, 
quatro peças de artilharia, caixa militat·, e o briga
deit·o P..tmplona, que commandava os c,tmstitucio
naes, escapando Luiz do Rego, com algu(has tt·opos 
de f" e 2• linha para Amarante, c dalli pedio aos 
gove1·nadores do Porto e Beira immecliatos soe
carros de dinheiro, gente, c tres mil pa1·cs de sa-
patos. • 

Os realistas erão commandados pelos marechaes 
Vahia c Gaspar Teixeira: clepois de algum des
canço houve outro encontro no dia 23, do qoe 
resultou da pHrte dos realistas algumas perdas e fu
gida de alguns pl'isioneiros, qu.e o Diario do Gove1·no 
e outros impressos exagerarão. 
· Ao exet·cito realista se ião juntando grandes ' 

forças e com ellas mnitos officiaes de merecimentos 
e cnt1·e ellcs o marechal Champlemont, inspeétor de 
cavallaria, que conta vão marchar sobre o Porto, onde 
havia um gl'ande partido realista, c yor isso che
gando alli de Coimbra o regimento de infantaria 
n. 22, o governo mandou desarmar o .resto do 
esquadrão de cavallaria n. 9 na frente deste re
gimenfo. As deserções nos corpos do exercito cons
tiucional erão já sensíveis. O espírito publico se 
manifestava em favot· das reformas que os realistas 
annuciavão, tomando calor em todas as províncias 
do reino, e os constitucionaes se ião desfalcando, 
sendo já tratagos os seus principaes chefes com 
desprezo, c divergindo uns dos oull'os em suas 
opiniões. Oesconfiavão já da conducta do general 
Sepulveda, governador das armas da corte e extra
madura, por ter o irmão, o coronel visconde de Er 
vadosa, adherido em Bragança á causa dos realistas 
com o regimento de infantaria n. 24. \ 

Tinha-se publicado o decreto das cortes para 
creação de guardas nacionaes com a legenda- cons
tituição ou morte- mas a sua organisação era difi
cultosa pela rapidez dos successos dos rcalis as. O 
ministerio achava-se bastante perplexo e e as me
didas que tomava a cerca da segurança pub ica erão 
rigorosissimas, temendo a explosão, que se espe
ra v a c se dl.zia combinada para o dia 25 de Abril 
de 1823. 

Igualmente hnvião muitas desconfianças em al
guns dos regimentos, que fazião a guarnição de 
Lisboa, e as milicias e o corpo do commercio já fa
ziilo o serviço elos guardas da cidade. 

O hrigadci ro Cabreira, govcrdador do Algarve, • 
foi chamado á Lisboa, por desconfianças de que fosse 
conviuado pelos realistas, onde era vigiado, e lhe 
promelliilo o com mando da artilharia. 

O. Miguel, talvez por sugestões de sua mãi a 
rainha D. Carlota:no dia 2 de Junho ele 1822 ten
tou dissolver as cortes, no dia 27 de Maio de 1823 
fez nova tentativa; porem só em 5 de Junho o Sr. 
O. João VI, vindo de Villa Franca, para onde se 
tinha retirado, foi que as dissolveu. E por um rle-
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ereto lambem nullificou a constituição de Setembro 
do i822, promettendo, nesse acto, otrereccr á naç.ão 
poctugueza uma cat·ta constitu,cionaJ. 

CIIEG! A' LISBOA A NOT1C!A DO GRITO DA INDEPENOE NC IA 

Logo que chegou á Lisboa, c que se espalhou em 
todo o reino., a n-oticia da indopendencia do Brasil, 
accelcrada pela' violenr:ia das cortes c mal calcularia 
política de seus influentes, na maior plntc discípu
los da escola de direito, appareceu pt·egada pelas 
esquinas das ruas e portas dos templos, uma pro
clamação ip1pressa, que aqui transcrevemos. 

A vc·rpade e nada mais! 

r< Ha uma de~graça igual á nossa l Ha miseria semelhante, 
como esta, a que estas malditas cõrtes nos tem reduzido l QutJm 
as poderá encarar sem bramir de desesperação e de raiva? ..• 
Mas deixemos declamações; vamos a factos. Quando so instal
lárão as córtos a naç~ó esperou achar nollas um remedio a seus 
males ou pelo menos uma suavll cunsolação. Mas quanto nos 
i Iludimos! Quanto fomos ainda mais infelizes ! 

(( Apenas se reunirão, e desde então até hoje, não tratarão 
senão de destruir u de atacar com os mais negros insultos a 
corporaç(ies inteiras, a famílias e a individuo;; em particular; 
isto é uma Ycrdade tão conhecida de todo o infeliz povo por
tuguez, que nào h a uma unica pessoa que se ai trtJva a nega-lo. 
Quando esperavamos que os negocies e interesses da nação fos
sem tratados com toda a dignidade e madureza, que taes cir
cumstancias exigião, vemos trcs malvados a;senhorear-se does
pírito das cõrtes, e ditarem elles sós a seu capricho a lei que 
lhos convem, valendo·se para tsto do respeitavel nome do povo 
para o roubarem e para o perderein. 

« Inimigos da monarchia, não quorem senão republica, e 
quantos passos têm dado atE\ hoje não são tendentes senão a 
destruir a familia real e a acabar com a santa religião christã. 
Em vez de promoverem o bem geral do povo só se interessão 
em estabelecer lojas de pedreiros livres por todo o reino e de
cluar guerra a quem o não fõrl Ou todos os portuguezes, di· 
zem esses malvados, hão de ser pedreiros livros, ou nós have-
mos de viver pouco! _ 

<< Eis-aqui os bens que nos preparào l Eis-aqui como preen
chem os seus deveres. Ha pérto de anno e meio que estão reu
nidas para nos darem uma constituição, e ainda tal constitui
ção se -não acabou nem aeabará. para não perderem a moeda 
por dia, 

C< Portuguezes ! Desenganemo-nos; estas indignas côrtes não 
sabem dali i sem acabarem de esfolar o povo, comendo-lhe até 
o ultimo viu tem: anda já por mais-de dons milhões o que nos 
tum consumido. Os cofres estão esgotados, as administrações 
roubadas e empenhadas; Pm uma palavra jà não ha com que 
pagar aos empregado~ publicos. Centos e Cüntos de mil eruza
dos vão para França, para se darem aos que la Lrabalhào em 
um9. revolução! 

« Dão-f.e contos de réis a patifes estrangeiros, como foi a 
esse general Pepe. u SQ faz ainda a outros em segredo, em
quanto os que os servião dignamente andão com suas desola
das famílias pedindo esmolas pelas portas! Que infamia! Que 
trrannia! Em fim, por cumulo de desgraça flzerào perder o 
nosso rico. Brasil, pretendendo soprar-lhe a guerra civil; sim, 
forão só e\las e mais ninguem; vós o sabeis, portuguezes, as
sim como sabeis lambem-que já estamos perdidos com a perda 
do Brasil, donde nos vinJlão tantos soccorros, e onde empre
gavamos tantos homens. 

« Que será de nós se lhe não damos um promplo remedio? 
.Em nome tia patria, ú portu11uezes, em nome da religião, do 

Jhrono e da honra, eu vos conJuro a s~lva r a nação. Disperse
mos quanto antes esse perfldo congresso da anarcbia e de des
ordem. Convoquemos outras côrtes dignas de nos represepta
rem e de r·emediare!Jl os males incalculaveis que esta nos tem 
causado; acabe-se de uma vez esse yil triumvirato das côrtes 
e esse venal dlotador do minisLerio. 

<< Falleriros claro, portuguezcs! Quem govcrn:1 Pot'lugHl 
ãesta sor te que vêdcs é o herege Manoel Femandes Thomaz, 
fllho de um barqueiro da Figueira, chamado o Estriga; é o li
bertino José Fen·eira Borges, li lho de nm armador de igrejas 
do Porto, om cuja cidade arrastou pelo chão a voneravel ima
gom de Nossa Senhora em uma pro01ssào nocturna de ped reiros 
livres ; é esse maldito 1\loura, letrado ela pro,•incia rla Beira, 
que trazia as. familias daquella província todos intrigadas em 
demandas; linalmento, é esse José da Silva Clrvalho, 11\ho de 
um cabreiro do S. J&ão de Anlas, que roubou o cofre dos 
orphãos no Porto I 

c< Eis-aqui quem nos está dando a lei! Eis ·aqui quem :;overna 
o rei , c quem obriga, com ameaças de venc~, a coosPntir & 
mesmo a ordenar quant-o elles lhe ordenão! Eis-aqui quem va.i 
proscrever o Pt·inoipe herdeiro do throno portugucz! Abaixo 
os tyt•annos! O' portuguezes, mostremos que ainda se não aca
bou em nós a honra com que nossos pais nos dotárão ! Eia 1 
sal vemos a patria ! ... ll · 

Dissolvidas as côrLes, o presidente du camara da 
cidade do Porto mãndou lambem publicar a se
guinte proclamação : 

« Porluguczrs!-Os inimigos do mooarcha e da nação 
forão derribado,;,' o os descendentes dos Viria tos e dos 
Serlorius sall'árão a patria dos males horríveis em que 
se via abysmada. Os facciosos tremériio ao brado univer
s~l que reinleg1·ou o nosso adorado rei u seus legilirnos 
direilrís. Ellcs dilacer·árão este valoroso reino, e por suas 
perfidias c machinações fizerão que o Brasil, sacudindo 
o pesatlo jugo; se declarasse independente. 

« i\>l.alvados! e que seria de. nós se perdcssemos-o 
nosso rico Bl'asil 1 Portugnezes, estai tranquillos ; eu co
nheço-o caracter pacifico dos nilssos it·mãos do novo 
mundo ;-a fau sla noticia que restiluio Portugal ao ca~ 
minho de seus deveres c da honra será o ramo de oli
veira, que · levará o signal da paz e da união áquellas 
nossas províncias! -

u Sim o Brasil separado temporariamente voltarã ca
rinhoso ao seio da mãi patria. Os laços eternos prende~ 
ráõ em doce harmonia os memb1·os da grande família 
porlugueza. Porto, 5 de .Ttlnho de 1823.-Do pr·esidente 
da camara do Porto. " 

REVELAÇÕES DO MARQUEZ DE OLTNDA AO AUTOR 

Conversando com o Exm. marquez de Olinda que 
presenciou, - e tomou parte nos nossos negocias nas 
cortes de Lisboa, disse-me, em presença de algumas 
pessoas, que aretirada dos deputados brasileiros das 
cortes portuguezas teve por motivos, não só as di
verO'encias que houverão pela disigualdade {}e di
reit~s e duvidas na constituição para com o Brasi1, 
e sua recolonisação, como no receio de violencias 
praticadas em suas pessoas. 

Alguns deputados brasileiros bavião pedido li
cença par1,1. se retirarem, infructiferarnenle ; e na 
sessão de 2 de Outubro foi lida uma cat'La do depu
tado A nlonio Carlos Ribeiro de Andrada, em que 
pedia ao congt·esso declar~sse li~ita e. pernüttida ~ 
sua rcti mda da~uelle remo, que fot mandada re~ 
mettcr á eommissão de constituição. 

Na mesma sessão de 2 de Outubro foi lido o 'se~ 
guintc parecer: 

« A' commissão de poderes foi mandado, om sessão de 
2 !le Setembro precedente, um officio do deputado de 
s. Paulo o Sr. Diogo Antonio Feijó, pedindo ao sob.er~no 
congresso a permissão de retirar-se P?ra a sua pr_ovmcu~.: 
porque tendo sido a tacado de enfermidades na v!sta, nao 
tem podido atalhar o progresso do mal, e quas1 sempre 
encerradÕ no escuro, padece accessos de melancolia, que 
mais se aggrnvão, com o temor da cegueira. . 1 

« A com misslío considerando que esta moleslla (de en~ 
fermidaue ou fraqueza na vista) que o ~esmo deputado 
represen ta mais 11ggravada pela melancolia, do que pela 
realidade do mal, não podia causar:-lhe estorvo ab~ol~to 
uo excrcicio de suas funcções, considerando o saerilic10, 
que os interesses publicos exigem dos repres~ntantes da 
nação, e considerando o es tado da. representaçao daquella 
provinoia, actualmentc sem subsl1tuto em Portugal, que 
podessc ser cllamado ás cortes ; e vendp em fim qu~ o 
sobredito deputado eslava gozando de lteença concedtda 
pelas côrtcs, julgou conveniente de d~morar o seu parecer 
até agora; porque antes não pode na dal-o a favor da 
prelen ~ão. 
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u Porém nem agora mesmo o pode dar favoravelmente, 

porque tendo a commisslio visto, contra a sua esperança 
faltar este deputado ao dever sagrado de assigoaT e jurar 
a constituição em que elle mesmo havia lraoalhado em 
virtude da sua proclamação e jummento primitivo, do 
que a molestia allegada não podia escusai-o, acabava de 
persuadir-se, que o impedimento do mesmo deputado, 
para assistir aos trabalhos das côrtes nestes ultimos tempos, 
tein sido mais imaginarias e voluntarios do que physico 
e real. 

Nn época da nossa indepcmdencill alem · de um 
bom numero, de homens doutos que possuiam0~, 
chegarão formados : 

Bahia. 
Em leis: 

Antonio de Aráujo Ferreira. 
Francisco Gomes Brandão 1\fontezuma. 
Gustavo Atlolpho de Aguilar Pantoja. 
João Francisco de Borja Pereira. 
.Joaquim José Riheiro de i\lagalhães. 
José Emygdio dos Santos Tourinho. 
José ~laria ~Ionleiro de Barros. 

« Parece portanto á commissão, qne não lendo agora 
lugar deliber~~r-se sobre a permissão, que o mesmo de· 
pulado pedia, deve elle fiçar sujeito a qualquer proce
dimento que as côrtes julgarem conveniente haver-se com 
os deputados, que sem causa legitima cJ·econhecida fal
tál'iio a assignar e jurar a constituição. Paço das CÔJ'les, 
2 de Outubro de 1822.-Rodrigo Ferreira da Costa.-Je
ronymo Vicente .Pimentel .Maldonado.-Anlonio Pereira.» Miguel Calmon du Pin e Altneida. 

Rodrigo de Souza Si! va Pontes UalheirÕ. 
· b d 01' d Antonio de Cerqueira Lima. 

D1sse-me tam em o marquez e m a na mesma Francisco de Souza Paraíso. 1 
occasião, que o Dr. José Bonifacio era opposto á inde- Joaquim José Pinheiro de Vasconcellos. 
pendencia do Brasil, porque tendo figurado muito José Carlos Pereira de Almeida Torres. 
na Europa, e por seus lâlentos e vasta erudi~ão, occu- José da Costa Carvalho Junior. 
panda os logar{ls de lente de direito, e pbilosophia Cassiano Espirirlião'de Mello e i\lallos. 
na universidade de Coimbra. nos quaes era jubilado, FranciS(:O Ayi·es de Almeida l~reitas. 
tendo a superinlendencia do Mondego· e sendo _se- ~liguei .Joaquim de Castro Mascarenhas. 
cretario perpetuo da academia real das sciencias de Bernardino José de Mello. 

~lanoel Antonio Galvão. 
Lisboa, c por coqseguinte remunerado por eslles Antonio Ferreira Lima. 
empregos, não lbe convinh! a sepai'Ução do Brasil. Domingos Martins Ribeiro. 
Não obstante, porém, o nome que tinha e a repu- José Libaoio de Souza. 
tação europea de que gozava, o seu gcnio versaLil e João Martiniano Barata. 
infantil o desconsiderou por fim_ em Portugal, e ·en- João Ricardo da Costa Dormund. 
tão, desgostoso por isso, passou-se, em 1819, para Nicoláo da Silva Lisboa. 
S. Paulo, sua patria. Clemente Alves de Oliveira Mende~. 

Joaquim Mnrcellino de Brito. 
Antonio Carlos conhecia o modo de pensar de ~ell. Manoel dos Santos Martins Vallasques. 

illustre irmão, e de Lisboa constantemente lhe es- Antonio Calmon du Pin e Almeida. 
erevia aconselhando-o para que se empenhasse pela José Nunes Barbosa Madureira. 
Independencia, abundando em rasões; e o mesmo Manoel José Teixeira de Sá. 
fazião para Pernambuco o padre Francisco Muniz Em medicina: ' 
Tavares, e outros. - _ Joaquim José Frederico Goines. 

Antonio Polycarpo Cabral. 
O pronuciamento dos deputados brasileiros nas Em mathemathicas : 

sessões das côrtes, fez que, a policia de Lisboa, adver· José Eloy Pessoa. ''< 
tida pelo ministel'io, se tornasse vigilante ; e eons- Eustachio Adolpho de i\fello. 
tando a Anton~o Carlos; que fora interceptada a sua 
corrcs~ondoncta, .bem como as de Muniz Tavares, ftlinas-Geraes. 
Alencar, Verguetro, e Ba1·ata, e temendo existir Em leis: 
ellns ~m poder de JQsé da Silva Carvalho, ministro Candjdo :Jos~ de A-raujo Vianna. 
do. remo,. e por cUas set·em processados, planejarão Joã? Rodri_gues P~iva. . . \ 

-.\ 

~ 
I 

(le1xar Lisboa clandestinamente. Jo~e Cesano de l\l1randa Ribeiro. . 
H . L' b . . -1u1z de Paula de Castro do -Rio Furtado de Mendonça 
. a v ta em IS o a, ~1sse-me ati_Jd~ o Sr: marqoez de (Este fez exame vago em Lisboa). 

Ohnda, no com "!lermo, um brasileiro filho da Bahia, Dr. Luiz José Fernandes de Oliveira. 
que se,dava mmto com os deputados, e com o mi- Bernardo PcTeira de Vasconcellos. 
nistro inglez ,_ e sabendo de todas essas occurren- Em canones: . 
cias, pedio a este uma ordem pa1·a 0 paquete inglez Diogo de Castro do Rio ~urtado de Mendonça. 
receber alg~ns deputados, e t1·ansportal-os á Jngla- . . 
terra, e o rumJstro mandando q·ue fosse entender-se Rw de Janetro. 
-co~n o commandan.te,. este co,ncordou, e pagando olles . . ; .. 
a passn"'em se retirarão de Lisboa Este ne . t F1anc~sco Jose Alves Carneno. 

n · d · gocJan e ·FI'ãncrsco Gomes de Campos. 
com~u~lCan. o o que ~e passa-va ao Sr .. Dr. Pedro Antonio Luiz de Seabra. 
de AraUJO Luna (depo1s marquez de. Olmda) e lhe B~rLholomeu José Vallia. 
offCI·ecendo Lambem passagem_no mesmo navio Em canones: 
elle respondeu-lhe que n<lo aceitava o seu offereci~ Luiz Paulo de A n~ujo Bastos. 
menta, porque estava resoJ v ido a não sahir de Lisboa 
s!)m passaporte. 

. N~ scsão ~e 1~ de Outubro foi lido um offtcio do 
numstro da ~usttça, .'·~met~cndo uma parte do in
tend~n l~ ge1 al de poltcta,. dfl se terem evadido, sem 
passaportes, no paqttote 10gloz Alalborouqh, capitão 
Bull, sete deputados pelo Brasil. · 

Pernambuco • 
Em leis: 

D. Nu no Eugenio de Lo;;sio r. Seilbiz. 
Thomaz Xavic1· Garcia de Almeida . 
Caelaoo Xavier Perei1·a de Brito. 
.José Cardoso de Almeida Amado. 
Caelaoo llfm•ia Lopes Gama. 

I. 
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Manoel C.~etano Soares de Araujo. 
Francisco de Paula Almeida e Albuquerque. 
.MaQoel lgnacio Cavalcante de Lact>rda. 
Manoel Pedro de Moraes )fayer. 

Em canones: 
Dr. Pedro de Araujo Lima. 
Luiz Soares da Silveira. 
A:ntonio José COelho. 

Pará. 

Jose Paulo Figueiroa Nabuco de Araujo •.Este fez exame 
vago nesta córte). 

Jlamnhão. 
Em leis: · 

João B•·aulio :\lllniz. 
José Vicente Freire Bruce. 
Joaquim Narciso Ferreira. 
Leocadio l?erreira de Gouvêa Pimentel. 
Antonio Marcellino da Costa Pinheiro. 

Mato-Grosso. 

Em leis: 
Prudencio Geraldo Tavares Cabral. 

>O GOVERNADOR FRANCISCO DE PAULA 1IACESSI TRANSFERE 

A SÉDE DO GOVERNO DA CAPITANIA PARA CUYABA' (:1821) 

tade publica; e rernetta logo ao governo para serP.m trans
meLlídas ás cortes essas inrormações instruídas com os 
mappas, e documentos necessarios. O que v. E:-.:. levanl 
ao conhecimento de Sua i\lagestade. 

<< Deus guarde a V. Ex:. Paço das cortes em 3i de .rulbo 
de 1.822.- Jc,ão Baplisia Filgueiras. " 

A Vli..LA DA CACfiOEfr:A, HOJE CIDADB, FOI O LUCA!\ DA PRO . 

VINCIA DA BAHIA ONDE SE DEU, PELA RESJSTENCL\ Al1-

liiADA, O PIIUIE!RO DIPULSO PARA A lNDEPt; NDE NC!A DO 

BRASIL(*). 

. Amedronta.das as familias, pelas lutas que dia
rtamente se 1ão dando dentl'o da capital da üahia. 
crescia continuamente, com mais força, a emigra
ção para o t•econcavo. Na noite do dia 20 de Feve
reiro snhio em direcção ~ villa ~a Cachoeira, hoje ci
dade, o ;1dvogado Antomo Pereira Rebouças, com o 
pensamento. de f01·mnr alli um centl'o. de opposição 
contra os lusitanos at·mados, que se bav1ão apoderado 
da capital da pl'ovincia. Disse-tT~;e verbalmente e~se 
benemerito bmsilei r·o, que o seu pt·imeir·o cuidado ao 
chegar a villafoi entender-se com o padre Villaboim 
e com outt·os amigosJ fazendo-lhes vêr· it melindras~ 
situação e riscos a que estavão expostos, em vista 
das hostilidades que pmtica vão os soldados lusitanbs 

A junta governativa da cidade da Santissima na cidade da Bahia, auxiliados pela população por
Tl'i.ndade de Mato Grosso dirigia ás côrtes, uma re- Luguezn ; e que depois de attentamcnte ouvirem-n'o 
presentação, em que se queixa do governador Fran- · combinárão em fazer uma representação (que foi es: 
cisco de Paula àlagêsse, ter· feito a sua residencia na cripta pol'JoséJoaquim deSouzit Leile, e as assigna· 
cidàde de Cuyabá, com pret'et·encia á antiga capital, turas agenciadas por José Antonio da Silva Castro) 
sem ordem; positivas de el-rei, o que fot·a a cau.sa dirigida ao governo da PI'Ovincia, cont1·a a guarniçã~ 
de se mudat· a séde · da capital da província. da canhoneil'a de guerra existente no porto da villa 

As cortes então, depois de ouvirem a commissão da Cachoeim, pelo facto de ter parte da Ll'ipulação 
respectiva, man_dárão 0 seguinte decreto:· della saltado em terra e perturbado a ordem pu

blica, dando occasião a um movimento popular. 
u Para Felippe Ferreira de A.?·!luJo e Castro.- Illm. e Estando os povos dispostos a expot•em-se pela 

- Exm. Sr.-Ascôrtesgeraes e extraordinarias da nação por- causa publica, ti verão os mais influentes por oppor
tugueza, tomando em consideração a conla de 9 de Janeiro tuno o dia 25 de Junho do mesmo anuo de 1822, 
do pt·esente a uno da junta provisional de governo esta- para o rompilflento da revolução, acclamando-se a 
belecida na cidade da Santíssima Trindade de Matu- regencia do príncipe real o Sr. D. Pedro de Al(:an
Gt·osso, expondo que o governador das armas da proviu- tara, como precursora da independencia publica elo 
cia Francisco de Paula Magesse('), mudára 0 seu quartel Brasil, cuja idéa estava fet~mentac1a. No entanto o 
para a cidade de Cuyabá, onde lambem se creára outra d b d 
junta provisional de governo; e aLLendendo ao mais que advoga. 0 Re ouças, e companhia com os patriotas 
a este respeito roi representado ; resolvem o seguinte: Ignacio Joaquim Feneira Lisboa (depois lgnacio 

'' l" Que subsista uma e outra das referidas juntas PtO· Joaquim Pitomha) o José Antonio da Silva Castro, 
visionaes de govemo, não ·~;cncendo seus membros a.lgum passárão éle S. Felix e farão á casa do capitão de ca
onlwado, ou emolumento, em quanto se não cria uma só vallaria da 2•Jinba Antonio de Castro Lima. conferi1• 
a de governo nos termos do decreto das córtes de 29 de com os outt·os pntl'iotas de reconhecida influencia, c 
Setembro de :1821.. resolvet·ão a indecisão dos que temião a força Jusi-

" 2e Que, a cidade da Santíssima Trindade continúe a D S F r S R b · C · 
ser considemda como capital da província até ulterior ta na. 0 · e lX passou 0 1'· e ouças a acboeu·a 
deliberação, , a tratar com o major Bacellal', pat·a conseguir delle, 

" 3° Que, a junta eleit~ral dos deputados ás cOrtes se que fosse posto em forma o regimento de infnntnt·ia, 
faça na cidade de Cuyabá, attrmta a maior commodi- cujo coronel, com quanto patriota e bom brasileiro, 
dade dos povos : - acostumado á obediencia e subordinação para com 

,, 4• Que, a junta do go_vei:.no da Santíssima Trindade o gover•no da província e o governado!' das armas, 
. proceda logo a informações sobre o estado da saude pu- general Madeit·a, tinha pot· temeraria c funesta t.o(fa 

blica da cidade, verificando se as enrermidades , nascem a qualquc1• disposição para um rompimento re
de paúes faceis de enxugar, ou de inundações inevitaveis, volucionario. 
indicando neste ultimo caso .onde será melhot· estabelecer 
a capital da provincia, consultando os interesses, e a von- Prestando-se o major· Bacellar a Ludo que preten-· 

dia o advogaclu Rebouças, esle ditou-lhe um officio 
pam o coronel, dizendo-lhe que o povo da villu tia 

(') Francisco de Paula ~lagessi Tavares de Ctirvalho, gover
nador da capitania de Mato-Grosso, foi promovido a brigadeiro 
a 13 dtJ l\IJio de 1810; teve o lilulo d~ conselho por carta de 14 
de -1817; foi promovido a marechal de campo a 6 de Agosto, e 
a tenente-general graduado a 16 de Agosto, tudo do mesmo 
anno, e teve o titulo de bá!'ão da Vi lla-Bella por decreto de 12 
de Outubro de 1826. falleceu nesta córte a ~G de Junho de 1847. 

Cachoeira se achava agitado, e que lhe parecia conve-
niente chamar o regimento ás armas para impedir 

(') Vide na 2' serie do Brasil Histo1·ico a dcscripção da 
Cachoeira. 

; 
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a desordem, que parecia inevitavel, e para isto es
pemva a sua determinação. 

nhecer do dia entrarem fi~ villa da Cachoeira, o que 
de facto se d.eu ; r. reumdos aos patriotas da viHa, 
qne ao encontro delles farão, flzerão a sua entrada a 
contento de todos. 

O coronel respondeu-lhe rrue formasse o regi
mento; e como erilo elos mais influentes na causa 
da patria os tl.lnentes Fmncisco Gomes Moucorvo e 
.João Borges Ferraz, o t·r.gimento formou logo, apre
sentando-se sem demora o cnpilão Antonio Teixeira 
de Freitas na,·bosa acompanhado do seu a1u igo e hos
pede o bacharel João Martiniano. Barata, preoccu
paào da supposição ue qne o mov1 monto que o sur
prehendia era resultado de uma cárta que da ca-. 
pital Llit·igit·a o bacharel Francisco Branjélo Monte
zu ma ao patriota Joaquim Ant.onio l\loutinho (*) 
que havia sido mostrada a varias pessoas indecisas, 
para as resolver a prestarem-se prcssurúsas. á accla
mação do Sr. O. Pedro de Alcanlam; e dtsse com 
vchemcncia, que, não era exacto o que dizia a carta 
do Or. 1\{ontczuma a Montinho, pot·que Lendo vindo 
da capital da província a poucos dias,' alli obser
vara, quH a gente lusitana era tenazmente i'ndis
po ta á acclamaçã.o Lia regeacia do príncipe O. Pedro, 
e isto mesmo lhe continuava a afil'!nae J oào Ladisláo 
de Figueit·edo e i\Iello, em carta recebida na ves
pera. 

O ~orooel José Garcia Pacheco havia-se, porém, 
antecipado, e ~s 3 horas da madrugada se acb11va na 
praça do hospttal de S. João de-Deos("') em casa do 
major Almeida Arnizou, onde estava' tambern o 
advogado Ant~nio Pereira Rebouças, escrevendo 
uma proclamaçao, que o coronel José Garcia Pacheco 
as~ig~ou, convocando os pO\'OS á acclamação · do 
Prmc1pe Regente, além de outl'a escripla pelo padre 
José Marcelino de Carvalho. 

Escrevêrão-se officios Lambem, que farão assi"'
na~os pel~ coro_nel J?sé Garcia, ao juiz do fóra A~
tomo de CtrqueJra Ltma, presidente da camara mu
nicipal, para. a con_vocar, e, com elle presen~e. ser 
aeclamada a regenc1a do Sr. D. Pedro de Alcantara 
como chefe do poder executivo no ..Brasil; ao coro: 
nel O. Braz Bal.thazar da ~il_veira, para concorrer 
com o seu regunento de Infantaria da 2• linha ao 
acto solcmne que se ia executar; ao capitã.o-mór 
das ordenanças para o mesmo fim · e ao 1 o tenente 
de marinha commnudante da barca' canhoneira es
tacionada no porto da vllla da Cachoeira, para ;star 
pt·esenle ao a.ctu, sendo prevenido o t•everendo paro
cho para o 1'e-1Jeum e outras solemnidades. 

Disse-rue mais o Sr. consclheit•o Antonio Pereit·a 
Rebouças, que os collabot·adores do movimento re
volucionaria fla Cacboeit·a, se havião ;,hstido de dar 
p[tJ•te de toe~ os os passos ao c a riL~o Teix.eir.a de 
Freitas, t•ecelilndo, que elle por nmua prudencta, a 
contrariasse, ha-vendo-a pot· precipitada; posto que 
contassem com elle, na. occasião mais opportuna, em 
que seu patdolismo mais se Uzesse valer ; co.mo se 
verificou, a.prescn~ando-se pela manhã do dta se
guinte peompto para presidir a camara municipal 
como vereauor · mais anl.igo, depois J.o patriota 
Joaquim Pedreit•a do Couto Fermz (se por acaso não 
appat•ecesse o juiz de t'óra) disposto a seguir a sorte 
de seus compatl'iotas, desde qne Rebouças lhe expoz, 
o que em verdade havia, c do que já não era pos· 
si\ cl retrogadar. 

Quulo á fot·çu do regimento de cav;llaria da 2• li
nha, o seu commandante o coronel José Garcia Pa
checo J.e i\loum Pimentel e Aragão, estava de ac
cordo ; e como mais denodado patriota e de maior 
patente, teve de ser o chefe ostensh·o da .r~volução ; 
vindo do seu engenho do Iguape, onde res1d1a; como 
tambem o coronel seu immediato Roclrigo Antonio 
Falcão Brandão, o tenente do mesmo col'po José 
Gomes Monco1 vo, Manoel Ferraz da Motta Pedreira 
e outros. 

A's 8 homs da noite do mesmo dia 2 i de Junho, 
stluberão que aquelles benemerilos erão chegados a 
Bclcm(**), e qnc abi hu vião estacionado pat'a ao ama-

Em casa do majot· Almeida Amizou bavia um 
b.om deposito de at•mas, muitas das q~aes bavião 
s~d~ levadas pela força de ot·denanças, que a prin
Clpt.o cegamente ~b~dec~a ás ordens do governo da 
capttal, mas que tmna s1do por fim atrahida a favor 
da causa da patria. O coronel José Garcia Pacheco 
depois de tu~oisto, voltou a Belem, para fazer com~ 
estava comhtn~do, a sua entrada com os patriotas 
seus companhe1ro~ c O? que o espera vão, acampados 
na margem do rw Pttanga, os quaes postos em 
marcha pela rua do Pasto, passárão na mencionada 
pt·uça do hospital de S. João de Deos ou do Chafariz 
seguü·ã~, pot· volta das 9 horas da manhã, pela ru~ 
da f?aLr1z até á praça da Oadêa, e pondo-se em forma, 
em ft·ente do passo da camara municipal, foi procla
mado o St·. O. Pedro de Alcantara recrente do Brasjl. 

Feita esta acclamaçã.o em acto sol~mne, .passou-~·e 
a tralat• de es.:rever e assignar a a c ta, cloncorrendo 
os cidauãos mais desLinctos á sa,la tla camara pre
sidida pelojuiz de fóra Antonio de Cerqueira Lima, 
com toda u legalidade. Então algumas opi iões se 
manifestàt'ão sobre a redacção da acta com refe
renda ao governo da capital da província, e com
mandante das armas genernl Madeira, em quanto 
não reconhecessem a acclamação da regcncia do 
Príncipe Heal o Sr. D. Pedro de Alcautara; e ha
vendo a respeito algumas contestações, indicou o 
vigario de Santo Eslevào de Jacubipe, que fosse o 
advogado Antonio Pel'eira Rebouças (hoje conse
lheiro) eleito para redigir a ar.L'l, o que se decidia 
por Mclama~.ão. 

('} Joaquim Antonio Moutirlho. natural da v r \la , hoje cidaúe 
da Cacltocir·a, foi meu professor de humanidades; ainda vive na 
ci,!ado da Bahia, c n' idade de q•la>i 80 annos: foi um beneme
rilo da inú~penJcncia da sua patria . Pulo casamento que con
trahio com a virtuosa Sra. D. Catharina Gallo (rrmã dos beoe
rnerilos João Gall <l Acayaba Tabyriç~ e Jo é G.1\lo, senhores de 
engenho e da muita f.>I'Luna, que graotles serv iç'ls e ctispeudios 
nz~r·ão pela in lependencia), havendo herdado um• grande for
iunJ, a consum1o em proveito da independeocia, bem como 
seus cunhados. O govorno nunca pt·emiou a esses benemerilos. 

(" } E' Bel•m um povondo acima, ao lado ela cidade da Ca-
chnei•·a. a uma legua de distancia, onde ex.iste ainda a antiga 
-igreja~ cnllcgio (em rui nas} dos jesuítas, funrlado pelo celebre 
jesuitn Alc~an<lre de Gusmão. Foi ahi que o celebre padre Ju
Vf'ncio do Amaral escreveu o seu poema sobro u cullura da 
cana de assucar. 

Lavl'ada a ucta e assignada, passou a camara cotn 
os cidadãos pre~entrs á Igreja Matriz, onde se ce
lebrou o J'e-Devm laudamus, em acção de gt·aças, e 
pregou na mesma solemniuade o mencionado vi
gario de Santo Estevão, em cujo discurso brilhou a 
sua reconhecida fecundidade, em presença da mag
nitude do assumpto, sobre que estavão empe
nhados. 

(') Vide o Brasil Historico, 2• serie. 
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<<Aos vinte seis dins do mez de Junho de mil oitocentos 
e vinte dois annos nesta villa de l'iessa Senhora do no
zario elo PoPto da Cachoeira, e quartel dos lllms. 'rs. 
cot·oneis José Garcia Pachr.ro, connnnudante do regimento 
de cavallaria miliciana, e Roclrigo Antonio Falcão, aggre-

Qurmdo depois de celebt•ado o 'fe.Deum desfila vão gado ao me~mo r.ot'j10 , para onde farão convocada ns au
a infantal·ia, caval]a 1·ia e os corpos de patriotas at·- toriJades constituidas, e ddadãos conspic~os tlcsta mesma 
mados, da barca canhoreit·a, que adrede se havia villa, e seu termo nhaixo assignados, foi proposto pelos 
collocado deft·onte da praca, se J'ez foo"'O de metralha, rcfel'idus co t oneis, que, em rasão de Fe ter acclnrnatlo no 

• dia de hontem 25 do corrente Sua Alleza Real o Príncipe 
sendo ferido 2 soldados de cavallaria. Os nossos o. Ped1·o de Alcantara, regente, perpet110 constitucional 
bravos compatriotas respondiii.o com clescf\rgas de e protector qestc reino do Brasil, na conformidade em 
fuzilaria. Da casa do porluguez Manoel Machado que foi acclamado na corte e cidade do J\io de Janeiro; 
Nunes sahirão muitos tiros, 11m dos quacs(*) varou se fazia necessario não só por ser quasi ingenito ,com as 
a llar!'etina do major Joaquim José Bacellar e mudanças polilicas o tomarem-se mediJas tendentes a 
Castro. sustentação respec tiv a, que era no presente cnso defen-

der-se a acclamação dita de Sua Alleza Real, como J!Ol' 
Depois de uma tal manifestação da parte da ca- se temerem hoslilidades provenientes da força estacionada 

nhoneira Lusitana, _e de-alguns porluguezes impru- na capital da província, cujo preludio, com espanto se tem 
dentes, t·esidentes na villa ela Cachoeira, se der- visto praticar pelo commandante da escuna canhoneira 
ramou nas fileiras dos amigos da Independen,cia rlo surta neste porto, em dar muitos tiro:; de peça com bala 
Bt'azil not.avel inthusiasmo, c á tarde reunidos os e mosquitaria contra o povo, tt·opa e casas de algumas 
influentes brasileiros, na praça do hospital pat·a en- das auLoriclades, residentes na praça, tinllão accordado 
trat·em em serias combinaçúes, houve um chefe dos convocar as referidas autoridades constituídas, e pes-

soas conspícuas desta villa, e seu termo, afim de lhes 
mais notaveis, pelo prestigio do seu posto, que cbe- propo1· 0 refe1·ido e exigir as mcdillas que em tal caso a 
gou ao extremo de dizer que se retirava fazendo pl'lldencia conduzisse em relação a acln<~l situac~o. e mu
acção de montar a cavallo! Comprebendendo. porém, dança de consas; e pt·e.sente todas as autoridades, me
por algmas observações que ouvio, o alcance do mal, nos o Dr. juiz de fóm do civil, cri ·ne etc, desta villa por 
que a causa da patria corria com o seu procedi- se acuar impedido por incommodos pcssoacs, como fez 
menta, e tomando como exemplo de patriotismo ver por um officio. com qne respostara ao que lhe fora 
e dedicação, 0 comportamento do ancião José da dirigido pelos refcridps cot·oncis: o coronel D. Bt·az Bal-

') thasar dn Sil veira por esta i' molesto por officio. que di-
St va Gomes (conhecido depois pelo nome de José rigira ao sargenlo-mór do seu corpo Joaquim José Ba-
Corana Christi Parahyba), adherio sem mais reluc- celar e castro; e o capitão-mór José Antonio Fi usa de 
tancia á causa da patria. Almeida por moleslia igualmente, como declara aos ca- · 

A canhoneira Lusitana continuou a fazet· fogo de pilães Antonio d<J Castro Lima, e .Tbsé' Pacs Cardoso da 
metralha e baila para as casas da villa, que se Silva, que para o indieado fim se lhe ex pedirão. Se as-

senton, uma l'ez composta a assembléa, que se fazir. pre
acbavão illuminadas e para as sentinellas, e particu- ciso nomear-se um presidente e um secJ·c tario, e enun-
larmente para a casa do Juiz (!e Fora, presidente ciado os votos por acclamação, como igualmente se as
da camara municipal. No entanto se communicou sentâra, forão eleitos a pluralidade absoluta, a saber, por 
por um officio neste _mesmo dia ao governo da ca- presidente o capitão Antonio Teixeira de Freitas Barbosa, 
pila) o acto solemne da acclamacão do Sr. D. Pedro, e eu o advogado Antonio Pereira Rebouças por llecretario; 
e o rompimento hostil da barca canhoneim, e a ac- e logo pnssando-sc a imtallar a sessão, êlectarárão e pro
titude, que tomárão os br~sileiros em presença da testárão os referidos coroncis José Garcia Pacheco, e Ro-

l d . ffi · ,.. h drigo Antonio Falcão que elles, uma vez que se tem ins-
causa proc ama a, mas esse o JClO nao c egou a Lallado esta mesma sessão, cnt,·egavflo a soa deliberação 
ser t•emcttido em r a são dos acontecimentos que se· a discussão do Regocio, qne vin}lão de declarar, c para 
seguirão. que a co nvocáruo, submettcqdo-sc igualmente a obser-

ORGANJSA-SE NO DIA 26 DE JUNHO DE :1.822 A JUNTA 

INTERINA CONClLIATORlA DE DEFESA 

O estado acephalo em que se achavão os brazt
Jeiros na villa da Cachoeirn, se fez immediatameute 
sentir, e por isso ao amanhecer do dia 26 os pa
triotns resolverão crear um governo. sobre cuja os
tenciva direcção podessem obrar, sendo a sua deno
minação a de -Junta interina conciliatori<t de de
feza - íicando composta do modo seguinte: 

Presidente o capitão Antonio 'feixcira ele Freitas 
Barbosa, Scct·etario o advogado Antonio Pet·eit·a 
Rebouças, e membros o capiliio José Paes Cal'closo 
(que fbi substituído pelo Dr·. José Joaquim- da 
Silva e Azevedo.)- O padre 1\lanoel José de Freitas 
(conhecido depois por Pedro Manoel Dendêbus) e 
Antonio de Sousa Bastos; e para tudo la vron-se a 
acta de cujo ot·igiual copióa integra : 

(') lgnacio Accioli de Cerqueira e Sifva-ilfemorias l:lis
to7'icas. 

qn·em tudo quanto por meio dessa deliberação se assen
tasse, ou decidisse . . 

" E nes ta conformidade assent ando a assemlJléa pre
sente, que se devera nomear mna junta, cnja denomi
nação e atribuições fossem adaptaveis ;i causa, porque 
fora convocada, passMão logo por voto unanime a eleger 
logo um presidente, e corrido o escrutínio, flcou eleito o 
o mesmo presidente da junta preparatoria com vinte e trez 
votos, e passando da mesma forma a' eleger nm secretario 
ficou sendo o mesmo secretario da junta prepnratoria e 
finalmente, passando se a eleger trez me111bros, ou vo
gaes, por ficar a junta composta de cinco· pessoas, I'OI 'fto 
eleitos o capitão José Paes CarJoso por viu te cineo votos, 
o al(crcs Antonio José Alves Bastos por viu te lioi s, c por 
igual numero de votos o reverendo padre mestre ~lanool 
José de Frllitas, os quaes todos se compt·omcllcrão o de· 
sempen ha1· tndo aquillo de que fosse encarregado a junta 
installatla, em quanto estives~e a seu alcnuce: c flo al
mente concluindo a assembléa com a declaração da de
nominação, e attribuições qne devera tllr a juntn, _asse~1-
tárflo por pluralidade de votos dever ser a tJenommnr;ao 
da jnntn,-Junta interina concilia Lo ria c de defeza-convo 
tratamen Lo de mesa tendo tbda n jurisdicção nccessaria 
para conciliar entre si e defender de qualquer aggress.[tO 
aos habitantes desta villa com superioridade as autOI'Í
dades militares e povo, que !icão desde jà obrigadas, 
bem como o mesmo povo, a obedecei-a em t<rdas t.s suas 

.. 
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ordens, e isto sómenle durante a exislencia da mesma 
junta, que se entenderá até quando as autoridades da ca
pital da província reconhecerem, c animarem a acclamação 
de Sua Alteza neal, dando estas inteiro cumprimento a 
todas as ordens, que dimaMarem da corte do flio de Ja· 
neiro. E para constar de todo o rercriclo fiz este termo, em 
que todos ~e assign<lrão. Eu Antonio Pereira ncbouças, 
em qualidade de secret~rio nomeado para a jnnta pre
par·atoria o escrevi, e assignci. - Antonio Teixeira de 
Freiras Bur·bo~a, presidente. -Antonio Pereira nebour:as, 
secretar i o.- José Garcia Pacheco de Moura Pimentel e 
Aragão. (fieguem·se as assignaturas .) '' 

CREA·Si N~ VILLA DA CA.CHO&IRA U3!A SECRETAR!,\ GOVER

NAit!ENTAL 

Não havendo uma sec:·etar.ia, era necessario quem 
escrevesse todos os officios e correspondencias 
para as villas da província e pontos .importantes do 
litoral, para o reconcavo e para os sertões. O presi
dente da junta e o secretar lo Rebouças havião to
rnado este enfadonho encargo, e trabalhavão dia e 
noite, sendo apenas interrompidos pelas commis
sões e pr·ovidencias que da vão; e, já sendo ímprobo 
o trnbalho, foi necessal'.io montar-se uma secretaria 
regular, donde partião as ordens e se f:~zia a cor
respondencia, e t.iravão-se copias, das quae3 ex
trabi os documentos viridicos, que se encontrão no 
eorrer do meu trab:~lho. 

COLH' LIC'fOS QUE SE DERÃO, E TOMADA DA BARCA CANHO

NEIRA. NO DIA 28 DE JUNHO DE 1822 

A canhoneira lusitana no meio do rio Paraguassú, 
entre os portos da villa e da povoação de S. Felix(*) 
continuava a fazer fogo de metralha para uma e 
outr·a parte, vedando a livre communicação pelo 
mesm o rio. 

As 8 horas tla: noite do dia 28, participárão á Junta, 
alem das noticias que corrião, de vir outra barca ca
nhoneira. da capital em auxilio da existent~ no porto 
d'l villa da Cachoeira, e que se observava a hostil ca
nhoneira, parecer mover-se para descer rio abaixo 
n collocnt'-se num ponto em que ficasse fora do al
cance do fogo das espingardas que partisse de qual
qner ponto das mar·gens do mesmo rio, bloqueando 
d'ahi o propr.io porto, e in~errompendo toda a com
municaçilo por agua par·a todos os adjacentes de Ma
z•agogipe, c d'nhi á b:~rra do Paraguassi.r., não se po
dendo atacar a mesma barca canboneit·a senão em 
canoas e por abordagem, com grandissirno risco de 
vida. 

Não obstante era indispensavel aLt«cat• immedia
t.arner.te a barca que hostilisava continuamente 
desde o dia 25, depois do 'fe-Deum. E com effeito 
as 10 hot·as da uoute do dia 28 de Junho de 1822 
dadas as. ordenE', ? fogo ~ompeu do Jatlo da povoaç~ 
dr S. Fclt~, e co~tmuon m~cssantemente, destinguin
clo-se os Jntr·eptdoE Lesb10 (do Funil), José Pinto 
da Silva, José Venancio Tupinambá, Cardoso Ma
gal~ües, l\~anel Maul'icio Rebouças(**) , José An
lomo da Sd I' a Castro, Victor Topasio, l\fanoel da 
Hoch.1 Girlvão, e outros. 

A artilharia da canhoneira a principio ouvia-se 
frequentemente; logo depois mail:. espaçada, e por 
fim emmudeceu, pol'que levando a barca 2 tiros 
ao lume d'agua, teve de r-entler·-sc, e indo os nossos 
valentes compatriotas a bordo, trouxerão presos o 
commandante e a tr·ipulação. Erão i t horas da 
noite; e illuminou-se él villa rla Cachoeir·a e a po
voação de S. Felix, em demonstração de jubilo(*). 

O meu Gnado amigo major Ti tara, no 4" canto do 
seu poema epico - Pm·aguassú - descrevendo os 
acQntecimentos da Cachoeira, se exprime assim : 

<< Aliêa A vila agora ao chefe novo 
Da luta gloriosa o primo lance, 
Que entraves franqueou d'ingreme assalto: 
O vigesimo-quinto Phebo altêa, 
Junho de vinte e dous, teu melhor timbre, 
Que ua crista elevada a Capapina 
Despontar vio bailando, emula digna 
Da em que, rompendo probo e glorioso, 
Pelopid~s audaz, dilecto aos numes, 
Os da difficuldade altos tapumes, 
Libertador delio á patria os jugos. 
Fatores primos de tão claro feito, 
Que á gente heroica deu lropbéos perenaes, 
Diz elle o benemerito Pacheco 
Que as forças caudilbitra ; diz Rodrigo. 
Que immediato lhe fóra ; o forte Castro, 
Paes e Arnisau ; Pitombo, que incansavet 
Impulso mar,no dera, conjurando 
Firmes varões patriotas, com que nugmeala 
O impavido esquadrão. que a scena_abrira. 
Diz lambem os Galvões, Victo e Macario, 
Todos d'animo inteiro. Diz os Freitas, 
Verissimo, Pedreiras e os Rebouças, 
Gomes, Yillaboim, Pereira e Lima, 
Corona Christi, os Guimarães e Passos, 
Basto e os .Moncorvos. Recommeada 
Pinto, Macedo, Dacellar, Peixoto, 
Silveira e outros preslaveis. Tece encomios 
Ao mancebo, decrepito e menino, 
Impubere, matrona e dama affoila, 
Que as armas manejanjo abalisadas, 
Em iguacs riscos, distincção se alcanção, 
E ao regimen de Pedro se acurvando 
Perpeluo defensor alto proclamão, 
E proclamão com elle a independencia. 

« Nesse ensejo feliz reproduzidos 
Os dolos forão e as traições dos lusos I 
Que o fallaz canihal, que ao pinho curvo· 
D'artilhada dt1fensa os lemes guia, 
Mõos ajusta d~amigo; porém Lobo, \ 
Só aos rebanhos-fiel, ernquanto a~ garras 
Não fisga-lhes geitoso, espreita in'!ligno, 
Arteiro as traças vis acafelando, 
Que fronteiros se englobem povo e trepa, 
Para traidor pascer vindicta e sanha, 

r< Tríplices pelos ares cruzão vivas, 
O mareio bronze atróa, atróa o sacro, 
E ás margens juntos do orgulhoso rio 
Folgando cidadãos, toJos folgando, 
Hy'rllaos concertãu, d'harmonia arroubo. 
A alcance das bombardas pisa a turba, 
Porque o grilo repilão sempiterno 
Broncos ismaelitas. Desse ensejo 
E' que o Perpeona vale-se, e abjurao te 
Os céos deslumbra com sulphuria nuvem, 
De palanquetas prenhe e de metralhas, 
Que a alguns equeslres dilacera e rompe. 
llraraem, rebramem os munhões teimosos, 
!!: de gloria se adula o bungaro infido; 
Em vao. porém, que o brio soberano 
Dos fuzis brasileiros não se acanha, 
E ó. oaulica erupção. com auso, encontra. 
Aos invites redobro o godo solta 
Successi vos tambem grossos pelouros 

C) Vide o B1·asil Historico, 1" anno da 2' seric. 
('') D · d l (') Todos o~ anoos os habitantes da cidnl.le da Cachoeira 

cpors ou or em medicina e lente ue bolanica da commemorão o dia ~5 de Junho de 1821, como o mais glorios~ 
escola da Bahia. da sua hisloriu. 
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Aos teclas convizinhos, que, abalando, 
Aburaca e os perfura . Era a pendencia 
Em aspecto horribilimo; eis que estofo 
O vivo eslo das aguas dera ensejo 
A' veloz defluencra , que trouxera 
O baixa-mar, que o!fensa incutir obsta 
Além d~ cantaria, ao si tio emparo, 
Ond'l alto abord tlo vasos . E' frequente 
lnd'assim do traidor instancia e ataques. 
Que os não vô, deslumbrado, então ociosos. 
Correm co'elle pa relha iniquos outros, 
Qu~ entre os morilibanos, com disfarce, 
E de Lysia oriundos, n'_a lma alenlão 
furia, rancor, vingança! Ei-1os dos tectos 
Por dupla alvenaria abarreirados, . 
Enlr~ as consortes, que lhes são d'abngo, 
A gemer· pranteadas, fogo e balas 
Na multidão desalão; dessas cargas 
Salvára a Bacdllur mão prodigiosa, 
Quando o plumoso casside, entre fumos, 
De perfido fuzil, varado vrra. 
Mora ind'assim de tndo o invicto peito, 
Onde em requinte ardor, onde em conslancia 
As salamand-ras são, qne alento gozão, 
De seu pu trio fervor, nas sacras brasas. 

ri Por um biduo se esgota ainda o cofre 
De suasües macias, com que querllm 
Mov er os chefes o traidor lmboaba, 
Que o complemento nega á fé promissa. 
Dobra arrogancia o luso, e a té cumina 
Bombear, se mais persist~m. a ampla vi !la; 
Arde a gente, braveja e :1s trelas morde, 
Que ao golpe, que suspira, os empecllra, 
E em tudo balda, mas de v~lor cheia, 
A golpe dccrsivo o inicio adianta. 
Quando nem dn Orobó_já se avistava 
O manha d'oiro ao sol, qne foi-se ás omlas; 
De receios . mordido o lusitano, 
V cnt.lo o progresso a causa, resol vêra 
Co' as lrévas escoar-se. O bronzeo br·ado 
Que a recolher desperta, a hora oitava, 
Deixa, pois, de soar. Seruida a falta 
Após vem nuncios de que, o ferro erguido, 
O boiante carvalho, a sirga, desce. . 
Pitombo, que é insomne, e a quem palp1la 
Presago o coração, os patriotas 
Convoca, antes que algum, e ás orlas vóa 
Das torrentes; lambem vens Castro invicto, 
Da pulso philisteu, e destendJdas 
Guerrilhas, que ao fugir derão estorvo, 
O mais vivido fogo o vaso investe, . 
Onde t~ mbem se alcanção nome egreg10 
Ver'issimo, Galvões, Victo, Moncorvo; 
Para-assli, Mauricio, Baldoino, 
Pedreira, ~outros d'arrojo e alta constancia. 
Ue um lado alrõn o .d'outru o hostil castello, 
Que novos raios de esperança illudcrn 
}~o parabem se dá do aberto prelio, 
l!:m que esgota valor e o bronze esgota. 

. . . . . . . . . . . . . . 
« Do llahianu valor o estranho oppresso 
Vencida a pertinacia, agacha as g~·i !np~s 
A escuna hostil c o chefe, que -apnsronao 
Mauricio e Para-assú, a quem couber·a 
A corôa naval .. Avulta heroico 
O brasiliu vigor : guerra aos tyrannos 
Viva cont.licionão, se recusem 
Co'a, que unisona voz o 13rasrl abre, 
De prompLo transigir ; gu sôlta a presa, 
Para mais não volver, partir a Lysia. 

cc Diz A vila lambem como, jó d'antes, 
Junta conciliatoria"é de defesa 
l'ruvisol'ia inslallou-se, por que houvesse, 
Para salva-la, da província as redcas. 
Diz mais como, n'um triduo, predisposta, 
O a! lo her·oismo de Cachoeira imita, 
A concita-la Freire, Coimbra e outros, 
Es~a. que, á esquerda, e do Guahy nas margens, 
Eleva as torres, e lnbambupe Cv'ella, 
Onde os Vellosos preponderão. Conta 
Como no mesmo dia, em que as primeiras, 
Ileroicij proclamára a, que o nome honra 
Do patriarchu Francisco, inolyl,a vi !la, 

Ont.le o. l3ulcão patriota o primaz fóra, 
Da prole egrcgia ladeado sempre, 
E ondt> o senado, Diogo e os Villas-Boas, 
Onde Pinheiro, llorges e 13arreto, 
Bahia na, Argola, C•bossLi e Mello, 
Teives e varios, são de porte honroso . » 

A JUNTA DA CACHOEIRA C03UTUNICA O MOVIMENTO 1\EVOLU

CIONARIO ÁS IJIF'FERENTES LOCAL IDADES, Al'l3l DE SEI 

ACGLAAIADO O SR. D. l'EDJ\0 DE ALCANTARA. 

A junta, i~1medialamenle depois da lomada da 
barca canbonem1, mandou ao Sr. Manoel l\f;tm·icio 
Rebouças, um dos combatentes, com officios ás pri
meiras autoridades e á camara de Mal'agbgypc, com
municando-lbes todo o occorrido, levando de mais 
a copia aulentica da aclamação, partindo no dia 20. 
Neste mesmo rlia foi aclamn.da a regencia do Sr. 
D. Pedro nos v alies ele Santo Amaro, e S. Fl'ancisco 
de- Sergi pc do· Conde ; e na de In bambu pe pl'Omo
vida pelo capitão mór Velloso e seu filho Simão 
Gomes Velloso. 

A canhoneira lnsiLfma alem das peças <lo fol'ro e 
bronze que a guamecião, continha no pnt'ão muitas 
outras pe~;ns que serviii.o-lbe de lastro. 

Essas peças a junta conciliatoria dedcfosrr fez em
pregar na for Li fi cação do l)Onto do engenho Tororó, 
de Manoel JacinLbo de ravarro, á mat·gem do rio 
P..araguassú, na cnll'Uda da villa da Cachoeira, ao 
commando do valente Victor Topasio. As mclb01·cs 
peças fot·ão pat·a guarnecer a foJtaleza de Pal'à
guassú, na embocaclum do mesmo rio, sob o com
mando de um cnpitão de arlilbaria ; o as mais l'orilo 
remcttidas pat·a ''. villa de S. Francisco, afim de for
tificar-lhe o porto. 

CREA-SE O BATALHAO DE PERJQUI'fOS 

Dos principaes combalentes ao mando de José 
Antonio da Silva Castt·o formou elle o nuclco do 
batalbão, que depois se denominou de Periquitos, em 
consequencia do distinctivo ela farda; c antes que se 
fosse iucot}lorat· ao exercito em Pirajá, foi mandado 
a Nazal'eLh em apoio dos seus habitantes, que não 
podião se pronunci1ll' ostensivamente pela acclalilação 
do Sr . O. Pedro, por pt'ctenderem ahi os nnlurars de 
Portugal, e parLidal'ios da cnusa do Madeira, obstar 
a mencionada acclamação . 

ORGANJSAÇÂO DO EX&RC!TO PACIFICADO!\ 

Sabendo o gover·no da Cachoeira da npproximação 
uo general Pedt'o Labatut com fol'~;as rlo Rio rlc Ja
neit•o, Pernambuco, Parai.J.yba e Alagoas, par·a orgtt
nisat' o exerci lo pacificador·, ordenou que da villa de 
S. Francisco a maiot' pal'Le da força do 1• linha, que 
se tinha pãssndo da cat.rilal })ara o eugcttho do oa
pitão mor Bulção, fosse pal'a a Cnobooira, fazendo 
parte de~la o famoso Pedro Jacome, de cuja fot·ça 
tomou o commando o coronel Rodrigo Anlonio 
Palcão Bmndão, indo rom ella dcslac'lr no Ca
brilo(*). 

Organisou-se com os offlciaes imigrados da llba 
de Itapal'ica um balalbão denomiuado Cacboeirense; 

(') Subu r i.Jio da cidade da Bahiir. Vide o mnppa ltydm
grn.plrico. 
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e dellc fazião parte Antonio de Sousa Lima (pot·
tu.,.ucz) conhecido pelo Lima de Itaparica, e José 
l\fn°rceli no dos Santos , sendo este batalhão cl esta
carlo para os pontos de defesa da Bahia. 

Antonio de Sousa Lima(*) invarlio a-povoação ele 
ltapnt•ir.<t o a tomou.do poder dos lusitanos, qt:e a 
guarncr.iào; na qualldadc de commanclaJ~tc tmlttar, 
oppoz-se com os seus valentes cornpanhm ros de ar
mas a todns as aggressões lu~itanas, até ao assigna
lado feito ele armas do dia 6 de .Janciro de 1823, em 
que cxpPllio os lusitanos pelo poder da força. . 

No dia 22 de Julho de 1.822 Cl'eou-se na Cachoetra 
a companhia de Bellona pela inlluenci:t de Ignacio 
. Joaquim Ferreira Lisboa, depois Ignacio Joaquim 
Pitombo, cnja ot·ganisnc;<1o foi como dizem os docu
mentos, que adiante CO]JiarPi. 

No dia 30 de Julho ct·eou-se a companhia de :Ma
vorte, sendo incnmbido o capitão Manoel Fernandes 
Ponce do c6mmando da fortal eza de Paraguassú. 
que creou em Maragogi po um batalhão de artilharia, 
com o hcnoplacito do governo da província, do qual 
fôra commandante o tenente Antonio de Cirqneil'a, 
e officiaes, encarregados das companhias, Manoel 
Coelho de Almeida Sandc, e Se1Jasliào Luiz Fer
rcil'a c out1·os. 

O major do regimento de cavallaria ela ilha de 
Itaparica José Joaquim Salustiano Ferreira, or·ga
nisou dous batalhões na villn de Santo Amat·o, donde 
marchou para a Cachoeira OJ·ganisando abi outro ba
talhão denominado Cacboeirense add.ido ao de !tapa
rica, senrlo os seus ajudantes Manoel dos Santos 
Barreto e o ca,Pilão Manoel Rodrigues Gomes. 

Os ila parlcanos Dzerão prod1gios de valor· na to
mada da for·talcza e da povoução(**), soifrendo o in i · 
mi~o consideraveis perdas, apezar elo tl'iplicaclo nu
mero de combatentes, destinguindo-se muito o 
commandante da esquadrilha Ilaparicana João 
Francisco de Oliveira Bota. 

Estabelecido o quartel general, com a chegada de 
Labatut no dia 29 de OnLub~o de 1822, no Engenho 
Novo(>l·**) , o coronel Rodrigo Antonio Falcão para nli 
foi com a força do seu commando, sendo bem rece
bido pelo general em chol'e, que no dia seguinte 
o l'ez contramal'char llam Pirajá, com a dita força 
afim de proteget· aquelle ponto gnamecielo pelo va
lente c~pilàO de cavallaria Pedro Ribeiro, que havia 
aconselhado ao geueml a tentar o inimigo c ataca-lo 
sobre os pontos de S. Caetano, e Date Folha, def'en
<lidos (lelo corajoso sargento elo 1 o r·egimento de 
linha l\fanocl Alves, corn algumas praças ela mes:11a 
arma e vblunlarios, por elle alistados e disciplina
dos. O coronel Rodr'igo Falcão attacou os agul'es
sores, que abandonárão a po~i~ão em que es~vão 

·logo que rompeu o fogo da al'tiJ ba ria. Deste dia em 
diante principiarão os combates c as operações de 
gucna, sohre o que opportnnamente fa1larei. · 

LabnLttL clividio 110 dia 3 de Novembro o exercito 
em duas divisões ou brigadas, uma do norte, á es-

(') Por amor da verdade h isto rica, seja dito que um grande 
numero rle portuguezes europeus tomarão as armas em defesa 
da causa dv Brasil, e outros cuncorrêrão com suas fortunas para 
a independencw polilica do Brasil. 

( .. ) Muito se dislioguio na peleja o valo nlc artista Semeão 
Josú Bar.bos~. quo lla pouco f::Lll l~Ctlu 110 Rio de Janeiro decano 
~os carplllteu·os do arsenal de marinha. Este veterano Íia nossa 
l~depellUIHlClU ora n.alural de llaparica i muita~ vezes me refe-
1'10, com v1vo enthus1asmo, os factos verídicos dessa guerra em 
que elle unlitou como voluntario. ' · 

('"') Vid(J o mappa. 

querda, commandada pelo coronel Felisberto Gomes 
Caldeira, que passou-se · irnmediatamente com 600 
homens do batalhão da Torre a or:cupar Ilapoan. 
Esta força era até então eommandadn pelo mnjor de 
artilharia Luiz Coneia de 1\Iol'ae~. A outra, da di 
l'eita, commnndacla pelo major José de Barros Falcão 
de Lacerda cómprehendia toda a exlençilo da linha 
fr·onteit·a ao inimigo desde o limite dd primeira 
pnr· ltapoan ai é o engenho Cabrito ; essa força era 
antes commandada pelo coronel Rodl'igo Brandão, 
que passou a commandat· n força da Caeboeir-a. O 
arsenal de P, uowra passou para a feira de Santa Anna, 
sendo o organiador delle o capitão José de_Sepul
veda Vasconcellos . 

LabaLut mandou no dia 4 'rc:forçat· a Jinha de de
fesa desrle a passagem de Itap11gipe até ILapoan c a 
tone de Garcia d'Avila; pelo interiot·, desde oCa
bl'ito até -o nde houvesse necessidade. No.meon par;(. 
guamecer os puntos de S. Thomé do ParitJe o majo.r 
José Frederico Pascoal Colona, c1m um armazem 
de deposito para o suprimento da força(*). . 

C1·ea -se a companhia de Bellvna em 22 de Julho de 1822 
na villa da Cachoeira. 

"Illms. e EExms. Srs. do conselho go1·ernativo:- Te
nho a honra de pela primeira vez, dirigit·-mc a VV. EExs. 
com os artigos da organisação da companl1ia Bellona Ca· 
clloeirense o termo de eleição elos respectivos officines, 
e juramento por copia ; mas um pouco condoído por Let· 
de significar a VV. Eli:xs. a falta de patriotismo de alguns 
concidadãos, que ali tis esperança vão grandes co usas. 

<< 'l'e1•e a organisação da companhia por principio a reu
nião de alguns patriotas nas occasiõcs de ataq11e, e de
fesa, afim de que nem divagassem as ruas publicas desta 
vtlla incertos do lugar da sua reunião, nem de bom grudo 
retrocedessem ás suas casas sem o temor de serem notados 
por cobardes; e por fim, que escusa referir, c VV. EExs. 
verão pelos artigos de organisação. 

« Bernat·dino da Silva Neves, por ser um dos patriotas, 
que se. linha reunido comi&o, e combatido a barca ca
nhoneJra na oceasrão em que se convocárão pessoas para 
a organi sa1;ão da companhia, se olfereceu para estar nelta; 
obstava-lhe o ser soldado de cavallarin, mas o patriota Re
bouças se encarregou de obter-lh e a licençQ, e de fado 
obteve-a para entrar nesla companl ia : por\ conseguinte 
entrou na discussão dos arligos da organisação, sane-\ 
cionou-os eom a sua assignalura, · varou nos oillciaes, as
signou o termo de eleição, e o juramento : continuou a 
ir nos exercícios, porém não tardou muito que não fal-
tasse a qua:;i todos. ' 

« Enlretanto succede ser promorido a poria-bandeira 
do rcgimenlo de ca1•allaria, e querendo co01 i~Lo protestar 
o retirar-se da corppanhia, aquelle mesmo patriota obteve 
do coronel respectivo nova licença. Se então fallava ao 
exerl!icio, depois nunca nrais foi a elle; !i elle um pa
triota mui l'obuslo e habil para as armas, com menoscabp 
das comproUJissões, e obrigações mais ocrias, nilO se pro -
tando, nem na cavallaria, nem na cotnpanl1ia de Bellona. 

<• Com este segue parelha José Luiz de Azevedo. Até o 
leneote João Pedreira do Couto, uão tem querido compa
rece r, a despe ito de Ler sido cathcqnisado pot· pesscns de 
re&peilo, e conselho. 

« ~inaln1enle desde a or·ganisaçlío da companhio, ou 
para mellwt· dizer, descle que se tratou ele organisação 
aliás de se organisar a companhia ten ho experimentado, 
que, a maior pa1·te dos bomeus são incapazes de se reu
nirem, e susten tarem in>tituiçõe> voluntnrias, e muito 
mais incapazes de desempenharem os seus deveres, sem 
o !alego do castigo ; aliás abusão da iguuldade. 

(') lgnaciu Accioli, « .Mernorias Hisloricas. >> 
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« Na discussão dos artigos que se o!fcrecerão primei
ramente, muitos dos que se tinhão voluntariamente oiTe
recido para a sua organisação, se evadirão vergonlJOsa
m.entc, porque entre esses arligos, havião alguns que 
crão arcluos para os que tencionavão abusar da liber
dade; de forma que para augmentar o numero elos sol
clados, foi-me necessario convocai' alguns individuo~, e 
t'ardal-os a minha custa, apeznr de se dizer em um dos 
artigos, que, só entraria ~ara a CO!l1panhia aquelle que 
independesse de soldo, e lardamcnto. Com tudo entre os 
desgostos que me tem causado a expcriencia do que ve
nho de referir, resta-me o pruzer do ter na companhia 
patriotas mui dignos! 

u Agora de proximo, em consequencia ' da installação 
deste conselho governalivo, propuz que cumpria que en
Lt·assemos em servh~o ao-menos montando guarda aos 
domingos, visto que segundo ali circnmstaucias de muitos 
dos individuas cb companhia, a maior parte empregados 
publicos, não se poderiào prestar a esse scn iço nos dias 
·aa semana : tive o çrazer de vêr deGidiJ' affirmativamcnte 
pela pluralidade dos camaradas. Resta para completarmos 
este serviço, que nos sejão dadas no tl'jenos vinte c c1nntro 
armas rcnnas, para fazer o numero de trinta, com as 
que IJa na companhia. 

" A' vista do referido VV . El~xs. decidirúõ o melhor, 
dando algumas providencias a rc~pcilo das remessas. 
E. n. M. - lgnacio Joaquim Ferreira Lisboa. » 

« Os pa triotas abaixo assignados anhelnnclo prestar-se 
com todos rs seus esforços a bem de desempenhai' pros
peramente a defesa da patriu, sustentando a acclamação 
de Sua Alteza Real, regente perpetuo couslilucional e pro
lcctor do reiuo do Brasil; tem entre si accordado uni
forruimet)le organisar-ull!a companhia militar debaixo dos 
princípios enunciados, e sob as clausu las, e condicções 
~cgu intes : 

r.ompanhia com todas as solemnidadas qutl p1 ecisas 
forem_ 

u 7' Que debaixo dos mesmos principias, c pela rnzão 
do que a companhia se organisa tine, c isoladamente, 
não ficará em snjeição as ordens de alguns dos chl'fcs dos 
outros t:orpo~ militares existentes neste districto; em
bóra aa suas patentes sejiio superiores. 

u s• Que os mesmos offlciaes sempre serão ligados ao 
voto da maioria nume1·ados camaradas da companhia, 
em tmlo que não seja defender o posto que lhe seja des-
tinado nesta villa, ou mnrchar para a capital. , 

" 9' Que quando porém haja um chefe de força armada 
sobre cujo commanrlo deva ficar a companhia- Bel! o na 
Cachoeirense-ficando igualmente os seus chefes e ns dos 
outros corpos existentes, então !lca1·á a companhia dita 
ligada a obcderel-o ; mas tambem sómentc sob as rasões 
estabelecidas, de defender esta vil!a, e marrhar em soe
corro da capital por desempcnlro da cansa adaptada, e 
sustentação da acdamaçilo do Sua Alteza Real. 

<< 10. Que todos os patriotas, que compozerc•m a com
panhia, f1~:aráõ nh 1· igndos 'l faze:- exercício todas as ta!'des, 
em quanto não csl ive1·cm correntes nas evo lu ções e ma
nejos bellicos mais necessarios-

" 1'1. Que o Ferv iç.o ordinario ela companhia sómente 
será o da gna rniçii.o do seu aqnartellamcnlo, ou ponto da 
reunião; conforme o detaltte parttcular da me>.ma com
panhia. 

u 12. Que ne caso· de infracção de alguns dos at ligas da 
parte de qualquer tios patriotas; se1·á acl' irtiuo civilmcn te 
pelo seu commnnl'lante em couselho particular da com
panhia . 

<< 13. Que finalmente serão todos os patriotas obrigados 
por approvação dos referidos artigos, a ligarem se por 
um jumrnento ao seu cumprimento. - ígnacio Joaquim 
FeiTl' ira Lisl.JOtl. ,, 

Ju1•amento e insta/laçao. u Art. i'' Que a companhia scr{t composta de Lodos 
os pntl'iotns adeptos, c que se quizerem adherir, uma vez 
que cstejão em circumstancia de independer de soldo, e << Aos vinte seis dias tio mez de Julho ue mil oi tocentos 
fardamento, e presta1·-se em todas as acções olfcnsivas, e e vinte e dois annos nesta villa da Cachoeira, c casas em 
defensivas; se apparecer pois algum patriota, que esteja que se uui1·ão os pai rio tas convencionados pura a orgn
nas ditas circumstancias, e se offereça a incorpl!rar na nisação da companhia destinada com o titulo de- Bel
r.ompnu!Iia, não será recebido, sem mostrar que não estil lona Cnchoeircnse,- foi proposto por todos os que se 
com praça n'.outro corpo, ou que para isso alcance licença. ac!Javão presentes a eleição de um presit.lente, e um se
do seu chefe. cretario, para apurarem os votos em escrulinio, e la-

u <!• Que os patri·otas reunidos, procede. ráõ a vota~ão \Tar-sc a respectiva authentica, e approvada a proposição 
dctürc si afim de que a pluralidade de votos sejão no- po1· acclamação, farão a pluralidade absoluta nomcaclos, 
meados os officiaes desde capitão, até àll'eres inclusive, para presidente o COI'Onel eiTectivo de cavallaria José Gar
relcvando para Imlioria de posto a 1'1niol'ia de votos. cia Pacheco , c par:. secretario o advogado Antonio Pereira 

u ;;•• 'Que pura se conher.er o apuro d'essa maioria de l\P,bouças: os quacs principiáriio a exercer 11s suas res
vales .:om toda a exali ~lão prPcisa prcceder-'Se -lw a pre- pectivas· runcções foi installada a l'otaçii.o pnr eticrutinio, 
via \'l>tação oe um presidente, c um secretario á cargo e apurados os votos, sah io copitão por quatorze votos 
dos quacs ficaráõ as funcções do csci'Lllinio, e a piJbli- rgnacio Joaquim Ferreira Lisboa, tenente por tteze votos 
cacão dos o<fficiacs immecliatamente. ao mesmo neto. Os João Pedreira do Couto, e alferes por doze votos Manoel 
mésmos presidente_ e secretario defi1·irúõ, e escreveráõ a Hocha Galvão. E logo todos declaràrão que na conformi
a acta da o1·ganisaçito da c:ompunhia e do jnramento quo àacl~ <!_os artigo~ _que aprovú1·ão, e no mesmo acto se ~n-
prestárão todos os patr!otas. lregarao ao capllao nomeado, que logo se ltouvc por tm-

• .. -: ·a . . - 7 passado, l.Jcm como os mais officiacs, se defiri~se o jura-
11 ú Que a, comra•1.1~1<~ sel.l destonada pel.t d~oomma~ao . menta dos san lns evangelhos a, todos os patriotas, c com 

tle -Bellona Cach.o.etlei~S~ --l.cndo por un 1 ~? 1 mcs mc;as I efl'cilo d"l'erido o mesmo juramento pelo prcsiueute res
!ardctas cl~.pan~10 .v.ul me~a-cOJ • gola, ~ ~anl!,to 110 m;s .no lli'C lii'O, aliás sobrcdilo, jnrárão todos unanimim en.to cum
~anno av11adt~~ .de encdl nad~, e as b~~re.tlnas set,!Q de prir guardar os mesmos artigos, por Ecrcm da sua apro
~ha~éos da fo1~1a dosd,t leg~<to da tel.rtt ,.c~ru as c:,hapas I vação. E para coí1star fiz este termo: Antonio l'c:I'Ci[a 
LOrl cspo~dentes ao tiLulo da companllti! c aos l.Jotoes da P.ebouças, ser. retario nom eado, o escrevi- José Garcia Pa-
mcsm<t Jarda. checo ele Moura Pimentel r. Ara"ão. H 

u ::;• Que os officiaes sel'ãoTeconhecitlos pelas insígnias o 

porque se reconhecem os ofnciaes dos mais corpos mili- Crea-.5e a oom1Janhia de11Iavo1'le em 30 de J11lho t.le 18~2. 
lares, precindindo ele dragonas, e o clestinlivo em tal caso 
será o do es tylo das meias l'anlctas. << Jllm . c Exm. Sr. -Abrasado pelo amor da twtria, e 

<< G• Que a companhia r.or issso mesmo, que tem por dcsrjando empregar todas as minhas forças em clefcsa 
fundamento da sua o1·ganisação sómenle a defesa da pn- della, dil'igi ao Exm. genera-l em chefe a rcproscn1.ação 
tria, e da ar.clamação de Sua Alteza nea l, assim lambem iuclnsa para a organisação de um batalhão de caçadotes 
existirá, em quanto e;\iSlil' a causa da sua organ!sação; composto de rluas companhias de cavall tu·ia, c quatro de 
isto é, em quanto a capital não for cle;;occupada da tropa caçadores, conforme o plano junto, que oiTCI'cço ao co
oppressora, ou esta vil la deixe t.le arreceiar-se de algum nhecimcnto de VV. EExs _para obter apuração.- .\n
ataque inimigo : portanto cessando a causa, reunidos os 

1
tonio Joaquim Pires de Carvalho e Alburlucrqne, cu

camaradas, . J'ar-se-ba urna nela formal da dissolução da pitão-môr. , 

• 
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Artigos (nndumentaes da crea(·ao àa companhia de 
Mavorte. 

~~ t• A companllia que é for·mada de patriotas I'Dlunta
lal'los, sc~<i distincla pela denominação rle i' companhia 
patriota de ~lal'orte, defensora da pall·ia, c do Príncipe 
constitucional, rrgente e defensor· perpetuo do Brasil. 

'' 2• A companhia terá como a dos corpos militares, 
um capitão, um tenente, um i\lfcres, os quaes serfw eleito~ 
por votos dos patriotas, qnc a compocm. 

n 3• Estes orficiaes, assim eleitos, devcráõ apprcsen
tar-sc ao chefe, que for entüo reconhecido po·r comman
dantc da força armada, c_ receber· deste por escriplo as 
nomeações elos seus postos, do qup depois nomeará o ca
pitão os officiaes inferiores pam a me~ma compan~Jia, t:;ue 
devem se1·, ctois sargentos, um forriel, e qn~tro cabos. 

'' 4• Os uniformes 'la companhia serão : farda azul, 
curta, cPm canhões, gola c botões am:trellos, vivos encar
nados, c corrciame lambem encarnado, harrctina com 
ciJapa, e coroa arnarclla, e pluma encarnada. 

'' 5• Os orfir.iaes usaráõ das insign ias militares, {t ex
ccpçfuJ de dragooas, e em lugar destas nsaráõ de galões 
n_?s canhões, com as dill'ercnças rcspecl i v as ás gradua
çoes de scos postos. 

'' 6~ Cada um dos patriotas, que compoem a compa
nhia, fará o seu fardamento á sua custa, c aquelles que 
não poderem fazcl-o, serão fardados iL custa dos mesmos 
officiaes. 

(( 7" A companhia não vencerá soldo, nem e tape, em
quanto nlío for empregada em sen•iço e ainda quando es
teja empregada, só vencer{! etape, .ou soldo, aquelles pa
triotas cujas circumstancias assim o exigirem; á excepção 
dos ofliciaes. -

(( 8• A compan!Jia receberá da commissão d'aclminis-
, tração, ou da repartição, a qne, compelir as munições de 

gucha, quando for preciso, e tanto a respeito destas, 
como a respeito de soldos, e etapes (nos casos declarados 
no art. 7•) assignará o commaudante da companhia os 
prats, para a todo o tempo constar, o que recebeu e 
para que. 

u 9" O commandante -da companhia só fir.ará sujeito 
ao chefe ela força armada, on a um governo superior aos 
mais chefes dos outros corpos mililarrs. 

(( 10. Em occasiito de marcha, c quando seja preciso· 
detxar de eslat· a companl1ia debaixo das ordens somente 
do chefe ela força armada, ou de out.ro governo superior, 
ficnrá o arbit.J'io do commandante da nwsma companhia 
fa7.er escollm daquelle corpo, a que se.deva reunir. · 

u H. A companhia ficar·á sujeita ao seu commandanle, 
e este ao sobredito chefe tla força, conforme determina o 
regulamento militar, reservadas sempre as excnções de-
claradas nos arligos. • 

,, i2. Para o bom desempenho das obrigações de cada 
um dos patriotas, preslaráõ todos jnramento, sendo este 
deferido aos officiaes pelo com mandante da força armada, 
c aos mais patriotas pelo commandanlc da companhia. 

u 13. Para me_lhor orgnuisação da companlria será con
cecUdo pelos commaudantes dos regimentos militares 
desla villa, que p:.~sscm destes, para aquella, alguns pa
triotas, aló o numero de vinte, que voluntariamente qui
zerem reunir-se a mesma cumpnnllia. 

'' ilt. A cxislencia da companhia, durará tanto, quanto 
a necessidade ele defender á patria, e a causa piu, e 
santa que felizmente se tem adoptado, 

u :1.5. O commanclante çla companhia Lerá um livro, no 
qual fará com a devida formalidade, o alistamento de 
todas os patriotas, que tiver·em praça na mesma, ficando 
a seu cargo enviar por copia á repartição 11 CJUe per
tencer. 

u 1 O. E-;tcs artigos da CJ·eação da companhia, serão. 
sancdunodos pelo commantlante da for,:a armada, e r!J
gistrados no dito livro, que deverà ser rnlll'icado pelo dito 
corumandanle, e scr·ito tleclarados no mesmo os nomes 
dos mesmos patriotas, que forem eleitos pam officiass. 

u 17. Se pelo decurso do tempo, e confor·me as cir
cum~tancias, que occorrcrem, for necessario accrescen
tur-se, ou urupliar-se algnns artigos, relativos á boa ordem 

do serviço, será permillido fazer·-se, rennindo-se para 
isso J,odos os patriotas da companhia, c pro::edendo-se á 
votação entre elles, e a decisfto que houver, será parlici
padn pelo com mandante ria companhia ao commandante 
da for·ça ar·mada ou aq.ucllc governo superior debaixo de 
r.uja ordem estiver. Approvo. Quartel 30de Julho de !822. 
-José Garcia Paclrcco de Moura Pimentel e Aragão, co
ronel commandante.-\'crissimu qssiano Gomes, capitão 
nomeado. -Francisco Maca rio Leopoldo, tenente no
meado. -José Vcnancio da Cunha Ribeiro, alferes no
meado. n 

INSUBORDINAÇÃO NA TROPA BRASILE!nA E CONPLICTOS QUE 

SE DERÃO 

Apezar do grande patriotismo que se via na tropa 
e povo da villa da Cachoeira em prol da nossa 
emancipação política, o pomo da discordia invisi
velm.cnte se intl'oduzio, on porque entre corpos 
reumdos ha sempre emulação e l'ixas, ou por pro
curar· o genio do mal meios para entorpecer a mar
cha da recommcndada união, que convinha ter para 
debellar o ini.migo commum. 

D'esta art,!J organisando-se intempestivos tumul
tos, que se augmentavão com o grito de-morrào os 
ma1·otos-porque na capital da Bahia crão victimas 
dos lusitanos os filhos do Brasil, que ct·ão tratados 
do ca.fbras(*), e expostos elles e suas l'amilias a conti
ntrados insultos c veixações. O governo da Cachoeira 
era providente, sendo muito solicito o coronel José 
Garcia Pacheco, que em todos os contlictos appa
recia accudindo aos quarteis ou as cl'esciclas reu
niões tumull.uosas,apasiguando e chamando á or
dem 6s amotinadores, sendo coadjuvado pelo coro
nel Roclrigo Bt'andão e pelos de mais commandan
tes, a que pertencião os sublevaJos que perturba vão 
a ordem publica. 

A mais difficil closordem de accommodar foi 
quando o tenente coronel Felisberto Gomes Caldeira, 
em um momento de ímpeto, deu uma bofetada no 
soldado de artilharia Estevão C!:laves, rasgando-lhe 
a farda no acto de o agar-r~r, sem duvida por ai"Uh1 
excesso deste, em gra~ame ela tranqnillidaclo puhlica, 
que já estava alterada por falta da rigorosa disciplina 
tão necessaria nos corpos militares, c~egando os 
corpos, em divel'gef!cia, a acomme

1
tter o qual'tol de 

milícias do regimento da villa da Cnchoeil'a, onde 
se achavão pt'csos o dito soldado e outros. 

Disposta a I'Qrça commandada ·pelo coronel Ro
drigo Brandão a vingal' a nl'ronta do seu cama
rada, com difficuldade o commandante e o proprio 
governo poder·ão moder·al-a, e pOt' isso o governo 
enviou o cadete Daniel Gomes de FL'eüas ao quartel 
de milieias a pcrsuad i t' QS soldados pt·esos c os sens 
companheiros á oheclicncia militar. O govemo igno
t•ava, comtudo, a origem de tão sensível motim, 
em occasião critica em que- a patria procurava li-· 
her·tal'-se da escvidão colonial. 

Já se achava então no qual'telo tenente coronel Fe
li'sberto Gomes Caldeira, exhortanclo os soluados a 
não atearem o facho da dcscOt·dia, garantindo:}hes a 
benevolcncia do_gllvet·no e o perdão do crime com
mettido. Deste modo a.pasiguados os unimos ficou 
desde logo restabelecido o socego na villa da Ca
choeim como convinba a ll'anquillidadc publica. 

(") Não se lembravão da carta régia de 16 de Janeiro de 
1773, que forrou o· escravos em Ponugal, mais claros que os 
senhores. 



DAS CONS'l'lTUIÇO!!:S 337 

os LUSITANOS TENTÃo u.u DESEillllARQUE NA cos·rA DA curador, Ft•ancisco de Paula Canalha!. escrivão, Sii-
SAUBARA E SÃO DERROTADOS veslrO Barlholomeu de Almeida. 

Constando ao governo da Cachoeira que os lusi
tanos lentavão fazet um desembarque na costa da 
Saubar;a, especia1mente na fazenda do parlr·e Ber·
nar·do, l'ez expedir uma l'or·ça commanrlada pdo 
coronel Rudr·igo Brandão; e no mesmo dia em que 
se approximava ella ao ponlo do seu destino, divisot~ 
3.hal'cas canhoneiras, com o pt·ojeclo de fazet·elll o 
drto desembarque na mencionada fazenda, como já 
havião feito de outras vezes, sem encontrarP.m re
sislcncia ; mas forçando a artilharia daquella for·ça 
a marcha, collocou as pecas de que dispunha em 
lngat· conveniente, travanrlo combate, qüe pouco 
dut·ou, porque ao chegar do reQlO da colurnna, sem 
que maior prej uizo experimentassem os nossos, fu
girão os lusitanos, deixando na peleja al"uns mor-
tos e outeos feridos. n 

- A t'orç<t bt•asileira assim 'viclot'iosa foi acampar na 
fa?.cnda doAcupe, com o fim de pl'oteget• toda a costa 
da Saubara, donde regressou, por ordem superior, 
em- fins de Setembro de 1.822. 

AS VJLLAS DA PROVINCfA DA DAHIA ADI!!lRE~1 AO'MOVn!ENTO 
REVOLUCIONA RIO E PROCLAMAO O PRINCJPE O. PEDRO. 

As villas q~J,e, em seguida aos movimentos da C::t· 
choeira do dia 25 de Junho, acclarnárãJ a regencia 
do Sr. D. Pedro de Alca?tal'a, forão as seguintes: 

Maragogipe. 

A camara de Marogogipc acclamou no dia 29 de 
Junho a regencia, e os que fi"'ul'at·ão na acta da ca
mara·forão os seguintes membt•os : 

Pecsidente, o vereador mais velho, capitão João 
Cllelano Borges; vceeadores, José Ia na cio da Costa 
e AlnJ.eida, João MarcellÕ Alves Barboza, o capitão 
Bento José do So'!7.a; procueador, Romão Pereira 
de Menezes, e escnvão João Pinto Ribeit·o de Souza 
Bulhões. 

lnhampt~be. 

. Os ~emhms da_ c~~at·a de Iohampube quo as
signal'ao a acta no dra 1.9 do Juuho de i82l forão: 
presidente, o capitão Dionisio Vieira de dma Pa
tim; vereadores, Manoel elo Jesus Almeida fcrna
cio Rodrigues Maia e Felix AI ves de Amol'i~1, peo
cueador, João Gomes de Cat'vaiho escri-vão Pedro 
Alexandrino Rodrigues de Oliveir~. ' 

S. F1~ancísco dct Ba.rrcL de Sergipe do Conde. 

A. acla foi âssignada no dia 29 de Junho, sendo 
pres~dente, o hacb_aeel Joaquim José Pinbeit·o, 
dep~rs barão de Monte. Scr·rate; vereado1•cs, Pedt·o 
Anta~ Netto Cavalcanti, os capitães Antonio José 
Ferrem1. e Manoel Athnnasio rle Arn.ujo eS')l'i vão 
Feliciano Teixeira da Matta Bacellae e pt'ocumdot: 
Antonio Felix Benriques ele Menezes.' 

S(mto Amaro. 

A acta da acch.rmação foi assignada em 29 de 
Junho, sendo presidente, o Dr. ouvidor Antonio 
José Duarte de At'auj_o Gonrlim; ver·eadores, João 
Lourenço de Alhayde Seixas; Antonio de Manjo 
Gomes Junior, José Apollinario de Oliveira, pt·o-

ltapicuní. 

A camam pr·ochmou a 7 de Julho de 1822, sendo 
presidente José Anlonio-dos Santos; vcl'en<lor·es, 
fgnacio elos .Reis Pessôo, Manoel .TontJUÍrn elo Caemo, 
c Manooll\llll'eil'a da A.ssumpção: procul'ador· An
tonio dos Santos Jardim, escl'ivão, Frnnciscu Gon
çalves Leite. 

Jaguaripe. 

A camara de Jagtfctrlpc, aclamo u rm 30 ele Julho, 
e compunha-se do pt·esidento sar·gcnto-mór Joaquim 
José de Santa Anna.- Vcreador·eg Joaquim Cou
tinho dr. Almeida c Bemar·do .Jo,;r ue Alnwida.
Procnraelol' Antonio Manoel de Son~a. · 

Valença. 

A camar·a de Valença aclamon rm 5 de Agosto de 
1.822, sondo presidente o juiz ordinnrio Manoel An
tonio Campcllo.- Vereadores José Campello de An·· 
drade, José Venancio da Fonseca l' José de Araujo 
Baptista. Peocueado1· Antonio de Sonsa Bl'lun. Es· . 
crivao n.eginaldo José de Mil'anda. 

Jacobina. 

A camara ele Jacobina aclamou em -l':l de Julho 
de 1.822, sendo pl'esiclente o j ui?. ordinario Mauoel 
Teixeit·a ele Cnt'valho Vasconcellol:i. Vcl'emlores Ma
noel Curl'cia de Mit'anda, Cuslodio Alvos Ferreira c 
Antonio Joaquim d'C Oliveim. Procmaclor João Ale
xandt·e de Andt'ade e Freitas; Escrivão José Guido 
de Figueit'edo. 

Paratagi ou Barcellos. 

A camara de Barcellos aclamon em 12 de Sclembr·o, 
sendo prcsillenLe, o juiz m·dinario Lourenço Mondes 
de Al'aujo. Verc:u lot·es Joaqtüm Vasqu<'S l\lignel An
gelo c Caetano Dias Ferreit'a. Procu ratloe Bernar
dino Joaquim de Santa Anna . 

Ccútité. 

A villa ele Caitité, outr'ol'a Villa Nova d~ ~rincit~e 
pt·oclamou em HS de Agosto sendo P. o J mz ordl
nario Jot·ge da Silvei1·a Ma•:harlo. YeJ'e<Hlo t'e l:i An
gelo Costoclio Villasboas, Ricat'do Lourenço de Al
meida e Tbeolonio Gomes de Azcvcrl o. Procurudot' 
Domingos Const~nlino ua Silva'. Escrmlo {>edro da 
Silva Pimentel. 

Serinhaem ou Sanlareru. 

A camara de Santa rem aclamou rm t8 de Agosto, 
sondo pr·esidcnte o juiz ordinal'io eapil.ão Antonio 
José de Meneses Nobrezu. Vet·ca(lon•s Domingos da 
Silva Fr·eirc, José Caela·no Sal'aiva, João Frnncisco 
ele Sousa c João Caetano Lcssa. Pr·ncrn•ador Caetano 
Ferreira Borges. 

Ccmmam!Í. 

A carnat·a de Cam:tmu aclnmou crn 25 elo A;{oslo 
de ·1822, sendo presidente o i u iz dr• di!'oito ordina
rio Mar·celino Fl'ancisco do Mello. \'P t'Cil(lo r·es ca
pitão Caetano :\fTonso ~fonteir·o, Marwel Uodl'igucs 
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Frogoso, e Sebastião Hygino da Assumpção. PrÓ- na Cachoeira, forão acclamando a Sua Alteza o Sr. 
curador, Theodorio Dias de Carvalho. D. Pedro, e dispondo o po\lo em favor da indepen

dencia do Brasil. 
Urubú. 

A camara drL villa do Ut·ubú acclamou o Sr. 
ll . Pcdco em Sete.mbt·o 1822. 

ill inmde/la . 

A camat'a de Miranddla acclamou em SetemlH'o, 
sendo presidente o4uiz ordinario Antonio Modesto 
d~ Sá Sat·mento. Vcrearlores, Antonio Cardoso Go
mes. e Antonio da Costa . P1·o ul"ador Pedm Ale
xa-nd 1·i no de Car1•alho. 

Cayrtl . 

A camara de Cnirú, proclamou em 20 de Outubro 
lle 1822, se ndo presidente o juiz orrlinario José 
Amn ba Coutinho. Vereadot·es, Antonio José Ber
nardes, Romualdo José Pinto, e João Vicente de 
Queiroz. Procurador, José Albino ela Silva. Eset•ivão 
Francisco José Ptabello de Souza. 

Jussiape ou R1'o de Contas. 

·A villa de. Nossa Senbom uo Li vt·amento, outr'ora 
chaJJHl.ua Jussiape, nome indico do H.io de Con~a,s, 
acclamou o pt•incipe, sendo presidente o juiz ot·· 
dioario. capilão-mór José Nunes de Sonza. Verea
dores, José da Rocha Bastos, Manoel Lopes de Oli
vei t'a, Antonio da Silva d liveira Guimaulcs. Procu
mdor, Joaquim José Guimarães. Escrivão, Mnnoel 
de Oliveira Guimarães. 

1Tüfa Nova. 

Presidente, juiz ordinario, Narci'io José rereira, 
Verearlores, l\Iaooel Longuinhos de Souza. e Frau
cis1:o Dias Martins. Procurador, José Francisco de 
Araujo. 11scrivão, José Norbet·to Soares . 

Jeromoabo. 

Ent re as pessoas notavois que acclnm:írão o Prin
eipe nota vão-se, com a camara em Jeromoabo, oca
pitão Francisco Folix de Ca1·valho, juiz Antonio 
Prancisco 'l'eixeil'a, vigario Ji'rancisco Pü·es da Pon
seca c capilão Joaquim l\1"ai'ti:-~s Fontes. 

illaTahti . 

Os uiembros da camam el e Mat·ahú, que accla
m:\rào o Sl'. O. Pedro, farão: prcsidrJitc o jaiz ot•di
nario Pccl t·o elo E~pil·i to Sa nLo Aragão, vereadores 
Theodoro H.od1·igues Lemos, Bernal'dino José dr. 
Lemos, e Antonio Gados Pcdroso, pt·ocurador ,João 
Borges tle Figueüeclo. 

Caravella8. 

A camal'a de Ca !'a vcllas com pu nba-so elo pre:;i
dente juiz ot·dinul'io FelisherLo de Azrvcuo Cou
linho, ve!'eaLiores, Manoel dos Santos Reis, José de 
Souza H.eis, José de Souza LriLe c Antonio José de 
Fat·ias. 

A~ villa de Belmonle e outra:;, por se u tu.mo, a 
medHla que forão lendo noticia do que se passou 

CHEGA A' CACHOEIRA UMA DEPUTAÇÃO DA VILLA DE SANTO 

AMARO PARt\ E:\'TENDER-SE CO~! A JU-NTA CONCJLIATORIA 

DE DEFESA, COi\l O Fa! DE MUDAI\-SE A DENOMrNAÇA O 
\ 

QUE ELLA TINHA ADOPTADO. 

Algumas das villas da pt'ovincia, a medida que 
ião tenrlo noticias ofüciaes do que se passava, ac
clamavão a regcncia elo príncipe, lendo por governo 
no t·econcavo ajunta concilialorja de defeza, eleita 
na Cachoeira. Porém nas vitlas de Santo Amat·o da 
Purificação e de S. Ft·ancisco de Sergipe do Conde, 
com rasão se entendeu, que, a junta tão sómente 
eleita pela Cachoeira, não podia sér um governo para 
as do mais villas coaligadas: nesse intuito enviarão á 
Cachoeira uma depq tação composta do . bacharel 
Miguel Calmon du Pin o Almeida, tenente coronel 
Felisberlo Gomes Caldeira e majo'r João Mat·ia da 
Si1va Torres, a qual em uma reunião de patriotas, 
ntopoz, qu~ se mudas3c a denominação da junta con
ciliatoria de defeza, ccmo significativa ele um gove.rno 
geral no l'econcavo, para o de- Com missão da caixa 
mililal'. Os creadores da junta, qne funccionava com 
acti vidad,e e zelo, e os parlidarios de suas glorias, 
moslrarilo-sc desgostosos, porque tiverão como dll
gl'adante a proposição das villas de Santo Amaro e de 
ti. Francisco ; porém o sect'et.ario Antonio Pet'eira· 
l:l.ebouças, para e'Vitat• nma cisão, fez o que pode afim 
de dc$vanecer o motivo que essa proposta lt'aria para 
a discordia em época tilo melindrosa e ct·itica, e per
suadiu a seus companheieos, e ao auditoria, que 
l'unccionava, que o governo alli estabelecido ficasse 
de então em diante com a denomiçiio ele Commissão 
de Administração da Caixa Militar, e laveou-se a 
acta dessa mudança de titulo. E assim se farão de
nominando outras corporações collectivas que se 
crearão na Cachoeira. 

Os membl'OS da caixa mi lí lar de Marn.gogipe pedem a su~ 
- dttmisscio . -

I 
u J.llm. e Exm. S1· . - [nslallando-$,c nesta villa uma 

con1missão tle allminislracão da caixa ti'lilitar na forma por 
vv. EExs . já sab ida, csl(Í cingida à suas atribuições, de 
que jit se tem afao lado , eomct;ou a exercer suas 'funcções 
conservando o maior wumo di! economia uo forn eci
mento de bocca. e gne rrn , cuidando no seu fundo c fls
calisaçi'o destes com a mais seria indagação possi vel, sem 
que lenha 1'1' ilo abalo ao povo, e menos locado no nnme
rat·io dos r.o rpos, guardando-se este-como um solJiecel
lente para as precisõés repentinas ; procedendo-se nesta 
mlu'cha cort1 luda a brandura, seriedade, e respeito. 

uMas, 8Rms. Srs. , devendo este nosso proceder ser 1Jen1 
olhado, assim pelo povo, como pelas anlorit!ades tlesto 
lug~r potra de algnm modo sermos tratados com alguma 
delicadeza; pelo contrario na noite do dia 28 d1o corrente 
c"rlos ind iviuuos desenfJ'l'ados insull;\J•ão de palavras, e 
protcslú rão morte a um dos dignos membros desta cor
poração o t·evercndo vigario parocliial, inteiro putriola, 
Jllllil que csle jamais eonlinuasse no seu exerc ício; e ~sto 
sem, que honvesse on tra causa mais, do qnc a vontade 
de ass i•n ohrnrem, c não parando ahi o ~nsullo, é quando 
no dia 31 do r.orrente Jofl o Floreneio de Aragão, 1\lanoel 
Pereira Chaves, Fclippe Nery Pereira, homens pardos, c 
Manoel Oomiogues Corrôa, branco, pessoas da ullima 
plebe se apresentárão armados de púo na sala da sessão, 
e desenfreadaméí1 te passárão a rep,·el!cndcJ·-nos em mesa 
perante gnmde numero de pessoas dignas tias villas tle 



S. Amaro, e s. Francisco a esta villa vindos com ofllcios e 
guias dos commandantes claquellas villas para daqui leva
rem farinha para o fornecimento do l.Joct:a da tropa auxi
liadoJ·a, e povc, emigrado ; os quaes ofllcios sendo por nós 
altenditlos, franqueamos a compra de la! ~enero; e co111 tal 
procedimento nos impellirão a que jamais farultassemos 
llce uça para tal compra áquclles compradores, e que só 
devíamos fmnquear aos habilaulcs desl;l, aos qua1ls j;\ se 
havia licenciado por esta mesa. 

" Nes1c projecto algumas pessoas aproveitamlo-sc tia 
occasião, do despotismo tlaquelles, recolherão farinhas em 
suas casas, fdzeudo destas selJ:iro publico tontra os ca
pítulos geraes da policia, c tornárão a rCI'end e-ln, não 
se) aos referidos compradores de fóra, como até ao resto 
d·a pobresa desta villa, sem mais l'espei lo ús leis, e ás 
auloritlades do lugar. 

u A inda mais chegou a ousadia daquelles quatro ca. 
loeças, pois que até impelirão a compra aos compradores 
de fórn desobedecendo as ordens, que apresenta vão, dndas 
por esta mesa, insultando :t esta t:e palavras de~eo:ne
didas. 

<< E' tal a insubordinação, e falia de castigo nesta ca
nallw, e a fraqueza da tropa deste lu gar, que nos l'az re
cciar uma perfeita ar,archia, e com elb a nossr1 ultima 
desgraça . Nes tas tristes condicções, dirigimo-nos ao com
mandante da força desta villa pedindo satisfação destes 
insullos sobre aquelles individuôs, e deu-nos em t·csposta, 
que dirigíssemos nossa supplica a VV. EExs. 

<<A' vista do que, para nos acautelarmo de algum insulto 
mais violento, n·prescntamos a VV. EC:xs. lodo o rcfel'itlo, 
e submissamente reque1•emos a uossa tlimissf10, dignan
do-se VV. EExs. de officinr a esta carnara, para ella ree
leger outra camara, e assim nos livrarmos de um preci
pício tão eminente. E com tudo como verdadeiros pa
triotas nos o!Terecemos para lodo, e qualquer serviço da 
nação, e da santa causa, que abt·açamos . 

<< Deus guarde a VV. EExs . como nos é mister. Mara
gogipe ell} mesa, 31. de Agosto de 1822. -O presidente, 
Joaquim Ignacio da Cost<t. -Pedro da Silva Freire.
José Osorio Ferreira de And rade. -João Pinto Ribeiro 
Souza Bulhões. ,, 

Copia da acla da nomeação da commis~ao de defesa e 
administmção da ca-ixa militar de · Nazareth. 

« Aos tres dias do mez de Agosto ele mil oitocentos e 
vinte dois nesta povoação de Naza1·e th, e casa principal 
ela praça, onde sé reunirão as autoridades ecclesiaslicas, 
militares, e civis, e mais cidadãos conspícuos, c povo, 
foi proposto, que a exemplo das villas colligadas era de 
necessidade, que se elegesse nma commissão de defesa 
composta de nm presidente, um sec1·etar io, tres membros 
e um supplente, para comparecer na·s ~essões da com
missão na f;dta lle qualquer membro ])roprielat·io, e una
uimemenlç accordárfio em que as l'uucções cta commissão 
fossem. 

u 1• A' com missão pertence cuidai' lauto da arreca
dação dos fundos da caixa mili ta r, como de fazer prompti
ficar as munições de guerr~, c bocca, que nece·ssa rias 
forem. 

u 2" Nomeará dois commissdrios, um para cuitlar dos 
mantimentos, e outro para as rnuniçMs de guerra. 

<< 3" Promover:i a-; assignalu ras de douativcs volun
tal·ios para fundo da caixa mil itar, nssi tu como poderá 
dispor em beneficio da cau:;a dos dinheiros publicos per
tencentes a nação, e quando uns, e ontl·os não cheguem 
para as de$pezas, promo1erá emprcstimos , dando as cla
resas necessarias pa1·e serem pagas pela fazenda naclon 'tl. 

« li" Logo que tenha noticia, de que algnm cidadão 
trabalha por estorvar a march:\ da nossa rcgenet·acão, ou 
qnc se faz suspeitoso por qualquer pl'incipio, a com.missfto 
fará os mais se rios exames sobre o seu procedimen lo 
para conhecimento do seu crime, e conhecido criminoso, 
officiará 11 0 commandanle interino da forca armada para 
o preuder, e a commissão o remeller<l préso para a Yilla 
colliguda mais vizinha. 

<< 5° O commandanle inte1'1no da for.;u armada cu111 -

• 

prirá as ordens, que pela commi'são Jhe furem dirigidas 
em beneficio da causa. em que e-;tam o~ cmpeuhatlos, 
fi cando nesta p111'le sujeito a commissão para evitar a ar
hilr;~ried ade naquelle, em que está confiada a segurança 
dos cidadãos e da policia . 

" 6" A commi.;são se enlcndpr;i officialmeniE' rom a 
camara da villa ele Jagna1"1pe subre todos os ohjec tos, que 
se fizerem recip1·vcos em nosso beneficio e segurança dos 
pontos principacs !le cle&esn, p;u·a clt• commum arconlo 
~ll prirmo-uos. 

<• E passandu a fazer-se a eleição foi eleito para prl',i
clentr., por pluralidade de ,·otos, Franrisco José de A ranjo 
Fl'anro, pa1a secretario João Amado Coutinho Barata, 
para membros, .rono ~la ria Cesta Ferreira, ~lanoel do 'as
cimento Monteiro, João Francisco d11 'Ledinas, e pura snp .. 
plentc Cervasio Joaquim do ,\mp;u o; o qnc coucluido 
assentou-se, qne todas cs las providencias srrião pro\i
sorias, até que n junta provi ·oria de go1•erno tia prol'incia 
entrusse na geral, e ampla Pxtenção dos seus poderes, 
o que disso mesmo se officiusse á camaru da villa e ~t 
Exm. junta. E cn João Amado Coutinho U;u·ata co1110 e
cretario a subscrevi. íSegucm·sn 40 assigualu rus.) E~t;i 
conforme. -.João ,\macio Coutinho Baraln. n 

AGta da commi.~são ctn cai:U!! militar d~ Maragogipe. 

~ Aos triilta ilias tlo mrz de Julho dr mil <' oitocentos 
c ' in te dois nesta villa de S. Bartholomeu de l\Ia1·agogipe 
em casas da camam clella, onde compan.•ce1·ão todas as 
autoridades ecclesiasli~as, mililar, c cilil, e n1<1is pessoas 
e cidadãos conspícuos desta l'llla, c da Cachoeira. Ahi 
foi proposto pelo povo nnanimcn te, que para seguranç11, 
e sustentac:u lo desta Yilla em de summa necessidade, 
que se Ol'panisasse uma com missão de administrnção lia 
caixa militar, ora formada nc~ta villa. 

<< 1. • Para cuidar tanto da arrecadarão, e fiscali sação 
dos fundos dit mesma caixa des tinadas ":i defesa, como da 
promptiflcação das munições de guerm e bor.ca, que ne
cessarias forem para o mesmo fim. 

<< 2• Que se nontêe dois commissa1·ios, um para dcs
tribuir a munição de bocca pelos corpos, ou lro pam re
partir a muniçi1o de guerra pel:1s de mais armas, 

,, 3" Que as auloridaues constituídas nesta villa antes 
da acclamacão continuem no exercício ele suas funcções. 

u 4• Que a commandancia da força armada compi la 
ao inspector interino, e encarregado dn for<:a armada 
nomeado pelo povo e cidadãos, o capitão-mór ngg1·cgado 
Manoel da Silva de Souza Guimb1·a, o qual r.onsuitar:.\ a 
es ta commissao de auministração da caixa militai' dos 
objec los relativos á defe ~;a . 

,, A' vista do q11e passou-seu nomear-se os commissa
rios, ali:i.s o:; membros, que dcverião compor a dita com
missão, que forão unaoimeute, c são os s,·guintes : o sar
genlo-mór Joaqurm rgnacio dn Costa, o revel·endo padre 
mestre Pedro da Silva Freire, o reve1·cndo 1 igario paro
chiai José Osorio Freil'e tle AtHlrade, r.apilão Juaqui111 
r.onçalves Jus S10tos, e João Ptnlo iUbeiro tle Souza Bu
lhões, e passanclo a nomear· os commissarios, forão esco
llti tlos para rnunições de guerra ·o tehenle ~lanocl Coelho 
de Almeida ~ande. · · 

u l'ara as de l.Jocca Francisco da Porr. iuncu la, e para 
thesoureiro o capi tão Josó lllarlins Barbosa; !lnalwente 
deliberou-se, que o inspeclor enearregado da força parti
cipasse a pres~nte 1·esolução a Exm. junta provisoria .. E 
para c:ooslar lez-se a presenll' , em que l01los se assJg
nanlo. Eu Pedro da Silva Freire a esci'CI'Í. O presidente, 
o sargento"-lllÓI' Joaquim Ignacio dn Co~la.-Pedro tln Sill'a 
l•'reire.-0 lhcsoureiro, vigal'io José O ·orio Freire ele An
drade. - Capilão J1oaquim Gonsalves dos Santos. -João 
Pinto Ribeiro de Souza Bulhões. Estavão as assignaturas 
elo P?VO. Estti confonue.- Frei1 e. n 

Inspecçao do commissm·iado de gnerm. 

[nspector o major A.nlonio ~1aria tla Silva 'J'orrés, 
e depois o m:tjor Euzebio Gomes Bar1·eit·os. 
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Commissario, Joaquim Antonio MaeLinbo, es
l'l'iYào Antonio Maria de Moura e Mattos, e uepois 
AntoniJ Ta rar·es !tapagipe. 

Dito do commissariado de boccu. 

lnspeclol' João Pedreir•a elo Conto, commissario 
Feancísco Catibé Morotava. 

Escrlvào Manoel Mallt'icio H.ebouças, uepoís doutor 
em medicina e lente de 'botanica da faculdade da 
Bahia. 

Dilo de fardamento. 

Cornmissal'io, Feaocisco Antonio Fernandes Pe
reira. 

Yilla de Santo Amaro da Parificação. 

Presidente, o coronel Gaspn.r d'Araujo A1.:evedo 
Gomes de Sá, e ajudante Antonio Joaquim Alves 
Pinto de Almeida, Joaquim Alves de Freitas, L.uiz 
Pir·es de Cal'l'alho e Allmque,·que, c Manoel de Oli
veira Mendes. J<;sta comrnis;ão foi devidida; 1° em 
com missão de munição de guér·ra. lnspecLor, o major 
Joio Lonr·enço de Atayde Seixas. 2• de munição de 
hocca. Jnspeclor, o major· Luiz Ltod1·igues Daltro 
H.ochn. 

Commissões da caixa m ililar. Yil/a de S. Francisco. 

Presidente, o coronel João i'llar·ia de Pina e Mello. 
Ajudante, João Pereiea Gallo, Joaquim José de 

Mout:a e Camara e capitão José Netto da Silva. 

Villu de Camamú. 

Prrsidenle, Luiz Ferreira Borges. 
Scceclario João José Fabio. 
Ajudantes, Domingos de Almeida Camara, An

tonio Nunes Machado e Archaogelo Fe1·reim Borges. 

Presidente, o 
Soar·es . 

JequiTiçá. 

tenente coronel João Lourenço 

Ajutlant.es, padr·e Theodosio Dias de Castro c..os 
cnpitães Manoel Femantles Barreit·os c João Fran
cisco ele J csu s. 

liilfa ele Na:tarclh (hoje cidade). 

Presidente, o coronel Fmncisco José cíe Araujo 
Franco. 

Assistentes deputados, Lnzaro José Jamheiro, 
José João Munir., Francisci).José da Silva, Francisco 
Jo;;é Il.ibeiro. . 

1" Esc ri ptnmrio, Feli;inno Momil·n. 
2" e 3• Dito, Manoel José Velho Junqneira. 

Tlmouraria das tropas. 

:rhesoureiJ•o ge1•al, Joaquim Bento Pires de Fi-
gueiredo. 

Commiss~tio assistente, Manoel Maria do Amaral. 
Pagado1·, Eustachio José Pereira de Andrade. 
Official de bofetc, José Rangel Tut·ur·y. 

Audilorio dtJ exercito. 

Auditores, os bachareis Honorato José de Barros 
Paim e Antonio Calmon du Pin c Almeida. 

Ajudante gencraT, o coronel Joaquim Pires de 
Carvalho e Albuquerque, depois visconde tle Pirajá. 

Quartel mestt·e geneeal, o major de ar·tilharia 
J~aquim José Rod t·igues . 

secreta?' ia. 

Logo que chegou o general Labatut todo o expe
diente foi feito pelo 2" cadete, ás suas ordens, Ladislau 
dos Santos Titar·a, que poz em dia toda a corJ•espon
clencia avulsrt, desde 30 ele Julho de-1822 a.té 28 de 
Outubro. Depois cntrárii.o para a secretaria o capiLão 
de cavalJaJ•ia Manoel de Vasconcellos de Souza 
Bahiana, que servio até 12 de Novembro, e em se
guida o advogado José Mendes da Costa Coelho e 
Felici<llTo Moreira. Começou a set·vir de secretario 
interino desde 12 de Novemb1·o, o cirurgião-mór do 
oxecâto Jo~é Matia Cambuci do Valle, até que em 
9 de Abril de ·1823, passou para o exercito o cir·ur
gião-mór de artilharia Christovão Pessoa da Silva, 
que organisou a secretaria do modo seguinte : 

Secrctat'io, com a patente de major, o cirurgião 
môr José Maria Cambuci do Valle. 

Officiaes da seet·elaria, com a patente de tenentes 
do estado maior·, o cadete Laclislau dos Santos Titara, 
e os paizanoa .José Mendes, da Costa Coelho e Fr~n
cisco de Snlles Freire. 

Pela demissão do generãl Labatut., ficou encarre
gado da sccre.lal'ia Lndislau elos Santos 'fitara. até 
depois qne .o exercito ~ntrou, no dia 2 de Julho de \ 
1823, na capital da Bahw . ~· 

T1·em de guerra. 
Secretario, o pr·ofessor d1' latim João Amado Ba-

r·ata. O trem de guer~·a foi estabelecido oa povoação ela 
Ajudante,_ F1·ancisco de Souza Vivas. Feim da Mnlla u•· S. João a 12 leguas distante da 

capital. no mez de Agosto de 1822, para as tropas si-
ri/la de Valença [hoje cidade). - tiantes, sou a direcção elo capitão de artilharia José 

Peesidente (não tomou assento). Al1·cs da Sil1a, que alli se apr·escntou em Julho, eu-
Secretario, Innocencio José Galvão. ~ C<li'J'egado elo lahoratorio . Com a chegada do ge-
Ajudantes, o coronel F1·ancis'lo Xavier de Figueí- neral LabaLul no dia 27, çontinuou na Feira da 

r·edo, o padre José Fmncisco do Passo, capitão-mÓI' Mata, o Lrc:m de guet'ra, sendo substiluido o di· 
UeJ•narrlino de Sena Maclt!l'eira. rcctor, no dia 12 ele Novembt·o de 1822, pelo capitão 

Essns commissões soccorriào os pontos do p1·r,- Mitn·oel do Vaseoncellos de Souza Bahiana. que foi 
sit.lio do moJ'l'O ele S. Paulo, elo Acupe, Saubara Lambem logo substituído pelo mnjor ele art.ilharia 
t1amlJoa, llnpnrica, Funil, as Ilhas das Fontes' José Pedro de AlcanLrtra, a cujo caJ'go ficou o trem 
Yaccas, FI':ldcs, Bom Jesu s, c os ele mais ]Jonto~ c litbOJ'ator·io aLé 12~ de Janeiro de 1823, em que 
qnc nm~essílavão de soccon·o. passou a tlirecção pa1·a o major Antonio do l];spirito 

Snnto Murici. 
Com111issariado geral. 

Commissarw ge1·al, Pedro Fer·rcil'a Bandeit·a-
lJroprictario. · , 

Commissal'ios depulat.los, A nlonio .Joaquim Alves 
do Amat'al, Francisco Manoel de Castl'o. 

Organisaçao do commissariado. 
/ 

" O commis;ariado será composto dos seguintes. em~:rega
do2, o> quaes vão declarados por sua ordem : commtssano em 
chefe, dcputado$-Comnussarios, assisleotes·commis~arios, as
sistentes-deputados, commissarios, fieis, escripturarios. 
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<< 1.• Ao commissario em chefe pertence responder pela ex e-' logo au marecllal commandanle em chefe elo exerci to, afim de 
cu>âo deste regula.Qlcnto, e f~zer entender e cumprir todas ns que este possa fazer respnndl:lr perautc a r.ommissilo militar· 
obrigações que nelle ~e prescrevem para cada um dos omprc- aquella autoridade quo por omissão dei"~:ar de cumprir as re -
gados. quisiçOes que lhes forem feitas. 

c< ~ .• O commissa!'io em chefo seril responsavel pela con- rc 15. Tudas as requisiçOes seriiu dil'igidas por escripto e as -
ducta dos seus empregados e pelas-faltas qufl commeuerem, se signadas por quem as fizer, e nl:lll •ls se de,·era declarar o que 
em lugar r! e os entl'llgar ao castigo o proceder contra elles, Jhes se precis!J. o para que. O empregado que altet·ar esta ord.em 
occullar os defeitos ou perder tempo em remed1ar as faltas que será pu01do, bem como a autondacJe u quem se fizer a requJsi
lh~s c~nhecer. Semelhantemente serão responsavcis ao con1- ção com estas fo~malidades, se a não.o~mplir por negliJl.e':lcia. 
m1ssano em chefe pelos seus subalternos os chefes dos dt!leren- Havendo unposslbllldadll de se sattsfazer a uma requts1çào, 
tes departamentos do comrnissariado. deverá sor declarada tamben1 por escripto, porque só assim se 

cc s.o O commis:;ario em chefe procurará saber do general fnrá attendivol. 
em chefe as tropas que tem a fornecer, e em que lugares, bom C< 1G. Emquauto o fornucimento do exercito fizer mais conta 
l)omo onde eleve estabelecer os clepc.s itos de viveres. Obtido por arrematação ou por ãjuste, nfio se ad:•ptani o de aclminis
este conhecimento cuidará logo em apromptar os genoros ne- tt·ação, e por is;o nos tempos competentes será posto a lanços; 
cessa rios, ou mostrar ao genera l em chefe os inconvani;mtcs que c ainda que não façüo conta scr;io sempre 11Ceitos, porque é 
se olferoccrern . mais uma prova, com as ccrtidõ~s dos preços correntus para 

rc 4.o (J commissario. em chefe deven\ todos os mezes re- se Jegnli ;arem a~ compras dos aeneros. 
mctter á secretaria de Estado dos negocias da guerra, e ao com- rc 17. O commissario cn1 chefe, uu por si ou pelos seus depu
mandante em chefe do exercito, _um mappa das rações de piTo, ta dos vbitará os depositas e deputações das provinmas, ao me
e tape e rorrageJ!s, que se destnlJuirão no rnez antecedente, e nos uma vez cada an110, e r~gularà tudo quanto fór conveniente 
outro das que no üm delle li cá rão existindo uos dillerentes de- ao serviço e de interesse para a iazeucla, 
positos. - rc 18. O commissa r~ em chefe, pnm a destribuição das ra-

cc &.o O C·)mm issario em cbefc deYcrá reme! to•· mensalmente çOes, tnnto de liquidas, como de sol idos, m~ndará usar de me
á secretaria de - Estado dos negncios da guerra, e ao marechal did >1s feitas pelo padrão de Lisboa, e cuidani em que hajào pa
commandaute em chefe do exercito, um mappa dos u·a usportes dc-ões das mesmas nas principaes cidades e Yillas do reino. 
empregados no serviço do exercito . · Podendo combinar-se as ditas raçOcs por peso, o commissario 

cc 6.o O commissario em chcf<J dc,·ora igualmente remcller a êm chefe proferirá esta rcducção. 
secreta·ria de Estado dos négocios rla guerra um mappa does- rc 19. O commissario em chefe, dopais de rever e Oscalisar 
tado dos p~gamentos dos transport~s annexos aos copos do todas ~1s contas parciaes, dever~ apresentar a conta geral na se
exercito. . ere ta na ele Estado dos ncgoetos da guerra, com as rcne:x.ues 

rc 7 .o O comrrriss.uio em chefe, até o dia 514 de cada mez, de- quo entender convenientes, para serem presentes a S. A. Real; 
veru remetter á secretaria de Estado dos negocias ela guerra -o e quando algum empregado deixa r de dar a true lha pcrLencer, 
orçamento das despezas, que ti ver de fazer no mez seguinte sem justo motivo, surà suspenso temporada ou perpetuamente, 
em cada um elos artigos de viveres c Lra!lsportes, declarando segundo a culpa que se provar; mas a coutu gerai não será re
os meios que tem pa1·a as suppl'i•·, e os dinheiros ou generos que tardada por essa causa. 
necessita para o f1n·necinwnto do exercito. « 20. O commissario cm chefe não mandará abonar desca-

r< s.o O commissario em chefe, certificado pelos necessa rios minllos ou ruiua de generns, ou Je outros quaesc[tter objectos, 
JUizos o exames, que deve procurar ter do estado da colheita sem que sejão l~ga li sados pelos empregadvs, em cujo poderes 
nas proviucias do reino, fará presente a S. A. Real o numero ti\'erem, com autos que prúvem a quantidade c qualidade dos 
ele moi os de trigo, mil h(• ou centeio, ele que necessita para o generos arruinados, e o justo motivo da sua rui na. Do mesmo 
serviço da tropa, as, im como o num ero do moios de cevada e mvda fará legalisar os descaminhos dos generos, munições ou 
palha para a cavalla ria, orçando, à vista do estado da força do outros- quaesquet· ObJCCtos tomados pelo inimigo, ou inuLtlisa
exercito e das praças que deve manter, o numet·o dtl maios de dos por ordens dos gcocraes, as quars se den•ráõ ajuntar aos 
pão de que poderá necessitar dos reinos estrangeiros, para que autos para maior lega lidade. • 
o governo lbe fqci:ite não só os meios de fazenda, mas lhe 1< 21. Os autos, no exacilo, devem sct;_requcridos aos com
preste o auxilio e credito necl!ssario naquelles reino; para po- mandantes dos corpos otr brigadas, para os quaes nomoaráõ os 
der contratar os geueros na primeira mão, e obte-los por paga- officiacs que hão de assistir a clles, que não devem ser menos 
mentos r~gulados com o gyro e respiro das letras, .lucrando as- de um orticial de patente, um cirurgião, duas testemunhas e 
sim o baixo preço e commodidade dos generos, sem o desem- mn sargento, que sirva de escrivão. 
bolso immediato. cc 22. Se os generos forem julgados incapazes de se distri-

cc 9.• 5 com missa rio em chefe, sendo informado nos princi- buirem à tropa (procedendo ordem elo com mandante, a quem 
pios das colheitas, por via dos encanogados do fornecimento sol'ão apresentados os autos), o empregado, em cujo poder esti 
uas provincias, dos ~eneros com' que póje contar em cada uú1a verem, os mandará inutilüar, AJuntando a urdem elo·comman
dellas-para o forneetmento do ex<lrcito, e porque preços, ordc- dante e a certid~o do o te1· assim execu tado para sua descarga; 
nará aos me~mo~ encarregados que depositas devem fazer, e se se a~harem em es.tado de venda serão vendidos, e o seu pro-
oro que lugares. dueto hcará em reciltta a esse empregado. / 

cc 10. Se o estado da provincia e o consumo dos povos não cc 23. Nos depositas devem os autos ser' requeridos ás justiças 
permittir que dellas se tirem generos, ou os preços forem muito do districto, intervindo nzlles o juiz de fóra da terra ou da 
excessivos, o commissarlo em chefe fará su!Jprir os depositas mais vizinha, duas Les temun has um professor ele medicina ou 
com generos de outras provincias, uu dos que vierem d.e fóra cirurgia, e o e;crivão que porte por fé tudo o que se achar. 
elo reino, como julgar mais vantajoso para a fazenda c de inte- rc 24. Todos os autos serão remottidos ao commissario em 
resse para os mesmos povos. chefe, e só a elle pertencera o mandar abonar os geoeros arrui-

cc 1 t. Qunndo houver falta de generos, ou os preços forem nados ou perdidos, ou decidirá a quem dcYem ser imputados 
cx:cessivos, serão fnitas as compras no melhor mercado, on seja os prejuízos. 
ntrreioo ou fóra dcllo; mas tanto os preços por que forem com- C< 2'5 . Quando hnja impossibilidade de se gua •·darem as ditas 
pt·ados,· como as cvmmissoes que se derem aos compradores, formalidades, o commissario em chefe ol>• iga rá o~ empregados 
serão legal isa.das. cJm certilicados nssignailos por dous negociao- a ajunterom a mellior prova que rôr possi vcl, ou por testemu
tes de conhecido credito e probidade, ou por cerlidOcs passa- nhas, ou por outro qualquer meio que mereça credito. 
das pur autoridade publica, segundo o costumo das tcrTas onde r< 26. O commissario em chefe reso lver6 todas as duvjj:Jas 
se fizerem as encommendas, de,•endo declarar as ditas certi- que lhes forem propostas pelos seus subal ternos; c quando não 
dõ Js que t~nto o; preços dos generos, como o das com missões, e:;:lPja autorisado para as decidir deve1·à representar pela secre
não oxcedem aos que corrião nas mesmas terras ao tempo em taria ele Estado dos negocias da guerra; pura S. A. Real dcli-
que se fizerão as compr-as. bernr o que julgar conveniente. 1 

rc 12. Quando as circumstancias não permittirem que as com-· rc 27. O commiss•1 rio um chefe, par·a conpe(1er dos delictos 
pras se fação com dinheiro à vista, o commissario em chefe re- ou faltas commetlirlas pelos seus empregados, poderá incumbir 
guiará os prazos, de n1ao• ira que se não falte a elles nos tem- os exames necessa rios aos cluputados ou m~gi slrados , conformo 
pos convencionados, afim du se conservar o credito. a natureza dos delictos. 

<c 1:3. Os empregados qunndo precisarem degeneras ou Lraos- rc 23. O commissario em chefe poderá punir as pequenas 
portes devem requere-los ás auL·J ricladP.s competente~. c •·ec~- faltas, ou com simples correcçào, ou cum prisão, não excedendo 
b~-los das mesmas autoridades d~baix:o das formalidades mais de um mcz. 
pr~scri_PtAs, e , de n c~bum mocl_o)on.la-los p~r autoridade pro- cc 29. O commissal"io em chefe mandani pagar a todos os 
rrt.a, ato da meomO qua~do OS rPa.,tStl a dOS lhes tOdHfUem OS lu· empregados, segundo as tarifas estabelecidas.; C;~ da um dOS de
.,atCS doude os devem ltrar. pula~os fará a .folha e pagará aos cmpn~gados que serv irem 

rc H. Se as autoridades se recusarem, e os empregados sou- debntxo da sua tnspecçilo, r, o paga mento st•rà :•01·editndo com 
hemm que existe aquillo que pedem, nolarilõ 110r escripto isso os recibos, que serào notados nas folhus, o rcmctlidos com ellas 
mesmo á autoridade qu~ Jh'o cleneg.1 r; s~ ~inda assim se não no fim de cada mez à contadoria. 
prestar, darão parte aos seus superiora:;, quo o farão saber rc 30. O commissario em chefe n1andará clistl"il>uir sioeles 
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~Jr:, todo~ os emrregadl'\s para delles usarem, além da> suas I em differentes comarcas, exije que se faça extensivo o 
asst.,natut as. di 'O governo A chegada de novas tropas européa 

<< 31. A~ requisições que o conimis:;ariií em chef\l diri"ir aos fi 1 1 .., · .1 • - ' ' - . ' ' ~· 0 

diiTercntcs magistrados, c autoridades territoriae;, serão cxac- tna 1 es_enoan~ ua JUnta prOI'ISo~·ta, guc recusando acettar 
tamente satisfeitas; e aos ministros não seriio ria tas certidões um nosoo officJO, deu-nos a ulttma prol' a de sun natural 
de corrente no desembargo do paço sem ajuotarPm cerlidãr, de fraq~teza, e a presença ató hoje infructuosa do bloqueio 
as haverem cumprido, na conformidade das leis. do rto, r.hcgat.lo lia seis dias, e que se acha em frente da 

«_ 32. As instrucçõe_s. q~e dizem respeito a um cm~regado, ~.SIJnadra llo Madeira; tudo isto nos o!.ll' iga a Lomnr desde 
ser;~o communs e apphcaveJs aos outros, quan r~o ;e v~!1ficare1.n Ja esta medida, que nunca deixamos de reconhecer ne
~~fc~~~~~~s »de semelhanle natureza c que nno estt'Jao prov1- ccss~1 riu, 0 que só apenas desejamos espaçar. incluso 

offe1 ceemos o plano em que accm·dámos, ;jlle sendo o 
!nesmo_ adoplaclo por VV. SS. , não duvi<lamo:t que seja 

CRE.~-S'E O CONSELIII) lNTERii'iO DE GOVERNO llllllledialamente posto em pratica , Para haver a lDaior 
celeridade possível na rellnião dos deputados das villa~, 
nós nos cncnnegamos de convidar, e lransmit Lit• este 

. Nii.o _la~·c~ou mnilo l~m_po~ qne se não con)leecsse a plano aALranles, lta~ictu·ú, e Agua-fria; c Vv. Ss. queirão 
1mposs1bdtdade de extsllr acepl1al:l. :t cohgnção ou encanegar-se de fazer o mesmo a Maragogipc, Jaguaripe, 
confeclet·açii.o , política de tod;,s ás rillas e povoados L'edr?-bra_nca, e Valença. _ . . 
elo reconcavo c do sot·Ião do sul c do 1101·te da pro- , " ~encwnavamos fazer a sess:10 extraord1nana para 
vincia c1ue prO"L'Cssivn.mcolc adbot i··ão á c:lus·t pro- sanccwnar:se o dtlo p~ano no dia 2t do ~:tJ·cnle, t.. no 

• o <t. 1 1 ' senoumte faremos a leetc'ío dos ri· pu L· 11os de ·t 1 
clamada· e para remediar ralla lao o·t•avc e de tanto ·0

. ' .'. :
1 

'
1

' . ·- s as < uas , . • . ~ . , vill,,s, os quaes . .lngo qne !orem eleJlos parllrao para essa, 
alcunc_e, Lcye-se o pens:tmenlo cl,t ct c,tção do con- afim de se re.ttnn·em com os qne se elegeren1 ali i, bem 
selbo 10lcl'l'n~ de govel'no, culll post~ de um repre· como em Maragogipe, e Jagnaripe, e se possível for, co- -
senlanto e~CJto 01;1 cada nma das v1llas. O penstt< meçarcm logo a exercer sua> funcc;õcs. Por isso espe~ 
mento I_Jlll'lto das v1l1as rle Santo Amal'O e S. Fraa- ramos que VV. SS. fação a prediclascssão, e a sua eleição 
cisco, activaclo pelo Dt·. Miguel c ~1fmon du Pim nos mes1110.; dias qtlc indicamos; a3sim como, que pre-
e Almeida, c aceito pelos patl'iolas t1a C:Lchoeirn, 0 1~nr~ 111 uer,entemr.nt.c a c11sa do hospital para a~ sessõ~s. 
consecutivamente pelos de Maran-oo-ipo Ja''Unl'ibe c sede tio consellio. Deos guarde a VV. SS. Amtgos fieis, 
y l I h 1 l D •0 ' d" ' 1' f; cnndos. (Seguem-se as assicrnaluras ) , 

a onça, 11 ~m mpc, 0 c., 0 pa_ra lsso, UI) J~ 21 c~ " Em ronsequencia do que elle d.outor juiz de fóra 
~g_o~lo! ~:~untda '\ ca_m:·u•a ~l.t vtlla .da Cacbocll·~t,, fo1 presidente, mandára f~zer as 'competentes participações 
hd1t '' .. a~ l,t dos 1 ept e,enlanlos de_ Santo Amar o c para a presente vercaçao; e sendo ahi reunidos tódos 
S. F~anctseo, e se accordou etn rmtlls~l' o q_ue se pro- os abaixo. assignaclos, foi dito pelo mencionado coronel, 
tond ta, como consta da a ela q nc ar1u1 copLO : Josó Garcia Pacl~eco de i\Ioura Pimenlol Aragão, que, achan-

do-se reconlieculo pelo povo e Lt·opa desta villa, comman-
" Aos 21 dias do mez de Agosto de 1.822 annos, nesta danle da fot·ça armada desta mesma villa, requeria antes 

villa de Nossa Senhora do Rozario t.lo porto da Cachucira, de_ lurlo, prestar na camara, e nas mãos do seu presidente. 
em os paços do conselho dclla, c mesa de vereação, onde o ]Ut·amenlo do eslylo; o que sendo ouvido nelo ministro 
se acldiJ'ãO. presenLes o cloutor juiz tle' fóra presidente All· presidente, vereadores, e procmadores da camam, e não 
tr;IÚO de Cerqneira Lima, c os \'Creadores acluaes 0 te- eunslanuo da neta lavrada no dia 25 de junho, em qu_e 
nenle coronel Jeronymo José de Albernaz, e capitão An- se celebrou nesta villa a acclamação, da regencia de Sua 
tonio ele Castro Lima, e, por ausencia do outro vereador Alteza Real, a nomeação e reconhecjmento do chefe da 
Fran~isco José de Almeida, o· do anno Lransaclo, Joaquim força armada, visto que pelo mencionad'o lermo de ve
Perelm do Couto, com o procut·ador actual, o capitão reação, todas as autoridades civís, e miliiares do districto 
Manoel Teixeira de Freitas, e sendo alli Lodos juntos forão reconhecidas, exercendo as snãs fuuccões, e atlri
despachftrão papeis en:' beneficios commum do povo; ~ buições, como até aqllelle refer~do dia c seúdo proposto 
por9,ue em conseqnen~1a de u1~1 officio, que o doutor juiz pelo uilo eoronel, que os cidadãos prcstanles declarass~m, 
ele tora prestdente l!av1a receb1do do coi'Onel de cavallat·ia se reconhecião, ou não, como chefe ela ~urça arma/la, 
Josó Garcia Pacheco, commanclanlc da furça armada esta~ responderito affirmalivamente: em conseqt\eneia do cj~e 
cíonada ttcsta villa, p,ara fazer conviuar e chamar todos })assando elle dilo coronel ao lado (lo dito clQulo r juiz ~e 
os ci:ladãos, l~vradores e pi'Opriclarios conspícuos, para fóra presi;lcnLe, lhe foi pot:_este delêrido o juramento ele 
no dt;t de lloJe se acharem nos paços do conselho á obecliencla á Sua Alteza Real, regente conslilncional do 
hora CCJ'la, para se tratar do interesse, e bem da villa e BrMil o Sr. n. Pedro de Alcanlara, de 11dslida~a ú c'ausa 
ainda tla província; com effeito se achnvão juntas e rdu- do Brasil, ~de observar exaclamenle a disciplina · do seu 
nidas ns pessoas da nobreza, e mais cidadãos conspicllO$, corpo conforme os regulamentos militares, o que feito 
c lavradores, lodos proprielarios desta villa e seu termo, pas;:ou o mesmo coronel a ler ahi a represcnlilção se-
que podérão comparec~r a este aclo, porqt1e alguns dei- guinle: ' 
xárão de vir por causa de moles lias, como fizerão saber " Senhores. -As princi~aes vi lias do reconcnvo, e hoje 
por suas carlus, logo nesla vcreaçi10 'relatou o mesmo U\3 q11asi Loda a província tem acclamado, como é noto
doutor juiz úe fóra presidente, que elle havia recebido um rio, regente constitucional e defensor perpetuo do Brasil 
officio, que l~o. o qual é do teor seguinte: ao herdeiro do tlirono porluguez, o screnissimo senil o r 

." Em c~nscquencia da r.arla, que recebemos dos pu-- Príncipe n. Pedro de Alcanlam, aunnindo deste moclo á 
tnotas de Santo Amaro, e S. francisco, e representação, vontade geral dos ltaiJitnnles deste reino, que se desejtto 
que a~ompan~ltlva, o que tudo reme.tlo por copia a v. s., unir a um centro governalivo, em ·seu Lenitorio, alim de 
requetro se s1rva mandar convocar, quanto antes, os ve- co.nservar sua dignidade c cat!Jegoria. Todos flalJem, sc
rcadores, e procurador uo senado, as~im como tambem nhores, que esta acclamação foi por nós feita, e pelos 
t~do~ os cidad:10s proprietario~. e mais pessoas boas do nossos couciuadãos sem alteração do regimen e adminis
dtslncto, pam se proceder nos termos da d'ila carta e re- tração da província, por isso que descansavamos na..hem 
prt!senlação Deos guarde a v. S. Quartel ela villa, 1.7 de fundad:~ e3perança, ele que não seríamos contestaJos, nem 
Agasto de 1~~2.- Jose. C areia t)aclteco de :\loura Pi- pelo governo civil, nem pelo militar: aquelle porque ha
menlel e. Aragão, coronel commandanto da (ol'ca ar- via já affirmado em sens officios a cl-rei, c a Sua Alleza ~ 
mada" ,Em o qual vinha incluída por copia a séguinle l\eal, que tal et"<1 o voto geral dos !Jahiano3; este, porque 
~arta: - J;llm_s. Srs. -E' chega. lu a occasião, em que uão podia moralmente oppor-se em nome da consliluic.;ão 
JUlgamo:; tn<Ltspens<l\el á defesa ela nossa causa 0 esta- á opinião publica deste reino, assás pronunciada pr.Jos 
belecimento 'dê um govemo gernl, não só pal'il'o recon- dois terços das suas proviúcias. 
conc_avt~, Cl ~omarca da Llahia, mas lambem para toda a <f Porótil, senhores, já uos não é estranho, quanto 
provtncta, po1s que a acclamação uc Jacobina e Válcnça, . nossa esperança ha sido illuuida 1 Em \'Cruacle, apenas 
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soou CLl) n~ssa capital o grilo da salvação do Brasil, ou neralidade dos votos dos seus habilanles a favor da causa 
a acclamaçao que f1zemos ua regencia do nosso auauslu da rege·ncia do n~sso augusto P1:i.ncipr. Cumpre, portanto, 
Príncipe, logo por um lado o prctencio conquistadO!? Ma- senhores, que cllldemos desde Ja na elciçilo de ministros, 
dcira, rorleado da insubordinada tropa de Portugal, m<l- que devem formar o govomo pmposto. Esta eleição 
culou-nos em suas proclamações e ordens, com o epíteto convém absolutamente que seja fei1a pelo modo não só 
de sedi~iosos e J'ebeldes, e, passando immediatamente a o mais legal, co111o mais facil ele exrcnlaJ·-so com 'promp
obrar, esquipou canhoneiras, que tem hoslilisado as ilhas tidão, ntlento o npnrndo estado em que. nos achamos. 
de S. Amaro, e de. Maré, a cosl1 da Saubára, e barra do Por um de dois modos podemos faze-lo, a saber: ou pela 
Parnguassü; manuon metralhar I!aparica, encravar a ar- assernhléa dos eleitores de pa1·ochia, ou pelas camaras das 
lilharia tle sua fortalesa, intérceptar a nossa communi- '·.illas colligalla>. E como no primeiro nos pareça impra
cação com a cidade, aprisionando, c roubando as em bar- ltcavel, ?u porque aclualmente se nãu possa rcuni1· aquclla 
cações qne l'azião o nosso commercio intrriOJ·, e, prohi- assemblea, ou porque a sua reunião, nccrssadamente 
bindo a importação de mercadorias c viveres para o t·c- morosn, uão _caiba uo tempo, que urge a cada momento, 
concavo, fez manda1· tropa lnsitann, c baJ'(:as de guena c 1.10 ~o.ntraJ'JO o segundo, al~m de se1· o mais annlngo aos 
para atacar e occupar a rica povoação de Nazareth: final·· pnnC}!JlOS _Populares c constllucibnaes, seja ao nosso l'êr 
mPnle preparou-se com csll·epito, e terror para acom- o ~ua1s ~ucJI e prompto, por esta razão em rcrdade grave 
meller-nos, e obstar a entrada ela esquadra, que vem da e uupcr10sa, requeremos em nome da tropa e cidadãos 
côrt~ do. Bt·asil em nosso so.ccorro: por outro lado a junta desta villu, o seguinte. ' 
provtsOJ'Ia do governo, ahás composta de sabias e hoõ- « ·Jo Que se installe um conselho interino do "Overno 
rados bn:_sileiros, de qüegJ ~ pnlria esperava tudo, ou desta provincia, composto de deputados eleitos á

0 
plura

por ~~acç~o, ou por natural lraq~eza, não respondeu á !idade absoluta de votos pelas camnras, c homens bons 
parttctpaçao uo acto da r.cclamaçao d~ Sua Alteza r.eal, das villas colligaelas, ou que actualmeJJtc tem acclamado 
'feita pelas cama r as e autoridades; tem -se abslido ele toda a regcucia constitucional de Sua Alteza Real, 11a razão de 
a conespoudencia comnosco, e finalmente pelas suas um t!erllltado por cada uma das ditas vi lias. 
proclamações de 12, e 23 de julho proximo passado, se « 2• 8 po1· quanto é assâs notoria a urgente nocessi
declai'OU contra nós, arguindo-nos de rebeldes, e fac- uado de estabelecer-se desde ja Q dito couselho c não 
ciosos, e forçando com tão inauditos procedimentos a caiba na estreiteza do tempo reunirem-se parr iss~ todos 
nossa invQluntaria snhtracção a sua autoridade. Dei- os deputados, q~1e o sobredito conselho interino elo go
xemos, senhores, tle observa1·, miudamente, quanto seja verno se repute tnstallado, e entre no exercício de suas 
irrisorio, que o oppressor da Bahia appellide fiel a uma funr.ções, logo que se reunirem cinc'J deputados. o local 
assás pequena fracção da província, c J'ehelde a toda ella; para esta reunião, o residencia uo conselho, será a villa 
conslilucional á minguada caleJ·va de soldados, e i Iludidos da Cachoeira, ficando todavia ao mesmo conselho a facul
curopêos ela Bahiu, e faeciosa á numerosa povoação da duele de mudar em caso de necessidade. o presidente e 
província inteira; e bem asSim não analysemos a escan- secretario do conselho serão nomeados d'cntre si pt-los 
dalosa inconsequeucia ela junta do governo, que, havendo cleputnelos. 
reconhecido á pouco como facção, só numel'Usa na classe 11 3• O conselho interino tem por fim governa,· es~a 
morcanLil, aquclla porção de homens, que se oppunl.w, e província em nome de Sua Alteza l1eal, o Sr. D. Petlro 
aintla se oppõe ao l'ecouhecimenlo da regcucia de Sua de Al(:antara, principc regente conslilucional e defensor 
Alteza L\cal, reconhece agora como facciosa toda a pro- perpetuo do Bmsil, observando a le!.:islaç.~o exislente, que 
vinéía, porque esta tem feito aquelle mesmo recon!Jeci- Sua Alteza fieal ha mandado ohserva1·, e sustentar a re
menlo. A esta não pensada opposição, que os governos gencla do mesmo august<l príncipe, segundo os princípios 
da Bahia fazem á nossa vontade declarada, c á vOntade do governo representativo, já proclamado na côrLe do 
de lodo o Brasil, accresce agora a nunca esperacla oppo-- Brasil, obed~cendo e executando, e fazendo executar as 
sição do ministerio, e côrtes de Lisboa, no que respeita suas ordens reaes e decretos já publicados, e qnc se pu
aos ufficios lla cama1·a e junta provisoria desta província, blicarem. Todas as autoritlaues civis e militares, sem 
relativos á cataslrophe de Fevereiro deste anno; e por excepção alguma, ficaráõ subord i nu dos a este conselllo. 

- despacho ás supplicas, qne pelo o1·gão dessasantoridades 11 4° Que llS camaras dêem aos sons respectivos depu-
Jbe razião o envilecido e clesgraçado povo da Bahia, acabão tados uma proctll'ação concebida no espírito do artigo pre· 
de rcmelter para esl:t cidade um batalhão de soluados, cedente, e que cada um deputado preste nas mãos elo 
precursor de outros batalhões, com que nos pretendem presidente das suas J'Cspcctivns comurcns o jummcnto rlc 
recolonisar em nome da conslituir;ão. obedicncia ao Se.rcnissimo Príncipe ll~entc co1 slitucional, 

11 A' face do exposto, senhores, é tão evidente, qne se e del'ensor perpetuo do Brasil, o Sr. D. Pedro de Al
de;;vanece de todo a esperança, que tinhaJ\los, de que 0 canlara, e hem assim de cump1·ir fielmente o que lhe in
governo desta província cooperasse comnosco, e _de que cumbir a sua dita procuração. Umu copiu da presente 
uos viesse de Lisboa o rcmedio de nossos males, quanto neta será lambem dada a cada urn deputado, para sua in
é urgente a necessillatle de rcconerrnos, em nosso actual lelligcncia c execução. 
estado, aos meios, que nos deu a nalUJ·eza, para garan- 11 5° Que o conselho interino, logo 'Jll C seja installado, 
tirmos a nossa segmança pessoal, e real, OJ'a ameaçatla, faça tomar a todas as autoridades, e a todos us cidadãos 
c para sustentarmos a justa cansa, em que briosamente uns villas e lugares, que jú tem ar.clamado, c qne pelo fu
nos empenhamo>. E sendo de eterna verdade que a acc- Lut·o acclamarem á Sua Alteza neal, o juramento ele fide
phalia repugna á boa existencia de um povo civilisado, c !idade c obedicncia á rcgcncia constilucional fio Serenis
que de um centro commum de anlorieladc depenei~ a simo príncipe, o Sr. O. Pedro de Alcantam, c ao con
força moral e physica de uma sociedade qualquer; pa- selho interino do guveruo, em seu real nome. F. que oulro
rece que o meio unico, ·a que podemos recorrer em nosso sim se cstabcle<;a uma commissão de junta de fazenda, 
actual estado, é o estai.Jelecimento rle um govcr110 geral, para dirigir as finanças, e nomôe um commandante em 
que aclministre esta província Hm nome de Sua Alte-za chefe interino da força arma~ia da pruYincia, até que clic
Heal, o serenissimo príncipe o Sr. O. Pedro de Alcantara, guo o immedialamentc nomeado por Sua Alteza Real, o 
regente c defensor do Brasil, segunrlo as regras do go- qual commantlanle em chefe pr,lpOrá ao conselho os com
vemo representativo, já proclamado no Hio de Janeu·o, e mandantes supcrioJ'CS dos diiTer~ntcs pontos de defesa, 
que no3 defenda da~ aggrcssões, que intenta conlm nós que hão de ficar inteiramente subordinados ao dilo com-
o pretencio conquistador uesta província . mandante em chefe. 

tr Q\IC o rcconcai'O tem esperado pefa coope1·ação da 11 6" Que este conselho intt~rino se llitisolva, c cessem 
sua cap.ita~, q~le .. ellc não Lem qucriJlo alterai' ~ regimen t~dus as sm1s funcções, llfgo ~11e a capital . de~la província 
da provlllCJa, c Ja bas~ante prova o n'10 haver wstallado LJVCJ' acclamatlo e reconhectdo a regcnc1a •.l'e ~ua Alteza 
á 50 dias uma autoridade supel'ior e geral, cuja falla com-~ Real, e logo que da mesma capital se GJlha evadido a 
ui nada com a boa ordem, que se h a guardado no recon- tropa de Portugal: ti e vendo com Lu{li • -~ ;S"tla dis-

' cavo, é outra prova mais bastante ainda da unidade, e ge- solução, promovet· a installaçüo (je } l!o o {il~Vinc-ial, 
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igual aos qne se acharem inslallados nas províncias, q~1e 
tem adherillo á cansa da integridade c regencia do Brasil; 
mas isto no rnso do Serenissimo Princip · P.egcnte, não 
haver até então provi.lo a esse respeito, segundo os prin
cípios conslitndonaes. -O corone l comnmndante da força 
armada José Garcia Pacheco de Monra Pímcntel e Aragão; 
D. 81·a:: Baltha.\·ar ela Siloeíra, coronel de infantaria i o 
tenente coronel de cava!laria Jemuymo Jo~é Albernaz i 
.Tosé Joaquim de Almeida Arnison, sargcn lo-mór de ca
vallill·ia; Joarplitn José Bacellar e Casrro, sargento-mór 
do infantaria miliciana; José de Araujo Bacellar e Ca .tro, 
sargcnlo-mór ~ .llanoel Jose de Frdtas 

,, E procedendo-se nc. te mesmo a c to :í vot~ção par~-a 
elci~ão do tlepiílaclo, qn". com o das outras VIl las dev1ao 
form(lr o conselho in terino do governo da província, em 
confo,·midaclc dos artigos approvndos acima, sahio E: leilo 
pela maioria de votos, o IJocloarel formado Francisco 
Gomes l3J•an<IITO \lonlezuma, no qual por se achai", ausente 
foi accordauo escrcvt'r uma carta de participação da sua no
mencão, para vir pi"Cstar o j_uramcnto na <·onformidadc 
<10 afl. {JO do planO e 1"11presentaçãO aCiliJa [J"allSCJ" ipta · 
E de tudo rnancUrão fazer este Lermo em que assig
nou o Dr. juiz de fóra presidente, e noais membros da 
camara, com as pessoas presentes. I~ eu Jacl ntho Lopes da 
Silva escrivão tla camara. o escrevi-Lima-Alber11aZ
Castro J>edl·eira - Teixeira. -José Garcia Pacheco tle 
Uot;ra Pimentel e Aragão, coronel commrwdanle du força 
armada : D. traz Balthazar da Silveira, coronel comman
dante da infantaria i .José de !\ranjo Baccllar e Castro, 
sargenro-mór; .Joaquim José Bacc llar c Cast1·o, majm· de 
in(a-ntal'ia. i o vi,gario Francisco Gornes dos Santos e A 1-
meida; n padre vigario Alexandre Ferrei ra Coelho; Fr. 

· Jo~é de S. Jacintho Mavignicr, pl'égador regio etfeclivo, e 
examinador das tres ordens miliiu1•es; o capitrto, An
eonio de Cerqueira Lima ; o t enente Clemente Jorge 
Ma1·lins Milagres('). n (Seguem-so as outras ass ignaLnras.) 

O CO:\SELTIO JNTER!IIO DO GOVERNO DA DAillA FICA 

! NS1'ALMDO NA VILLA ])A CACHOEIRA. 

Concluído os suc:ccssos do dia 21 tle Agos~o de 
1.822, (]cou instalado o conselb.o do governu na villa 
da Cachoeira, funecionando no salão do hospital 
de S. João de Oeos, principiou os seus trabalhos 
no dia 22 de Setembro ele 1822. Era pre~iclido: pelo 
cnpitào 111Ór Fmncisco Elisbão pires de Carvalho e Al
butruei'Cflle, deputado por Santo Atnaro; Dr. Fran
cisco Gomes Branrlão Montezuma (sect·ctario), pela 
Cachoeira ; deputado dese!llbargadol' COI'l'egedot· da 
comarca Antonio José Dun1·Le ele Araujo Goudin 
drputado pela villa ele S. Francisco; capitão mó;. 
Manoel ela Sill'a c Souza Ca1·aby Coimbm, por Mn
ragogipc; capitão .\Janocl Gonçalves da Muiil Bitau
courL, por Jaguat·ipc ; co t·onel Simão Gomes Fer·
reit•n Vclloso, por luhambupe; parlre Mauocl José 
de FL'eiLas de Dedebuz(**) , pela villa da Perlt·a Branca; 
por Vnlcnça, p_aclre 'l'beocloro Dias i1e Castro; e por 
Abmntes ·Dr .. l\1tgnel Calmon !lu Pin c Almeida(*''*) . 

A eslc pessoal se l'e unirão outl'os deputados que 
forào chegando da? vlllas confederadas. 'fomanclo 
sobr~ si a_ boa admiai.straçãu dos negocias publicas e 
da rllrecçao da guer1·a, estabeleceu correios terrestre 
para o sul e para o norte da província, alim de 

(") lgnacio .\rcioli, llfemorias Risfoticus da !Jahia. 

('') Em portugucz europeu, .grancle enlhusiasla pela 
causa do nrasil. 

c'·) Creitrão dous se(!retnrios: f •, o Or. i\Jontewrna, 
enr.nrrcgado dos negocios da gne 1Ta; ~ ' , o Dr. 'liguei 
Calmon, encarregado dos ncgocios da fazenda. 

1 igar as wmminicacões d!JS diífcrentes lugares com 
a villa da Cachoeira . 

As commissües das caixas militares, creadas nas 
divet·sas villas, simplificou ns alt1·ibuições do con
selho ücando clle com os commissarios de guerra, 
e assu 1nindo no dia 28 de ScLembt·o, o commando 
da força nülila.t· aUm de obstar o prog1·esso da iu
subordinação na tcopa, que já lavrava . 

O conselho mandou depois de tndo isto uma com
missão ao llio rlc Janeiro composta do O r. Francisco 
Gomes Brant1ãn Montcznma e do coronel Simão 
Gomes FeiTCÍI'a Velloso, co1u officios da camara mu
nicipal para o govcl'no do Príncipe Regente, com
municando-lhe o aeto da solemne acclamaçào, c 
mais occol'rencias havidas na provineia da Btthia. 
• ~st.a commissão s.cguio pot• tet·ra pela estrada de 

i\Iinas, chegando ao 11io de Janeiro, o Or. l\loute
zunm publicou uma memoria, expondo os nconteci
mentos da provincin, desde o dia W de Fevereiro 
até á partida ela commissão . 

cc Sénhor.-Os habitantes do rcconcavo c in terior d1 pro
vinci:1 da Bahia, tão brasi leiros como os das briosas províncias 
do sul e Pernumh uco, reconbecôrão, comu cUes, os ferros que 
ainda hoje lhes roxuavão os pulsos e se pt·oclnm<lrão Iirves. 
Sentindo o que é de frJgil o meio de reclamação, petição e 
queixa, quando tyrannica a autoridade a quem se reco rre, lan
çárão mão das a r mas para com ellas snslenlarém. seus votos, a 
acclamação de V. A. Real, regen te constitucional deste reino e 
seu perpetuo defensor e protector, como a es ta hora já terá che
gado ao alto conhecimento de V. A. Real por participação das 
primeiras camaras que o fizcrão . 

<< Tão nobres sentimentos, Senhor, em tudo oonsentaneos ao 
ca racter porlu~uez de- todas as eras, a liberdade e a lldelidade, 
erão flc sobeJo para fazer entrar em seus devE>rcs o mfame 
chefe da cohorte de janizaros, sem lei, sem patria e sem reli
gião, que hlasonão de recolonisar-nos. Porém em vez de assim 
acontecer, ao contrario, elles mais lhe irritãrno a sanha, c pro
testando defender as injustas e tyrannicas deliberações elo peior 
dos centumviratos, o congrcs;o lisbonense começou logo de 
apparelhar-se para uma guerra exterminadora. 

<< Não fraquejou éom isto, Scuhor, o valoroso ~spirito dos 
outr'ora vencedores dos batavos; antes, soprando mais e mais -
a lava patrioticn, primeiro rebentada nesta briosa villa da Ca
choeira, a tem levado hoje ás 15 villas da comarca da Bahia, ás 
dez da de llhéos, ás cinco da a Jacobina, á cidade de Sep~ipe 
de EI-Rei o maioria das villas de sua comarca, faltando só
mente desta província a comarca de Porto-Seguro, sobre cujo 
estado poíde V. A. Real aJu.izar dos officios gt\e remettemd$, 
apprehendidos em uma embarcação que daque\la cumarca e~ 
didgia a cidade da Bahiu . ~ 

<C E, finalmente, conhecendo as villt s colligadas, que o es-\ 
lado acepbalo .em que as retiolla o rccet de aventurar nos po
vos a instabilidade do governo, era incompatível com a sua se
gurança, e com a mulliplicidade dn mectiJas e p.rov\~encias do 
momento, accordárão a creação de um cor)h> moral, que diri
gisse com prudente, mas corajosa mã.o n lt•mfJ publico, por
quanto a junta provisuria de governo residente na cidade, ater
rada pelo furor do novo vandalo, só existia e a~ >Lc para ser o 
orgão de seus furores conquistadore~. 

« Daqui tomou origem o proJecto, que por copia lemos a 
honra de apresentar a V. A. Real, pelo qu~l concord<lrão as 
vi lias colligadas em constituir um governo, com titultJ d·~-Con
selho inter ino de governo desta província da Bahia-composlo 
do um procurador de carta uma das ditas vil las, e com as attd
buições constao tos dQ mesmo projecto e lermo de vereação, co
pia n. 1. 

« E sendo um d.ús artigos que o consulho entraria em suas 
fuocçõcs logo que se reunissem cinco dos seus membros, teve 
lugar sua installoção no dia 6 do passado Setembro, com a pre
sença dvs procuradores das vi lias: da Cachoeira, o bacharel 
formado Francisco Gomés Brandão Montezuma i da doS, Fran
cisco de Scr~?;ipc r)o Conde, o desembargador rorregedor da co
marca Antonio José Duarte de Araujo Gondim; r!a de Jagua
ripe, o capilãiJ .Manoel "Gonçalves Maia Uiltencourt; da de .Ma
ragogipc o capitão-mór Manoel rla Silva Souza·Coimbra i da 
de Santo Amaro da Purificação, o coronel Francisco Eleobào 
Pires de Canali!O e Albuquerque, membro da junta provi~o
ria ~a cidade ~a Bahia, constando. porém, ho.ic dos procura
dores alJalx.o-assJgnados. 

<< O conselho nenhum dever recon heceu mais sagratln ao en
trar em suas funcçõ~s do que o de immediatamente dirigir-se 
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a V. A. Real, em reconhecimento da obcdiencia que por obri
gação e timbre I'Jresta ao augusto regente constitucional d~ 
grande nação brasileira; dever este que para mais dignamente 
deEempenhar nomeou, entre os membros do conselho, ao ba
charel formado Fraccisco Gomes Brandão ~lontezumn, secreta·· 
rio do mesmó conselho e procurador por esta vi !la da Ca
choeira, c ao procurador pela villa de lnbambupe Simão Go
mes Ferreira Velloso, nomeação que só agora póue ler lugar 
pela concnrrencia de maior numero de membros. O conselho, 
Senhor, tem dado aos referidos d!!putados instruc~ões, segundo 
as quaes devem de representar a V. A. Real as precisões da 
província. 

cc Digne-se, pois, V. A. Real rcccbe!'"b~nignamcnte os pro
testos de gratidão e obediencia deste conselho, o qual tão só
mente abrasado pelo amor da patria c adhesão il augusta pes
soa 'de V. A. Real passará por todos os sacl'ificios, sendo elles 
de mister ao remate do magestoso edificio da nossa regeneraçãó 
politica. 

« Resta ~gora, Senho1·, dar fiel conta das providencias que 
tem dado o conselho para que não padeça o presente systema . 
Entro ellas tem o primeiro lugar a creação de uma com missão 
do thesouro nacional pelos motivos exarados na portaria de 21 
de Setembro da.copia n. 2. 

cc Igualmcn~e ~em o conselho ~uid~do. quanto em si cabe, em 
adiantar a cl\sCipilna e orgàmsaçuo da força, quo deve bem 
cedo cingir os lou ros da vicLo1~a. e dar mais á posteridade· um 
exemplo do 'luanto póde um povo que pugrta pelos direitos sa
crosantos que a todos os homens ussignalou a natureza, e sobre 
os quaes não corre transtempo. 

cc Não nomeou, porém, o conselho um general em chefe do 
exerci~o da província, coma o urgião já a necessidade de um 
centro militar, que mantivesse a maior unidnde nos movimen
tos dos corpos. já um dos artigos do projeclo, que fundamentou 
a sua organisação e iustallação, por isso·que immeçliatamcnte 
que Cõra installado soube da chegJrla em Macr:ió do general La
batut, nemendo por V. A. Real cornmandantr. das tropas desta 
província, como elle mesmo se exprimio em a sua proclamação, 
que com data de 21 de Agaste passado, e daquellelugar, enviou 
a esta província. · 

cc E, tfnalmcnte, já LcriamJs batido ás portas da cidade> c 
expulsado o inimigo se não csperassemos a cooperação doso
bredito gen~ral, que já ofücialmento sabe este conselho se acha 
em a povoação de Larangeiras, distante desta villa 55 leguas, 
pouco mais ou menos. 

c< E tendo-se mui Lo augmentado as despezas com a sustenta
ção do exercito e mais misteres da guerra, e por outro lado re
conhecendo o conselho, como seu primeiro dever, a religiosa 
observancia da primeira lei dos Estados, a salvação publica, tão 
expljcitameote sancionada no aureo decreto de V. A. R!lal, do 
1° de Agosto deste anno, accordou o conselho por portaria do 
19 do corrente, cuja copia Lem a honra de apresentar a V. A. 
Real, abrir nesta villa a casa de moeda da província, inulilisad~ 
na cidade com o me>mo cunho, medida esta que tanto ma i~ !em 
lugar, quanto da cidade tem já evadido para o reconcavo quasi 
todos os ofnciaes desta repartição, e a-es ta província é dado 
cunhar moetla, na bem entendida espPrança de que se digne 
V. A. Rea l de conceder-lhe a sua approvação. 

cc Deos guarde á ~nuito alta c poder'osa pessoa de V. A. Heal 
como hemos de mister . Sala das sessões na villa da Cachoeira, 
em 21 de Outubro de 182~. ll 

Jnstrucções a. que se refere o of!i.cio acima. 

cc 1.• t\equerer a S. A. Real armamento e Lodo o genero ele 
munições, assim como officiaes habeis, que commandem os cor
pos, pmviden_cias estas que são sobremaneira urgentes,e de
vem ser promptamente dadns, 

C< 2.• Sobre a creação dlJ correios de communicaçãn pela 
costa, entre a córte e a província da Bahia. 

cc 3.o Sobre a cleiçãu de uma junta, que fique governando a 
prov!ncia até se v~r·Hicar o methodo de govemo para todas as 
prov1!1CIUS do Drasll, dctorminarlo na constituição que fizer a 
assembléa geral legislativa e constituinte do mesmo reino, pro
videncia que urge ser dada quanto antes, porque o conselho 
interino de governo não póde subsistir fuci imcote, attcnta a 
muJLiplicidarle de seus membros. 

cc 4.• Sobre a competente insinuação régia ao bispo de 
S. Paulo, corno dioce3ano mais antigo, para que este institua 
um vigario capitular, por não haver durante a occupaçiio da ci
dade recurso algum ecclcsiastico na província. 

cc 5.o Sobre o methodo da eleição e numero dos procurado
res da província, scgun lo o decreto de 16 de fe,•ereiro pas
sado, c bem assim sobre o num~rn dos deputados á asscmbléa 
geral legislativa e constituinte, que devem ser eleitos por esta 
provincia, quando se sancciono a desmembração da coi11arca 
de Sergipe, que se considera acLualmente como província fi 
parte. 

cc 6. 0 Qual d!lve era cooduck1 do gúYerno de,la proYincia 
acerca dos que se achão presos por motivos polilic·rs. 

C< 7. 0 Pro\Ídencias sobre rucursos judiciae,, vista a or.cupa
ção da cidade, onde exi tem os tribu:aaes supetiores. 

« 8. 0 lguaes provide.nci.as sob:é' as tropas 411e devem guar- . 
nccer n r-1dade e pro,•rnc1a depOIS da t:\ a~unçüu das lrop<tS UI' 
Port1.1gal. 

<< E determinando· se se entregue uma copin tlt•slas ir\slrue
ções aos ditns Srs. deputados, se mandou lnvrar a prüs~ute act<~ 
pa1·a constar, nella flssignando o Sr. prcsidentl' comigo seer•:· 
t.wio e mais Srs. deputados. E cu Francisco Uonws 13ran1ãtÍ 
1\lootezuma, secretario do m •smo conselho a fiz e assignei.
f(ancisco ElesMo Pires de CurvallhJ e Albuquerque, Jll'<'>•
dente.-Francisco Gonws BrandJo l\lonlezuma, sec~rlJtar in. -
Antonio José Duarte rle Araujo Gonrtim.- ·i\lanuel da Silva 
Cuirnbrn.-~lanoel Gonçalves .\laia llillenrourt.-i\Janoel Ju>•' 
de Freitas.-ThP.odosio Dias ti<J Castro.-.Tosé de i\lello Yarjão. 
-Francisco José de ~liraoda.-.\lauoel dos Santt.s Silvn.-Ml
guel Calmon du Pin e Almeida.» 

Felicitação dos depnlados do governo int~rino perante 
S. M. Imperial. 

« Senhor.-llcfendendo V. \1. lm1wriul os imprC'screp-
1 iveis dir·eilos \lo povo brasileiro, lt'Yancló-o no gozo dt1 
sua poliliru c civil liberdade contm as :u·rogantes ICl]lnli
vas ,]e Portugal, c por llm constituindo o Brasil naç;ro in
dependentP, tem V. i\1. Imperial levantaclo um monn
mento de g loria, que será constantemente respeitado nas 
gerações futuras, sem que até ltoj e tcnhn apparecitlu igual 
na llisloria anligrt ou moderna. Tão altos e nunca iguala
dos feitos ha muito que anllelão os hahicnses 1ir agrade
cer a \' , \1. Imperial; lia muito que rlles têm jnrado em 
seus corações dar a vida por um príncipe cidadão, que 
sonhe quebrar-lhes os ferros porluguez<:'s c snlva-los do 
horroroso cahos da vil anarch ia. 

;, A lutlq lhes obstou a trait;ão de uma junta tumul
tuaria, esc:mva do partido anli-brasilico, em consequen
cia da qual hayonetns lusitanas, cobertas com o manto 
tle constituciona l protecção, se apodcrão da capital da 
província, plano tmçado no centuviralo Ii·bonensc pam 
levar ao cabo o bonoroso projeclo de recolonisnr a parte 
mais feli1. da America, a mais rica e fcrlil, o vasto rrnpe
rio do Bmsil. E', porém, o americano homem livre; de
cretou assim a natureza ao crear o nniver>o ... 

" Os bnhiaqo , Senhor, os vencellores dos b,1lllvos, já 
estão livres .. Preso o inimigo en'l suas trincheiras, não 
ousa avançar um p:1sso, sem que receba çl.as armas bahia
nas a punição elo seu tresloucad·) arrojo: Yem perto o mo
mcnLo da sua total ruina. Nossos pulsos j(t niio roxeão 
gri ihões infames, pr:opl'ios EÓ ele outra classe de entes. 
Nos corações de entes, nos corações bahienscs não cala, 
nem calou nunc;a o monst1·uoso scisma ela divisão das 
provinciaa, E' base das suas inlcnçües a lraternldade, o 
respeito, a olJe<.l~encia e fidelidade ao augusto chefe da 
nação brasileira, ao primeiro dos fmperc~dores do mundo, 
o pai da pati·iu, o defensor do Ilrasil. 

« O sem ore memoravel <lia 2ti de Junho de~le unno foi 
o tleslinarlo pelo Snprllmo Arbitro elos llnpelios para mar
car n feliz época da 1Jolilica regcneraçfío da provincia a 
que Lemos a homa de perlrncer, c cnjo urgão somos. 
Foi aqnclle dia o 1;m que a pall'iolicn Yilla da Carhoeira 
levantou o pen<.lão ela liberdade, e proclamou o paternal 
govúrr10 ile V. M. [rnpcrial. 

u Entiro, com a ligeireza do raio, toda a comu1·~a se 
vio liVI"e, c pela mesrna l"órnw toda a pro1·incin. E urgindo 
a polilica a maior nni tlrtcle uos ll10V1111 CillO", um centro 
ele governança, donde emanassem, dirigiths po1· uma só 
mão, a aclividatle c a força, ao passo (1ue a junta residente 
nu Bahia c in ·tallada a 2 de Fevei'Clro, acobat·dacla pelo 
vandalo. não só não quiz unir-se á can~a da pt·ovincia, 
mas aié proclamou contra ella. 

" Para ev1lar os damnos da confu;;ão nrcordon ll pro
víncia, como primeira medida de defesa, creill" nm go
verno que regulasse os negor.ios do momento, até que 
V. \l.lmperia l outra causa se dignasse delrbcl'llr. 

" .Foi assim que, nomeando cada nma das villas colli
guda~ o seu pi"OCtll'iHlor, se organisotl o conselho de go
verno inlrrino da provincia da llahia, o fJUal. jnlgaudo do 
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seu primeiro e mais sagrado dever o dirigir a V. J\1. Im
perial seus protestos ele obediencia e respeito, escolheu 
para isso dous dos seus membros, que são ns qne. têm 
ngom a honra de f<tllar a V. M. Imperial. 

u Em todas ilS éras grandes, reiterados têm sidos os 
esforços dos sahios e polilicos para convencerem as na
ções de que é sempre epliemrra a grandeza e prosperi
uaJe, que provém de canaes alheios, e não do essencial 
de riqueza pqblica. a agricullura e industria propria. Esta 
verdade eterna, e jH. sanccionada pel;,. experiencia ele na
ções unligas e modernas, foi ainda postergada pela Eu
ropa, e no fim do seculo XV appareceu a moda de possuir 
colonias. Quanto, porém, não tem custado caro ás nações 
que assim o ente ndêriío ! 

u A Inglaterra, potencia da primeira ordem, viu 110r 
vezes !llancllada a sua gloria, principalmente nos dias de 
Delawarc, na questi10 com os Estados-Unidos, e por fim 
reco1ahcceu o erro, abateu o orgui!Jo: são demasiado pu
blicos os acontecimentos da America do Sul para que 
dellcs façamos aflUÍ menção. Povos pequenos têm obri
gado grandes nações a entrarem em seus limites naturaes. 
A Allemanha cllora ainda hoje o sangue allemão inutil-

, mente derramado para 11rmar-se no 1\heno. A Hespanha, 
o primeiro dos Gstados daqudle tempo, não pôd~ vencer 
o denodo hollandez e ao depois o do portuguez; quando 
em . 161!0 uma segunda vez se conslituio nação indepen
dente. 

u A ppareça mais na historia publica dns nações o exem
plo do valor brasileiro, proclamando a sua independen_cia. 
E quanto não distftO della ao demais na perfeição dos 
meios de que lançámos mão para a conseguir 'l Quanto 
não <listão della nos prinr.ipios que adoptamos, e que 
cet·to farão a base do nosso futuro codigo politico? Nem 
nos perturbará a demagogia, ambiçao e instabilidade das 
republicas, nem nos clr.finllaa•á a Lyrannia e prepotenr.ia 
das monarchias absol~ttas. Uma prudente e bem e:ruili
bracla divisão dos poderes publicas. guardada a-inviolabi
lidade e mais direitos proprios da magestade, e defendido 
o sacrosanto direito do cidadão, constituirá para sempre 
a prosperidade, grandeza e segmança do rico Imperio do 

-Brasil. 
u Com quanta satisfação o dizemos! Não desolárüo os 

nossos ca111 pos, nossas povoações e cidades os partidos 
ingênitos das commoçõcs publicas ! Não vimos a fome 
succeuer á abnndanciq, o peste devorar nossos filhos, 
nossos amigos, nossos concidadãos!.. 

<< Povos da terra, aprendei a vindicar vossos direitos, 
respeita a· no&sas instituições; respeilai o primeiro Impe
rador brasiliense, e se quereis ser felizss v.inde obede
cer-llle. M1l graças, Senhor, vos damos pela nossa pro
víncia; mil graças vos sejão dadas pelas geraç.õcs futuras 
pelo iocaleulavel bem que haveis feito ao povo br1lsi
ieiro. 

u A vós, S~nllot·, tudo se deve; fostrs o primeiro mo
vei da nossa indepent!encia polilica e da nossa pi'osperi
dad.L Continuai a ser o nosso defensor; remata i a grande 
e magestosa obra que tão heroicamente haveis começado, 
e praza ao céo que gozeis por longos annos, em par á au
gusta e sagrada pessoa da Impera triz, vóssa condigna es
posa, um Impcrio, qne terá por base o am.or e a gratidão 
dos povos.-Francisco Gl)mes_Branrlão Moutezuma.-Si
mão Gomes Ferreira VeHoso. " 

O GENERAL i\IADE!RA ASSUiiiE O GOVERNO SUPRE;\!0 DA 
CIDADE DA BAU!A 

O geneml ilfíHleira, dispondo da forr;a militar, em 
Mnio dé -1822("·) assumio o governo supremo da ci
dade, considerada praça de guel'l'a, c passou a erear 
novos em pecgos de fazenda e c.hancellaria, uma com
mis$ãO militar e outras repartições; e fez de tndo 
participante a fatal junta provísaria, já só comp0sta 

n Titara.- Paragtnssú, poem:t, IWta historica. 

de tres membros, .o c.apitão mó r Elesbão p,ires, depois 
barão de Jaguaripe, do conego Franc.isco Cardoso 
Pereira de Mello, e do desembargador Francisc.o Car
neiro rle Campos. 

Essa junta, as~im sem força moral e sem mais 
nada esperar, dissolvetf-se, ficando Madeiea senhor 
absoluto da capital da provincia d:t Bahia. 

O EX-PRESIDENTE GERVAS!O PIRES FERRE1RA 11 El! VIAG-EM 
PARA O RIO DE JANEIRO, f: PJU;SO NA BAHIA NO DIA '\!5 DE 
SETEMBRO DE 1822. 

De Pernambuco ainda no tempo da junta h avião 
emig·rado 16 portugnezes para a Bahia, p, constan
do-lhes achar-se a bordo do paquete inglez, o ex-pre
sidente Gervasio Pires 'F'eneira, que havia tomado 
paesngem naquelle navio privilegiado pela bandeira 
ingleza, para transportar-se ao Rio de Jan~iro, onde 
estaria garantido, fizerão contra elle uma represen
tação ao governo, exigindo o seu desembarque, o 
que conseguirão, descmbarc.ando Gervasio Pires 
FeiTeira de bordo do paquete inglez, á noite e 
preso, seguindo, no meio de uma grande escolta, 
para a fortaleza ele S. Pcl1ro, acQmpnnha.do de mui
tos tabemeiros Q caixeiros portuguews, com archo
tes ncce~os, entre vozcrias, insnllos e apupadas;
e não o espancárão, por ir c.om elle o comman
rlante de policia tenéntc coronel Antonio José 
Soar'cs. 

u Illm. Sr.-De ordem da junta provisoria 'do governo 
transmitlo a V. S. a copia inclusa do requerimento de i6 
cmigrddos de Pernambuco, os quaes pedem em-grande 
alvoroço o clesembarqne do presidente da junta provis.oria 
do governo daquella província, que-affirmflO achar-se a 
bordo do paquete inglez, ora chegado, com o fim de man
terem seus direitos e evitarem os damnos que 1:eceíão do 
proseguimento de sua viagem, para que V. S., tomando 
em considmração, e o quanto convem evitar qualquer si
nisl ro acontecimento, á vista ela effervescencia em qUe se 
achão os animos dos que exiaem essa medida, dê a com
pete~ te providencia para se\ffecluar o-desembarque re
quendo. • · , 

u Renovo a V. S. os protestos de estima e consideraçã~ 
com que sou de V. S.-lllm. Sr. G. Penuel, cqnsul da Jla-~ 
ção britanniea.-Muito allento venerador ~ criado.
Fraucisco Carneiro de Campos, secret11 ·io. 

« Bahia,, 25 de Setembro de i822. " 

Gervasio esteve algtml tempo preso, c o indigno 
consul inglez, que consentia que se tl~srespei asse a 
bandeira c o nuvio ele sna nação, mostrando-s13 :in
cliffe!'enlc a tão inaudito acon.tecimento, .110 dia 17 
de Outnbro, escreveu ao secretario da junta, dizendo -
nilo ter recebido de ninguem eommunicação sobre a 
prisão de Gervasio Pires Ferreira, como se vê do 
presente offlcio : ·~ 

« Senhor.-Bahia, 17 de Outubro de 1.822.-Em res
posta ao vosso officio, exigindo saber, pelas razões nelle 
declaradas, se a 25 rlo mez-passado eu recebi de SS. EExs. 
os governadores civis de~ta província, ou de algum delles 
individualmente, alguma carla particular a respeito do 
desembarque do ex-presidente do governo de Pernam
buco Gervasio Pires Ferreira de bordo do paquete inglez; 
tenho ' a IIonm de informar-vos que não recebi naquelte 
u 1a carta alguma particular, nem intimação de qualquel' 
gene1·o ~la parte de SS. El~xs., ou collectiva ou individual
mente, salvo o seu official despachp daquella data, ao 
que respondi no mesmo dia; e alem disto que não re
cebi de 55. FExs. collectivas•ou indivídualmente alguma 

I communicação sobre qualquer ol>jecto. 1 

« 1'enho a honra de ser, etc.-Pennel, consul. >> 
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O )liNlSTRO JOS~ BONIFA.CIO, EU 2 DE ;uARÇO DE •!822, RES

PO~DE ~ESf:RVAOAMENTJ:: AO BARÃO OA LAGUNA SOBRE 

OS NEGOCIOS. DE MONTEVfOBO. 

Os povQ's de Montev idéo estavão firm es c cons
tantes na união com o 13J·asil, e resisLião ás .in t1· igas 
de Buenos .'\ yees. O hal'iló da Lagn na, com mandante 
das nossas i'ot·ças alli, se empenhando para que senão 
desistisse da incorporação da província Cisplatina, 
o ministro José Bonifacio, ern oi'Ocio secl'cto (]atado 
de 2 de Março de ·1822, o instrue do morlo de se con
duzir com as autoridades em proveito da união. 

E, no entanto, estando nós assim de posse de Mon
.. tevidéo, pela esponLaneidade de seus habitantes, 0 5 

. erros ou a iilcUI'ia qne os nosso-s ministros na ge
rencia. das relaçõ.es exteriores commetterão, t•elali
vamenle aos negocios do Rio da Prata, rizet·ão que 
peedessemos essa provinçia Cisplatina, cuja volun
taria acquisição o Brasil havia feito, para Liral-a da 
:mais cr:uel anarchia, liwi1,ndo-a no maior auge de 
peospet•Jdade, á custa do seu sangue e dos seus 
tbP.souros. 

Com islo pel'den:1os, lambem os nossos limites na
turae-s, designados pelo .Rio da Prata; e de então 
para cá não temos deixado de sustentai', á nossa 
custa, a exisLencia pl'ecaria de um ' estado inclepen
dente, que po1· si só não avulta no mappa geral do 
mundo, e que, no entanto, podia uf&nar-se de fa
zer parte de um grande Im perio. 

Depois que pe!'demos a província Cisplatina, os 
erros do nosso governo ainda continuárão; porque, 
se tivessemos seguido outra. politica para com 
aquclles povos, principalmente a de perfeita neutra
lidade ·em sua existencia interna, não consentindo 
que brasileiros se eGtabelecessem no territorio 
Ol'jental, ou quando isto fizessem, se sugeitassem ás 
leis do pai.z, e vice versa; tendo sempre bem guarne
cidas as nossas fronteiras, é provavel que, com a lição 
do passado, c com a estabilidade e florecencia do 
noss9 v-iver social·, ou já estivesse Montevicléo de 
novo incol'porado ao Brasil, ou viesse mais tal'tle a 
J'azel-9; porque cansados aq uelles povos pelas guerras 
civis, pt·eferirião, sem duvida, a sujeição monarcbica 
representativa á anal'chia permanente e devastadol'a. 

L.'lTI\IGAS CONTRA JOSÉ BON IFAC IO: -A MAÇONAHJ.\ E O 

T!TOLO DE DEFENSOR PERPE'fOO DO llltASlL, J::H ~fAlO DE 

• 1822. 

A iniTuencia do ministt·o José Bonifacio na di
recção tl.os negocias puhlicos se vigul'ava c crescia 
em to ,lo o .Brasil ; c o Principe Regente mostm vá 
pot' elle, a mais terna amizade, ch:unand·o·o muitas 
vezes de-pai. 

Não p1·ecitiava mrtis nada pal'a que se levantasse 
conLt·a ~ minisLl'o José BoniftlCio uma opposição 
systcmatwa ~e .todos aquell~s q.ue quet·ião o vali
meolo do Pnnmpe c as altas postções sociaes, para 
dct•ribal-o da influencia que exeecia. -

A dtt·ecção que o ministeo Jo:>é Bonifacio dava 
aos negocias. publicos em crise lão melindrosa, et·a tãg 
acertada que uão deixava flan co pat·a ser combatido. 
Os ambiciosos voltáeclo-se para o P!'incipe, cujo ca
racter impetuoso já conhecião, lisorigeaclo-o, a!i.m de 
minat· por este lado a .inOencia do ministro. O. Pedro 
amava a glol'iu, mas não sabia o que ella era !'eal
mente; por isso deixou-se i iludir. José Bunifncio 
aconselhava ao Príncipe de nãô faze1· mercês, e dcs-

pachos em qunnto durasse a lucta da independcncia· 
e que só_ depois de acda mnda r. !la, e de ser clle ele: 
vado ao tbr·on '> do Brasil, é iilW rleveei;\, com ct·itPrio 
galardoat· os scrviçosdos que fossem henemeritos. ' 
. . Es!a opinião do ministro nindn lllais lbc grangeon 
tnumgos, por ba vet• muitos que estavão a espel'lt 
pe nbtct· <lcspacbos c met·cês. ~lio podcn •lo cllos 
dereibal'O mini slt•o, bu:;cavão de.;:tc1·et1ita-Jo. 

Era José Bonifacio o gnão meslt·e d:1. ft·nnco mar.n 
uat·in, e era nclla qu e exislião disfarçados os i niJ~ i
gos mnis auclaces que olle tinha; e forão t>ille!'; os qnc 
concebrrão o proj ecto dn det'J'ibar o minislt·o, ga
nhando o pt·inuipc pela li,;'onja c pela aLlnlaçãu . José 
Clemente Percii'il estava atlesla deste parliJo, o e1·a 
ser.undado por Joaqn irn Gonçalves Lcdo, padt•e Ja
m~ario da Cunha Barhosa, coronel Nohre~:1., briga
dmro Alves Branco, e outros cuj0s nomes ugurão uo 
monst-ruoso processo rle 30 el e Outubt•o ele -1822, qnc 
publiquei no meu Brasil Bistorico. 

J?sé Clemente levava comsi;,lo os pol'tugupze; que 
ten:nào o podee do~ninislro Alguma <:Ousajá linhão 
consegmdo no antm•l do pl'incipe, quando solem 
l~t·at·ão de Jazel' um acLo pel0 t[ual u prinüipc !IJCs 
ficasse em alguma obt·igaçãu. Dccidit·ãu na lnja Com
mct·cio c At·tcs confét'ÍI' á Sua Altt·za Real o titulo 
el e pi'Otcctot• c defensor perpelno elo B1·asil. 

O dia -13 ele Maio era o do anniver·sa1·io nal11liciO 
de el-rei ~ St·. D. Joio Vi; era di:l de gt·ande. ,gala, 
e o ~nnc1pe Regente dava beija-mão por tão fansLo 
mot1vo, qr:ando José Clemente, com o senado da ca
~ara e seus amigos, que eslavão em lugar conve
mente, no momento ellT l[UC o beija-mão eslava a 
acabai', mandou pelo procurador dt• senado da ca
mara dizet• ao Príncipe, que o senado se achava ás 
pot'las elo paço, e pedia uma audiencin pal'a negocio 
de grande importancia. O Principe rcspondeu:-que 
o senado podia apl'csenlar-s'e. José Clemente leu 
então, na pres~n~a rlo Principc, um cliscul'so, pelo 
qual oll'erecia ú Sua Allczn Real, em n01ne. do mu
nicipio, e da pt·ovincia do B.io el e Jn.nci r o c de Lodo 
o Brasil, o LiLulo de-pl'oLectot• c defensor perpetuo. 

O Princi pe rcspo1~d c u - qne aceita v a gostoso o 
titulo de pt·otecLor peqJCluo, mas que Cjnan.Lo no de 
tlefensot', -o Bt·asil se defendia a si mesmo. 

Em seguida a este acLo, o PriJll'ipc prestou .i um
mento. O mesmo fizerão o srn;11lo da camara t: 
todas ns pessoas que se acilnvfio peesentes(*). A' 
noite rnnilas casas se illnminát•ào. O Principe foi ao 
tbea tt'O, unde SC rccilát'flO Vei'SOS e !'>C dr,t·ào VÍ\'US 

em t·cfct·encia ao aconleéimcnto do tlÜJ. 

O ministro José Bonil'acin sabia tle tudu que se 
prelcnrlia fa zer naquclle dia, pOI'fJ\lP scns flllligos 
lhe ·t·cvelavão o qne so passava nos cluhs de José 
Clemente, Lcrlo, Jannal'io c outros, e por i:;so não . 
r~i SU I'j~l' cza pal'ft cl l~ o que se fez. Não lendo po
clttlo evllaJ o aconlewncnto, po;·que ~alJia rrue o 
Príncipe o desejava, limitou a :;u:t aq,ào em nàfl 
interferir nclle, c em acon:;elbnr fl Sua Alteza o qnc 
dev ia fazel' em semelhanle oonjunctnJ'a . 

O aclnnl titulo de defcnsol' perpetuo qne gozi.i.o os 
impet·adorcs do Beasil, não lem, pois, outra Ol'igem, 
nem melhor l'undamcnLo, que o que aclmu referi. 
Nasceu no seio da maçonaeia, e foi pelos maçons 

(') Acla da cama r a. 
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conferido em o dia 13 de Mq_io do 182~ ao Príncipe 
Regente O. Ped1·o de Alcantara, no paço da cidade 
do Hio de Janeiro. 

(> SR . Ai'iTON IO UE llENEZES VASCONELL()' DE DRUmrOi\D 

1'1\ J'!CIP!A A ~IANDAR PA RA O RIO D!: JANE!IlO NOTICIAS 

DO ESTADO D.E J'ERNA~IBUCO. 

A'i primeiras noticias quo chegárão ao H.io de Ja
neiro mandadas pelo Sr. Antonio de Menezes Vas
concrllos ue Dru mmondt*) furão tão favoraveis, que 
cnchcr;lo de satisfação ao Príncipe H.egcntc e aos 
~eus ministros. Erão claladas dos Iins du mez de 
Fel'ereiro de 1822. 

Di7.iâo cllas fl UO se podia conlar com Pemambuco, 
c pô-lo na vangua1·da do movimento para a inde
pendencia do Brasil. Que os pernambucanos preci
!::a vão mais de quem os conti vosso do que .de que m 
us animasse a marchar. O conceito que niorecia o 
Sr. DI'Ummond nos an imas do ministerio e no do 
Príncipe, não daya lugar a dn,·idar-se do que elle 
nffirmava. 

U Sr. Orummond escreveu ao ministro José Bo
nil'ncio, P ou vi a copia da carla, cujo conteudo me
mor() . Pel'namhuco achava-se então em nm estado 
excepcional. A pm_vincia toda queria a indepen
flenc ía, c niio olhava para os meios, nem temia os 
~ac rifit:ios, que er·ão necessnrios fazer para obte-la ; 
o que queria er·a qnc tudo l:iC fizesse de prompto, c 
flUO se desse uma boa lição a Portugal. 

Ajunta provisorla pelo con trul'io receiava de todos 
e nuu Linha a mesma nobre generosidade. A junta 
era composta de sete membros, se ndo seu presi
dente o bem conhecido Gervasiu Pires Ferreira. A 
' 'onLade deste predominava sohrc a dos outros por 
ta [ modo que se podi<1 dizl'r que a junta era o pre
sidente. 

Na silua~ão em que se achava o 13rasil, com re
lação a Portugal, Gervasio Pil'es Ferreira não queria 
decidir-se ne111 pelo Rio de Janeiro e nem por Lisboa. 
A sua política era cont~mpol'isar com amhos. 

Escrevia com muito respeito ao Princi pe Regente; 
mas nilo cumpria as suas 01·dens, ou illuula a exe
coção dellas. Dfl Pcrtugal aceitava as t'o1·ças mili
lfli'CS, tantas qunnlas Pernambuco podcsse carecer, 
aOm de contet' o Rio de Janeiro un respeito para 
com elle. 

. Concentrava os recursos da pt·ovincia, pal'a_sel'
nr-se rlelles quando a occasiao se npr·escnlasse. 

1\fanoel de Carvalho Pires de Andrade, qne então 
t·ra intendente d:.J marinha, seguia a mesma politica. 
t\ml:os tinh;lo o peosamen!.ü de l'a%er· dePernambueo 
uma I' Cp uhlica segregada do resto do Bmsil, da qual 
rosbcm ellcs os principaes donatarioti. 

t\ cheg;tda de um batalhão porlug-nez a Pernam
buco, quo foi rende1· a outro qut: já lá eslava desde 
18·17, foi, como já disse, quem motivou a ida do 
H1'. Dl'llm moud áquella provincia, pam o fim de es
ela!'cccr os pc1'11amhncanos sobre o que se tratava na 
eôt·tc, com relação á indepcndencía do Brasil . 
~o dia ·t · rle Junho, rounío- su· a camal'a muni

cipal do ~{c.:ire, esland .1 em a!'mas lodos os corpos 
da guarmção, ten rl o cada um dolles enviado um 
official para o reprrsenta!' uaquclla solemne occa-

(') Hoje o nosso primeiro diplomata. 

siào. O clero e o pJvo lambem tinhão t~lli os orgãos 
de sua vonlude. 

P.edi o'.io-se uma acta, que foi pot· todos assignada, 
o pela, qual se declara v a, que a província de Pernam
buco, de sua livre vontade l'cconhecia o Príncipe Re
gente como chefe do poder execut~vo no Brasil, tão 
independente, como o era seu pa1 em Portugal. 

Esta acla constituio o documento mais Jato o ex
plica tivo qu e até então se tinha lavrado no Brasil 
sobre os negocias do tempo. 

A camara do Recife depois de tudo isto feito, par
ticipou á junta, quo cru nome do povo, do clero e 
do exe!'ciLo, clla Linha de levar uma mensagem a pre
::.ença da mesma junta, e que para isso ia pô!'-se a 
caminho com o col'tejo el e que esLava rodeada. 

Ajunta recebeu a camara na salla elas suasses
sões, oslauclo o pr·osiclente no tôpo da mesa, e tendo 
á di rei la e á esquerda os moml.Jros da mesma junta. 
Seguir·ão-sc os offi~.iaes da camara. _ . • _ 

Na outra exn·enudade da mesa estavao os repre
sentantes do povo, clm·o e tropa. 

A camara deu conta de sua mensagem, lendo a 
acta, c pedindo quo o governo sancciouasse com a 
sua as,.;iCtnatura o IJUe ella continha. A sara das 
sessões, lJOm como as immed iatas, esta~ií.o apinhadas 
de gente. 

De fóra do palacio a concorrencia do povo era 
Lambem numerosa. 

Gerva5lo Pires Ferreira respondendo á mensagem 
ua cnmaJ'a, e declarando que a junla não assignava 
a acta a que ~lla se referia, passou a divagar no seu-. 
lido dç excitar o co'nstitucionalismo do puvo. Fal
lou dõ sacl'ificio que elle tinha feito, desde 1817, pela 
cansa da liberdade, vondo-~e naquella occasião aban
donado de seus patrícios, que inad virtidamente es
ta vão pt'estando fé a um estrangeiro, que não tinha 
r·nizes na província, em detrimento aos interesses 
della. 

Travou-se en tão uma discussão entt·e Gervasio e 
os differentes ropresentant~s do povo, clero c tropa. 

O Sr. Deummond não se achava presente a este 
acto publico, que segundo ello me communicou , 
11ertencia exclusivamente ' á provincia de. Pernam-
buco. I 

Disse-me ., que, não queria quo, l,com a sua pre
sença se podesse su ppo1' que clle iufluia direcla ou 
indirectamente para esla manifestação. 

A!guns bons pernamb,ncanos se achavão alli, e 
entr•o elles o honrado Sr. Dr. Manoel Iguacio Caval
cante de Laeci'Cla , hoje "Qarão de Pirapama, ex-presi
dente do senado ; vi e.rão dizer que o negocio es
lava perdido, porque Gervasio Pir·es Forreim insistia 
em não qu erer, e o povo.comcçava a mostrar-se 
inquieto o approvador do que ello dizia. 

Nestes ler·mos pedlào ao Sr. Drummond que ap
pa1·ecessc immetlinlam ento no palucio afim de vêr o 
qu e se devia .fazer· pnt'a evitar algum grande de.· 
sasLrc. 

Chegados a palac.io, en tendeu ainda o Sr. Dru m
r'n ohd que não devia tomar pal'tc naqueile act9 ; 
disse porém a seus amigos o que julgava que se 
devia fazer· para terminar· o inc.idonta; mas o coronel 
José de Bal'l'os Falcão de Lacerda, que se acbava na 
sal:l imrnetliata á em que esta peqnena conferencia 
se passa vu, o que partilhava est~ mesma opiniã~, 
vindo incsper.tdamenle, compell10, por um movl
mento repentino, a que o Sr. Orummond entrasse 
na sala tlas sessões . 

' . 

• 
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A. apvariçào deste cn.vallcit·o alli mudou complc
Lamcntc de face as questões pendentes. Gervasio 
Pires Fel'reiru esmoreceu, cabindo na cadcim, e le
vantando-se alguns minutos depois quiz mostrar ao 
Sr. Dmmmond a fidelidade com que a junta se ti
nha havido, lauto pal':t com o Príncipe H.egente, 
como para com o governo de Lisboa (*), e, I:Ocando 
a campainha, ordenou qu e nm tal Sr. Passos, a qne 
clle cbamoll de of[icial-maior, tronxesse alli os res
pectivos livros de t·egistros, reserrados, pnra se fa
zer a devida loilura. 

Chegado a o~te ponto o Sr. Drummonrl, que até 
éntão Linha fi cado em pé junto á mesn, do lado 
oppos to ao pt•esi.cle.ntc, sem prot'erü· uma só l)alnvra, 
interrompeu o presidente ela j un la, dizendo, q uc clle 
julgava que ninguem estava alli encnJTegaclo de fa
r.er o peocesso á junta, c. que por isso totla a cxhi
bição de documento, fosse em defesa, fosse em 
aê'cusaçilo, era causa inteiramente inutil. 

Rutrando na qn estão, disse r1ue clle Ü1 de um 
lado a pro vinc.ia de Pernamhnco manifcsLando a 
sua vontade, c rio outi'O a junta pr·ovisoriu em oppo· 
sição á essa vont.ade, que para sahit· deste ombai·aço 
não havia senão nm expediente: era L1ar-5n ajuntn 
por dissol vida e a peovincia elegei' outra que a subs
tituissc. 

Fóra dabi tudo o mais red nzia-se a discussão es
teril, que não abonava a capncidade de ninguem, 
mas que porlia dar n1,olivo a acreditar-se que a boa 
fé falluva em alguma })arte. -

.Estas palavras ílzer·ão grande impressão no audi
toria, e depois rle alguns pequenos incidentes o go
verno instantaneamente .declarou que a junta es
tava prompta a assignar a a~La, tal qual se achava, 
comLanto que o fizesse declarando que era pela von
tade do povo. 

Esta sessão durou até ás 5 hot•as da tarclh, lendo 
em ucto contínuo, por exigencia·do Sr. Drummond, 
se prestado juramento ao que esLava vencido, e que 
o secretario passasse a convida r as autoridades ci
vis, militaees c ecclesiaslicas, a virem pt'eslar o 
mesmo juL"amen lo, hem como que. participasse logo 
ás camat·as municip3es da provincia o occorrido, 
afim de qlle cllns prestassem e fl7. essem prestar o 
mesmo ,jummento de cberlioncia e fidelidade ao 
Principc Regente, como chefe supremo do poder 
executivo do Br·asil, tão independente como era seu 
pai em Poelugal. Cedeu, porém, desta cxigoncia ás 
poudet'açõcs do padr·o Laurentino, secretario da 
.i unta, c o juramento ficon adiado para o dia se
guinte. 

Gervasio rlcu conta tlc tudo ao congt·osso de Lis
boa, e, na ax posição que fez, accusa ao Sr. conse
lheiro Drummorul, chamando-o de ingrato aos be 
neficios que clle c o:; sem; recel!crão da muniOcencia 
real, confundinêlo assim a geaLidão individual com 
o interesse da causa publica. 

A. iUNTA PROVISORIA E AS CORPORAÇ ÕES DE PI:RNAMBUCO 

PRESTAO J(JIIAiiiENTO DE OBEDIEIICI.\ E flrH;LIDADE AO 

P RINCIPE n~GENTE. 

No dia 2 ele Junho de 1822 pl'eslcu-sc jul'amenlo 
de fidelidade no Principe Regente na cumara muni
cipal do Recife, o•1rle comparecPl'flo o prcsid onlc 

('I Vide o Diario rl•r.s côrles eons!itui11tes de Portttgal . 

e m embrgs da junta provisoria, o govórnador llas 
armas José Corr·ca de Mello(*) c as rlcmais auto
ridades civis, m li i! ares c ccclesiasticas. 
. Nesta occasião o peesidcnlc da junta pretendeu 

ameia pot• pal:tvt·.~s c pot• Ja~r·imas, rrue dereamava, 
comover o aurlilo rio e ann,ullm· n sessão i1a vospera, 
mas natla conseguia, .P?r~ue o Sr·. Drummo~d 1 que 
se aehaYa pr·escntc, tl~rigwdo a palavra aos crrcums
lantes, com razões convincentes, pôz Lermo a dis
cussão. 

Então o pr·ocurrtdor da camara ele uma das ja
ncllns do paço do conselho, desunrolou o c Landnr'te,~ 
c derão-sc os ri v as do cstylo, ao quo a tropa respon
deu com trcs salvas de alegria, e n reconhecimento 
d.o Pl'incipc ~egenLe, como chcl'c do poder exccu
~tvo no Brnsii,. sem rcstricção, foi pt·oclamado tão 
llldcpendcnte como seu pni era em Portugal. Este 
acto dos .pernambucanos, no 1o de Junho ele 1822 
foi um aconter:imcnlo de gra nde imporlanein, e qu~ 
muit!l inOu encia teve nos negocias políticos do 
Bmstl. 

O rei O. João VI, regressando a PorL11 gal nomeou 
sr.u filbo, sen lugar-tenente tlll Bell.sil, rcslrin~>indo 
a autoridade q;,c lho cedia á rcg·~nc ia do m

0
esmo 

Bm!>il. 
Pemambuco, porém. pelo seu a elo do '1 o de Junho 

rec?nliecendu o P1·incipe como c:hofc do poder c~o
cutrvo, som rosl i·lcção, abolio o dCCI'Olo elo rei. 

O Príncipe era já o chefe independente do poder 
executivo M ürasil; c nesta parte esLava a sep:L
ração e a incl cpen clcn cia feitas. Só faltava separar 
o. poder legisla tivo, poequc os nossos clcpuludos 
ameia esta vão no congresso de Lisboa; c foi isto o 
que se lez depois. 

Nu mencionada acta de 1° de Junho {que adiante 
Ll'anscreverei J de 1822, ficou ouLrosim assentado que 
se mandasse uma c1Qputação de trez membros a com
primentar e felicitar o Príncipe, sendo um d'elles no
meado pela junta provisoria, outro pela cnmara 
municipal, o o Lorceit·o pela Lt'opa. Esta doiHltação 
assim composta, partio para o Rio de Janeiro a 
llordo da escuna de guerru Ma1·ia Z efirina, onde 
chegou no dia 17 de Julho, com t5 dias de viagem. 

Officios da junta prodso1'-ict dirigidos a S. A. o Príncipe 
Regente e a el-rei o Sr. D. João VI. 

" Senhor. -Diversos modos do pensar, 111hos, ou da 
ignorancia, ou ele algum espírito cleso rgan isador, indu
zirão a uma meia duzia de moços inoxperlos a que se di
rigissem á camara desta vllla,anm dL' la \'rnrcm um lermo 
pouco conforme :\ordem c boa mnrcba, que devem di
rigir os negocias, e interesses do reino unido. Esln junta 
julgou devei' re,.ellir·, qnanto em si eslaYa, uma Lal pre
tenção, que sem du vida seria do desagrado de Vos~a Al
teza Real ; pois que se rlirigia a atacar· as altribuiçõcs 
uo Sua ~Iagestade Fidelíssima constitucional ; o firmes em 
nossos princi[Jios proceclemos do motio que se lô nas actas 
das sessões da junta, e da ,.e,·enção da camara, que lemos 
a honm de levar, por copia, ú consideração de Vossa Alteza 
Rea!, br.m persuadidos de que Vossa Alleza Hcal, furA 
justiça aos procediml!n tos pacíficos, c legnes, com que 
nos houvemos. 

" Ao mesmo temp o, podemos affirmar a \'ossa Alteza 
nea l, que lodos os mesmos moço<:, que tão enganada
mente forão levados por uquelles espíritos inquietos, se 
achfio tão cnversonhados, e corritlos da sun lcl' ezn, que 

('J Ccmo em portugue1., não obslanle o juramento, ~m 
LHevc tempo os pemambucanos o mandárão embora. 

44 
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só cuidão em exprobar os autores da força, e que todos 
procurão mostra1·, que foriío illudidos debaixo das appa
rencias de zelo pela gloria, e honra do Vossa Altel.a Real, 
como se collige da acta da sessão da junta. Devemos 
porém levar ú consideraçfío de Voss'l Alteza Real, IJUe não 
tendo nós lido algum procedimento contra os lãulores 
daquella arriscada comrnoção, para evitarmos algum cle
sassocego publico, e principalmente porque uo seu delírio 
parccião escudar-se com o .sagra·Io nome de Voss'l Alteza 
Real; com t;ulo, vendo por· um lado que é lrisle, e de 
funestas consequencias o mào exemplo de irem dons, ou tres 
paisanos aos quarleis militares induzir a tropa, e aliciai-a 
para tomarem deliberações,ou obrigar o governo a toma-las; 
e por outro lado, que mais direclamente o[endidas em tal 
dcsaguisado forão as sag radas pessoas de Sua l\Iagestade 
Fidelíssima constitucional, e de Vossa Alteza Real, ou
samo~ pedir a Vossa Alteza Heal que se digne dclcnni
nar-nos o que deveremos obrar. Tudo isto lemos levado á 
consideração de Vossa \Jageslade, como consta do officio 
que por copia lemos a honra remctler a Vossa Alteza 
neal. De caminho aproveitamos a occasião de renOI'ür 
todos os no~sos protestos ele amor, respeito, obediencia, 
e firme adhesão á real pessoa de Vossa Alteza, e á dy
nasth da real casa de Bragança, certos de que Vossa Al
teza Itcal se dignará de aceita-los por sinceros, e cor·
diaes, e para testemunho mais í\UlenLico da nossa since
ridade temos a honra de cn via I' o nosso co !lega o lllm. 
Felippe Nery Ferreira, membro desta mesma junta, por 
entendermos, que será muito do real agrado ele Vossa Alteza; 
e porque nesta qualidade está mais ao facto do todos os 

-nossos procedimentos, e do estado aclual das cousas desta 
província, aflm de mais promptamenlc poder informar a 
Vossa Alteza Real, quaUilo se digne querer envia-lo. 

\< Deos guat·de a v. Alteza Heal, por muitos annos, 
como nos é mister, e cordialmente o desejamos. Palacio 
da junta provisoria do governo da província de Pernam
buco 28 de Junho de ·1822. -De Vossa Alteza Heal sub
ditos muito obetlienles e leaes.- Gervasio Pires Fern~.ira, 
presidente, Bento José da Costa, Joaquim José de Mi
randa, Manoel Ignacio de C_arvalbo, Antonio José Victo
riano Borges da Fonceca, Lamentiuo Antonio 1\Joreira de 
Carvalho, seci'Clario. n 

" Senhor. -Pelo officio de 27 de" Março do conenle, 
que tivemos a honra de dirigir a Vossa Magestade, e pelas 
copias nelle inclusas dos ol'ficios de 18 c 26 do mesmo 
mez, que havíamos escriplo a Sua Allez.a l\eal o Príncipe 
llrgente do Brasil, LerA Vossa Magestade observauo, que 
a nossa fmnqueza em representar os inconvenientes de 
alguns decretos do soberano r.ongresso e de Vossa Mages
taclc, and•t 1·a a par do nosso dever, tanto nos termos res
peitosos, com que enunciavamos os nossos sentimentos, 
e reprcsenlaçiics, quanto na firmeza do nosso juramento 
de amor, e fi •lelidatlé ao soberano congr·esso, e á Vossa 
Magestade. Não podíamos, Augusto Senhor, apresentar 
prova mais decisiva destes sentimentos, do que a roga
liva qne fizemos a Sua Alteza Beal de não extranhar-nos 
a demora na execução elo seu real decreto de 16 de Feve
reiro, entretanto qLle não recebíamos ulleriores esclare
cimentos, por· is5o que, além dos fundamentos naquelle 
officio ex pendidos, e por nósdil'igidos á camara desta vil la, 
como da copia n. ·I, elle nos parecia encontr·ar·-se com as 
atlribuições de Vossa Magestade, e do sobe rano congresso. 
Com qnanto fosse feliz e política a lembrança elos nossos 
irmãos paulistas, c generosa l'esulução da Sna Alteza Real 
de espaçar sua resiclencia entre nós, para mais firmar a 
união ela grande família portugueza, e melhor escuda1· as 
nossas representações, jamais o espiriLo de partido po
deria facinar-nos, para que bonvesscmos de aberrar da li
nha de cond11rta, que nos havia Lraçado o nosso proprio 
juramenlo. l\tarcbando pela estt·ada da honra na mais 
perfeira harmonia dos nossos devores com os nossos di
reitos, não podíamos deixar do desag1·aàar a alguns espi
ritos desinquielos c ambiciosos. 

u Esperançadns esles de que recohi ri11 sobro clles a 
eleição do alto emprego de procur·adorcs de província de
terminados pelo sobredito tl ecr·eto d~ ~ua Alteza neal, e 

julgando em su-a Eslupida ignorancia, ou por seduzidos 
ou vendidos a alguns aulieos, que agradarião a S. A. Real' 
com procedimentos irregulares e inconslitucionaes en~ 
trárão no projeclo ele obrigarem, por meio de intrig~s, a 
que se desse desde logo execução ao sobredito decreto 
dando-lhe ainda mais extensiva intelligencin. ' 

" Constando-llres, porém que o governo, de commum 
accordo com as camaras desta província e com o ""Overoo 
da Parahyba, espemvão por ulteriores esclareci~enlos e 
ordens, tanto de S. A. Real, como de S. Magestade, para 
saber-se._dcter~Jinar em negoci? de tanta monta, e em 
quQ pod1ao pengar a lrunra e a liberdade, tom~rão outra 
vereda, e, reunidos em convcnticulos, paojectárão ora a 
deposição do gov~rno, que obsta v a a seus ambiciosos 
projectos, ora a deposição de alguns dos seus membros 
que mais se IIJ"es antulhavão com energia e firmeza de ca~ 
racler, e ?ra, finalmcn.tc, obrigarem o go1•erno a assig
nar a mars atroz perfid1a, qual n de acclamar o Prineipe 
negenle independente de Vossa i\'Jagestade no excrcicio 
do poder ex~culivo, que aliás lhe fôm por· V o sa l\laaes-
lade delegado. c , 

" Por estes meios contavão conseguir· perante s. A. 
Re" l e_mpregos e llonm~, sem se lembrarem que estes 
procedimentos, além de Irregulares e subversivos da or
dem. social, erão. po~· extremo injuriosos ao amor filial e 
s~n11!nentos const1Lucro~aes de S. A. Heal, tantas vezes e 
tao francamente enuncrados para que deixassem de in· 
.correr na sua alta iodignaçito. 

,, Obslando a~ém dist_o a .opinião publica a favor do go
v~r~o a ~xecuçao ela pnmerra e segunda lembrança, lan
çarao J!laO ela_ terceua, com_o ma i· propria para iliudir 
algu~s JOvens, mex_pertos offictaes_mililares, que julga vão 
prec1sos pa!·a apo1ar se;us desvano~ com a força das ar
mas, que aliás era lnant1da pela naçao para a sustentação 
da ordem .publica. -

" i~m seguimento de tão dam?ado preject-o, c depois de 
seduzuem alguns moços offiCJaes, cougregárão-se nos 
quarteis de artilharia enl a noite do dia 31 do passado, e 
com o sagrado nome de S. A. Real e protestos de ser essa 
a sua real vontade, poderão allucinar, em um conseiho a 
q~~ forão chamados os ch~fes dos cor~os de linha da guar
mçao desta praça, o debmxo do especroso pretexto de que 
o governo não prestava a devida obediencia a S. A. Real· 
poderã? allucinar, com magna o repetimos, a inexperf~ 
officwlidarle, e com a promessa de se restringirem a uma 
regular representação ao governo ; poderão illuilir os 
chefes convocados afim de suspenderem a execnÇão\de 
seus deveres. " 

" Com a noticia ele um la! ajunt~menlo orreu o pre
sidente deste governo á casa do g vernador dits armas 
pelas 10 horas da noite, e, fazendo c nvocar· os clrel'es d~ 
forçO. armada, estes mesmos protest<irão que, tendo elles 
reduzido os far.ciosos a conterem-se topJ o rep11e.sentareru 
aO governo suas prelenções, podia o governo estar des
cansado. 

" Assim seguroS', o presidente se retirou p11ra sua casa 
e dons dos facciosos fizorão marchar para o c:tmpo d~ 
Erario, llll madr.JJgada do 1• do corrente, o esquadrão de 
cavallaria, e outros l'agárão pelas ruas a ajuntarem os 
seus apaniguados. E, snpposto que alguns officiaes do 
1 • batallü'io tivessem feito recolher aos seus quartcis ·os 
soldados, que o espírito de novidade ou de scclucção ha
via conduzido ao campo para se unLrem ao corpo de ca
vallaria, c que e~Le mesmo depois se retirasse, esmore
cido talvez com a falta de apoio dos outros corpos, on 
COITigit.los pelas prudentes reflexões de alguns cidadãos 
honestos, torJavia não parárão em sua cl'iminosa maJ•cha. 
Bandeados com alguns outros oillciaes militares, e alguns 
paisanos de todas as côrcs, l'uzem convoca1• a camara, e 
conseguem lavrar o termo por copia, e ul'anos com passos 
tftO agigantado,, livres do l'cceio de serem repr·imidos, e 
confiados na artilharia, marchão CO!ll a mesma cam!tra 
pam a sala das sessões elo gover·no. 

" Ali i represenlàrito, com manifesto apuso da nossa in
dividual fntqucza, do rcspeilavel nome ue S. /\. Real c da 
consicleração devida a um governo legalmente cstabele 
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cido, a iosultante scena, que, por copia, levamos á pre
sença de Vossa Magestade. , 
· «Felizmente, se clla por um )aclo nos eleve envergo

nhar, como .pernambucanos herdeiros da fidelidade dos 
Vieiras, Negreirgs e -Dias, ella mostrará por outro lado a 
Vossa Magestade que este governo nfto fôra cr~ado para 
ser perjuro, e que, comquahto fosse obrigado a ceder ao 
imperio das circmustancias, como lhe ditava a prudencia 
e o amQr da humanidade, jámais perderá de vista a es
trella pol'àr do seu dever, 

!' O oàio publico, que sobre si chamárão os autores ele 
semelhante assuada, acabará ele convencer a Vossa Ma
gestade que o crime de alguns aventureiros c baqdiclos 
não deve estendet·-se ao brioso povo pernambucano~ 

'' O respeilavel e adorado nome de S. R. o Sr. O. Pedro 
de Alcantarél, com ~ue estes facciosos se escudúrão p'ara 
(Jerpetuarem tão criminosos feitos, tem suspendido a sua 
justa punição, e !lfto -podendo duvidar do interesse que 
S. A. Real tomará em desaggravar o seu nome, a sua fide
lidacle· e o ·seu amot· filial tão cruelmente llltrajado, Lemos 
julgado mais prudente esperar pela sua real resolução, 
do que adiantarmos um processo em circumstancias tão 
delicadas, e ·ora aécrescidas com a demora .dos navios 
dessa côrte. ' 

u Verdade é que alguns periodicos do Hio de Janeiro 
nos têm feito assustar com a sua desorganisadora li.ngua
gem pela soi"Le daquella província; a respeito, porém, 
que vimos de S. A. H.cal sobre uma representação da ca
mara do Rio de Janeiro, e que tão decididamente mostra 
a firmeza do seu real caracter, e dos principias Ele direito 
natmal e das gentes, por que se dirige a despeito de· al
guns aulicm>, nos tem sobremaneira consolado na delJ
cada posição em qpe se achão os dous reinos de Per~ug~l 
e Brasil, e a opinião geral dos habitantes _desta provmcta 
nos afiança a mais firme união com seus irmãos portu
guezes, qualquer que seja o local do seu nascimento, e a 
mais indelevel fidelidade ao soberano congresso e a Vossa 
Magestade, a quem Deos guarde, como centro ela união e 
da publica tranc1uilliclade. Palacio, 1.0 de Junho de 1822. 
Conforme.-Laurentino Antonio Moreira de Carvalho; 
secretario. >l 

Termo de ve1·eaçllo e representação do povo da vil/a do 
Recife..._:le Pernambuco ao senado em o 1 • ele Junho de 
1822, e sua conclusao no seguinte dia. 

" Em o primeiro dia do mez de Junho de 1.822 ann.os, 
nesta villa do Recife e. paços do conselho de~ la, a~nde se 
achavão em vereação o juiz de fóra pela leJ pres1dcnL~, 
vereadores e .procurador abaixo-assignados ; e sendo ah1, 
comparecerão neste senado, como prrocu~·ador d? povo, 
Basilio Quaresma Torreão, com o povo abaJxo-asstgnado, 
e por parte do baLalhão de artilharia desta praça o 2" t;
nente Vencesláo Migu.el Soares; por parte do i • batalhao 
de caçadores, o ca{)itilo Joaquim José da Stl v a Sa,nttago; 
por parte do 2• batalhão de caçadores, o alferes José 
Francisco Vaz ele Pinho e Carapeba; por, patte do. esqua .. 
drão de linha desta praça, o alferes Manoel Antom? I-Ien
riques Tots ; , e por parte do clero o Dr. AntoniO J.osé 
Coelho.; e todos juntos requerem a este senade ser von
tade unanime do povo, e das sobredtlas corpora9. es, que 
fosse reconhecido e proclamade regente do Bras11, com o 
poder executivo, o Serenissimo Sr. D. Pe~ro de Alcan
tara, príncipe real, ·independente do execut1vo de _Por~u
gal, mas em tudo o mais sujeito ás côrtes extra~n·dmanas 
e constituintes elo reino unido, com adhesao ao Sr. 
D. João vr, rei constitucional do dito reino, e união aos 
nossos itmãos ele Portugal e Algarves, em tudo o que se 
não encontrar com os nossos direitos. 

" Requerêrão mais que este senado, como seu orgão, 
representasse á lllm. e Exma. junta provisoria desta pro
víncia que fosse na presença de todas as Lropas o mesmo 
proclamado solemnemente, com vivas de acclamação, o 
Príncipe Real" o Sr. D. Pedro ue Alcantara, regente cons
titucional do reino elo Brasil, para dar execução ás leis 
promulgadas pelas córtes geraes e exlraordidarias, e que 

tudo isto fosse fit·mado com o juramento solemne rh 
Exma. junta provisoria, do lllm. e Exm. govemador da~ 
armas, junta da fazenda e todas as mais autoridades ; e 
fodos prolestúrão amor, respeito e obediencia a"O Exm. go
verno pwvisorio, a quem desejão a consel'Vação do seu 
cargo. • 

u Hequerêrão mais que o mesmo senado representasse 
da sua parte ao ·mm. e Exm. governo provisoJ·io man
dasse um deputado seu, para, com um deste senado e 
outro das tropas, fazerPUÍ participante deste acto a S. A. 
H.eal, e requererem o que fôr a bem desta província; e 
logo pelo procurador do povo farão dados vivas ú consti-. 
tuiçtío, ao Sr. D. João Vl, rei do reino nnido, e ao Prín
cipe, regente constitucional do reino do Brasil. 

" Afinal, declarál'ão..todos que a indepenclencia elo po
der executivo de Portugal, que acima se disse, deve en
tender se uma delegação do poder execulivo, sem rr.slric
çao alguma. E para de Lu do constar, mandúrão fazer este 
tr.rmo, em que assignárão. José Maria ele Albuquerque 
e _ Mello, escrivão ela camara, o escrevi.-João Lucia da 
Costa Monteiro.-Francisco ele Barros Falcão de. Lacerda. 
-Luiz José. Nunes de Castro. 

(Seguem-se mais 69 assignaluras. ) 
" E passando este senado ao paço do Exm. governo 

provisorio desta p~:ovincia, acompanhado dos deputados 
declarados no Lermo reLro, e lido o Lermo de vereação em 
presença da Exm. junta do governo provisorio, do clero, 
tropa e povo, que se achavão presentes, asliignárão. José 
Maria de Albuquerque e Mello, escrivão da camara, o 
escrevi. Em consequencia do valo do povo.-Gervasio Pi
res Ferreira, presidente. -Bento José da Costa.-Joa
quim José ele !Vliranda.-Manoel Jgnacio de Carvalho.
Felippe NeJ'Y Ferreira.-Antonio José Vicloriano Borges 
da Fonceca.-Laurentino Antonio 1\loreira de Carvalho, 
secre tario. 

<< E no mesmo aclo a camara-dita, pelo seu presidente, 
deferia o juramento elos Santos-Evangelhos á Exma. junta 
provisoria, de adhesfto ás CÔI'tes, e cl-rei e ao Priucipe 
regente constitucional, na fórma do Lermo retro; e de 
como assim o recebêrão e promettórão cumprir, assignã
rão. José Maria de Albuquerque e Mello, escrivão da ca
mara, o escrevi.-Gervasio Pires Ferreira, presidente. 

(Seguem-se as outras assignaturas.) 

Tenno de juramento ao Exm. governador das armas a 
este senado, aos tribunaes, tropa e povo deste termo. 

u Aos dous -dias do mez de Junho de 1.822, neste villa 
do Recife e pa~os do concelho della, aonde se achavilo o 
juiz de fóra pela lei, presidente, vereadores e procurador 
abaixo assignaclos; e, sêndo ahi, comparecêrão os Exms. 
Srs. da junta provisoria desta provincia e o Exm. gover
nada!' das armas José Corrêa de Mello, com toda a sua 
officialidade, e a Illrna. junta· da fazenda e autoridades 
desta praça, os quaes todos cleclarárão estarem confor
mes aos termos supra e retro, e de prestarem o jura
mento de obediencia e fidelidade, como prestárão nas 
mãos do Exm. presidente ela junta provisoria desta pro
víncia a camara desta ·villa, o todas as mais corporações e 
autoridades nas mãos deste senado, juramento de fideli
dade e obediencia, torna-se a repeti!·, ao soberano con
gressQ da qação portugueza, a el-rei o Sr. O. João vr; ao 
Principe Real o Sr. D. Pedro ele Alcantara, regente cons
titucional do Brasil, na fórma dos lermos retro. 

· u E logo o Exm. Sr. presidente ela junta do governo 
provisorio desta província deferia ·o juramento dos San
tos-Evangelhos à Illma. camara desta villa, a qual pelo 
se'u presidente deferia ás mais corporações e autoriclacles, 
as quaes todas de como o recebêrão e promcttêrão cum
prir, assignárão. 

u E, logo· no mesmo acto, disse o Illm. presidente da 
junta provisoria, que, podendo ser suspeita a necessidade 
deste novo juramento, de que a sua conducta e da Exma. 
junta do governo até hoje divergia dos sentimentos de 
amor, fidelidade e respeito ao soberano congresso, a e l
rei o Sr. D. João VI, ao Príncipe Regente elo Brasil, tudo 
constitucjonal, declara vão que taes tinhão sido até hoje os 

; 
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seus sentimento;;, jura vão que senao até morrer; se
gundo, que não ten•io 01Scido para escmvos jamais se su
jcilariàu ao d~spotisrno ministe1·ial, qualqul'r que ellc 
fosse r. . porl.esse reviver; terceiro, qn':! protestavão n1o 
sacrificai' os interesses dPsta proviiH;ia, e, pelo, contrario, 
sustenta-lo.; :'t fot·r;a de armas contra qualquer <[UC os pre
tendesse invadir; c, finalmente, quarto, <plc, dependendo 
a forç.(t pl1ysica e. moral r1a união das suas par~es inte
grantes jttrl'io ú lace do gmnde Deos tlns exet'Citos pro
mover c r.oneOtTer pam a união da grande família portu
gueza quanto em si depender, o que, ouvido pelo llln!. 
senarlo declarou estar conforme com os mesmos scnli
mentos' i o mt'smo foi appt·twaclo e seauido pelo Exm. go
vernador das nrml<, com a sua officiaiidarlc, corpot·ações, 
e autori•laJes e Lodó o povn i e achando-se pre_se nlc o 
Rev. conego .José l\ehello Pereira Tol'l'es, que fora cn
via,lo pelo Illm. cabido desta diocese , como seu dele
gado, em virl11de de um om~io dn data do 1 ·· do corrente, 
que foi dirigido ao dito lllru. cahido para concot•ter na 
presente juncção e dar o seu parecer, disse o dito co
nego que eslava conforme em lodos os sentimentos da 
Exma. junta provisoria c mais repartições, pois a tudo 
annuia de bom gt·ado por estar conforme aos seus senLi
menlos, como já disse, c ao respeito que devemos Ler a 
el-rei COtTSlilucional o Sr. D .• João vr, ÚS cortes e ao 
Pt•incipo r,egente do llrasil. 

<~ Declarou o senado, na presença de todos, que a bre
vidarle com rme o povo requereu a delibet·açfto deste aclo 
não deu lugar a convocar-se a Cillllal'a da capital, c todas 
as mais da província, indispensavcis a este aclo, mas que 
ficavão de accordo pot' ufficios participa-lns do sobredito 
acto e procnrnr a sua annuidade; e para qe tudo constar 
mandúrão fazer este lermo, em que nssignárfu>. José Ma
ria de Albuquerque e Mello, escrivão da camara, o es
crcvi.-Gct·vasio Pires Ferreira, presidente. , 

iSeguem-sc mais 1.35 assignaluras.) 

Sessc'io (lo 1. • de Junho. 

u A's 10 horas ua manhã mandou a camat·a annunciar 
ao governo, o qual se achava em sessrtq, que Linha objecto 
de grande moula a t1·atar, e dava pat'le de que vinlta á 
sala do mesmo governo ; por este foi-lhe respondido que 
podia apresentar-se. A pparcceu a camara, levando com
sigo uns quatro officiaes, que se dizia cada uc-:1 ir por 
parte do Mu corpo, a saber: um por parte do esquadrão 
de cava.lluria, um por parto do corpo de artilharia, outro 
por pnrln 1lo 1• halalltão de caç.adorcs e outro por parte 
do 2" batalhão de caçmlorós, e com estes quatro officiaes 
ia um paisano, chamado 13asilio Quaresnta Torreão, que 
se dizia procut•a(lot· do povo. • 

u Não uppareeeoJo o padre Cocll10, que, segundo se 
disse, era procurador tio clero, o forão cbama1·, e ião se
guidos de alguns moços milil<trcs e ele muitas gentes de 
côr c do ealt:as. Apresentou-se a camara na sala das ses
sões do governo, leu o escrivão da camam o termo dito 
de vcrcaçao; lido o qual o bar.ltarel ~rauoel fgnacio de 
Carvalho, mrmbro do governo, qne eslava presidindo a 
sessão por não se achar o pt·osid enlc, perguntou : ,, Que 
quer, pois, a lllma. cama r a e os Srs. procuradores? n 
" Q11c o l~x·n . governo u,;signe, d(sserüo clles, solemt,e
mentc, c faça. publicat· este juramento de fidelidade c rc
couhccinHmlo de regencia do Princlpe !leal, n ao queres
pondeu o pt•csidenle interino: 

'' Pct·smt<-lo-me que um tal ret:onltecimento e jnra
monlo é o mais ofl'ensivo à alta dignicladc de S. A. H. o 
Príncipe net:enle, M seu bom senso, contmdilorio aos 
seus regios procellim~uros, e igualmente offensivo á fé e 
lealdade do toda esta província, romo passo a provar: é 
ofi'cnsivo it alt:\ dignidade ele S .. \. neal, porque suppõe 
qnA o Principn Iteal jà esteve algum tempo tleposto da 
rt'gencia que lhe delf'gou S. )J. o Sr. rei o. João Vl; é 
ofi'eusilo ao bom se1lso de S.,\, Beal, porque é julgarmos 
que rllc poderá approvar uma deliberação, que ataca as 
atlrihuil:ões da~ cortes, ~sobretudo de cl-rei, que insti
luio o Príncipe neal em regente do reino <lo Bt•asil c nelle 
sr.u lugar-tenente; é ofToJnsivo c ccnlraditorio nos seus 

régios procedinlenlos, porque tendo-se levanlado uma 
voz no Ilio de Juneit·o, que diizia-Vi1a o Sr. o. Pedro, 
rei do Brasil-0 mesmo Princic;c negenle, tomando- o tom 
digno do seu alto poder, declarou que a esse respeito nem 
uma só palnl'ra, e porque mil vezes ~ern prÔ!eslado r..om 
a maior sinceridade que nunca tralliri< os seus jurmnen
Los, e que ltaverú como réos d!~ alta traição os que se di~ 
rigisscm a trahit· o jul'amento dado, é olfcnsivo, final
meu te, Ú f& e lealuade de toda e'Slil [li'OVincia, JlOI'Cjlle 
suppõe que algum momento ella deixou ele reconhecer e 
O!Jcdecet· it regcncia de S. A. J\eal. quando, pelo contra
no, o governo lcm mostrado por factos a sua conducta 
regular, e de toda a província sobre a nossa obediencia á 
regencia de S. A. Heal, e até o mesmo rr.al Senhor o tem 
reconhecido, como se lê na régia portaria do 1 o de .\bril 
do presente anno, a qual, por ser de muita honra a este 
governo, e por conseqneocia a toda a prbvinda, e de 
grande prazer a todos, se mandou imprimir e espalhar 
ltavet·úõ lres ou quatro dias. 

" A' vista destas razões e !le algumas reUexõcs inler
t;tedias encolheu os hombros o que se dizia procurador 
no po1o, e os mais ditos procuradores 11cúruo immo\eis. 
EoLão, rompendo pelo meio da turln, se aprtlscnLou c in
trometleu a !'aliar um bacharel Mayer, que linha sido no- , 
meado pel,t cumara para ir ao Rio de Jane-iro beijaP a mão 
a S. A. f\eal por ler lido a bondade de fiear no .(3rasíl, no 
que nos parec;a iria um grande bem a todo o reino unido, 
e disse: 

" Nilo ó <tue o povo duvide da fidelidade do governo 
nem da sua firme adhesão á rcgencia de S. A.. Heal, mas 
é por que um certo periodico, que tem por titulo Segm·
?'eqa, fez publicar no n. U, e é por isso que o povo de
seJa que este gover·no desminta aquella folha, prestando 
de novo este juramento. 

" A isto replicou o presidente interino: Bem se deixa 
v(!t• q11e a impruclencia e desvario de uma proposição 
avanç'ada por um periodico não pódc desmentir fac tos tão 
incontcslaveis, nem póde mover um povo a exigir novi
dades; a régia postaria do 1. • de Abril, mandada por S. A. 
Real dissipa todas as duvidas, e, se ainda restar alguma. 
d.uvida, Vossa r1tercê mesmo, Sr. 1\Iayer, tem na sua mão 
os officios que este governo lu e entregou para os levar a 
S. A. Real; mande-o~ vit·, abrão:se, e nelles se verá qual 
é a nossa obcdienüia para coro S. A. lleal ; nelles se 
achará a parli~ipação de al~umas alterações que a neces
sidade lem obrigado a fazerem-se, e sobre que se p<f{le a 
S. A. !leal a sua régia approyação ;_ nelles se verão as 
respostas em cnmprimento das suas reacs ordens; nei~ts 
se achará a copia das reUexõcs que o, governo !'ez ús cama
ras, al1m d1~ t•sperat' as ultimas dclib~~·ações ~e S A. neal 
sobre a prompla execução do regio ~(}ereto ele 1.6 de Fe~ 
verciro, e ele que neste mesnio offieio· se pede a S. A. Real 
que se digne mandar quanto antes as suas reaes ordens 
para que no cumprimemo e prornpl:t ~xe.:1.1ção (las mes
mas mostremos cada vez mais o quanto prcza111os a honra 
de ser de S. A. lle;d sub,lilos ob'Mienles, etc. Q4c mais 
se pócle desrjar? -

u Prcoccupado, porém, como se achava, c interessado 
o dito .\Iay.,r em levar comsigo um papeliulJo para apre
sentai' a S. A. 1\cal, fosse qual fosse;t natureza do papel, 
insislio em que o governo não se devia negar úqnella re
quisiçito, visto que o povo asssim o exigia. 

u t\ isto respondeu o presidente interino: Aindu 
quando se julgasse indispensavel tal assignatma do go" 
venw nunca o dcvét·a set· nos lermos concebidos no acto 
de vcreação, o qual diz: rcconltecer o Príncipe Ileal r.omo 
regente c poder cxccutilro independente, ou ccmo diz a 
explicação, no fim do acto de yereação, sem restricção i 
porque isto é nm perjurio, r tlesautorisar as CÔJ'les e a 
el-rei, c, linalmcnlr., é it' contra o mesmo qnc S A. ueal 
tem pt·otcstrl'lo, e em tal cn!'o só se assignarit. com algu
mas alt~:raçÕQs, c com a cxelusã 1 rla palavta-indepen
dcnlc. 

t< Aqui entr:irão a nadar, e loJ•cercm-sc os procura
dores ditos do povo c clero, c a affirmarelll que com 
eiTeiLo parecia haver t'11zão. Neste ponto ent 1:011 pel~ sala 
das sessões o prcsttlente tio goYerno Gennsio Pires Fer-
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rei ra o qual fô1·a mandado r.ltama r pelo governo por não· logo o povo não quer o que os Srs . 'layer e 'lenezcs 
Ler vindo á sessilo, e depois de se queix:1r amargamente 11 di1Pm ... 
d~ il'l'egula!·idade daquellé . procedimento, ueclaron e . " i\e.stc r.numenlo ent rou m:1 terceiro particlbta d" us
dlSSC q ~1e, VISto a pouca confr~nça qnc ~c mo~trav~ h~v~r 'j s1gnatura. ho~1e111 de~conilec~do po1· to~ o~ •. e que d1l.Clll 
no gove1·no, elle se tlemlllla ela pres1Llencta, c JllSJslJo clw mar-~ Joao Pedro Estan1slúo de F•gueJ J'Cllo J.uho, o 
com fortíssimos argumentos, mostrando que aquillo era qual ha oito dias que cllegou a ~sta t'erl'l\, talvez como 
verdadeiramente um motim e não um aclo regular do emissul·io de algum par tido desn•·ganbn dor, r dis~e: 
JlOVO; que aquelle congr'esso era co111posto de mui poucas n pOI'O tem assnn)ido os seus direil•JS , o povo qu~r, r, , 
pessoas para poderem representai' o povo, ainda mesmo preci~o oiJcdeuer. Então sa hio o \layer ela sala; demo-
o da \illu, quanto mais o da pro1·inci:t; que aqnE:'Ilc 11'3- rou-sc um ponco fóra, c qunntlo entron r.orrião ;ilgnns 
gucio m·a o da mais alta con~idcraçao c eonsequeucias, e I homens, dizendo: O p(ll"o ,•, lá em conuno~ãu, porque lhe 
portm1lo nlio podi~t s~r decidido sem audicllcia das o_utras l'~1·iio dizer que o govc!·no não quer l'ecunhecc1· o l'.rin
ramaras da pi'OVJnma, ele., e. 11na\rpente, que, 1 1st o a cq 1•, c o corpo de artilharia coneu· para os qna•·te1s, e 
irregularidade r.om que tuúo era feilo, S" considerava t.le- . muita gente com ellcs, pam Yirem atacar o governo. 
willido da presidencia, pois que, lendo sido nomeo:do por u E~ta novidade pôz a sala em conunoção o o tenente 
todos os povos ;la província, representados po1· seus Piei- t.lc a•·Lilllariu \ eneeslúo Miguel Soares, que se achava ai li, 
tores de parocl!ia, 1ia "gora !Jiie 30 homens querião ollri- 1 segu ndo disse, lJOI' parte, õu como pn•r.Uiador do seu 
gar o goi'J I'no a assignar deliberações tão arduas . I corpo, disse : u l~ u vou apaziguar a artilharia; n c sallio. 

u Gntão a camara e mais pessoas presentt>s rogárão i f.:nli·etanlo o J\oll'nezes e o incognito ou desconhec~ido in
instauLclllenle ao presidente a que suiJis,o para o seu as- sis tião no argumento de que S. A. r.eal já Linha descido 
sento e prcshlisse. Assiru in s~auo uma c lllllitas vezes Lo· da qualidade d·~ delegado t.lo Sua lllages tade, uma \'C'l. 
mou o seu lugn1· e cadeira de presidente, qne o é do go- que el-rei tinha assignado o decreto da sua J'elirada pura 
verno da provincia. Agora se renovúrão quasi todos os Li:;bon, o que por consequentia o vuur1' exeenlil'o que 
argumentos que se linhão já proposto e decid id o por pro· hoje exercia era o que a$ pro\' ÍIICins do sn l llil' tinllão 
vas inconlestaveis. conferido. 

u Vendo, porém, 0 3 partidi-;tas empenhados na assig- « Enlito o padre Manoel fgnacio pct.lio 1·enia au presi-
natUI·a que n.ão linlluo timdo partido elos primeiros argu- (lente para puder tomar sob1·c si a resposta, c tll~se : Pam 
mentos, c que itunil'ormit.latle ele votos, excepto os delles, podermos admillir· essa proposição era preciso que ar
se decidira que se Ozesse um lenno de declaração, no guissi111os a S. A. Rea l do a imc de despota e de usurpa
qual se abolisse a palavra-ind ependente-a seu pezar dor de jnl'isdir.ção, pois- que ellc Lem r.onlinnado a excr
acquiescêrão, e começou o procnri.ldor dito do povo Basi- cer o poder executivo sol.Jrc esta pr01 iucia sc111 que nós 
lio Quo.resma Torreuo a organisar o termo clcclaratorio lhe tenhamos conferido nem uos julguemos aulorisados 
para ser ao depoi> escriplo nu livro da camara. para lh'o conferir, e é prova disto todos estes avisos, por-

« Então 0 coronol Bento José da cos la, membro do ta1·ins e ordens do mcsmo:·e11l Senhor, que aqui lhes llJll,'C· 
govemo, recommendou com a maior cfficacia e in ler esse sento. (~as m~str?u), alem, do q~e o t~o~en~~ da ~sslg
da ordem, principalmente ao padre Manoel Ignacio, que natu1 a ~eal n,to e? que .ela a e~cect1çao .1 lCI . é, s.un, o 
tomasse belu . sentido que. não deixasse escapar a menor -:-cum!n.~-s~-:-o" ,.CJlhl l mmtas :.ezes so.s.u.spend~ por !?,o
expressão duvidosa, que arriscasse a honra e o devei'. llv~s e.xt r ,tOJ~,~~,.IIOS, .e n.o Julen.m ~}Ct ,umla n.to ol.Jilga, 
·Com e!Teito orgau isou-se 0 termo com todas as clausulas pO~>_.'lue o du ~tlo de 1 c~• esentar a~··:sl e a Ludo.s ?s povos, 
as tMis salutares e explicitas. maxtme ~o 1 <'gente u01do. aos p~~os, q!Hlndo 1nsta a su

prema le1 de salus popul~, que e supenor u Lodos os de
cretos, e neste caso tem a representação o e!Teittl sus
pensivo, ele. 

(( Vacillavão, porém, os espíritos inquietos, e vendo 
que a Gausa <la uonra ia salva, enlrou pela sala das ses
sões um certo i\lenezes, nutmal do Hio de .Taneir·o , de uma 
familiu a mais obrigada á summa bondade e real muni
ficencia de el-rci ; de uma fan'íilia que tem recebido mais 
de oilo on nove grandes mercês c officios déí real mão de 
Sua i\Iagestatle, que, segundo dizem, montrw a mais de 
12 . .000 cruzados annuaes; c foi este ingmto o primoit·o 
que Leve o desembaraço de dizer: Não ua preci ~ão de ex
plicações ; S. A. Real já eslú no Hi o de Janei ro , ind open
denle, a instancias dos povos das províncias do sul ; o 
povo de Pcrnamltuco -quer isto mesmo; pol'lanto o go
vemo deve annuir. 

" A isto respondeu o presidente: Em uma pa1avra de
ciõ.ão.• os . enhores; ou isto é rep1 csentaÇiiO, ou consulta, 
ou rcsoluçi10 já tomada; se é representação o governo lo· 
marú o seu accordo e a deferirá ; so ó consu lta será pre-

, ciso convocar as autoridades para se tliscutir. «Se, po
rém, acodio o í\laycr e o )lcnezes, ó resolução que o povo 
já decidia. n Ao que disse o presidente : Para que fs tão 
os senhores a l~u s :tndo da innocentc r.1·ctlulicladc deste 
povo?- Repelindo, porém, os mesn10s pcrlurl.l"iulore;: 
"Sim, senhor, é o povo fJU O assim o qne r. 1> 

« Enluo respondeu o p1·esidente: Se é resolução, sou 
un1 pttisano fraco e desarmado; ass igno ele cruz; veuha o 
livro da acla da ca-mara, que cu e o governo assignarc
mos dez vezes, se é preciso. Então lel'antou-se Joaquim 
José de ~liralllla, membro do governo, e disse ao bacha
rel 'layer: Se Vossa i\lercê uão é procurador, com qne ti
tu lo en tra nesta sala? retire-se. 11 Eu fui clH\11\ado pelo 
prot:urado•· do povo, respondeu elle. n O padre ~lanoel 
Igno.cio, membro do mesmo govemo, disse: Srs. pi'Ocn
radores do [l\JVO, clero e CUI'JIOS mililUI'es , O (111e é f!IJC 
quer o puvo'? Purventur!l o povo quer que se t.lcsauLorise 
a el-1·ei c ús cõ1'Les ? E o,; procuradores rcspoudêl·ão: Por 
nenhum modo. Logo, conliunou o padre ~lanoel lgnacio, 

« Então entrou de 110\'0 o teuent<O de artilha1ia Ycn
cesláo ~liguei Soares, ãizendo: O meu batalhã·o [11'omette 
não se mover, se o govemo assiguar o que o povo quer. 
E que quer o povo? pergunto o o padre l\lanoollgnacio. 
Ao que respondeu o lencutc : Q11C J' o . que diz o Sr. 
Dr. l\'laycr. Bom, rcplir.ou o padre ~Janool Ignacio : então 
se o govorno não assignar, o que qner o Sr. doutor, 
põe-se a artilharia em movimento ? Disse o tenente: En 
não o sei; o qm' digo é que a arlilharia não se move se o 
go\'erno assignar. 

11 Enlilo, disse Felippc Ne1·y FeneL1, um dos membros 
do governo, então estamos coaclcs. Coactos, nflo, disse
ruo o incoguito, o ~Jenezos e o l\J:{yer; por<lm o pol'o tem 
assumido os seus t.lireilos; quer o Principe com o poder 
execu ti vo, sem reslricção, porque assi:n já n está exer
cendo no J\io ele Janeiro, e por isso deve-se accresecntar 
no termo de déclaraçiio :-que S. A. lteal excrcita rú o po
der c;~.cc ntivo, comu Sua jJagestadc o oxercila e111 l'or
tngnl. 

(( Niio é assim, replicou o presidente, o padre i\lanoel 
Ignacio; deve-se escreve r deste 111udo :-que S. i\. neal 
cxcrcitarú no JJras il o poder executivo, srgnnllo a delega
ção de Sua ~lages tatlc, que o exerci la em Portugal e em 
todo o reino nnido . Por delegação de Stm i\li1gesla<le, 
não, disseruo og Lrcs, porque Sua i\Iagestndc jit suspendeu 
a sua delegação :fUHntlo assignou " tleerelu da l'elirad:l 
de S. A. L\cal, e S. A. neal hoje o exercita, porque o po

-vos llo snllh'o conf13l'il'ão. 
~ Evitemos equivocas, seu ho1·c-: , dbse o padre jJanoel 

Ignacio ; escreva-se :-quo nós reconhecemos em . \. 
r.~al a dclPga,;ão tio podo1· cxer.util'o do modo que o 
llliJSITIO real seniJUI' ;;c reconilece. Pois si m, di~serão os 
Lres, do modo que ('Jle se rct:onilccc .. accre>ceutand~ ~s 
palavrns: huj~>, porqne os povos llo sul lh'o coufenruo 
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sem rcstricção, e assim o está exeJ'Cilando no Rio de Ja
neiro. Não nos consta, disse o presidente e mais o padre 
illanoel lgnaclo. A nós consta-nos, disserão os tres parti
distas, e fsto é o que o povo quer. 

u Qual querer do povo, disse o membro do governo 
Felippe Nery Ferreira; qunl querer do povo : as carnaras 
Ja província não farão ouvitlns, 'c qnom sabe como toma
ráõ o procedimento da prirn,.ira do r,ecire; de certo a 
voulade de S. A. Real não é de que se cnsanguentc a pro
víncia: Sr. 1\layer, é Vossa Mercê que anda aqui fazendo 
estes barulhos, inquietando a gente e pondo tudo em des
ordens. "En, disse o Mayer? » Sim, senhor; Vossa 
l\Jerc~ mesmo, Sr. Mayer, disse Felippe Nory, e eu lhe 
posso pro r ar ... 

" EnJão, vendo o presidente a inutilidade das boas ra
zões, c necessitando refrigerar-se se levantou e foi para 
um q1urlo immediato tomar um copo d'agua; depois che
gou a elle Hlll moço, natural do CeaJ'ii-Grande, chamado 
Anlon1o Francisco Monteiro, e lhe disse: Sr. presidente, 
é melhor con,loscender com a I'Ontadc do po,o, do que 
vêr coner rios de sangue ; veja que os espíritos esliío 
exallados, · o povo e corpo de ai'Lilharia i nuisposlos, etc. 

" Então o presidente exclamou : Está bom, está bom ; 
poupe-se o sangue. Eu pr·otesto não ser perjuro ; não 
hei de lrahir o juramen lo que dei ; no mais fação o que 
quizerem ; o povo póde prender-me e assassinar; mas 
l'azcr que Gervasio Pires Ferreira seja perjuro, isto nem 
o mesmo soberano congresso o poderá fazer. 

" E, voltando para a sua cadeira, disse: Que querem, 
senhores? que eu assigne? Venha cá o livro. Eu e o go
vel'l1o protestamos não trahir os nossos juramentos, qne 
demos ás côl'les, á consliluição e a el·rei o Sr. O. João VI; 
as cOrtes somos nós mesmos : como havemos de cahir em 
semelhante conlradicção. Nós jurámos obedecer ás côr
tes, que somos nós mesmos representados por nossos 
deputados: e agora juramos não obedecer ás côJ'les ? 

u l\6s, disserão os t~es, 1\avemos de obedecer ás côr
les, mas ha de ser no que não se oppnzer aos decretos do 
Principe. i\tas isto, disse o padre l\Ianoel fgnacio ; isto 
ó o que S. A. Real não quer .. . 

" Em uma palavra, senhores, disse o presidente, vejo 
que nada se conclue; venha o livro; assignemos; evite
mos desaguisados; e se assignárão os membros do go
verno, como se vê na acla da mesma camara.-Conforme. 
-Laurentino Antonio Moreira de Carvalho, secretario. 11 

Decreto. 

<< Tendo· me siclo confirmada, por unaoime consentimento e 
espontaneidade ' dos povos do Brasil, a dignidade e podei' de 
regente deste vasto Imperio, que cl-rei meu augusto pai me li
nha outorgado, dignidàde de que as côrtes de Lisboa, ~em se
rem .ou v idos todos os deputados do Brasil, ousarão despo
jar-me, cu mo é nolorio; e tendo eu aceitado oulrosim o titulo 
e encargos de defensor perpetuo deste reino, que os mesmos 
povos tão generosa e lealmente me conferirão, cumprindo-me, 
portanto, em desempenho dos meus sagrados deveres, e em 
reconhecimento de tanto amor e fidelid .1de, tomar todas as me
didas indispensavCJs á salvação desta maxima parte da mo
narcbia portugueza, que em mim se confiou, e cujos direitos 
Jurei conservar illesos de qualquer ataque; e como as côrtes 
de Lisboa continuão no mesmo errado syslema, e a todas as 
luzes injusto, de recolonisar o Brasil, ainda a força de armas, 
apezar de Ler o mesmo já proclamado a sua independencia po
Jilica, a ponto de estar já legalmente convocada pelo meu real 
decreto de 3 de Junho proximo passado uma assemblé<t geral 
constituinte e legislativa, a requerimento geral de todas as ca
maras, procedendo-se assim com uma formalidade que não 
bouve em Portugal, por ser a convocação do congresso em sua 
origem sómente um acto de clubs occultos e facciosos ; e, con
siderando eu igualmente a S. l\1. ei-rei o Sr . D. João VI, do 
cujo nome e autoridade pretendem as cOrtes servir-se para os 
seus 11ns sinislmc, como prisioneiro naquelle reinQ, sem von
tade propria e sem aquella liberdade de acção, que é dada ao 
poder execuli v o nas monarchias constitucionaes : mando, de
pois de ter ouvido o meu conselho de Estado, a todas as juntas 
provisorias do governo, governadores de armas, cemmandan:
tes militares, e a todas as autoridades constituídas, a quem a 
execução deste drcrtllo pertencer, o seguinte: 

« L Que sejão reputadas inimigas todas e quaesquer tropas 
que de Portugal, ou de outra qualquer parte, forem mandadas 

ao Brasil sem pr~vio co.nsentimenlo meu, d~baixo de qualquer 
pretexto que s~Ja, ass1m como todos as tr1polações e guarni
ções dos Qavios em que forem transportadas, se pretenderem 
desembarcar, ficando, porem, livres as relações commerciaes e 
amigaveis entre ambos os reinos para conservação da união 
polilica, que muito desejo manter. 

(( H. Qne se chegarem em boa paz deveráõ logo rrgressar, 
ficando, porém, retidas a bordo e lncommunicaveis até que se 
lhe prestem todos os mantimentos c auxilias necessarios para a 
a sua volta. 

« lU. Que, se no caso de não quererem as ditas tropas obe
decer a estas ordens e ousarem desembarcar, sejão rechaçadas 
com as armas na mão por todas as forças militares da t• e 2• li
nha, e até pelo povo em massa, pondo-se em execução todos os 
meios possiYeis para, se preciso fôr, se incendiarem os navios 
e se melterem a pique as lanchas de desembarque. 

« lV. Que, se apezar de Lodos estes esforços, ~ucceder que 
estas tropas tomem pé em algum porto, ou parto da costa do 
Brasil, todos os habitantes que o não poderem impedir sere
tirem para o ('entro, levando para as malas e montanhas todos 
os mànlirnenlos e boiadas de que ellas possão utilisar-se, e as 
tropas do paiz lhes fação crua guerra de postos e guerrilhas, 
evitando toda a occasião de combates geraes até que consigão 
vêr-se livres de semelhantes inimigos. 

(( V. Que desde ja fiquem obrigadas todas as auloddades 
militares e civis, a quem isto competir, a fortificarem tolios os 
portos do Brasil em que possãereflectuar-se semelhantes des 
embarques, debaixo da mais restricla e rigorosa responsabili-
dade. -

(( VI. Que se, por acaso, t>m alguma qas províncias do Dra
sil não h ou verem as munições e petrechos necessarios para 
estas fortificações, as mesmas autoridades acima nomeadas re
presentem logo a esta côrte o que precisão para daqui lhes ser 
furnecido, ou dêem parte immediatamenle à provincia mais 
v_izinba, que ficara obrigada a dar-lhes todos os soccorros pre
Cisos para o .bom de~el?penbo ~e tão importanles·ohrigações. 

cc As aulondades c1v1s e m1htares, a quem competir a exe
cução deste meu real decreto, assim o executem e haÍão de 
cumprir, com Lodo o zelo, energia. e promplidão, debaixo da 
responsabilidade de ficat'em criminosas de lesa -nação se assim 
decidid,meolo o não cumprirem. Palacio do Rio de Janeiro, 
to de \\gosto de 1822. Com a rubrica de S. A. R. o Príncipe 
Regente.-Luiz Pereira da Nobrega de Souza Coutinho. lJ 

O SR. DRU~IMOND, TENDO ACABADO A SUA MISSÃO EU 

PERNAAfJ3UCO, DEVIA PARTIR PARA O RIO DE JANEIRO 

O Sr. Drummond(*), tendo preenchido a sua 
commissão em Pernambuco, nada mais tinha que 
fazer alii, e podia retirar-s~ para o~Rio de Janei r·o i 
mas ellc o não quiz fazer, porque previa poder ser 
ainda util ao seu paiz visitando a Bahia, e infor
mando-se pessoalmente do estado m que I se achava 
clla, e assim o fez. -

Antes de deixar Pernambuco, appareceu-lhe, pro- -
cedente do Rio de Janeiro, Bernardo JQsé da 
Gama, depois visconde de Goyana, que lhe disse 
que vinha mand:1do pelo Gran,.de Oriente do BJ;asil, 
para o fim de estreitar cada vez mais os laço·s de 
união entre Pernàmbuco e o Rio de Janeiro, e pe
dia-lhe informações do est-ado em que se acha vão os 
nego cios a este respeito. Por essa occasião fallou 
muito mal de José Bonifaclo, dizendo que era um 
ignorante em poliLica, e que elle era a causa de não 
se achar já o Brasil no gozo da mais perfeita liber- , 
da de. 

O Sr. Dl'Ummond não fez cabedal dessas banali
dades, com que os tacanhos c ambiciosos, ou os in
vejosos, procnrão desacreditar os serviços e meritos 
alheios ; deu todas as informações que pôde, e 
advertia a Bernardo José da Gama, que, visto ficar 
em Pernambuco, empregasse todos os seus cuida
dos, afim ele cyitar que ajunta proyisoria fosse dis-

(') Vide a biographia deste grande cidadão, que escrevi 9 
publiquei na ta serie do meu Br'asil Histo1·ico. 

. 
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solvida popularmente. Que a junta era mã; mas I ordens de V. A .. Re.al , de.terminóu manrta1· um seu d~putado, 
q ue peior seria a dtssolucão dclla por taes m eios · logo que a. provmola estivesse em csladu de apresent.11· _uma 

• , .' . . , ' xrova fa~e •. d1t:ferente daquella em que a achou ; porém as d1ver
que o Çleputado da camat a mnmC1pa1, que partua sa~ v1ctss1tudes, filhas na veedade do estadõ-aclual de todo 0 
para o Rio de Janeiro, ia encanegado de pedir a 01· reino-unido, e d~ natm'L·za das grandes muJ.anças, não linllit -
Principe nm outro governo fosse uniLario ou não; dado l.cmtJo a que.se podessem gozar f!·uctos sazonados. 

lh , ,' 1 , , d' " d << D1gne-sc, po1s, V. A. Real de ace1lar os puros sentimentos 
e ql!e .era me OI esp ~rar pe o 1 em e LO qu u es~e rle amo r e respeito c os protestos do obecliencia ria junta pro-
o Prmctpe, do que n~ndtl' com nm outro, qne podwl viso ~· i ~ do governo da pt·ovincia de P<JrnambuC~l, que tanto 
descollocar a mo1estia mã, e não cural' o mal. amb1c1ona, e se comwaz da honra do se1· bem acella de v. A. 

Real e de ser grata ao anjo tutelar do Brasil. 
<< Estes são tam bem os votos e os rt esejos do tlc V. A. Real 

PARTE o Sll . .onu~1WOND PARA A BAHB. suljdilo o mais rQver.'ntc e bumilde.-Felippe Nery Ferr eira.>> 

O Sr. Drummond pal'tio de Pernambuco (*), sem 
que ninguem soubesse ·o caminho que levava, e 
Bernarclo José da Gama, apenas elle parrio, ap!'O
veitnndo a indisposição que llavin do povo contra a 
junta, promoveu uma s edição pam a dissolvet·, o 
que com effeito conseguia; mas, pas5ando-se a no
mear outm jnnla, não foi elle eleito nem para pre
sidente, como ambicionava, e n e m pa!'a membro da 
junta. O seu despeito foi sem limites . 

Bernardo José da Gama, po ~ s e r naturul d e Per
nambuco, se julgava com di1·eito a tudo naqu ella 
provi ncia. Os jornaes do tempo tt·azem <.II'Ligos e~
criptos pot• elle, em que, l'azendo valer o s serviços 
que prestou, pl'etende obscurecol' os prestados pelo 
Sr. Drummond. 

A DEPUTAÇÃO DE PERNA~IBQCO CHEGA AO RIO DE JANEIRO 
NO DIA HJ DE JOLEIO, TllNDO /o.. SUA E'RENTE FELIPPE NERY 
FERRE!IIo\ E POR SECRETARIO nfANOEL IZIDRO DE MI

RANDA. 

A deputaçãó de Pernanibuco, organisada no 1" d e 
Junho, sahio dalli no dia 2 de Julho, e chegou ao 
Rio de Janeiro no dia 19, para, em nom e da p ro
vincia, cumprimentai' o Pt·incipe Regente e de
clarai' a Sna Alteza, que P e rnambuco submjssa
mente o reconhecia como chefe, sem restricção, do 
poder executivo no Brasil. 

No dia 26 de Julho a deputação pernambucana 
foi recebida em audiencia publica pelo Prlncipe 
Regente no paço da cid&de, assistindo a ella o senado 
da camara e grande numero de cidadãos; e então 
'Fclippe Nery Ferreira, dirigindo-se a Sua Alteza, 
disse: 

« Senhor.-Ennarregado pela junta provisoria do governo 
de Pernambuco de vie, . em nome de toda aquella provinciJl, 
beijar 11 augusta mão de V. A. Real, sinto-me penetrado do 
mais alto respeito, e ao mesmo tempo pula-me o coração de 
prazer, por ter a honra de me achar na augusta presença do 
herdeiro e successor presumplivo da corôa do reino-unido de 
Portugal, Brasil e Algarve, do amavel Principe Regente do 
reino do Drasi l, do anjo tutelar que o Sr. D. J oão. Vl •. augusto 
pai du V. A. Real, por sua bondade, summa persp1cacta e pre
visão do futuro, se dignou deixar-nos, como o penhor da sua 
ternura c amor para com nosco, afim de ser o ponto de apoio 
e o centro de unidade do Brasil. 

<< Snnbor.-A junla provi>oria do governo da pn>vincia de 
Pernambuco, de que sou men.bi'O e que tributa a maior afici
ção e respeito á augusta !ilha do Casares, determ inou-me que 
em seu nome, o no de lodos os habitantes daL(UCIIa província, 
oáo só beijasse a r ea l mão dtl V. A. Real, mas que juntamente 
asseg~rasse a Voss Alteza que toda a provincia de Pernam
buco professa o ruaio r aiTeclo as eminer.tes virtudes, e ao alto 
m.erecimeolo da digna esposa do jovenl iP. roc, que, qual outro 
Trto, vai já fazendo as delicias deste vasüssimo t ui no. 

r< Digne-se, pnis, V. A. Re~ : de aceitar esta singela e conlial 
homenagem da P<• l'tH do um govei'Oo e do povo de uma pro
viucia, que idolalrào a V. A. Heal, lnnlo ná qualidade de pro
teclo ra do merecimento u d11·dto de tudo o cidad ão porluguez, 
cem o na do depositaria dos preciosissimos p~nhures da perpe
tuidade de unta das mais im portantes monarchi as, c de out ro
sim se persuadir de que a provincia de Pernambuco rara sem
pn; os maior<·s e~fo rços para se tornar merecedora do agrado 
e prolecção de V. A. Real , bem como incess;wtes c eflicazes 
votos ao céo para que conceda a V. Real uma vida prolongada 
e sempre cheia de prazeres e de ven turas. 

« Estes s:i0 lambem os votos e os d~sejos do de V. A. Real 
subditiJ o mais reve1·enle c humi\Lie.-Feiippo Nery Ft'I'I'L<ira. lJ 

« Senhor.-A corporação mil itar, que gua 1·nece a província 
ne Perna mbuco, não perdendo occasiüo de manifestar os SO il
timentos que a animão, de lealdade, ebedi encia e r espeito á 
augusta pessoa de V. A. Real, como ao herdeiro do grande 
monarchia portugucza, e como ao regente do rei o o do Brasil 
concedido a ''sta preciosa parte do g!obo pelo mais generoso 
dos monarchas, fez recahir em mim a sua t'liColha, para, em 
seu nome vir pessoalmeute felicitar a V. A. Real pela heroica 
resolução de permanecer no continente brat.ilico eevestido do 
eminente cargo de regeo te, e para ter a honra de participar a 
V. A. Rea l que aquclla inabalavel lcaldade e amo r á sua sa
grada pessoa, respeito e obediencta ás ordeos c decre tos ema
nados da sua real mão, como dt!legado do poder executivo 
neste reino, acabárão de receber o cunho da approvaçiio do 
publico em os memoraveis dias 1 e~ de Jun ho, como V. A. 
Real vera do autO' que Lenho a honra do apresentar, tomado em 
camara, com a assistencia da junta provL•oria, do governador 
.das armas, auloi'Ídades constituídas, ofn cial iJade da tropa e 
cidadãos de todas as classes. 

« A nenhuma das provincias, de <í composto os to riqul s:; imo 
reino, ou, par·a melhor diz.er, a nenhum porlugucz, on SeJa nas
cido neste hemi spberio, ou o' outro, podem sr •· desconhecidas 
us vantagens que resullão a prol de todos os habitanlPs desta 
talvez melhor poeçi\o da terra de ColomiJo , da pet mnnencia nu 
mesma do pr imei ro penho1·, que, para a a estabilidade da rno
narcbia constitucional, nos ofi01·ece a augusta casa reinante, 
bem como lbc não pód e lambem s r descvnhccid a a torTcole de 
males, de que as sal vou uma tão hcroicd rcsoluçiio c uma tão 
generosa condescendencia aos votos de lanlos milhares de por
tuguezes, tão zelosos da sua liberdade e direitos, quiin am~n
les de um Pr·incipe, qu e lodo se consagra tn'elicidndc dos seus 
concidadãos e subdilos. 

n Digne-se, pois, V. A. Real Ju acettar os puros votos de 
amor o fiLi clidaLie, e os proteslo3 üe lca l,Jade, ubedierl cia o res
peito, da tropa da guarnição da pt•o vincia de Pel'lln mbuc0, que 
tanLo amb iciona c se compraz da hon ra do ser bem aceita de 
V. A. Hcnl, e j,IU ser grata ao defensor perpel.un elo Dt as li. 

« Siio lambem estes os v'o los e os desllJM do de V. A. H('al 
o mais obcLi iet\lu e lea l solrlado.-J 11iio Llo Rt•go !Juntas Mou
leiro, capilJo do L• balnl hãe de caçuLi or es. >> 

<< ~cnhor.-N;io como ministro de Estado, mas como depu
lado p10vi'ncial, u,nho a~OI'~, pe\;1 seguuúa vez, a hunra de en
cami nhar ao llirono de V. A. R•·al os puro~ votos de obedi~n

cc Toda occupada a_ junta em cumprir a recomrnendação e cia, gratidão c r~speilo de outra porção do vasto L' :;ranJioso 
lmpcri :> do Drasil, _ 

é< As diversas fluctu ações, augusto c rea l Senhor, em que se 
tem acbarlo aquella por tantas vezes calumniada prov iocia, 
forão as qlle puzerão a JUDia provisoria da mesma na necess i
dade de ler demorado o cumprimento dosle dcve1·. LogiJ que a 
juula provisu ria foi creada, ella levo a honra de fazer subi r á 
real presença de V. A. Real o estado desmantelado e bipartido 
em que so achava aquc,lla proviocia, u V. A. Real se dignou 
recomm'endar e ordenar á mesma junta .a união, n paz e os 
melhoramentos publicas. 

n O governo da provincia ria Parah)'lJa do Norte" n povo 
- da sun capital, P.m cujas lenues forças pecuninrias não cabia t•n

(') Vide ol promenores dP.sla partida 113 biOJraphia impres>a viar uma deputação a esta côrle, como tem fmlo outros t.n·o-
na 1• serie úo B1·ctsil IIisto1'ico. vincias, honrúrão-m c com a lisongci ra commissfto LI •• vir beijar 
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~;;ora em seu nome a real mão de Y. A. Real, apresentar-lhe 
as devidas felicitações pela gloriosa viagem a província de l\Ii
nas-Geraes e advogar perante V. A. Real ajuola causa da índe
pcnrtencia política, integridade e cenlralisação do remo do 
Brasil, salva a d~vída uu1ã0 com os r~inos Irmão. de PorCugal 
1;; Algarvcs, e ,alvos igualmente a obedíencía c reconhecimento 
!lu Sr. IJ. Juão Vl, nosso rei cousliLuciona l, como chefe su· 
p1•emo du pndct· execuli,•o de toch a monarchia. 

cc Muito lioongeira, tomo a rliz1~r foi pm·a rnim esta commis
MJO, c muito folguei quando recebi ü officio uaqucllc governo de 
15 ue .)uuhu do corrente anno, quejú tive a honra uc aiJrescn
tar a V • . \.Real; porque em tempos lat•s, CllOJO os nossos, em 
que as p~íl'ii~~ desenfreadas, as intrigas secrt•Las, o falso patrio
tismo (~ a ambiçiiu solapada ri~ dominar em uns, o Llesavergo
nhament•• rnau1festo de outros e o vil interesse mascarado de 
muitos, lt ntiio á partiu dis,emin<~r suspeitas e denegrir inteira
mente o minislc1 io de Y. A. Rcal, e nu), mente aquelles a que 
Y. A. Heal se digna dar mais algumas mu>lras da sua particular 
benignidacle, cl13 certo a escolha que rle mim fez o goveruo e 
povo da Parnbyba, não púdc deixar de penhorar a sensibili · 
dade do homem ainda o Llais estoico ou inrlilfe;t·enle. 

cc Esse gc1u:roso po;ro. por mim seu l!•gitimo delegado, una
nimemonte d<'PIJ>ila o<~s mãos de V. A. Real a autoridade de 
o govt'rnar, t: det'erír ás suas pretençües sem ser obrigaddo a 
recorrer ao velho mundo através de milhares de leguas do 
oceano; elle quer ter a rep rcscnlaç~o poliLica que deve ler um 
povo livru e consütuido, e gozar tle lodos os pnvilegios e ruga
lias que lhe devem S()J' ioheren tes, submellcndo-se ao Sr. 
O. João v r, augusto pai de V. A. Real o rei constilueional do 
reinu-un•tlo de Portugal, Brasil e Algarves, 11 cuja generosidade 

• deve o Brasil a sua emancipação c categoria de reino ; clle por 
isso mesmo quer ter dentro do vasto e rico continente do 13l'a
sil um ceu1ro uc poder e de união, dende dimanem as graças e 

_a jusli<;il, sem as ir mendíg-1 r a e,Lranbos c arredados climas. 
c• Certos alJ .I"lles povos dos seus direitos inaliunaveis e da 

justiÇil C•)\ll quo os reclmuão, pedem a V.,\., Real que interceda 
po•· dle:; ao seu augusto pai para <fl<C annúa os votos de 
quem deseja c tem direito de possuir dentro <lo seu propno 
paiz uma LleiPgoçilú." .. do !JOder real na ~ugusla pessoa 
do herdeiro do throno, e um apoio firme rJa sua felicidade 
nas brilbilnLes virtudes e liberal ismo de Y. A. Real. ENus se li
songclio por lim que as cl\rles de Lisboa n5o serão tão ·cégas 
e obstinadas, que prelirão os ho1 r·ores de uma guerra civ il en
tre irmãos a uma união bem fund ada e igual em recíprocos in
interesses c regalias. 

rc A tutl!J isto, augusto Senhor, já Y. A. Real havia provj':. 
denciado desde 9 de Janeiro do corrente anno até hoJe; mas 
aquelles povos ainda ignora vão o passo o mais importante que 
Y. A. Real tem dado, mostrando o ultimr, apuro destJu amor 
aos povos do Dra·síl, e da sua constitucionalidade no beoellcen
tissimo decreto de 3 de Junho passado. 

cc llignc-se, pois, V. A. Real tomar debaixo da cgide da sua 
particular protecção e ;abedoría a este bom o leal povo da Pá· 
J'ah)ba rio Norte, que tão sinceramente se entrega Lodo nos 
polernncs braços de Y . .A. Real, ao mesmo tempo que em ou
tras províncias ainda desgraçada~. de cujas luzes e civilisaçào 
dever ia111os cspomr maior patriotismo u mais decidida união 
H frato rn ida d<l, uincla reina o espirito infernal da cliscordia e 
rio rnnehiav<lbmo. pretendendo urn partido renovar a anHr
chia, c outrn servi r a Deos e Belial ao mesmo tempo, ou para 
dizer cl;ll·amentt• o quo entendo, sacl'incar ludo sómunlu ~5 
8uas pai ürs di'SI'eg' a das c aos seus íuteresscs partictrlares. 
!\Ias isto de c~1 to o niío consPguiniü, porque o povo luso-bra
sileiro é honmdo e ju~Lo: ama a !;IOria do sou poiz, conhece 
seus rlir•~itos e dest>ja a suri \'crdarleil'a felicidade. Dissc.-Jusé 
Boni~"a.c io de Antfratla c Silva. » 

O Pt·inoipc, depois ele ouvit• a clepul.<lção, chegou 
a uma rlasjn.nullas da sala do thruno, r. disse à mul-
1td ão tle po\'O, que Pncbia o la l't~'J <lo· Paço, a nciosa 
pot• ~aiJI'l ' o r.csull:ulo da ;nulicncía: ..!,tPel'llanbne o 
é nosso! •> pnla\'l'as que t'orào eecehirlas com en
thusiaslicus viras. ... 

A' 1wiLP a rrdadoilhllninou-so, eRpontaneamenle. 
O Prinripc fui vir:Lot•iaclo no tlwatro , aónilc os vivas 
aos pernambucanos partirflo llc lodos os angulos dn 
Púífirio. 

~.esse mesmo <lin. 26, Sua Alteza c~ef'Hen a seu 
pai, c dando-lhe pill·lc clcst:~ agt·n.dn.1·el oecnrrencia, 
ajuntn., que, no Brasil já Sé n:lopodia cumpt·ir as or
dens das côrles facciosas de Portugal; que ia te1· 
uma assem h léu constituinte sn:r, cujos decrPlos se
ri:1o lào sómente executado<\; qtll' rllr, prinr.ipe, oho-

cliente ao espirito publico elo Brasil, cessava d'ahi 
por diante a sua correspondencia official com seu 
pai, continuàndo, apenas com n. correspondencia 
rle fami]ia; mas qne o DrnsiJ, nem por isso, que
brava_ a união com Portugal, nem deix:tva de I'eco
nhecer o St· . 13. João VI, como seu I'ei legitimo. 

Bsta cnr·ta do Principe ó a mais decidida que se 
encontra na collecção elas que olle escr·cveu a seu 
pai . A deputação 'de Pernambuco compunha-se de • 
3 m~nrb~·os, sendo nrn clell!J.s nomrad0 pela junta 
provlSOl'ta, da qual elle mesmo fazia pAJ'lO , era Fe
lippe Ncry Fcncira, que domou de tal modo seus 
companheii'OS que os inulilisou,_ sendo elle sq ou
vido no Rio de Janeiro. 

Felippc Nery, como membro da junla provisoria 
c pertencente ao partido que ella representava, es
tava muito offcndido com o procedimento ela tropa, 
por haver estn apoiado o poyo, nn mnnifestilçilo do 
dia '1° tlc Junho . 

Interpreto dos sentimentos rancorosos do coração 
de Gcrvasio Pi1·es FeiTeira, proc.urou vingar-se da 
tropa, c o conseguiu pela leviandade do ministi·o 
da guerr·a. 

Pendia nma grave questão n. eospci to da pro· 
moção dos ofl1claes de Pemambuco. A junta pro
viso~·ia de Goyana balia promovido os officiacs que 
serv1ão pa1·a clehclm· o gcvcrno de Luiz do Rego. 
Este lambem havia promovido os ofnciaes que 
fieárão com elle, c combatido contra a política de 
Goyaua. 

Havião ainda outras promoções parciaes, mas 
ne?h~;na dollas es~ava legalmente confi rmada pelo 
Pr1nc1pe ~egcn~e, sómente a promoção de Luiz elo 
R_ego, é que eslava confirn!ada pelo governo de 
L~sboa; mas assa confirmação n_ão linha, c nem po
dta. ter, valor algum no Brasil, porque se tivesse 
sena o mesmo que llt'emiar o vencido em detri
mento elo vencedor. 

Felippe Net·y ponderou todas estas difüculdades 
ao ministro da guerrn e ~conselhou, que o meio 
que havia de sahir clella\, era aulorisar a junta 
provisol'ia a chamar a si_ todas as promoções exis, 
tentes e não con!irmadas pelo Príncipe ~egentc, c1 

fazer depois uma promoção geral que subi~sc depois 
á confirmnção do Príncipe ItegcnL'tl. ' 

O ministro da guerr·n. não cntenddn o que havia de 
capcioso neste conselho; não vio que adoplanclo, o 
expunha os ofíbiaes, qnn forçárão <!junta à I'eco
ubccer o Pr'incipc como chefe do poclor executivo, á 
vingança dos mcrnhros da mesma junta, c que 
aquellcs ofticiacs, dispondo da grande maioria das 
fon;as, já mais se sojeitariào á semPlhantc condirção, 
c mandou lnvmr o decreto. 

Felippe Nei'J', no Rio de Janeiro, cumprio uma 
missão coult•at·ia aos seus principias e a sua vontade. 
A opinião claju.nta provisoria era ele tcmporisar com 
o Rio de Jaucit•o e com a carta de Lisboa, apal'cn
ta..ndo com ambas as cn~·las a maior cordialidade de 
sentimentos, mas nunca se ligílndo com uma c nem 
com onlro, alé vêi' o que melhor lhe c:onviria fazer. 

A opinião de Felippe Ncey, et·a a opinião da junta. 
No-ftio ele Janeiro o c:tue I.J.•ata.va era sob as f'alsus 
apparenC' ias lh melhor harmonia, desfaze tu! o o que 
cstuvn fPilo, afim de volt:~r ao .ponto em que .sua 
opinião porlesse ser nma realidade. 

O dc1:rcln do nünistt•o da guerra eea um instru
m.ento poderoso para perturbar a provincia de Per
•1nmhuco. . . 
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fEL!P PE NERY FILI\-SE NA MAÇOX,li\L\ DO RIO DE J.\~EIRO 

PAliA Clfl~GAR A SEUS FINS 

Felippe Nery para chegae a sens rins filiou-se na 
loja maçonica -·- Commercio c Artes,- no Rio do 
Janeiro, com o"üm i!c alilrgar o seu circulo; o alli se 
t•eunio a.o gmpo quo gueiTcava o ministro José 
Bonifacio, e quo pretendia succoJer-J-he no podct·. 
.José Donif<\cio era o grão-mcst1'e da maçouarin, e 
com o ~t·estigio· de seu nome a havia cn~mndecido 
e fo rtificado. · 

. Ez·a Luiz Pe!'eira da ~ob!'oga um dos vultos mais 
tmportantes, quo orgamsarão a l'esistcncia a Por
tugal; mas .ninei~ gne live~sr: cxcollr.ntes qnulicladcs 
~. no_hres cltspostçues. pat~·wtt.t:~s. não possuía, como 
Ja d~sse, as n~CC?SUI'lêlS oalJJhlilÇüos para ministro 
d~ E~tado, p.nncrpalmente em uma ôpoca .tão Ycrli
gmos.l como .tqnoll~; c pela sua boa fé, cahw no laço 
quo lbc .arm?u Fcltppe ery, quo poclia tol' tido con
scquencms funestas, se, por muito tempo, pt·cva~ 
lecossc. 

I!ET,!Pl'E NERY RKGRESSA A Jll!:RNAMBUCO Cousa admil'avel! Entec sons irm ã.os, maçonicos, 
como ainda bóje aconLecc, José Bonifacio tinha os 
seus maiores cletractorcs. A in.veja ct'<~ quem os Felippc Ncry, antes de partir para Pernrunbuoo 
lBvnva(*) a uma acção tão-negr:t. promette~ em uma scss~o ela officina mnçonic~ 

Fe-lippe Nery com o decreto do ministi'O da guerra c.omm~rcw e Artes que, regressando áquolla [li'OVÍU
sc julga v a já sufücientemente a1·mado para vingar-se ~ta , f a na tn~o o qno bav1a pt·omctlido em bem da 
da bl'iosa oflicialidacle porntunbucana , mas aind<t mflopr.nden.ctn do Brasil; c quo participal'iu ao 
lho restava uma cit·cumstuncia para l:ompleLar a sua Grande On~ntc o resultado do que havia affie
obra, que era desacreditar o Sr. Drummond no unimo ~~~~do. Pnrtw de facto; mas passado tempo suf
do Príncipe, dit:ímdo, que este Linba l'eito maismal hcJOntc para se ler uma resposta, c não havendo 
em Pernambuco do que bem, pol'que sem .elle apro- Felippe Net'y tlado noLic'ia de süa missàll, l'Osol vou 
-vincia se teria pronunciado livremente, sem o cou- o club maçonico, de aceordo com o minisLt·o No
curso da força armada, o sem Ler aquotle ar de revo- brega, manda~· a Pernambuco um cmissar·io, pois 
lução, quo ele alguma forma havia marcado o acto do que se approxtmava o d1a i2 de Out.uhro de 1822 em 
1• de Junho do 1822. que deveria ter lugat· a acclamaç!lo do Imprrador, 

Nem o Príncipe, e nem o govemo acreditárão em ~~ào só.~na CÔ!'~C, como nas [l''?\'incias, p<ll'n o que 
taes previsões, porque o quo se pretendia de Pr.e- Jcl havtao partido para a 13abia José Errydio Gor-
nambuco, satis!'atoriamonte, estava realizado. dilho de Ba1·buda (depois visconde de 'C'arnamú) 

O dúct·eto, não causou como era de receiar, grande para Minas o padre Jannal'io ela Cunhn Iht·bosa(*)', 
perturbação em Pernambuco, pois que, chegando e para outros luga1'CS forão onlr'05 intlividuos. Não 
pouco Lempo depois ao Rio de Janeiro o Sr. con- hnv~ndo embarcação pat·a Pernambuco, pr·ompta a 
selheiro Drummorid, fez sentil' ao goveeno a in- P~t~t1r, um dos membros ~a maçonar·ia, quo et·u ca
conveniencia do referido deceeto, e a falta de sin- p1tao e dono de um nav1? hn. pouco cbAgado, se 
caridade da paete ele quem o aconselhou ; e então o[fereceu parn. levar o emrssar1o . mas qne pam esse 
novas ordens se dôt•ão, e as cousas se accommo- Om se expedissem ordens para' descnrro'rar o na
dárão, graças ao bom discf>t•nimento da offtcialidade vi o; o qu~ scntlo feito, foi nomea~o o car~lào J9ão 
pernambucana, que, na9..uella occasião, mostrou que Mendes V1annu, com as necessal'!as insLruções e 
a nobreza do seu caracter era digna dos maiores cartas de recommendação para as pessoas innuentcs 
elogios . da província. · 

Apenas havia p:trLido João Mendes Vianna, chc
gát·ão de Pernambuco uns of!icios do governo pro
visorio, c a participaçi.io de Felippe Nery ao Gl'lmde 
Oriente, com os novos protesLos de nclhes;i.o rle Pet·
nambuco .ao Rio de ~aneiro ; c poucos dias depois 
voltou lllTJhado o navw em que foea Joilo Mendes 
Vianna, cuja com missão se tomára desncccssaria · 
mas o ministro José Bonifacio o obz·igou a segui;, 
para Pernambuco, sob o pretexto de esclarecer 
quacsquer d n vidas; c na t,nesma occasião expedi o 
ordens ao peosidento da pl'Ovincia, o mo1'gado do 
C<ibo Paes lhrreto (pois que se linha dissolvido o 
governo p1·ovisorio), para prendot· João Mendes 
Vianna, o o ex-deputado Cypriano .José Barata de 
Almeida, que em Pernambuco redigia a Sentinella 
da Liberdade; periodico livre, c remetLe-los para a 

SITUAÇÃO nriLITAcl\ Ei\I PERNAMBUCO EM 1822(") 

Em. consequencia dos acontecimentos poliLicos d·e 
1821, a disciplina mililat· em Pcrnámbnco estava 
dividida em dois campos. A maior parte tinha pe
lejado para a expulsão do general Luiz do ·Rogo 
l~arrelo, e a menor, pela cunset·vação delle. 

Luiz uo Rego promoveu ár1uelles officiaes que 
naquella occasião lhe forão [íeis; c a junta. ele 
Goy.ana promoveu os ontros. Havião duas pt·omo
ções, que tinhão iuo para Lisboa afim de set' coh
!lrmadns, o a outra, feita pela junta, que precisa v a 
de confinnaçi.ió. Os ot'üciaos peomovitlos do ambm; 
',\S partes Já usavão das insígnias, e os da junta re
cebião tarnbem os !'espectivos soldos. As rlung pro
moções não attenderão nem ás anLiguidarlos, nem 
ao meriLo; fol'ão obra da política c das circumstan
cias. Era pois necessario tlcfinir c regular a posição 
de catla um; e esta delicada tarcl'a o ministro Nu-

- hrega commetLen ájunLa provisoria, que havia $Ído 
f?rçada pelos officiaos promovidos pela junta ex
tmcta de Goyana, a. se u11it' ao Rio ele Janeiro. 

(') E' essa paixão uma en(,31'1nidetcle ch;·onicct, e miuto vu\· 
gar, no Drasil. 

(") Vide biog,·aphia do consélhciro Antonio ti~ Menezes 
Vasconcellos de Drummond, B1·asil I1isto1·ico, 1• sede, n. 35. 

(') Quando o padi'O Januario da Cunhn Rtrbosa, que sahio, 
pcln manhã, cio Rio de Jnneiro, chogou á 13 •rbac ·na, primeit·a 
villa da provinci:t de 1\linas, já ar.hou alli lavrada uma acla 
pelo senado tia camara, em que se devia ac;lama -lo nn di;J 12 •le 
Outubro. c isto porque o c.t pitão-mór Rocha, Drummonu c seus 
amigos tinhão já cscripto a varias pe~s'las .do Minas. O mesmc. 
succedcu em Queluz, em S. João de El-ll.et, S . .lo•é, <'lll Ouro· 
Preto o ~Lu·i·ana, com inlervalle do poucos dias, tendo partido 
c<Jmo po1 tatlor da carta o mais papeis o podo José Germano, 
que caminhava noite e dia, o qual, lenrlo sahido algumas horas 
rlepois la partida do paçlre Jannurio, não só o encontrou no 
Parahybuna, com<l abi o deixou, indo pernoitar n mais de uma 
legua adiante delle. 

45 
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ilha de Fernando de Not•onha, ordem que não com- j levava, que seria geande impl'Udenc.ia aniscae um 
, prio 0 mor·gado do Cabo; e por· isso foi de novo ot•- ·combate com f'orças superiores, como erão nquellas 
denudo ao cor·onel Alcixo José rle Ol iveira , que de fine o:; ·po::tuguczcs rlisp!Jnhão nas aguas da 
commantlava ns armas, que JH'endcsse a Bamta de Bahin. 
Almeida c a João i\1endcs Vianna, e os r·emettesse 
para a côt'Le, os quacs, aqui chco-and o, for·ão encar- « Sahio o sobredito Labatut(') do Rio.?e .Taneiro no dia 14 
corados na fortaleza da Larrc on7Ie sofft•erão toda a de Julbo de J8t~. com uma pequena d.tv.•sau, eo n._posta da ft·a-

. _ ' . n ' I gata << Uutã•>, >>corveta «Marta da Glona » e « Ltberal, »e du 
~orto uc pnmçoes, suscitadas pel~ cornmandante (~n brigue "Reino-Unido,» cbmmanrlada pelo chefe de divisãu 
fortaleza, o tenente coronel Jose dos Santos Oh-· Roclrigo Ant11nio de Lamarc, tran;portando ~00 praç~s do ba
vei!'a e onde adquerii·ão as cnl'ennidadcs quP. mais t~lhão tlB milícias da cO~le, e_40 de caçadores do 2• balaU!ão, 
. ·tl ' 1 t ,- : . 1 . 110 comrn~ndo du ntnJOr J<ranetsco das Chagas Cattcle e Gapltão 

ta r e os e v ar ao a se pu lur.t · Guililernw José Li;;boa, além de 34 ortictaes, que d.evião ser 
empregado; na organisaçiio do exc•cito ; c uma conspi ração. 
que tinha por llm priva-lo do com mando, antes de entrar em 

O GOVERNO DO P!UXCIPE TRATA DE AR11 IR E FORTIFICAR 0 efl'cctivo cxcr~iClO, parece ter sido O preludio tla sorte que ú 

agua rdava : seJa o que fór, o certo é que Labatut dcsi~nava 
como chefe de~se plano no tenente-coronel Antonio Martms da 
Costa cu major Carlos Augusto Taunay. bPm r.omo aos capitã~s 
Joayuim S;~tv1 o da Cunha e lonacio Gabriei .Monteiro de Bar
rus. que por: isso fo rão presos,"'constando de um oflicio ao mi
nistro da gucrrn , com dnla de 18 de Setembro, que essa cons
piração havia sido traçada no Riu d<J Janeiro, e que para ella 
igualmente cnucotTiào os officiaes emigrados de artilharia da 
Ba!Jia que alli se achavào, os quaes, antes do seu embarque, 
havi ão pedido ~11 hrigadei10 Dom ingos Alves Branco que os 
acompaahass~. pois que o substi tuirião no commando do exer
~!to logo que chegassem á Babiá; com tudo o respeito de que 
Ja gozava o me~mo Labatut, por s ua~ cam panhas ua Europa e 
serviços prestados em favor da li berrl:~de dos povos da Ame
rica do Sul, e a conside t·aç~o de ter sido e\le escolhido para tão 
tmportanle comuiissão p~lo príncipe D. Pedro, que então era 
o i dolo do Brasil, foi assás surficicnte a assegurar-lhe as attcn
ções que em geral encontrou nos povos do reconcavo da 
Bahia. 

l'AIZ 

O govel'!1o dD Príncipe Il.egenlu ao passo que se 
occupava na rlefesa clo paiz, estendia sna acção 
sobre todas as pi'Ovi.ncias colligndas . José Bonifa
cio nada poupava pat•a pôr o Brasil em defr.sa, e 
sol.Jre ~udo, para expulsar· os pol'tuguczes da Bahi<~. 

Em 15 de .Junho clirigi0 uma ca!'ta regia ao ge
ner-al M-adeira, ordenando-lhe qoe sabissl?. ela Bahi.a 
elle c todt. a tropa do seu com mando. Com a mesma 
dala escreveu á jun~n da B11hin pal'a que esta fom e
cesse no genera l Madeir·a di.abei ro e ttansporte 
para Porwgal, a, elle e a sua gente. 

Nem o general e nem a junta obedecerão ao man
tlato. A j unla estava em estado de coacção pela 
forçn armada, e oeste caso desde que o general de
sohede ~ia, nada mais Linha ella a fazer. 

Vendo-se assim desobedecido, l'ez pul.Jlicar uma 
proclamação, que não cupiamos por julgar dcsne
cessaria. 

É CONVIDADO PEDRO LABATUT PARA SE ENCARREGAR DO 
CO~niANDO EM CHEFE DO EXERCITO, NA BAHIA, CONTRA 

AS FORÇAS DO ~IADEII:A, 

Com alguma aotecedencia José Bonifaclo se ha
"Via lembrad O' do general Pedro Labatut. que tinha 
emigrado em 1.815 para a Amcrlca do Sul, na guerra 
ua independcncia de v r.neznella. 

Labatut havia passrtdo pa!'a o rio Al t·ato, em pre
gado por Bolivar, mas desbavcndo-se com este, veio 
mai s tnrd n para o lüo de .Janeiro offel'ecer seus ser
viços ao governo do BrasiL José Bonifacio, sabendo 
da pcricia militar de Labatut, o nomeou gonet·al em 
chefe para commandar as forçns brasileiras na Ba
hia, con tm as do genct·al Ignac:io Luiz l\fadeira de 
Mello, que jíl :,e acbar;lo em amHl.S co11~ra o Brasil. 

1'\RTID.\ DE LABATUT PAR,\ A BAIIIA. 

Labalul , pl'ompto de inslrucções de guerra, di
Hheit·o c munições a mnl'char para o reco ncavo da 
Bahia, deu começo ao l'mbarq·uc. , 

A divisão naviil CJUO conrluúo es la fot·ça levava 
ordem de fazer o desembarque no tnot'rO de S. Paulo 
donde este r·efol'ÇO devia scg·uit· para a villa da Ca~ 
chooi ra . A~ inslrucções ordenn.vão mais, que não 
aceitasse combate senão na ultima extremidade 
porque este não em o seu fim principal. Esta ot·don; 
era bem judic.iosa, por·quc antes do tudo, ou anles 
o gu~ mais se_prc~isava era ~ e ~uccone r · o reconcavo: 
com lorçns,_ d111heJro, e munições de guerra; além Je 
que os naVIos de transpor tes e os proprios da ar
mada, estavão tão atl'avnncado~ com a cm·ga que 

cc PrtJtendeu eflectua r o seu desemba1 que na Tone de Ga,·
ci.a d' A vila ; mas, impugnada essa resolução pelo chefe de di
vtsãu Rodrigo. Antonio de Lamare(") , e não o podendo tam
bern1em !Lapoan, onde surgio, por causa de achar-se â vista da 
esquadra portugueza, com mandada por João Felix, proseguio 
para Maceió, tendo antes enviado para terra diversos exempla
res de proclamaçães, pelas quaes convidava o povo e tropa da 
capital a unirem-se á ca usa commum! >J 

Proclamo çaes. 

"Em nome de Sua Alteza Real o príncipe regente cons
titucional, protcclor e defe~so1· perpetuo do reino do Brasil, 
o gener,al Labalul, comma'I;Idante em chefe das trop s da 
Bahia. 

(!Habitantes da Bahia!-Chegaudo ás vossas praias, a nri
meira nece<;sidade, que experimenló, é fazer-vos conheilet' 
os motivos, que a ellas me trouxertto . Sua lleza Real o 
Príncipe Hcge ntc elo Brasil não m4 enviou senão para 
ajudar-vos a reconqu(sla r a paz, c lranquillitlade que fe 
lizmente haveis perd1do, e por que suspirais depois dos 
males qu (~ ai nda soffreis, e que tem profnndamente ma
goadn seu co ração palernal. 

"Habitantes da Bahia! Esta i trailquillos; cu ~os asse
gnro em nome do grnnde Príncipe, . que nos rege, que 
empregarei todos os cuidados, e tlcs\•elos, p •ra qtre nem 
vossas pessoas, uem vossas propriedades, sofTrão detri
mento algum; c csCai juntamente certos de qne ninguem 
será incommodado nem persegnit.lo, quocsquer que leuh ãu 
sitio suas opiuiões políticas, ou sua rn«neira ue pensnr ; 
assim como tamilem espero que todo o espirilo de p~rtido, 
que todo o odio particular, dcsapparecet·ú tl'enlre vós, 
afim do que se res tabeleça a harmonia, e tranquillidade, 
de que tanta necessidade teuJes nas circnmstancias em 
que vos achai~. 

" \aloro>os hahianos! Qnando o grilo da liberdade, 
solto no Donro e Tcjo, resoou nas vossas pingas, vós uão 
tar.lastes a reconhecer os uireilos, que são a partillliL dos 
povos li vre,; . Vinde Lambem hoje unir-vos a mim, allm 
de ujuc.lar-me a pôr-vos na posse dos vossos utais caros 
direitos dcsr:onhecido~ e violados; c mostrai assim ao· 

t') Ignacio Accioli, Jiemm:ias Iiisto?'icas da Bahia. 
("") Labatu t, em oflicio de '28 de Outubro, queixou-se d~ De

Lamare. 

.. 
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mumlo, que sois uígoos de entrar na li:;ta dos ltcrócs, 
que tem combalido pela liberdade c.la patria. 

<<Viva a rcligiiio, viva o Sr. O. João \'1, Yim o Príncipe 
llegcntc constitucional do llt·asil, viYa a assembléa geral 
t·OtHlituinle c lcgblativa do n·ino do Bra.·il, 30 de Julho 
de I 822. - Labatul. » 

u O gcucral Labalut, comruandante em chefe das tro
l''"' da llalda. 

" Soida•los! - Yós não fostes vencidos; ,·ós fostes tra
I! idos c abamlooados. Sim, a traiçãO-, e a cobardia de 
_alguns dos vossos comrnandantes, daquclles mesmos a 
quem a hont·a...n 11 gralitiiTo para com a patna impunlla " 
mais durn obrigação de manlet· os seus direitos, c a vos,a 
gloria, furão a causa do desat· em que \'Os vêaes' Sol· 
dados! Quanto me CLbta rccordar-\·os o vosso triste es
tatlo? Mas cstui contentes: o munclo mtciro vos arlmira, 
e [,17. jnstiça ao vosso patriotismo Embora vos pretcndão 
anniquillat·; os seus c>furç"s não serviráõ, se não de fazer 
hrilh:tr <tinila mais, se é pussh·cl. vossas virtudes heroicas; 
e aquelles mésmos. qtH', a pouco orgulhosos com succcs
so;;, ele q11e não sã0 devedores, ~enão á traicão Yos in
.ultaYão, Yirítõ bem depressa reclamar Yossa ·clenwncia, 
c confiar-se á vos a gencrosidntle. Que outro pnrtido lh<!S 
resta ? Suas COihmunic<!ÇÕes corta!l<ts com ro,tugal, c 
opprimidos t.lc todos Estados, como se sustentar:.\õ elles 
cu1 uma tal posição! ... 

u Soldados! .Tú cu vos espero para entregar-vos as 
ann:ts, com que eleveis 1inglll' a palJ·ia, e a vossa honra; 
e quando a vir.toria, corqando vossos nwgnanimos es
forcas, f1zcr-vos entrar em ~eu seio, cobertos de louros, o 
re(:Ônllccimento ·dos vossos concidadãos vos encherá ele 
beneficios, c vos honrará com o nome glo1·ioso de seus li
bertadores. Bordo Lia l'rúgata Un ia.o 30 de Julho de 1.822. )I 

LABATUT CHEG.I,, ARRIBADO, NAS ALAGOAS, NO DIA 2 DE 

AGOSTO 

A esquadrilha, não podendo ancorar em nenhum 
porto conveniente da Bah-ia, por causa dn csqua
dt·a do Maclcira, seguio para o norte, e deu clesem
])aL·quc em Maceió no dia 21 tle Agosto(*), c, de
pois de haver expedido para a capital das Alagoas 
um clestacamento de 41 praças c outro dc80 para a 
villa do Pcnetlci, afim obstar as tentativas dos clissi· 
dentes de Sergipe, que, reunidos na mat·gcm opposta 
rlo rio ele S. t<'J·ancJs.;o. nprcseutavão umn. alliturle 
r~mea~;.adoJ•n, seguio por tena p:u·a Pernambucô, 
onde cheg•m no dia 27 elo me,:mo mez de Agosto, 
para solicitai' do respecti.vo I{OVet·no apt•oruptifi
cação ele rofo1·ços; e voll.amlo d'alli ás Alagoas 
no dia 4 ele Setr.mbt·o, fez logo partir, sob o com
mando do C'lpitão Guilherme José Lisboa, pat'a 
Penedo. o t·estantc da pequemdorça que o acompa
nhara do Hio de Jancit·o, e em seguida tamhem 
pat·tio para Penedo, aoml~ chegou no clia 28 de Se-
tembro. ~ 

Em Seq~ipe aimla p1·epondct·ava o elemento por· 
lugucz(*}, sustentn.rlo pelo bt·igadeiro Pedro Vieira, 
seclntio do general Madeira, q11e alli conservt.l\'a 
nm forte clcslacamenlo de praças el e sua confiança. 
A:; dcsol'llens das Alagoas, contea pol'tuguezes, ti
nhão feito com que gt·ande nutnero do~ di ·si•lentes 
ela causa elo Bra~il, se t·efugiassem em VU!a Nova, 
onde pt·et~nrlião embaraçae a passagcn1 do general 
LalJaLut; e já se pt•epanmlo para a opposição, lfUaodo 
um seu P'Lr!ament:t:·io chrgon á Villa ~ova no tlia 29 
a tratar com o capitão-mót· Bento tle :\fel! o Perci ra que 

(') lgnaciú Ac~ioli, J[cJ?tol·ias !IistoJ·icas. 

c~mmanclava toda a furça naqu(Jllc ponto, c que at!hc
rmdo, pelas razões cru e ou rio, ao reconheci monto 
d~tt•cgen~ia tlo_P~·incipe D. Petll'O, comtuclo não quiz 
o, pol' st, clecultr. sem suhmettcr a propo:;ição ao 
par~ecr d? l_H·igatl(Jiro Pedro Vieira; pol'élll o ne
gociO deculw-se com mpidez, [JUt'quo o· povo, sem 
allat~ção a nenhuma consideração, prorompeu na 
d~se,1ada proclamação, pelus J O hot·as da manhã do 
dut 2 de Outubro; e li l're assim o transito, !lHli'Chou 
Labatut á villa de Larangciras c tlahi á citlatle de 
S. f;!:Jri tovàc), capital de Sct·gipe. 

No dia 27 de Oulubro o COJ'Oll •l Ucnto Lope 
VJ!lasboa, communicou, da Vil la de S. Francisco, ao 
const'lho inlet·ino de govel'llo da [ll'Ovinr.ia, achar-se 
o _gf'neral _Lnbatnt na povoação da Estancia, por 
lL\'l::lO t•ccehtdo do tenrnte coronel Joa,tuirn Pit•cs de 
Carvalho e Albuqncl'que. l\u mesmo dia n gencralLa
hatu.L manclou Lh~ povoação da Ipojnea, o scgnintc 
offlc10 : 

<< lllms. Srs. com manJanles mililaros c de orden;tflças d1s 
villas de S. Francisco c Sergipe ,, CoDrlc.-Accuso a recepção 
do officio de VV. SS . . datndo de '25 do currenlu, e agradeço so
bremaneira a VV. SS. as el(pressües com qut• Janto me obri~,;ão. 
E•t tenciono chegar á t'eira hoj·· pelo meio-dia, e da h i passarei 
as ordens neccssa rias para a rHunião da Lropns. 

<< Deos guarde a V V. SS . Quartel-general dn lpojuca, '27 du 
Outubro de 1R~2.-Lubalnt. » 

Com a mesma data do <.lia 27, offlciou dit·ccta
mentc no governo inlet·ino o tenente cot·oncl Joa
quim Peres de Carvalho e Albuqucrqu'b, communi
candu-lhe o seguinte: 

<t lllms. e EEx:ms. Srs.-Ncstc in!'lanle acabo de receber a 
participação do aj udante de ordens do Exm, genural L~balut, 
1:m que mn asse\"er a hoje se achar na Feira ; eu já para Já parlo 
a-recebê-lo. - ,. 

<C Deos guarde a VV. EExs. por mais anoos. Quartel da força 
armada, ~7 de Outubro tle 15'22.-Joaquirn Pii'Cs de Carvalho 
e Albuquerque. » 

GllEGA O GENERAL LABA'fUT Á FEIRA DE S.\NT'ANNA 

O general Lnualu L não chegou como dcscjn v a á 
povoação da Feit·a de Santa Anna (lwjc yilJa) (*) no 
r~ia 27 e sim no dia 28 de Outubt·o, c immorliatamenLo 
deu parte de sna chegada ao govemo interino da pro
vincm, c recebendo l'esposta, lle novo ufficiou, pe
dindo ao mcsmci governo a envi~Lura de um delegado 
seu pal'a conferir com ellc. X o mosnw dia fez expedir 
do quat'tel genel'al da Fei1·a de Santa Anna o se
guinte officio : 

c< Illms. e Exms. s,·s.-Sen1lu rcp!'tidu· os alaquos do ini
llligo nos pontosüe Pirnj:\ c Cabl'ilo, e por consequencia mui 
grande o consumo de polvora nos ditos pontos. VV. EExs, fa
ni'o rcmctter para ali i, com a maior breviuatlc Jhlssfvel, 100 
ba.nis de polvora da que eitslc ucssa ''i lla, para ser entregue 
ao tcmeolc-coronel com mandante dat{Ut·llu l'urçn Jonquim Pires 
tle ca~VHiho c AlbUl[Uerque. 

c< Deos guarde a VV. EE:G. Qunrl<:l-:;cnoral da Feira do 
SanL'Aona. 28 de Outubro tlo 18".1.2.-Lab<lul, general.-lllrns. 
e Exms. Srs. do conselho do governo interino da proviocia dn 
Bahia. >> 

NtJ. mesma data, offidou au m~~ncion<tdo govcmo, 
pedimlo a' remessa de fal'inba, pela <'tnboccadut·a do 
l'io Cotygipo, e bom assim provi~~ coe ias pat•a a decida 
de gados para n etape do exercllo. 

(') A 1•ilrn da Fuira d~ Sanl' Aon<t dbla 8 leguas ela cirlatle dl 
Cnchol!ira 'c de Santo A~nro. 
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Ordenou ao coronel ajudante gerwral do exercito 
.Jouqni m Pires de Carvalho c Albuquerque qne üzesse 
marchar todas as forças cslacionada::; na villu de 
Santo A1naro pa1'n o Engenho Novo, pertencente a 
Luiz da Costa Guimarães, onde se ia estabelecer, 
ueixanclo npen:ts a força indisponsavel para segu-
rança pulJiica. -

Trnclo vindo, rngidos rle Pc!'l1ambiiCO, e.n a força 
do general LaiJatut, o tenente coronel Antonio Mat'
tins da Costa e o t.:irurgiilo-mór Fcancisco Sabino 
Alves da Rocha Vieira, o general, no mes)llO Clia 28 
de Outuh1·o, sobre isso officiou, ao governo da Ca
choeira, nos termos seg:.Jintes: 

« Jllms. c EExms. Sn. -A bem do serviço nacional 
ordeno a VV. EExs., em nome do Príncipe 11cgenle per
petuo defensor do Brasil, que immediatamente fação já 
prender ú ordem de Sua Alteza R r ai ao tenente coronel 
AnlcllliO ~lartins da Costa, e ao cirurgião-mór Francisco 
Sabino Alves Vieir'!, remellondo-os escoltados por tropa 
e debaixo de toda a scgnrança, ao meu qual'lel general: 

u Deos guanle a VV. EExs. Quartel general da Feira 
de Santa Anna, 28 de Outubro de i~:22. - Labalul, 
general. " 

u Illms. e EExm~. Srs. JlO conselho do govtrno inte
rino desta província. - Imrnec!ialarnenle. farão expedidas 
<ts ordens para os commandantes da villa de S. Fran
cisco, c presos os fugitivos no di(l · 29, e remett.idos com 
segurança para o quartel gene1·al do Engenho Nóvo. n • 

viso1·ia do governo da província da Bahia. -Antonio Pi
mentel do Yallfl. -Está conforme com o original. -La
lJa lu t, general. n 

NO DIA 2!J DE OUTUBRO O GENERAL LAilATU'r ESTABELBCE 
O St:U QUAI\'FEL GENERAl, NO ENCI>NIIO NOVO. 

O general Labatut conbecenuo, por informações 
segut•as, ser o ponto do Engenho Novo o lugar mais 
conve11iente para estabelecer o seu. quartel general 
para alli seguia, dando parte disso no governo, c ao 
mesmo Lempo r·equesitando o que era preciso para o 
cxet·cito, devendo ser tudo encnminhado pa1·a o en .. 
genho Cotygipe. 

Neste mesmo dia dieigi(). ao geneeal Madeira um 
officio, intimando-o que depuzesse as armns c se 
t•ctimssc. 

No dia 30, Labatut officiou dn Bahia ao conse
lho inter i no da p1·ovincia., e pwclamou a seus habi
tantes. 

No dia 1 o de Novembro de novo se dil'igio Labatut 
aos bahianos com a seguinte proclamação : 

O gene·ral em chefe do exercito pacificaclor aos habitantes 
da Baleia. 

« Honrados o briosos babia_nos !-0 grande Príncipe Re
gente c defensor perpetuo do Brasil me enviou a esta província 
para defender-vos. e I ibertar a vossa capital dos inimigos da 
vossa iodependencia política. Devo, portanto, chamar-vos ás 
armas, para, com ellas nas· mãos, obrigarmos a embarcar as 
tropas de Portugal, e com a força rebatermos à força que se 
houver de oppOr á exHcução da carta régia de S. A. Real, da· 
tada eth 15 de Junho do corrente anno, que ainda não foi cum-
pridn pelo desgraçado Madeira. _ 

cc A's armas, bahianos! O brio e a honra é a vossa divisa. 
Marchai e alistai-vos sob as bandeiras do invicto e immortal 
Príncipe, que, para bem vosso e de toda a nação, o céo con

« Presidente e deputados da junta pro visaria do go- serva entre vós. Independencia ou morte é a sorte que· vos as
vemo da província._ Amigos, cu 0 Príncipe Regente \'OS pera. Correi ás armas e vencereis. Deos protege o Brasil e elle 

ser;!. livre. 

O Príncipe Regente em 9 de Julho de i82:2 officia á 
jtmta proviso1·ia, communicando-lhe a ida do general 
Pedro Labalul para commandar o exercito, lcvanc:(o 
com sigo força pam bater as do gene1·al !lladeira. 

envjo mui lo saudar. Não consentindo a minha patemal so- cc Quartel-general no Engenho-Novo, to de Novembro de 
licitude, e vercladeiro amor do Brasil, que essa P,I'OVincia 1822.-Labatut, general. » 
continue a sofrrer a presenr.a das tropas de Portu'gal para 
se não repelir os desgraçados successos já occorridos, e 
em consequencia dos quaes expedi a carta regia de quinze É NOUEADO O TENENTE-dORONEL FELISBERTQ GO~IES CATr 

de Junho ultimo ao brigadeiro Luiz Ignacio Madeira de 
Mello, mandei aprestar no porto desta capital a expe
dição, que se acha a sallit· para o dessa província, afim de 
passar a exccuçiTo daquella real ordem, e que é comman
dada pelo brigadeiro Pedro Labatul, qna se me O'ITereceu 
afim de mostrar ao J3rasil o scn reconhecimento, por 
haver siclo rrcebido no sen serviço : os talentos e pres· 
limo militar deste gener.d jà provados nas campanhas da 
Elll'Opa, hcnt como as outras suas qualidades me fazem 
esperançar o melhor exilo; e confio de vosso conhecido 
brio, lealdnelc e pondonor, que o habilitareis para o cabal 
dcsempenlto de tão justa empt·e7.a, fornecendo além rios 
prccis9s soccorros de manlimenlos, e outros meios ao 
vosso alcance, exaclas noções do estado do paiz, e mais 
circumstnnci<~s, qnc julgardes convenientes ao conltcci
menlo elo geuoral, para á vi la dellas formar a sua linha 
de operações. 

DE!RA PARA ENTENDER-SE C011 LABA'fUT SOBI\E AS INS-. 
. \ 

TRUCÇÕES QUE TROUXER. DO GOVERNO DO RIO ~E JANEIRO . . 

\ 
No dia 27 do Outubeo o conselh:o do governo da 

Cachoeira, officiou ao general Labatut, communi
cantlo-lhe haver nomeado o tenente col'Onel Felis
lleeto Gomes CaJu eira, para confeci r com elle a t'eS
peito das iostrucções que lh~ clel'll. o governo de sua 
Alteza Real o Principe Regente . E, depols das expli
cações. havendo necessidade de formar resisteucüi 
condigna em lodos os pontos da linha l'r·onteit·a ao 
ininJigo, mandou LabafuL que o tenente cot:oncl 
Felisbeeto Gome::; Caldeiea fosse t:ommandar as 
!'orças de Jlapoan. 

« O mesmo general leva parlicnla1· recommcndações 
para em lllUO OUl'é\1' de accordo COI11VOSCO, OU já as lt'O- DESCODRB-SE NO E.NGBNLIO DOS TJo:IXEinAS BARBOSAS GROSS .~ 
pas de Portugal se Lenhão embarcado, o qnc pa1 a mim SO)D!A DE DINHEmo E~f oultO 
serú da mais viva salisfaçrto, ou seji10 a isso obrigadas, e ' 
mesmo tlerois da sahida rJellas. A vossa. .. leal cooperação 
o palrioli~tno dos fieis o IHJlll'11dos lwbitanlcs dessa pro~ 
vincia, a pi·udcncia e habilidade do gcnentl me dão fun
~ada . cs[lcrança ele saber mui brevcmeonlc que eutre vós 

Um amigo meu, o coronel Daniel Gomes de 
f-reilas(*), por vezes me disse, que, nm pardo, ·;~
cravo dos portugneze,; João Teixei1·a Barbosa e :\Ia
noel José Teixeira Barhosa(irmãos), que haviãonban-}'1 reina a paz, a conconlia e a tranqnillidade. 

'' Escl'i pla no palacio do nio de Janci 1'0 aos nol'e di:ts 
do 111C7. de .Julho de mil oitocentos e vinte dois.- Prin-, 
c.ipe Regente-.~ nl~lio Pereim ~la N'ohrrga de S~uza Cou- {") Este cidadão era então cactetr, e fe7. lorJa a "ller.r·a da in-
lmho -Para o preslu_!lnte e tu:us deputados ela JUnta pro- dependencia. " 

-
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donqdo. sua residencia do engenho da Passagem, e 
tra.nsfcl'ido-a para a capital da Bahia, veio dizer no 
exercito que, se lhe dessem a liberdaclc, indical'ia os 
lugares aonde seus senhores linbilo enterrado 
grandes somm-1s de dinheit•o de out•o r. prata; c que, 
cotri cffcito, sem perda de tempo, tomn.odn-sc ns pro
videncias compaLiveis á tão uLil cmp:·cza, vel'ifi
cou-sc a denuncia, c descobria-se avuflada som ma, 
que foi conclnzida em canetas e entregue ao tcnenre 
coronel José Freire de Carvalho, que 11 applicou ás 
necessidades do exercito. 

Denunciado nessa deligencia um capitão de ter 
Rubtrahido algum dinheiro, foi logo pelo general ex
].JUlso do exercito, cu mo indigno de pertencer á classe 
militar. 

Esses Teixeiras Barbosus erão mui ricos proprieta
rios c senhores dos engenhos Passagem c Ca
choei m, c, apezar de na luta não serem o/fendidos pela 
fol'ça brasileira, aborrecião a causa do Brasil. 
. Ignacio Accioli diz, em uma nota das suas Me
mon·as Histo?·icas, que o pal'do escravo, pura denun
ciar o dinheiro, fora ameaçado ele ser fnzilarlo, como 
se acabava de fazer a um espia do generall\iu.deim. 
Que o dinhciw foi achado em principio do mez de 
Outubro, c que no dia 6 do rn esmo mez se entregou 
o dinheiro ao tenente COl'Ollel José rreire de Car-
valb o, na importancia de H3:000$ de rs. orn prata. 

A sct• certo, segundo disse o coronel Fclisberto 
Gomes Caldeira ao governo interino, que o dinheiro 
de omo du primeiro achado enchia tres quartas de 
medit·, e o de prata 12 a 14 alqueires, ó indubitavel 
quebouve descaminho; não se sabendo exactamente 
quem fosse Jo autor deUe. Segundo afirma Gomes 
Caldeira importava o dinheiro descoberto em 600 
mil cruzados o dos dois Tcixeit·as e 8 ou 10 contos 
de rs. de outros indivíduos, que lhes havião dado a 
guardar. 

O major Ti tara, secretario então do quartel gene
ral, em uma nota historica ao seu interessante 
poema Paraguassú; conta cc ser notaria que o ulliJ?lO 
dos Teixeiras, dera-se parabens quando poucos d1as 
antes da instauração da capital, emigrando para seL~s 
engenhos, viera no conhecimento que não se tt
nhão rlcscoberto os pt'.incipaes vi vciros das grandes 
som mas enterradas peJos seus antepassados, c talvez 
tam hem pot• elles, nos seus dois cnf?cnhos da Pas
sagem c Cachoeira-nada campal' a vms aos 160:0008 
duas partes em ouro e umn em prata, tlc c111e o exer
cito utilisou-se em.dois difl'erentcs achados: sendo 
o primeiro em consequcncia da declnração do pa
tl'iota proprictario Manoel Luiz; c o ultimo que 
foi só em ouro, pela denuncia de um pardo feit~r 
do engenho, c qtJe se dizia filho de um elos '~m
xciras, o qual não queria a principio declarar causa 
alguma, mas cmflm persuadido, fallazmcnte, de ser 
fuzilado, manifestou, para salvar-se, um unico 
d'cntrc os outL'Os lugares que restavüo. 

Conta mais, que a qn antin desenterrada fora de 
620 mil cruzaiJos, c que os pt•incipacs cslraviadot·cs 
della, farão 3 adoptívos, dois que vicrão l1it ex
pedição, cujos nomes omitte pur pêjo, c um elos 
quaes tinha sido da pt•imeira commissão encarre
gados para o descoul'imenlo, isto só!lleote quanlo 
ao pdmeiro achado; pois que quanto ao segund?, 
verificado eru 1:3 ou i4 de Novembt·o, com mms 

O general Vthatut, dirigindo-se no conselho in
terino do governo da Cachoeira, enl~;,.e ontl'Os as
sumptos, commemora o dinheiro achado nu engenho 
Passagem dos Teixeit·ns Bat·bosas. 

« Wms. e EExm,. Srs. -Accuso a rer.cpçlio dtJ offlcio 
de VV. EExs., datado de 27 de 0L1iubrn pas~auo, em que 
me annnncião a nomeac:lO do tenente cot·oncl f'elisiJerto 
Gnmes Caldeira, pal'a, nâ qualidade de tlcle;;apo deste con
selho. Lt·atar comigo sobre as instrueções. qnc tPnho de 
Sua Alteza llenl o Princire Hcgente do Brasil. 

" Tendo em vista a defesa, qui' precjsa formar em 
todos os pontos dn linha fJ·onteira ao inimigo, determi;1ei 
ao dito tenento ~oronel fosse commandar as frJrças da• 
ltapoan, como já fiz sciente a VV. EExs. 

" Aproveito esta occasião de communicaJ' a V\' . EExs. 
que ut·ge a nomeação elo commissario gc1·al do exercito, 
pessoa do toda a consideração, cuja escolha deixo ao 
conhecimento de VV. EExs., que mo participárão com a. 
brevidade possivel, para que não esteja o exercito sof
rendo n sua falta por mais tempo . 

" Tenho mais a satisfaa;ão de pat·ticipat· juntamente a 
VV. EExs. , que estou formando uma caixa tnililar com o 
dinhei!·o, que se vai desenterrando nos engenh•JS dos Tei
xeiras Rarl.Josas. 

"Deos guarde a VV. EExs. Quartel generclno Enge11ho 
Novo, 3 de OutulJJ'O de ·1822. - llhns. c EExnts. Srs. clr 
conselho interino do governo ela proviucia da Bahia. -
Labalut, general. u • 

PONTOS DE DEFESA DA fi \llf.\ 

Iguacio Accioli, que escl'eveu as sua~ int.cecs_santes 
.1J1emo1·ias HistM·icas da Bahia, em época ma.ts pro
xiJna á gucrea da independencia(*}, conta rr~e, a pro
porção que o exercito ia adquceinao melhor fot·ma, 
maiores difüculdades obstavão ao seu progresso, e 
o governo interino, composto de muit:>.~ pessoas, e 
sem os nccessarios recursos, tarde e acanbadameute 
satisfazia ás repetidas requesiçiles, que lhe crão 
feitas; deveu-se porém muito ao _intcrc:s.e, que de
senvolverão as cummissões, ou catxas mthlares para 
prehencbcrcm os fins a que et·ão propostos,_ c entre 
todas mct·ecem distinctu menção as estabelecidas nas 
villas de Valença, Naza1·eth, Santo Amaro, e~- FI·an
cisco. A ·1" foJ·neceu rlc pl'et e etapo o cunstdemvel 
pl'csiclio do morro rln S. Paulo, e os pontll? do 
Curml c Llu Barra rlos Caevalhos; o ~· suppt'Ja de 
pret c ~tape aos ponto~ do Funil, S Gonçalo, Mutá, 
Encarnação, Caixapregos. Barra elos Garccz, ~ar
tinha, Dana do norte rle JcqLüriç~. Ara tuba, Ptra
pitingas, c a toda guarnic:-ão, du c!tft:crcnte:; pont~s 
da ilba de It.aparica, que so de l_annb:: consum1a 
300 al.Jneit·es pot• semana ; a 3" fomecta de pret c 
elape aos pontos rlo I!:ngenbo tio Conde, Gambô~, 
F11zcnrla Debaixo, Acupe, e Sauba1·a; e a ;k• supna 
as ilhas das Fonlc.s, das Vnccas do!; I• radcs, da 1\Ia
rlt·c de Deos do Dom Jesus ele Santo Antonio de ' , 1 . Cajaibá, e, na terra flJ•mc, os pontos dn l\ ampe, 
Caypc, Paramerim, Mutaripe, e o ouLt·os tlo mcnot· 
impDftanciu. 

As ontt·as commissõcs acbaviio-sc cstahelécidas 
em Jcrruit·ic;.á, Cammamú, i\1araú e vill:t da ~a~Ta 
do Rio de Contas, J'ecebendo dumLLivo:-; pceutwu·tos 
para as despems da guerra. 

cautela 1 e incumbido a babianos bastante círcums- c .. 
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~ectos e pro lOS, como o cot·one_ Ol~C[Ullll li e:; c e companhia li annos, pol' muitas vezes me disse que o seu es · I l J · p·. , I I ('} AJtnJ jJ , l:õse, gnacao ccao 1, que vav l v 

Ga_t :vo.l~o e Albuquen~ue, Ut![JOJS vtsconrlc de Pl- cripln subrc a gtwn·a do Made~ra, ~lém dos. ~ooumcnl~s, era 
raJa, llilO h OU V e ilXtl'a VIO a[ sLllll. 11 fnnrlatlo nu testemunho dos que hzcrao a gu011 a DA JldillO. 



IliSTOIHA 

r, r.ESEI\AL li\DElRA RECeBE NOVOS REFORÇOS DE PORTUGAL' Obteve pàssagem, e Se eiUbRl'COU, leVIlOUO Uffi SRCCO 

Rmqo:tnto nu recuncaro, cs~:re1e fonucio Ac
eioli, se luta com todos us entt•ares, pa1; ur•rani1mr 
O CXü i'Cilu nm forma neg-nJar, l'CCPIJia a capiLul da 
lli'OI'iucia contirmados reforços, jit do,s rnuitos imi
grados por·tuguezes, que a cll:t se t•cculhião do tlil'
l'cr·entr.s p 'tt·~es, já da lt'àp:t disl'ip!inarln, que de 
Porlug:tl lhe PI'a enviatla, c no dia 31 de Outubro 
desemhnt•cárão ua mesma capital, chegados ele 
Lisboa us bntalllõe~ n. 3 e n. '~. um r.orpo de arli
lhat·ia. e muilns soltlarlos avulso:; que vmhão proen
rhrr os crll'pos que exi~Liãu j{t desl'ulcadus. 

'l't'ILnsporta vão t'SLe rcf0rço 1 O vasos comhoiados 
pela uá.o D. João VI. c apenas l'ol'àO avistadas essas 
r mbnt·car;ões inuumei'Os fogos de ar'lilicio subirão ao 
ar; salvilr·ão Lodas as forta)ezm; c embarcações pol'
l.uguc:z;u; existentes no porLo, e um appal'aloso re
l'rrs,:u !'oi i.mtnMl.iatanlente art•anjadu pelos commer
eiantrs para 11 toda officialit.lade quo clesembarcavn, c 
pal'il n que a l'ecebia na pL'aÇa do comrherr·. io~ que 
11ara isso estava ricamente Ol'llada. . 

Este rel'ot·ço servio para augmentar a grande ca
n•slia dos viveres . na cidade, e para excitur opa
lr ·iotísn~o Llos sitiantes della c fazet· c1uo L•tbntut 
augmcntasse a força dos pontos de defesa, pt•inci
pnlmente, os Ja Sapucaia, c T~quetOque, e crcnssc 
ouit•os, afim de embal'açar a pnssagPm ao inimirro, 
mandando levantar uma batet·ia que cenfion ao ~n
llitãO Antonio Cartloso Pereira de Mello, c enviando 
para Pernambuco o seu ajudante de ol'dcns lgnacio 
Gabriel Mqulinho de Bat'i'OS par·a pedir reforços i 
junLn uaqudla provincia, hém como experlio circula
res aos commandanles elas vil1as para lllillt:lar gf\nLe 
rm defesa da caw;a publica. 

O Sn. DJLU)DJOND CHEGA A' BAHIA .E DESE)JBARCA. - EP!

.., SODIOS QUE SE DEitAO(') 

O St·. Drnmm011d, lendo preenchido a sna com
missil.•J em Pernambuco, em provlliLo da indepen
rlrncia e lihcl'!ladr. do ~nsil, for·mou o projeoto de se 
passflt' ú !la h in, sem o comrnu nicar· a pessoa alguma. 

A Dahia r.stav'l com as armas n:1s mãos, dispu
l.ando a sua indeprnclencia, contt•a as tropns de Pot·
Lugal, que se acbavãn de posse da cidade, c ele turlo 
rrne nellaex:istia. O Sr. Ot·ummOtld com semelhante 
lt'nlativa col'ria risco de vida, mas: sem solemhrur de 
si, secretamente rleixou Pel'l1ambnr.o, l'azendo que 
todos se pet·drssem em conjecturas subt•e o fim qutl 
rlalli o tinha levado, suppondo pm: ultimo ter sido 
!'llo vielima de algum assassinato, e assim o com
mnnicárão p:~ra o Rio de Janeiw. 

~ar1urllc tempo os navios que vinhão dos Es.tados
Un~dos, eom cal'rcgamcnto de fat·inba ele trigo, não 
rntrnvão á bat'L'a; manda vão do Larneir·ão, onde ü
ravilo a hr)['(lejat•, nlancbn, pnra saber .do consul 
!:ie a gnet·t·a continuava nn Bahia, c e0nl'ormc ares
posta para lá p~1rtiiiO a vender, poe hvrn preço, o seu 
rarrllgamonlo. 'finhao Sr. Ornmmond pcrlido a(J 
consul amcrienno p:tra que peovenissc, sem lhe dizer 
o motivo, da pa sagcm do pl'imeiro n:11'io de sna 
11:10ão. Appat·ecendo um navio ameeicáno, o Sr. 
nrnmmond commnnicou a sua ten~ão no consul, 

(') Bmsil IIisto1'ico, 1• serie, biogruphi&. 

com alguma roupa, papeis e uma'porçilo ele rlinbeit·o. 
Depo_is de uma incomm_o la viagem de quinz~ dias, 

C?J~lJaltda por sudttC?te mais ou menos rijo, avis
lal'Uo a blle.t•a da Bah lü, .onde bot•rlejava J'ór'a ~ es
,1ua~lea hmtana. Esta t~ão fez c:~so da csr.una, que j:í' 
t:·azJa arvomda u b:tndeJ t'll a merwana, e assinrcn lrou 
na bar!"l ~fundeou no porto da c·idade da 13ahia. A 
cst;una fo1logo vlsitad<t pot· rüuilos caixcit•os pgrtu
g_uezcs. 1J St'> Drut?mond ac~ava-se_ na pequenís
sima CallHll~tl ll l'eSlll'-:;e, C OÚI'lll OS dlSClll'SOS inclis
Cft;LOS qtte faziilo os caixeit·os a respeito delle: clizião 
que ellu _era um ag.ente dQ,.tt·aiclot• n. Pedro, crue ia 
para o h.to do Jaoell'O; e es'.ando o Sr. Dl•ummond 
]Jl'Olll_!JlO apt·eset:ton-s_o-lbe um saq~cuto, intimando-o 
p;m11r ao palacw da JUnta do governo c subindo elle 
p~L·_a.o l,'llllb!tdillw, a cuixeit·atla lhe foz alas é Ihe 
dlZla dwtet·ws ea1 voz baixa. Enteando Clll um 
but~ com. o sar·gento, seguia paru. ter·l'a, onde já 
se lwba dtvulgado o boato da sua chc,.ada como 
agente do Sr,. O. Pedro, e que fôt·a captura'rlu pela 
esquadra Ju~Jlana. 

Saltando em terra, acompanhou o Si:tr••e11to e ob
servou a cut·iosidade que a sua presenÇa cáusavn 
poequo o povo pal'ava na rna c os caixeiros col't'ià~ 
ás vortn~ das loj:lS p~r~t o Vel'em. Chegando ao pa
lacw da .Junta tranqUJlltsou~se, pot·que se acbou com 
bons lJ~il.~JlOJl'OS, q~o só ti~hão o rle!'~ilo da feaqur.za. 
Ao sahu do palacw ua JUnta, poJw o Sr. Drum
monrl ao sargento que o levasse ao qu;u:tel ~eneral 
do ~overnaclord~s armas) mas elle respondeu-lhe não 
ser 1~so nccessarw; porém cP.deu por flm ás suas ins
tanclas. A pt·esentando-se 1 no quartel general o Sr. 
O!'ummond, Ignacio Luiz Madeira de Mello o I'ece
be~ com demonstrações de inlel'esse, porque erão 
am~gos desde Santa Catbarina, onde se llavião dado 
mutto bem. 
~Sra. D: Mal'ia Joanna, mulher do general Ma

deu·a, era f1lha do tenente general Agostinho Luiz 
da FoE-ceca, c a todos os respeitos digna de consi
dcraçao. 

Es.ta senhora tinha lima filha do peimeiro mat(
momo, chamada O .Julia Cnndida tio Moraes Carneiro, 
que se acha ~a casada em ?anta 9~Lhill'Ína con1 o co~ 
1 onel Joaqu1m Soares Cmmbra, [tlbo de um antigo 
govce~adoe daquellu província. Madeira, em r.onse
quencJa tlessa unti"a e boá amizade convidou ao 
Sr. Drut~mond pnr~~ sct· seu hospede' até Baver al
gum na v10 que o tmnspo.rtasse á Lisboa, por ser este 
o fim llo seu dcs!ino á Bahia, conforme lhe havia 
rlilo. Não aceitou o oll'erccimento da )lospedagem, 
dando a~ de~CLtlp:~s que as ctrcumstanctas llw suo-<>c-
r-irão naquelln occusião. 

00 

M;tcleir,L que nada desconfiava, cedeu, mas a Sea. 
D. Joanua wlo -~os~ou LI e insistir com elle para que 
flcasse crn sua casa. Prometteu o Sr. Orummond 
de ir jan lat· cOI'u clla naquelle mesmo dia, e em 
toJos os outros em qu·e podesse. Mat.lcim ordenou 
a um tlm; sons njllllanles de ordens que acompa
nhasse ao St·. Drummond até a ulf'aurlc"a onde elle . . ,o ' 
prectsava. u· paea r·etn·ar a su1t bagagem. Aceitou a 
c,omp:mlua, pensando logo nos meios de evitar· que, 
lne v1sse a bagagem, por não ser mais que-um sacco 
l'echar~o a chave. Na alt'nndeg11. fallou aoS!'. Joaquim 
Cnrncu·o. de Campos, nclla empregado, e em parti
cular ~cettou_ a hospedagem que clle lhe offet·eceu, 
com 1nstnncta, e-m sua casa, para onde se encarre
~ou de .rnan~ar levne o sacco (bagagem), ficando de 
1r depois ao Jantar do genet·;ll Macleit'a. 

.. 
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O Sr. Drummond não conhecia pessoalmente o j pam t'ehaverr:m aq_uelle imp0eLanle ponto !'sLrali'
Sr . .Juaqnim Cal'nciro de Campos; pot·ém sahia que 

1 
gico, t'ot•ão infi'UI~luos;ls. Um ~ :thilante da v:lla c! r 

et·a im1à_o de José Joaf[uim Cat'twirn ele C·ull[H'.' de lltnp:trica, rlr. tl<)_rT.Je L_Ima, n~swlo rm Put•tn!{al, t> 
.t',~lo e Ju:lo Cnmeir? de Campos com .cluem t~n.ha f[UC não era nultlal', _se po~ ,, Lrsta do po1 o ú a de
boas relações de amtznde. O Sr. Joa<!Ull"Q Cat'flct~o fen tleu aLé n cxpuhao das tr·opas pol'tllg-uczas da 
de Campos em pai do hoje consolhcit·o .José TiJJut·cw Bahia. -
Carneir·o .de Camp(Js, com quem l;1.mbelll n S1·. A l)icladn ainda lit·.wa I'P.CUI'SIJS da fariuiJa tl:t 1 i!la 
Drummontl mantinha r·elaçõ.es, e ~ qnom !~ avia (hoje r.idatl·~) d·· ~ ·tz:m:Lh, mns rsL:< vill:t a.·a.lmra 
prestado, antes, algum. ser·v1ços ele unpo1·tn.ncta n:t de 1·cvoltae-sr. . H as cxpetliçües f(t1r Madrlt'a ft7.t'l'a 
cidade do Recife, c?jo;;; sct'l'iços, tal;•ez por elfc r,ont1·a clln, ro1·ão obt·ig:tlas. pr1l<t í'oi'Ç·t do povo, a 
exagerarias n seu p<:u, derão OI'igem a o!'ftJrl:J,.com re"'t'rssarr.m r:nm tod:t n dilirrrnch. ()Sr. Ül'll:n
instanr.ia 1le hospeda~em; accit_qtHI o Sr. nru~n- m~nd fallon :JJJ nwjor dn 12"

0 
t[UC comm:lnrht\·a a 

monrl, contra o. que tinha resolvulo, que e1·a n'lo 111- pt·imcira expedição, c cslc lllc uis5n que uavcg-ái'.t 
l'vrnmodai' a mnguem, e ficar em tuna estalagem. desde a cidade da Bahia até o Funil, sem eneont!'ar 

O Se. JJsé Joaquim Carnei1·o de Campos e sua a menor resisLencia, ma~ que al li :wndo a pasSai{f\111 
esposa hosperlarão uo Sr. D!'nmmond com LanLa muito csleeita, o a correuLe mui violenta, se vii·a 
amizatle e confianyn, qnc:tinda hoj e ellesente grala de 1·epenl.e Rssaltarlo pol''tu~los o:; lad os ~r~ nma.fu
le!Tjl)l'ança em offei'Ccer a memor1a de arnhos um zilaria tão viva c tflo ccrleu·a, r1ue era 1111poss•vcl 
sincero tt·ihnto de sua gratidão(*). tent111• um (l0..5embat·que on continuar il viagem. A 

Jtr.gecswu o Sr. DnnH).1on r1 com o ajudante de sua gentn ca hiil morLa; nin;.;nem via o nggrcssor: 
ordens que o acompanhava ao quartel general. IH\ffi as nlllll'll]bas tlassua..; peÇ<l;>, n··•.n .ns .11alas das 
Jantou com o geuer·all\Iutleira c sna esposa, sendo suas cspi n~ardas, p Jclião· J.,\:;lrnJ ,. o:; llllll1l.{O:;, .hc1~1 
cordial c amigavel a sua conversação. Como é rle v_isi~cis pelo mal cyne f·tziãn, e r.•: ·nplcta.ment.t: JtlVt
presumii·, a maxima parte da conversação rolou ;:;tvets pal':t st~t·em alcancn•lo:; .. Nao ::; : v La !nato; r[UC~ 
sobre as circumstanciaspolilicas, e n. defesa da Bit· m·voi·edos, e deLear: dellcs li.Ln'-(tlt'lll calHa .. :--lr.sl<L 
h ia. O Sr. Ommmond ui1·igio bem a conv~r·sa para penosa circnmstanc1a regt·essara,. lendo pcrdtdo ai
esta digrcs~ão: a companhia el'a nu1ner-osa, e toda guns bomen~, e tt·azcndo elle o srgnal do encontro 
militar, c.om a unica cxccpção dclle. Compunha-se em nma bala na côcha. 
do geneeal Madeira, com seus ajudnnlcs de o~·dens, O r,-overno brasileiro no reconcll\'O ~slava OI'ga-
o coronel Pereira c<Jmmandante do batalhão n. 12, nisado, e á Lcsl.a dclle as pessOilS m:ns g1·adas ria 
.c mais tres offlciaes desLe co1·po, conhecidos do Sr. provincia. Ao ouvidor de Santo Amaro AnLonio 
Drummond, dois officiam; de engenharia, e alguns José OiJar'lc de Ara.njo Gondin se tlevia essa rcu
outros de differ<>ntes corpos. Vollar1do ao quartel niào. Er·a a maior auloridad o do I'nco ncavo que 
general á noite, tomou chá. e mais tardo foi para abl'aç;tva esppnLaneamcntc a rel'olllçào, e e1·a 
casa do St·. Joaquim Carneii·o de Campos, onde dor- tamhern a a'ma das pesso:ts mais i utclligenLes 
mio aquella primeir·a noite, e estabeleceu dahi em desses lugares. A sua reputação de mngisL•·ado in- / 
diante a sua residencia. Um ajudante de ordens c tcgro c bemfa~ejo, Jb.e clava o direito de exe!'ccr em 
duas ordenanças do general o ucompanh:írão nesse todas as classes a bem fundadit inUn!'Tlcia para Ot'
curLo ti·ajccto, ficando a reputação do SL'. Drummoutl gaui~;al' a revolução e pl'Odamar a indcpcndcncia. 
entre os dominadores da Bahia sob esses bons bos- A .i unla lla. Cuchooüa, linha forças p;u·a se clc
picios; e elle podia clahi por diante, empl'egando fender dos ataques que por ventur'.t us pol'tuguezes 

' muita precaução, tratar dos fins que lhe Gzerão em- tentassem conl ra ' clla, mas esles não quiztmlo en-
prehender nquella pel'igosa emp1·cza. t1·anha!'em-se no paiz, c á junta fallav;i.o Lodo3 o 

A Bahia tinha uma junta rlc governo composta r·cctll'SOS qu-e a pozcssem er:n cslfl.!lo cltJ po~el' ai
de lJOns bi·asilei!'os, que só tinhào, como já di sse, I cançae c expulsar os dom1natlorcs rla Bab.w. Os 
o dcl'ciLo da fraqueza. A provincia estava qua~i -portuguczoti Linhão amot"livre, e utn:t csquadt·a su:1, 
toda revoltada contra a dominação poeLuguez;•, muitos navios me:·cant.is, um:t citladc abast~tla, c 
e lodos os dias chegavão ú cidade, novas noticias um comnHJI'cio rico em,seu faro1. Só dD llw de 
de revolta e separação do~ pontos aind:t não sabidas. Jaueiro podia ajunta lit•at· os recursos de que [Jl'C-

Ncm a esquadra c nem a Lropa pol'lugucza sou- r.isava para rianh·1r a victoria. 
heeão couseevar, comu muito lhe5 convinba, a il1H1. Mas 0 ltio de Janeiro eslava fulb.o de l'CCIIt'dOS: 
de Ilaptu·ica. Tudo.; o.:; ata•1ue.-; que íizerão depois os que tinha lhe et·à·o necessarios par:~ a sna d~l'esa 

inLct·n;L c externa. ~~slava cles ,·Jc a piu'lHlu elo I'Cl r·c

{') O Sr. D. João VI, ao deixar o Bra ·il, deu :ís pe>soas quo 
Ucáriio do seu C<Hlhecimento o ljue ella; pudirão. O bondoso rei 
sentia não ter ma:s qua d,tr a Josó Joaquim Carneiro de Cam
pos, que crn e lica~·a sendo ofliciat-m~ior da sec<'el.arid de E'>· 
tado elos negocias do reino do B•·astl: fez mero'' da prnprie· 
dade tlo ol'li01o d~ guarda-mó•· da alfantlr.ga ele P~rnambnC·>. 
O novo proprietat·io nomeou seu 5eryentuario a seu sobrinuo 
José 'l'iburcio, e o nnndou para tom H' pos:hJ do oflir,io llJ tuella 
provincin. 

José T<bun:io não t'IJi, ne:n era Je é<; 1Je<'ar rtt•e fo;se bem re
cc:.Jido lltllla por c.;tar outr.1 pe.;soa >ld prllvincia servintl ,J no 
dito cmproJgu, e o pliz se ••Ch <Vd <IIJ estauJ convulsivo\ qw~ rc
sultwa rl,IS Circum;tan~ias poti liea ', IJIIO tinh~O rolO tOUo)S 05 
laço:; d 1 antig.< ob~ctioncia. 

A p >>i ;à J .(.J J J.;j TiburGio tJrd, p >i>. critie<~, •> lios·1 me;mo, 
e roi nocds.;al'io to•l•J.s ll3 b1ns o !'fi ;:u~ , (,J Sr. Dl"JiliiTI.>.lJ para 
que elt•! ~nhissr' ti ~· lt,t, 'l Sol r •\i<'<l s><! <lu Pemtmha·~ 1, s!i'J u 
salvo. 

duzido ao:; seus proprios recut· . .;o:; financeiro:;, n oste:; 
n;io ha:;trw;lu. De nenllllma ouLI'a [.ll'OI'iueia recebia 
ns subi·as. O r1ne llle valia, em t3o tqJut·nda cireiLJt1ti
Laneia, Cl'a a tl:>t ricta economia o bua ordem que o 
g-ovnrno [Jillltl:l no emprt~go rlu Lllnlwil'o pni.Jlico: 
era lambem a· foi·ça, o de:; i nlel'es,;e r a ItHicpr.n
'lenci<t cJ ,J Cil.l"aclet· elo~ bomcns que cut:Io gtru;t•
n<tvão. quu inlluiào n [ll'OIUoviiO a resi:;teucia a Pcu·
l:Igal, e t.:t'C.IÇã<J de nm inrpc1·iu intlependenll• nu 
B!'a.;il. A:; tliscvrdi:Ls internas n;io usla \'i1o apa
O'adn;:;, nem as !'i-validades enLI'C os pt•oprios brasi
leiros existentes. O pat•Lido porluguez surd:uneniP 
co r·opnblican J m~is nhel'tamente, se pr·onuncial'.ào. 
Este pcr·.n:-~tuci:t em lod.t a fOI'Ça du ~CII dtr•et!o, 
pot'rtue ll'ill:udo o Bc·asil 1lc S\:l constituir, a S<!lls 
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[ilbos pertencia escolhet' a fór·ma de govcmo em· cisco. Carneiro de ~ampos, a. quem votava toda a ~ 
rrue isto devi:t ser feito. A discussão era pais lici~a, con.stderação. Francisco CarneH·o de Caf!Ipos chegou 
mais era pet·igosa ao mesmo tempo, !.JOl'qnc fracct~- a dtzet' ao Sr. Dr~1mmond, que se nlle hzesse ~erM
ijando cont isso os bt'asileit·os, uugmentava c const- lhante consa, se~ ta o ~~esmo que ~nata-lo; pots q-ue 
rleravn a fl)rça porlugucza, llue cllcs tinl!ão a de- cada um dcllos linha .]a uma S!)ntmella por·tngnczu 
helar·. á pot'Ln ela casa de sua l'Csidencia, e que a publi-

cação pela imprensa de semelhante proclamação ou 
manifesto, Set'itt o sigual rla carne(icina 

o sn. or:umiOND cora"ERE C011 os 1IE'mnos DA JU:'ITA DO O Sr. Dl'llmrnont.l al'lligia-se muito com essas 
GOVERNO causas, mas o seu dever como cidadão, fazcndp ca

lar quacsqucr outras considemções, o impelia para 
~o meio ele tanta difficuldade, José llonifacio e diante, LendtJ em mi.ra a emancipação rlc sua patria. 

outros que o coad,juvavào, erão incansaveis em oe- O St·. Joaquim Caeneüo de Campos, de quem o 
corrc·r c acudi t' a tudo: as difficu lcladcs que encon- Sr. Drummoud et·a hospcrlc, sem ter a i nlelligencin 
travão, aug-mr.ntavão -lbcs a energia, e a pr·ovincia ele seu irmão o Sr. FJ'áneisco Carneiro ele Campos, 
dl\ Bahia foi prompta:nenle soccorricla com tl'opa, tinba a coeagem que faltava a este, e por isto appro
dinhciro, c tudo mais de que pt•ccisava: nada vava o plano do Sr. Dmrnmond. 
l'allou; tuclo foi previsto, com o fim de conforta e os Tees ou quatr·o dias se consumieão nesta nego-
:mimo~ dos Bahinnos, e as espemnons do Br·asil. riação, e Francisco Carneiro, pol' !1m já não ousava 

Mas n junta do govemo da cidarle ela Bahia, n~o fallar ao Sr. Drnmmond, e nem it· a caSil do irmão, 
tinha livt'c ar·bitt·io, achava-se coact:t pela força mt- só porque cllc lá se achava, c temia · qne os seus 
litar poetugueza, de quem recebia as ordens, obede- planos fossem descohrll·tos. Todavia o Sr. Drum
cetHlo-:t cegamente. Ohen v a contra a sua consciencia mond peovcnio-u do dia em que o seu a e ligo appa
e mesmo contea a sua vontade, e não ous:na re- receeia no seu periodico Constitucional; e na vespera, 
sistir. As suas pt'oclamaçõcs e todos os seus netos, á noite, ainrlu elle mandou sua sohrinba a St'a: 
dictaclos pela autoridade militar, corrião imp1·essos, O. Anna, filha de Joaquim Camcit·o, que estava então 
c fazião mal á cansa hrnsileit'a, porque •os nomes em sua casa, para com supplicas demovcr o Sr. 
das pessoas que ussignavão taes actús e proclama- Dl'llmmond do seu proposito. O Sr. Montezuma já 
ções, sendo considerados no paiz, havia sempre tinha partido para o reconcavo, e deixado a redacção 
quem acreditasse nas palavras que erão constran- elo periodico Constitucional, quo havia et·eado, a 
giclas a assignar. e pTocla~nn r. . . . Côrte-Real. As relações que o Sr. Drummond ti uh a 

Eslc mal cresCta, e era necessarto destrm-lo, para com este sujeito, se estabelecerão após u sua che
apress1t' a expulsão dos portuguczes. O St·. Drum- garla á Bahia. Era o Constitucional un1a folha bra
monrl dnva-se muito bem com tudo;; os membros da sileil'a, que existia na Bahia, a que não faltava co
.innta, e até com o. velho pl'esidente clella, o Sr. ragem, mas que trabalhava entre inimigos que ti
Vianna, que tremia do tudo, c que quando o Sr. nhilo em suas mãos o poder, e a força. O artigo do 
Drummond lhe falava da situação, e do qne era ne- Se. Drurrlmond, convidando a junta a dissolver-se e 
cessariu fazer-se, t·espondia com um suspiro, e con- motivar essa acto pela coacção em que se achava, 
tava uma bistorin do bom tempo do marquez de pela à.utoridacle militar, appareceu, pois, nessa fo
Poml)al. lha. Fez grande bulha, mas não produzia a carnefi-

0 Sr. Drummond fez vêr· aos membros da junta, cina que Francisco Camciro receiava. A typogt'apbia 
todo o mal que ellcs involuntariamente estavii.o fa- onde se imp1·imia o Constitucional, soiTreu alguma, 
zendo. c propoz qúe para sanar esse mal, deviu a cansa, e Côrte-Real Leve de apressar a sua par
junta · ter a coragem de dizer a verdade, que rrn, tida para o reconcavo, cscapulindq pelo telhado da- , 
que :wbando-se coacta pela autoridade mrli~ar, se qnelle estahelecimcnto, e o Sr. Drtlimmonu t.ambem 
dimiltia de snas funcções, e sobre csba autondade, adiou prudente parttr para o Rio de Janeiro, 
deixava a r c~ponsabilidade elas consequencins ; ou o que fez embaecando-se no brigue inglcz Ta?'tar. 
se essn coragem lhe faltava, tives~e ao menos a de Ellc poss~:t uma cil'cular elo Sr. Chamberlln, en-
emigmr em massa, immcdiatamento, para o t'econ- cai'J'egado de negocias da Grii.-Brelanha, na qual 
cavo. E~ ta proposta atomorison aos membJ•os da este lllnslJ'e diplomata o recommencLwa á pro
junta. Um só dclles, o illustrado pndt·e José Car- tecção dos agentes consulares, c dos comman
doso Pereira de Mello, a approvou e defendeu, di- . dantes e ofl1ciaes dos navios de guerra da Gr•ã-Bt·e
zendo qLte rstava prompto a assignar a dissolução Lanha. Esta cil'culat' lhe foi mandada a Pernumhucp 
da junta, e proclamar os motivos dessa di-ssolução; pelo SI'. c:onselhcit·o José Bonifacio de And1·ada e 
~que se a junta rl<:>cidissc o contrario, ou nãó qui- Silva, c muito lhe servi o em mais de uma cccasíão, , 
zesse emigr·nt' para o reconcavo, elle o fal'ia só, por O Se. Dl'urnmoncl em Pernambuco mostt•ou a cir- ' 
sua conta, c sem perda de tempo; e se hem o disse, cu la e ao Sr. Robcrt Toei, negociante i nglez, e por 
mclliDt' o l'ez. este motivo I"ecebeu daquelle cavalheiro impor-

A dissolução da junta pelos meios indicados pelo tantes serviços. 
Sr. Dt·nmmonrl, produziria grande effeito no rccon- O Sr. D1·ummond dnmnle o tempo quo esteve na 
ca\'O, c ser·ia o desespero do pat·tido porLuguez. Bahia, entt·cteve communicaçõcs seCJ'Ctas com o 
l!:t·a i~so bastante para o Sr. Dt•ummond insistit· por clescmbargnclot' Gondim, com quem tinha amizade; 
clla: c!Pclaron enli1o nus membros da junta, que t'ecehendo as·mais importantes informações, que 
ello ia convida-los pela imprensa a torna~em csRa dcvel'ião ser· lc\'atlas, confidencialmente, ao conbc
resolução, c que motivaria o seu convite apresen- cimento do ministro José Bonifacio, e das quacs 
tando a minula da proclamaçãO" ou nnmil'eslo que muito dcpcndi:lo o bom t·cstütado da causu pu-
el)cs deverião fazer e publicat'. blica. 

O Sr. Drummond achou muita opposição da parte O at·senal de marinha d4 fprnaml)uto, tinha 
de algumas pessoas, e pt·incipalmente do Sl'. Fran- então por intendente o capitao de mar c guerra 
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Tristão Pio dos Santos, de bastante intelligencia, 
pot·ém homem de pouco juizo. Era natural do Brasil, 
e filno de pai portuguez o mãi brasileira, nascida 
na collonia do Sacramento, antes de passar esta 
para o domínio de Hespanha. 

Tristão Pio, posto que ao serviço de Portugal, es
tava de cot·ação votado a causa do Brasil, o que_lhe 
faltava er~ saber dar conveniente dirccção a essa 
süa boa vontade. Andava vacilante e irresoluto, c 
foi o Sr. Drummond quem o tit·ou deste estado, c 
o poz no bom caminho. 

O Sr. Drummonu ao partir, lhe facultou os meios 
de fugir para o Rio de Janeiro, á bordo do paquete 
inglez, e de deixar sua família na Bahia, para ir 
depois. Esta separaçao era o que muito custava a 
Tribtào, receiosg de que a família fosse maltratada, 
em consequencia da sua fuga , que e qui valia aos 
olhos dus portuguezes, na sua qualidade de militar, 
a ur'na ueserção. O receio et·a infundado, porque os 
portuguezes não se lembra vão naquella occaSiàO de 
odios e vinganças, e nem de fazer guerra ás mu
lhet·es. Na fuga-; Tristão se clirigio tão mnl, que 
chegou ao Rio de hneiro, onde o Sr. Drummond já 
se achava, com a mesma r·oupa. Foi em casa elo Sr. 
Drummond que elle mudou de facto, e foi com elle 
apresentar-se a José Bonifacio. 

Tris~ão Pio dos Santos, como intendente da ma
rinha, ao serviço de Portugal, na Bahi:1., fez o que 
pode no intet·esse elo Brasil, servindo sem zelo e 
sem activiclade. A necessidade de assim obrat· o 
constrangia, militas vezes em conversa com o Sr. 
Drummond, lamentou a sua posição. Tinha-se no 
arsenal, entre os proprios portuguezes alli empre
gados, formado certo partido, que reprovava tudo 
o que se fazia em Lisboa, e tudo o que se fazia no 
Rio de Janeiro. Era um partido que não queria 
nem a oppressão portugueza, e nem a indepeuclen
cia elo Brasil; o que desejava era a união dos dous 
reinos, e tudo o que podasse concorrer para essa 
união, era pa~a elle não só o melhor, senão o mais 
justo. A' gente envolvida nestes princípios faltava 
zelo para o serviço em que estava empregada, c 
neste numero se contava o constructor do ar.:;enal 
que era filho de Portugal, homem robusto e chão. 
A fragata Constituirão, bom vaso de guerra, estava 
quasi acabada, e podia dentro em poucas semanas 
ser lançada ao mar, e como dest'arte ia augmen
tar-se a força marítima ele Portugal, Tristão Pio 
dos Santos, fez tudo o que dependia delle para de
morar o acabamento; mas isso não podia durar. 
sempre, porque a occupação portugucza prolonga
va-se. ão podendo dar a f1·agata ao B1•asil, julgoú 
qud' era melhor destrui-la do q uc arma-la para nos 
fazer a guet'ra. Commuicou a idéa que tinha a este 
respeito ao Sr. Drummond, mas era riecessario a 
coneurrencia do constructor, e este obstinadamente 
se oppoz a que se pozesse fogo ao navio, chegando 
a ameaça!', que denunciaria os autores, se porven
tura estes não cedessem do seu intento. Em vão se 
lhe mostrava, que o fogo não destruiria completa
mente a ft·agata, porque o nt·scnal tratada de acudit' 
a tempo, que o que se pretendia era fazer-lhe algum 
damno, que precisesse de muito Lcmpo pnm sm· re
pamdo, e que assim se tiraria a Portugal e ao Brasil, 
aquclle instrumento com o qual reciprocamente se 
fariào mal: O constructor foi surdo a todos os at·
gumentos, não consentindo que se destruísse ou 
fizesse dumno á sthl obra. 

A fragata foi lançada ao mar, armada, mas não 

fez a guerra ao Bmsil, porque a marinha portugucza 
foi pm·a isso impotente. 

As relações do Sr. Dl'nmmond com o general 
Ma,Çleira permanecerão na melhor intelligencia, até 
quasi ao fim da sua estada na Bahia, tornando-se 
então appat·entes. Não aconteceu porém o inesmo 
(Jºm as que o Sr. Drummond mantinha com o co
ronel Pel'eira, e alguns outros officiacs, e princi
palmente com o Ruivo, com mandante da legião lusi
tana. A desconfiança a respeito do nosso iJlustrado 
pntricio, elles a trad uúão já por factos ; e, se não 
J'ôra a vigilante solicitude da Sm. D. 1\Iaria Joanna, 
o St·. Drummond lhes Lel'ia cabido nas mãos, e te
ria sido remettido pat•a Lisboa. Mas a supcema 
bondade de Deos havia determinado o contrario, 
pot·que o Sr. DI'Ummond quando teve de ir para 
aquella capital, foi corrio ministro plenipoten
ciario do Imperio do Brasil, e não como (Jrimi
noso. 

O Sr. Orummend, seja dito de passttgem, quando 
ministro do Bmsil, em Portugal, recordando-se do 
bem que o tratou naquelle tempo a Sra. O. faria 
Joanna, teve occasiào ele prestar á sua filhn D. Julia 
Candida, nascida no Brasil, bons serviços em uma 
complicada questão lle inventario, por morte de um 
parente de quem era hcl'deira, na província de Traz 
os Montes. Tornemos á nossa narração. 

O SR. DRU~IMOND PROPÕe A' ~IULHER DO MADE!RA VAN

TAG-ENS PELO ACABAMENTO DA G-UERRA 

A Sra. D. Maria Joanna temia pela sorlo de seu 
marido e lembrava-se com viva saudade de sua filha 
unica, que est va em Santa Catharina. Os seus de· 
sejos erão de ver seu marido salür com honra da 
penosa situação em que se achava, e ir viver em 
companhia de sua filha. Algumas c<mfidencias fez 
esta senhora ao. Sr. Drummond, e este cavalleiro 
se animou a fazer-lhe uma proposta, declarando 
logo, que não estava para isso autorisudo, mas que 
no caso de ser aceita~ elle se obrigava a fazer tudo 
o que delle dependesse, pa1'a que o príncipe Regente 
a approvasse. Pl·opoz que MadoiL·a entt•egasse a ci
dade e expedisse a sua tt·opa para Portugal, ficando 
elle e os officiaes que elle quizesse no Bl'asil. Que 
se lhe daria o posto de tenente-genCI·al, e uma 
som ma avultada para contentar a todos; c aos offl
ciaes, que ficassem com elle, dar-se-hia um posto 
de uccesso. 

Esta proposta foi recebida mélhor do que o Sr. 
Drummond esperava, e a St·a. D. Joanna ficou de 
sondar o animo de seu marido, posto duvidasse, 
desde logo, que elle aceitasse. 

No dia seguinte participou ella ao Sr. Drummond, 
com demonstrações de muito pezar, que o xnarido a 
repellira, e pedio-lhe ao mesmo tempo que se abrisse 
elle proprio com seu mat·ido sobre o assumpto, sem 
o menor receio, pol'qne seu marido não era homem 
capaz de truhir a oingnem, quanto mais a seus 
amigos. Estas palavras da Sra. JJ. Mat·ia Joanna 1 

fizet•ão conceber ao Sr. Drummond a maioe espe
rançll, c já lhe parecia qnc ia entrar no Rio de Ja
neiro levando a noticia da re~LauraÇ"ão da Bahia, 
devida ao seu zelo e patriotismo. 

O St·. Dl'tlmmoncl, era então moço c enthusias
mado pelas illusões proprias da sua idade. Não 
hesitou um instante, e nem reflectio n;ts conse
quencias: com uma segurança inct·ivel, dirigio-se 
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ao general Madeira, e fez-lhe uma exposição sum
maria da situação presenLe, e das cousequencias mais 
ou menos proximas, que deviã.o resuHat' della, e 
concluio fazendo a sua pt·oposla, nos mesmos termos 
em que já tinba feito á Sra. O. Maria Joan na, le
vando á maior altura o papel que í• Divina Peovi
dencia tinha reseevado a elle general, de ser o pacifi
cador', entre Portu~al e o Brasil. 

O general Made~ra ouvio tudo com ar sereno e 
modos pacificas. Agradeceu ao Sr. Drummond a con
fiança que nclle depositava, porque era necessario, 
dizia ellc, que essa confiança fosse illtmitada para 
lhe fazer semelhante pl'oposta. «Que não se illudia; 
que conhecia perf~itamcnte que -a posição em que 
se achava, et•a a du urna vlctima: que a contenda 
era entre o pai e o filho, que erão forçados á ella 
sem o quererem ; e que elle Mudeira, como instru
mento obrigado, qualquer que fosse o resultado, 
havia de forçosamente succumbir: que era militar, 
estava no seu posto, e nellc aguardava o seu fim 
desastroso ; mas que já mais fugiria da sua sorte, a 
custa da sua honr:,a. n O genel'al Madeira pa!'ece que 
vacticinava o seu fim, porque chegando á Lisboa, 
cahio no desagrado do l'ei e entrou pan a prisão, 
onde esgotou a ultima gotta do oalix da amargura. 

Depois desta conferencia, observou o St·. Drum
mond no general Madeira, alguma mudança, em se 
mostrar mais terno. Urna vez pergunlo11 ao Sr. 
Drummond, cc como era que elle conciliava a con
fiança que tinha nelle com a proposta que lhe ha
via feito. 1> Respondeu-lhe o Sr. Drummond : - Pe
ço-lhe general, que se esqueça disto, como eu me 
esqueço, e supponhamos que nada se passou entre 
nós a tal respeito .. 

i NOniEADO !OÃO FBLIX PARA CO~IMANDAR A ESQUADRA 

LUSITANA NA BAHIA 

No dia 31 de Agosto de 1822 foi nomead~ João Felix 
Pereira de Campos para commandar a esquadra lu
sitana nas aguas da Bahia, e para isto recebeu as 
seguintes insLI'ucções, datadas de 12 de Agosto e um 
offic~o par·a o presidente e· ~emlJros da junta da 
Buhra. 

Nomeação de João Felix pc~rct commandanie da esquadra 
na Bahia. 

11 Manda el-rei pela secrel.al'ia de Estado dos negocios 
da marinha prevenir ao cbefe ele divisão João Felix Pe
reira de Campos que na importante commissão de com
mandante em chefe da esquadra estacionada nas aguas 
da Bahia, para que bouve por bem nomea-lo por carta re
gia da aata de hoje, se regulará pelas inslrucções se-
guintes : _ 
• 11 1.o A esquadra deve considemr como estaçflO propl"ia 
as aguas da Bahia, e como sendo po1· principal objecto 
prestar apoio e prolecção aos povos tranquillos da mesma 
província, afim de que nella se executem as leis que as 
cbrles geraes e e1:lraordinarias e constituintes da nação 
porlugneza tem feito, e houverem de fazer; e se sustente 
a união do Drasil com Portugal, a despeito dos malevolos 
projeclos de qualquer facção rebelde ou auarchica. 

u 2• Logo que chegar á Bahia, o commandanle em chefe 
' da esq~ <~P ra, fazendo d,esembarcar a tropa expedicionaria, 

que var comboyando, a enL1·egará á disposição do aclual 
governador dus armas daquella província ou quem seu 
cargo servir em nome de el-rei o Sl'. D. Jeão VI, to
mando commando ger·al de loclas as embarcações de 
guerra que se estiverem na Bahia, e que em cOllsequeneia 

das ordens expedidas a esle respeito achar-se-ha a este 
respeito devem achar-se reunidas del>aixo do commafldo 
do official de mnrinha de maior patente que alli houver . 

« 3" Se no commando de qualquer embarcação en
contrar o r.ommandan le em chefe empregado algum offi
cial que não mereça inteir-a confiança, pudc-lo-ha subs
litLlil' provisoriamente peld que julgue mais conveniente 
ao desempenho da commissão de que ó responsavel. 

" 4o Sll na sua viagem, ou depois de chegar á Bahia 
encontJ·ar ,embarcação de guerTa po1lnguem quo não te
nha sahido dos portos ele ,Portugal, nem legalisar que por 
ordem expre>sa navega para elles em nome de Sua Ma
gestade ordenará ao SC'J respectivo commandante que se 
reuua á esquadra e fique fazendo parte della; e no caso 
delle se recusar a isso, declarar-lhe-ha, que tanto elle 
como os seus officiaes serão u·alados como rebeldes, se 
assim o não pr-alir.arem. e os esforçará a entrarem de
baixo do seu commando. ' 

« 5" Se algumas elas ditas eml>arcações levar o com
boyar tropas de desembarque, o commanclante em chefe 
conduzirá todas á Bahia, onde as pot·á ás ordens tio go
vern!ldor· actual da província, ou de quem seu r.argo 
servrr em nome de el-rei o que é confoJ·me as instr·ucções, 
que para isso recebeu já em officio d~ 7 de Jnnllo do 
presente anno, o mesmo governador. 

'' 6• Logo qne se achar estacionado nas aguas da Bahia 
enlender-se-ha o commandante em chefe com daquella 
provincia, assim de auxiliarem reciprocamente em tudo 
qual~to disser rêspeilo a lranquillidade, o segurança assim 
da crdade, como da parte marilima do resto da mesma 
provincia. ~ 

'' 7° Sendo o principal objeclo desta expedição a con
servação da provincia dil Bahia, como em ponto essencial 
para a cou·ervação da tranquillidade do Brasil, e da su<r " 
adhercncia ao governo de Portugal, com tudo, o com
manganle em chefe da esquadra prestará apoio, e pro
tecç<lo aos commandan tes das outras províncias que assim 
lhe requererem, ou que elle entender que necessitão ~· 
della, posto que, por impossibilidade lhe não seja re
querido; não exceptuando a provincia de Angola, em 
protecção fôr combinavel para o fim principal da se
gurança da Bahia. 

'' 8• Para aquelle elfeito se entenderá o commando 
em chefe da esquadra com o commandante da provincia 
da B1hia, ou com as autori~ades que convier, e nalla· go
vernarem em nome de Sua Mageslade, no caso d~ ser 
preciso transportar alguma tropa ao ponto em que re-
clamar a protecção conveniente. 1 

« 9o Não deve o commandantc em chefe da .esquad~â 
r!lconhecer ou oxecu[ar outras ordl'ns que\ não sejão a~ 
de el-rei o S1·. o. João Vl, e as do soberano congr•esso da: 
nação, communicadas pelas secrelaritls de Estado compe
tentes do reino de Portugal. 

<< tO. Pelo que se alguma autoridade pretender go
vernar debaixo de outros principias que não sejão os 
acima ditos, o commandante em chefe eutendendo-se 
com o da provincia, prenderá a referida autoridade, mao
dar-lhe-ha formar eulpa, remetlendo os culpados para 
Portugal ; e t>rocederá á sua subsliluição na fórma que 
prescreverem as leis. • 

" 11. No caso não esperado de que a sua chegada á 
Bahia, esta provincia ou outra, quelquer &e ache desta
cada da obedicncia a Portugal, o commandanle empre, 
pregará lodos os meios <J\le forem contluccn tes para esse 
fim, protegendo o eml.Jarque das pessoas, propriedades ·C 
officios das que assim lhe requererem, e quizerem sahü· 
do paiz. 

" 12. Devendo a esquadra set· pr·o1ída e paga á cu~la 
das pr·ovincias cuja ll·anquillidade é destinada a proteger 
deverá o commandnnte em chefe nos casos extraordina:.. 
rios lançar mão de lodos os recursos que a necessidade 
justificar ficando na inlelligencia de que as juntas das pro
víncias do Espirito Santo, Bahia, Pernambuco, Parahyba 
do Norte, Piauhy, Ceat:á, lUa Grande do Norte, e Ma
ranhão se expedem a esle elfeito as ordens necessarias. 

u t3. Se o commandanle em chefe da esquadra não 
poder desembarcar a tropa do seu comboy na Bahia, pelo 
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estado em que possa achar aquclla provincia, e pelas 
mesmas razões não julgar conveniente mandar de em
barcar n tropa na provincia do l\laranhão deixando com 
ella os navios pequenos de guerra, e reg;·essanclo com as 
grandes para este porto de Lisboa. 

u, 14. O disposto nestas instrucções serão applicaveis 
sómen le á província do Espírito Santo c a todas as ou tras 
que cle~de daquéllc ponto correm para o· nor·tc. 

<< Palacio de Qneluz em 12 de Agosto de 1822. " 

C< Presidente e ma_is pessoas que compoem a junta provisoria 
do governo da Balna.-Eu el -rei vos envio mui lo saudar. Re
querendo o bem publico do reino-unido de Portugal, Brasil e 
Alg~rves, que na~ aguas da Bahla se estaCione uma esquadra, 
destmarla a prestar apmo, e a necessaria protecção aos povos 
tranquillos e paci_ficos ahi moradores, aüm de que tambem, 
mant1dos na. dev1da ol:_>servancia as leis, que as córtes geraes 
extraordiDanas e constllmntes da nação portuguPza tôm feito, 
e houverem de fazer, re conserve e sustente a união entre Por
tugal. c Br•s~l. lã o vantajosa á prospe1id <~ de e grandeza.de lodo 
o re1uo umdo pPrtuguez, corno indispensavel ao soce<>o e bem 
estar de todos us seus habitantes, houve por bem nom~ar com
mandante em chefe da dita esquad ra a João Fdix Pereira de 
Campos, chefe de divisão da armada nacional e real, ou ou
~orgando-lhe, como tal, toda a autoridade c poderes, que são 
mherentes ao bom desempenho de semelhante commissão, po
dendo, em conscquencia pclles, reunir ao seu com mando toda 
e qualquer embarcação de guerra porLugueza que encontrar na 
sua viagem, ou ahi se achar ao tempo da sua che<>ada, usando 
para esse fim dos meios que. tiver ó sua disposição: no caso, não 
esperado, que desobedeção ás instrucções que em meu real 
nome houver feito aos seus repeclivos com mandantes, podendo 
o mesmo chefe de divisão, para o effic~z desempenho do que 
vat encarregado, ordenar, requerer e aeprecar de toda e qual
quer autoriJ?de civil ou. militar, assim de terra, como de mar, 
p~ssoa publiCa ou. pal' tiCular, o auxilio, soccorro ou coopcra
çao rl~ que ne~ess1tar, o que tudo me pareceu participar-vos, 
esperando que tanto em _commum na JUnta de governo, como 
cada um de vós em parLtcular, bem como todas as maiõ auto
ridades es tabelecidas· na cidade e província da Bahia, assim 
como tambr.m todos os seus bons e leaes habitantes, que de 
modo algum se recusem i antes, do melhor animo e vontade se 
prestem a Ludo que fór conducente a alcançar os importantes 
resultados que ficijo expandidos, e por que tanto anhelão todos 
os que•se prezão de pertencer á grande familia portu..,ueza. 

r< Escripta no palacio de Que luz em 31 de Agosto de 1822 . 
-REI. JJ . 

Jo~o .Felix .Perei1'a de Campos era homem sem 
prosttgw, e Ignorante mesmo em materia de sua 
profissão, e por isso não executou as insLrucções 
que recebeu, pol'que, se as observasse, chamaria ó 
c~cfe de Lamare, commandante da esquadra brasi
l!!Ira, que arvorava naquelle tempo a bandeit·a pol'
tugueza, para se pôr debaixo dó seu commando 

. r<:a:ia doscm~arcar na Bahia a tropa que leva v~ a 
d1vtsao do chele do Lamare, e mandaria presos pa1·a 
Lisboa todos os que desobedecessem ás suas ordens 
pre~cripLas na~ refe~·iclas iustl'Ucções. João Feli~ 
havia ?hegaclo a Bah1~ no dia 31 de Otü.ubro; e como 
os pel'lodiCos da capital clamavão que se atacassem 
os .pontos que obsta vão as communicações com a po
voaçãó de Nazaroth thoje cidade), e outl'os do re
concavo, ~onde podião v.ir socco!'ros pat~a mitiga1· a 
fome que J.á lavrava na Cidade, e come, uão obstante 

~ a granrlc l~rça ~c que dispunha, Madeira se conser
vasse eslacwnano, sem que se, atrevesse a atacar os 
pontos pretendidos do lugar, o general, Labatut em 
23 do Dezembro de 1.822, dil'igio a Jotio Felix o se
guinte convite: 

« !IIm. e Exm. Sr.-Gomo sempre o conheci-::ordato hu· 
mano e philosopho-ouso it· á sua presença, afim de lhe fazer 
as re.llex.ue:; segumtes: o Brasil quiz ser livre e indopendete, e 
p~r 1sso. acclamou como tal ao Sr. D. Pedro I : quem, poi>, 
d1spu_tara a esle grande paiz o direito que tem da natureza de 
const1tu1r-se sobre si e ú.:: desli"ar-se de Portugal pobre e pe-
queno, e sem fo1·ças para o sujei~ r? ' 

« V. Ex., que nelle tem VI v ido, sabe a vcTdade das minhas 
asserções i portanto, como conheço e sei que V. Ex. desap-

p_rov.a- as impoliticas medidas do buçal Madeira , medidas lu· 
c1fennas. fllhas da sua ambição e maldade, por isso, em nomo 
do l~I?erador, ~ sohc1to a passar-se para o serviço do lrnperio 
bras1le1rb, .dP.seJando que os brasileiros não vejão desmentido 
o alto co~ce1to que fazem dos seus talentos e virtudes. 

C< ;aes1sllr ao Brasil todo é sr;r insano_!~ to ll falto. de logica i 
seguu a sua marc~a magestosa ~ ~er razao, ser pohtico, reco
nlicoer o seu bem estar e feliCidade. Certo no seu caraoter 
franco e _de_homem de bem: espero me responda. Uceve chegão 
2.000 mme1ros e a grand~ esquadra do Rio. O Tmp~rador lhe 
agrad~cerá, c levará em hnh~ de conta ~erviços de tanta pon
deraçao e momen\O, e o Bras1l, agradco1do, o collocarà no nu
mero dos seus almirantes e dignos defensores . . 

« Deos guarde a V. Ex. Quartel-general do En:.~enho-Novo, 
22 _de Dezembr_o de 1822.-IIlm. e Exm. Sr. chefe de d1visão 
Joao Fehx Pere1ra de Campos.-Labatul, general. )) 

Não cons_La que o convite acima Livesse resposta, 
e nem acbe1 documento algum que me aulorisasse 
a afirmar que João Felix pmpendesse om favor do 
Brasil. 

DESORDENS EM S. PAULO E~l 23 DE JII.\[Q DE 1822, E EX

'IRADICÇAO DE MARTLM FRANCISCO DE ANDRADA 

A ascenção do conselheiro José Bonifacio ao poder 
causou emulação aos ambiciosos do mando, em 
S. Paulo, o desde logo appareceu a idéa ele acr"'t'r-

1 d 
. 00 

gar-se ao governo gera o pa1z um corpo de con-
sullores, servindo-lhe, como de conselheiros de Es
tado, com a opinião livre e som responsabilidade· e 
para isto mandárão-se deputações pu pulares ao go
verno provisorio e á ca.mara municipal de S. Paulo, 
não .só para semelba_ntc <:reaç.ão(*) como para a cxis
tenCla de uma assembléa legtslativa no .Brasil. 

O clero, que seguia as mesmas idéas, incutia-as no 
animo do prelado paulistano; e o p1·esid~ntc da 
junta provisoria (Oyenhausen), bem que não parti
lhasse dos mos mos sentimentos, era assás rcservadp. 
A maior parte dos membros ela junta governa
mental ele S. Paulo, estava em opposição a Ma1'tim 
Francisco, porque este honrado cidadão omharaçava 
os desmandos de seus collegas Martim Francisco 
-era. severo na administração da junta e assás zeloso 
na fiscalisação elos dinheiros publicas, e extremo 
defensor das liberdades publicas do Brasil, e por isso 
arros~a v a a má vonta~e de seus collegas, seclarios 
acerrunos do absoluL1smo, que lbes; favorecia os pro
vantes illicilos . 

Por estes motivos a junta pro:visnria esLava divi
dida em duas parcialidades: uma do p!'esidente 
Oyenhauson e seus amigos; e oulm de l\fartim 
Francisco c de seu amigo o brígadeü·o Manoel Ro
drigues Jorclão. Do lado do partido tle Oyenbausen 
se achava o coronel Francisco Ignacio, que, bem que 
paulista de .nascimento, tinha vivido longos annoi 
em Portugal, c lhe tomado amor. 

El'a elle o commanclante da força miliciana exis
tente então om S. Paulo. Em S. Paulo havia dois 
partirlos; um portuguez capitaneado por Oyenhausen, 
e outro popular que acompanhava ·n. Martim Fran
cisco, e por isso os negocias não corriao bem. 

Sciente o Principe H.egentc do que so passava em 
S. Paulo, e que o presidente Oyenbanscn estava 
coagido e vascilanle entre os rlois partidos, fer. ex
pedir, dois avisos pelo ministel'io do reino, no dia 

(') A creação dos procuradores geraes realizou-se em 2 de 
Junho, sendo eleitos, por S. Paulo, conselbeiros o desembar
gadot' Anton10 Rodrigues Velloso de Olivt~ira o o'tenenle-gene
ral Manoel Martins do Couto Reis. 
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iO de Maio, e no dia, 2i do mesmo mez, em que accordou a camara dirigir ao mesmo Exm. governo o officio 
ordena\a que se fizesse immedialamente partir para seguinte: 

1 h 
<c Illms. c Exms. Srs.-Achando-oos reunidos a instancias do 

côrle o presic ente Oyen ausen c O ouvidor da ca- « povo e tropas, postados nesta praça, nos foi unanimemente 
mara .José da Costa Carvalho. cc representado que mui sizudamente requerião a couservação 

Sendo lidos em sessão do dia 23 de Maio os men- « do Exm. Sr. João Carlos AuêJsto de Ocynhausen. presidentll 
· d · h' 1 d · 'd · 10 « deste governo, bem .como a éleposição dv secretario dos ne-

C!Ona os avJsos, sa 10 cuca Otra P1'es1 cnma yen- « gocios do interior o Sr. corone!Martim Francisco Hibeiro de 
hausen, e foi substitudo por Mai'Lim Fmncisco; e << Andrada, e _igualmente do membro do mesmo governo 0 

-os partidar·i os do presidente Oyenhausen julgando << Sr. br,gadeJro Manoel Rodngues Jordão, por serem fimbos 
logo qnc lu do havia par! ido dos And mdas, immedia- « perniciosos a esta província. 

tamenL
cfoi convocada a população da capital para se " A' vista do rcftJrido se serviráõ VY. EEx:s. dar as provi- . 

cc dencias que JUlgarem mais acertadas, fazendo-nos a honra 
reunir no paço de S. Gonçalo ao signnl da guarida " participar-nos por nos aehar em sessão . . 
da cadeia, e as 4 horas da tarde do dia 23, ouvio-se cc Deos guarde a VV. EExs. S. Paulo, em camara ex:traordi~ 

l d 
· t d t bo r ·- cc naria d<oJ 23 de Maio de 181!2.- Illms. e Exms. Srs. áo go-

0 oque n swe a e o. os am res que perco nao « verno prnvisorio desta provincia.-Bento Joié Leite Pen-
as ruas Locando rebate, e co!'rendo o povo ao " teado.:-Antooio de Siqueira e Moraes.-Caetano Pinto Ho
qual'teljá alli achou formado um batalhão da 400 « mem.-Luiz Manoel da Cunha Bastos. >> 
praças tendo a sua frer'lte o bl'igadeiro Pinto e o co- cc Este officio , que a camara fez apresentar na fórma acima 

To
nel Francisco .\.lves ·, e ao cnhit· da noite partirão ao mesmo Ex:m. governo por mim esclivão, foi respondido pela portaria seguint•!: -

o povo c it tropa pam o paço de S. Gonçalo. cc O governo provisorio, em resposta ao officio de VV. ss., 
l!.im presença deste alarma Martim Francisco « de&ta mesma data, declara que é um verdadeiro acto de des-

d l 
· b t 1 b d cc ob~diencia o deixar de cumprir as ordens de S. A- Real, 

aco e a pa aclO, em como os ou ros n em ros 0 cc asstm como não é da sua competencia demittil' os dous mero
governo e Lo manJo a pt'esidencia, sem fazer cabedal « bros eleitos pelo povo, e sanccionados pelo mesmo augusto 
dos seus adversal'ios_, obl'igou a j nula a esperar pelo << Senhor; mas os referidos membros, sabendo da vontade de
resultado, mandando desde logo !'eliral' a guar·da cc qominada do povo e tropas, e desejando em tudo concorrer 

rc d d lb 1' C< para o socego da proviucia, e para que nenhuma vergonha 
para que não ouen esse o pov0 e ar- C 1 vre ac- cc ou macula sobre ella recaía, derão irumediata e voluntaria-
cesso; e no entanto, Francisco Ignacio, que era a rc mente a sua demissão, e, para obter-se o mesmo fim, o Exm. 
alma daquelle movimento, invadindo, com José da cc Sr. presidente se obriga a ficar, o qu'3 tudo se participa ã 
Cosla Carvalho o p n.lacio, fingindo ignorar tudo, <c VV. ss. para sua intelligencia . 

. l . cc Deos guarde a VV. SS. Palacio do governo ele S. Paulo, 
ex proba ao coronel Mat'tim FranCisco, pc a t'etlradu cc 23 de l\laio de 181!2.-João Carlos Augusto de Ocynhausen, 
da guarda e aconselha a resistencia ás ordens do cc p;esidente.-Miguet José de Oliveira Pinto, secretario.-Da-

·n 'ne << mel Pedro Múller.-Antonio lYiaria Quartin.-Francisco de 
pn Cl 1• • d F · I · f 1 d cc Paula e Olivcira.-André da Silva Gomes,:._João Ferreira 

As accusações e rancrsco gnacto orão eva as « de Oliveira Bueno.-Srs. juiz de fóra, pela lei presidente, e 
ao conhecimento da carii.ara que se achava reunida. " ofliciaes da camara desta cidade. >J ' 

E tomando Francisco Ignacio o com mando da .<( Sendo esta portaria apresentada, e lida nesta sessão por 
tropa, e a camara despl'ezando 0 que se dizia, me- mtm escrivão, foi deliberado qu.e se fizesse publica ao povo e 

1 
tropas. que se acha vão postados, o que foi por mim escrivão 

dindo o alcance perigoso de uma revo uÇão, man- cumpndo; e immediataruente pelo povo e tropas foi requerido 
dou aos amoLinados, o marechal Beauman e o co- se lavrasse de tudo o competente termo, bem como por parte 
ronel Castro; e ao governo, o seu procurador, l)ara da tropa foi protestado perante este senado contra a palavra 
informa-lo da c i tua,ão da capital ·, e como o governo -insubordinação-indicada na portaria aqui transcripta, por-

-. quanto protestava igualmente fazer vêr qual a sua conducta, 
não quizessc estar pela trausacção, e nem se aco-, que só tende a pôr em socego esta província, e mostrar quem 
bardasse em presença da força armada, então en- são os perturbadores della. 
trárão em palacio e dissérão que, o pensamento do- cc E que outrosim protestara mais a mesma tropa pelo in-

. sul to que sofl't·eu o procuradol'\desta camara, quando da parte 
minante era retirar do governo o coronef Martím da mesma camara, do povo e das tropas em companhia de mim 
Francisco o o brigadeiro Jol'dão, e depois da leitura escrivao, foi participar ao Exm. governo para concorrer ~s 
da exposição da camara- responueu Martim Fran- casas desta camara, e que lhe foi respondi:do que o governo 
cisco - CIIlC como o neo"'OCio era I)e~soal dava-se por era super·ior a tudo, e que não vinha nesta carna~a; mas ante$ que as autoridades todas lhe erào subo,rdinados, e que, por-
demillido. tanto, devião concorrer ao palacio do governo, e que pessoa 

Não obstanle, pl'cnderão-no, c o deportárão para o nenhuma de autoridade tivesse mais o desaforo de subir 
Rio de Janeil'O, e ao honrado ]H'Ígadeiro Jordão aq~ellas esc11das, cujas palavras forão pl'oferidas pelo secre

tarw do me:J'mo Ex:m. goverr..o o coronel Martim Fraqcisco Ri-
para Santos. · beiro de Andrada, onll.e todos os mais membros do governo se 

Mat·tim FJ"ancisco, logo depois que chegou á côrte achavão reunidos. 
foi nomeado ministi'O da fazenda. <<.A' vista de todo o ex:pendido, a camara, o povo e tropas, 

acettárão a demissão dos dous membros, e mui positivamente 

I 
a desejada conservação do Exm. Sr. presidente do governo. 

Vereança extraordi1W7'Ía de 23 de lJf aio. de 1822, feita a « E par~ constar todo o referido, mandâ!·ão lavrar este térmo 
requerimento do povo e tropas da cidade de S. Paulo. de vereaç•o em q_:te esta r.a~ara, aut0ndades, povo~ tropas 

cc Aos 23 de Maio de 181!2. nesta cidade de S. Paulo e casas 
da camat·a, paços do conselho della, onde forão vindos o juiz 
dn fóra, pela lei presidente, o capitão Bento José Leite Pen
teado, os vereadores transactos capitães Antonio de Siqueira e 
l\-loraes, c Caetano Pinto-Homem, e o aclual procurador, abaixo 
assignados. assistindo o povo e as tropas, pelos quaes forão 
convocados os ditos extraordinariamente; e, depois de ahi se 
acharem, pelo mesmo povo e tropas foi representado a esta 
camara o quantn Ara ulil a conservação do Ex:m. Sr. João Car
los Augusto du Ocynhausen, presidente do governo provisorio 
desta província, por chegar á noLicia de todos que o mesmo se 
ausentava desta província por mandado de S. ,\.R. o Prio
cipe Real do 1'\lino-uniuo e regente deste reino do Brasil, e que 
igualmenté era conveniente para socego desta província a de
posição dos dous membros 1!0 mesmo gov~Jrno, o secretario 
dos negocios do interior o coronel ~lartim Francisco R1beiro 
de Andrada, o o brigadeiro Manoel Rüd rigues Jordào, ao que 

pr_esentes, ass1gnárao; e eu Joao Nepomuceno de Almetda, es-
cnvão da camara1 que o escrevi.-Bento José Leito Penteado. 
-Antonio de Siqueira e Moraes.-Caetano Pinto Homem.
Luiz Manoel da Cunha B~stos . lJ 

(Seguem-se mais 83 assignaturas.) 

Outro lermo de vereança extraordinaria de 2ll de lllaio 
de 1822, a requerimento do povo e tropas, pelo qual 

· fizerao o protesto seguinte. 

<< Aos 24 de Maio de 1822, nesta cidade ,1~ S. Paulo e casas da 
ca!!lara, paç•!s do . conselho de\1~. onde forão vindos o juiz de 
fóra, pela let pres1dente, o cap1tao BentQ José Leite Penteado, 
os vereadores transactos os Cdpitãcs Caetano Pinto Homem e 
Antonio Cardoso Nogueira, por auscncia dos 11ctuaes, e o actual 
procurador, abaixo-assignados, para elleito de sessão extraor
dinaria,. a requerimento do povo e tropas desla cidade, e em 
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acto da mesma foi dito pela tropa e povo, de commum accordo, 
que elles se obrigavão pela sua tonducta, e a conservar o so· 
cego publico desta província, e que o praticado por elles não 
foi por insubordinaç_ão. nem revoltosos, como de alguma fón?a 
dá a entender o offic10 dos Exms. Srs. do governo, mas smr 
para que o povo e tropas possão.leyará presença de S. A. Real, 
sem receio de violencia ou despolrsmo, tudo quanto fôr a bem 
desta província, em beneficio dos cidadãos, até aqui opprim_ida 
quasi por espaço de um anno, e até fazendo-se lers arbrLt·anas, 
•> que tudo prolestão leva~ á presença de S. A. Real, COJ?O re
gente deste reino do Brasil, e a quem JUrárão toda obedrencra, 
e no mesmo acto representarl!o que se rogasse ao EJ~:m. goveruo 
provisorio declarasse aos dous membros depostos que ficavão 
responsaveis por lodo e qualquer movimento de inquietação e 
desasoccgo, que possa haver nesta cidade e provincia, motiva
dos por elles ou seus sequazes, cujos motivos todos serão lega
lisados e postos na presença de S. A. Real. E por não baver 
mais que prover na presente sessão, .maudárão lavrar este 
t.rmo, em que assigna a call!ara; e eu João Nepom~ceno de Al
meida, escrivão, o escrevr.- Penteado.-Noguerra.-Pmto. 
-Bastos. 

(Seguem-se to& assignaturas.) 
r< Esta confoTme.-0 escrivão da camara, João Nepomuceno 

de Almeida. » 

Representação contra . Martim F1·ancisco. 

"Senhor.-0 povo e tropa da cidade de S. Paulo, não_po
dendo som·er por mais tempo o orgulho, despotismo e arblLra
riedades do coronel Martim Francisco Uibeiro de Andrada('), 
no-dia 23 do corrente Maio tomou a nobre resolução de sacudir 
0 jugo desse mao paulista, dupondo-o do t~ga~· de secrefario e 
membro do ooverno provisorro desta provrncra, e JUntamente 
ao hri<>adeir~ :Manoel Rodrigues Jordão, seu soei o no:; crimes. 

cc O 
0
povo de S. Paul<? ~ollria d.est~s dous homens, que, des

graçadamente, havião ahctado mawrtdade de votos no governo, 
que todas as causas fossem ditadas e rei tas a prazer de seus ca
prichos, para esmagare~ os q_?e lhes não. erão a1feiçoados, ou 
por honrados os não coadJuvavao em seus m\entos. 

<< Via as autoridad!ls de todas as c!asses msultadas etl! sqas 
pessoas, com perigosíssimo exemplo, mvadrd.as. em suas JU!'ts
dicções, com evidente estorvo da recta admmrstração da J~s
tiça e menoscabo das leis. No governo, por. v o lo do sobredrt_o 
ex-secretario e seus illudidos parciae~. se JUlgarão causas cr
veis, ja preveôidas no fôro contencioso ; mandárão-se suspen
der execuções de sentenças, soltar presos com culpa form~da, 
prender outros arbitrariamente, da_r barx.a n~ c.ulpa de clengos 
criminosos, cujo livrarn~nto pendra o~d10ana e ~~gularmente, 
só porque amou toando cnmes sobre crrme~ estes tao denuncrar 
cidadãos [!acilicos e de probidade, que nao erão panegyrrstas 
das absolutas do mencionado secretario. 

' « Quando, real Senhor, alguns dos membros do goyern<? se 
queria oppôr a tão arbitrarias resolu~.ões, alé che~avao a fer
ver na bocca daquelle soberbo as ameaças, e derxava! como 
mui las vezes deixuu, para outras occasrões serem dec!drdos, 
quando estivessem mais alguns .m"mbros d~ seu parltdo, ou 
faltasse algum mais prudente e JUS lo, negocws que a pluralt
dade de votos bavia já decidido. 

« Os povos desta -província, nªluralmonLe paci!icos e ama
dores da ordem, prelendêrão livrar-se deste seu ingrato com
patriota, fazendo-o util a si e á sua patria, reprimido pda 
presepça e vigilancia de V. A. Real, sendo nomeado pt ocura· 
dor desta provincia , mas este fruto _da vontade e pensar gera! 
apenas foi sonhado para logo o ma1s vergenhoso su~orno fot 
posto em pratica, com temor de largar o sceptro de !erro com 
que esmagava seus patrícios, quu tanto o havião animado. Que 
vileza ! Que ingradidao! 

(< Para melhor exercitar suas l.yrannias, sendo reprimido al
gumas vezes na ca• reira dellas pelo com mandante da força ar· 
mada, o c. ronel Francisco Ignacio de Souza e Queiroz, tentou 
depô-lo e elevar a este lugar um, que, por ligações com o s_eu 
consocio Jordão, e por outros motivos particulares, que por m
jurios?~ se calii~, lhe prometleu completa coadjuvação em seus 
maneJOS lerrrvers. 

(( Senuo fcrtil en~ recursos oppressores, mas não lendo possi
bilidades para os poder manter com forças peouniarias quando 
as circumst.ancias o e~gisscm, ligou-se com o brigadeiro Ma
noel Rodrigues Jordão, Ljue indevi(\amente occupa todos os 
lugares mais importantes e respon~aveis da JUnla e thesou ro 
desla província, e nelles opprime despiedadamenle seus conci
dadãos, exercitando sua pessima índole, bem conhecida por 

1·) Prescindíndo de opiniõ~s de partido, ).fartim Francisco 
Ribeiro de Andrada era o typo da honra , e um dos melhores 
estadista> d•3 seu tempo. · 

lodos; e assim, amparados um pelo outro, tentArão, e por 
muito tempo consegmrão, seus pessimos de~ignios. 

" Ultimamente, como o conselheiro João Carlos Augusto 
d'Ocynhausen, aclual presidente deste goYernu, fossll n mar' 
forte barreira a seus atlent.auos, procurou o ~x-secretario ca
vilosamenle, e alcançou (bem claros os motivos e via), uma 
portaria que mandvu immedialameóte recolher n c sa ctirtl! o 
dilo conselheiro. 

« Esta noticia foi espalhada pela uma hora da lardr. do dia 
23 do corrente, e oom a brevidade do rclampago couhecêrão 
todos os paulistas a illusãu em que eslan V. A. R••al, qJal o 
autor desta por·taria, e o risco que todos C(ll'l iiio sem o escudo 
de suas innocencias, e virão no mesmo momrnlo exullor meia 
duzia de pessimos homelis, c abe•lo o abJsmo debaixo dos pé 
dos habitantes honrados desta cidade. Hepresenlat• ara o mais 
propt io de porluguezes; porém a mais pequena rcflexno foi 
suflienlissima pa•·a lodos verem que baldado scriu este meio, 
porque acharia invenciveis estorvos preparados pela intriga, 
erQ oplimas circumslaocias de se aprovt•ilar, L' •rue nunca Ché
garião nossas queixas e suspiros á prcsen,a de V. A. Real. 

cc O mesmo pensamento, a mesma resolução, se apoderou ao 
mesmo tempo do lodos os bons paulist~s. que, as 4 hora> da 
mesma tarde, se apresentarão na praça de S. Gonçalo, c, cgmo 
cidadãos livres, co nvocadas as autoridades, n ·qucrêriio a ccm
servação do conselheiro Jof•o Car· los Augusto d 'Ocynhauson, e 
a deposição immecl iala dos dous autores de ·seus males. 

c< O maior soccgo, a melbor ordem, pre,icll rão a este acto. e 
o maior socego, a melhor ordem e geral con lcntamcnlo, têm 
sido a digna partilha do povo desta cidade desde aqu!'lle me
moravel Llia. 

« O crime, que é o maior inimigo de si m~smo, cada Yez 
mais tem justificado nossos proceclimeulos, porque, sendo en
viado da parte da camara, a pedido do povo e tropa, o procu
rador da mesma ao govemo, pant representar-lho a vonlatle 
do povo e tropa, o coronel.lllarlim. sem pré,•ia e occessaria 
deliberação do governo, com injuriosas palavras, m1~ltraton o 
procur·ador, e na pessoa delle lodo o puvo u tropa, CUJO repre
sentante era, manifest.ando assim a feridade e rmpur:1encia de 
sua alma, desallento um povo, que em fíOverno conslilucionnl 
goza de supremos direitos; mas elle Jâ se havia preparado 
para este insullo, maltratando o offioial da guarda e amea
çando-o para cumprir seu dever, pondo-se em armas quando 
ouvia tocar rebate . 

<< Tentou este mesmo homem, mandando em issarios a di
vers~s vi lias desta provincia, sublevar o povo dellas para lhe 
tornarem a entregar a mal obtida autoridade de que tanto 
abusara, lendo em nenhuma monta o sangue de seus concida· 
dãos, as de>graças e horror·es, que serião conseqnencia deste 
allenlado, se não fosse felizmente uma só a opini~o de todos os 
paulistas contra seus verdugos. 

cc O povo é tropa de S. Paulo, que lem sempre dado Súbe
jas e decisivas provas de amor, lealtiade submissão c respeito 
a seus augustissimos monarchas; que ouvio com prazer e en
lhusiasmo o grito de liberdade; que, conhecendo as verdadei
ramente reaes virtudes de V. A. Real, acolhendo ~m seu cora
ção, o reconheceu desde o primeiro momento por ~e11 legitimo 
regente; que, obedecendo ao simpl es act'nO de V. A. Real, se 
prestou generoso, com indizíveis incommodos, em auxl!io da 
justíssima causa de V. A. Real; esl~ mesmo povo c tr·o pa, real 
Senhor, é quem hoje implora submisso inlerra approvação de 
quanto praticara, com toda a justiça, no dio ~3 dr> corrente 
Maio; esperançados e J:Í certos nes ta o raça, protcst~o a V. A. 
Real a maior adhesiio, o mais cordial atleclo e ohcdient:ia, affir
mando · ao mesmo tempo, e jurando por tudo qua11l0 ha de 
mais sagrado nos céo; e- na terra, que desgraçada vai ser esta 
província, vai ser victi ma tdlvez da an<~rchia e doti horrores da 
guerra civil, se V. A. R eal, prudente c justo, não annuil' á 
nossa representação e as nos>as supplicas, t'UJOS fundamentos 
se olferccem a provai' pelos meios fega s>s, que Y. A. Real julgar 
mais adequado. S. Paulo, 30 de l\Iaio de 18~~ .-Matlleu:;, 
bispo. » 

(Seguem-se numerosas assignaturas.) 

u Senhor. -A camnra da cidade tle S. Paulo Lem a 
honra de Je1•ar á presençà de V. A. !\cal os termos das 
vr.reacõcs r.xlraordinarias doS" úias 2:5· e 2lt de Maio pro
ximo- passado, c a represenla~ão ~o po1•o e tropa des~a 
cidade, e unir a ella os seus votos. Os sucressos do dra 
23 de Maio e os motivos dclles vão agora ser patentes a 
v. A. neal; pam que, ins truido da verdade, Ulelhor sinta 
:.. iiJ~tiça com qne pi·ocerlêr·ão os ltabila~tes dessa cida.de, 
e a razão por que a camara della annuro a seus deseJos, 
po., to que não l~galmente, isto é, posto que exprimidos 
por outra 1· i~, que não era a dn reJ:resentação, mas a 
unica que o m•Jmeulo permiltin, e que a felicidade da 
patria fnzi•l indispcnsavel. 
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u O coronel Marlim Francisco Ribeiro de Andrada Li
nha formado, e em grande parte já posto em pratica o 
lerrivcl plano de ser absolnto nesta cidade c província, 
Ren•inclo-lhe. ele degráo á sna elevação lodos os homens 
de bem, que, seguindo a honra, fiei s ao juramento que 
derão, rletestavão o despotismo, e cordialmente amavão 
a co nstituição e o pr·incipe qne a jurára; tentou reduzir, 
c qnasi que o conseguia, o governo no seu unico voto, 
ús suas paixões : os seus amigos, que desgraçadamente 
erão o refugo da sociedade, os se us parentes, que sempre 
forão em touos os tempos máos cidadãos c pessimos sub
ditos. como é patente a todos, erão só estes os contentes, 
pOI'CJU C todos os m:ds lhes erão saerill cados para que o 
m(w partido enl{r·ossassc. a Lyrannia cr·csces~c. e quando 
fos~e occasião talvez nem Vossa Alteza mesmo fu ;se pou· 
pado ú sna ambição. 

u A juslis;;i111a queixa de todas as autoridade~, des
atlendiclas a cada momento por este homem, aJ Udado 
pelo brigacleiro Manoel nodrigues Jordão e alguns outros 
illudidos, mas não máo<, e, emnrn 1 o clamor ge ral, derão 
mo livn a que no dia 23 de Maio , Lendo-se divulgado a 
notic ia el e qqe, atraiçoada e ca\ilosamenlc, o coronel 
Marlim linha alcançado que fosse ehamado á côrte o con
selheiro .João Carlos Augusto d'Ocynhausen, forte an te
mura l a seus de~pot ismos e conservador da lranquill_idade 
desta província, por sua prudencia, por se us conheCimen
tos na arte de governar povos brasileiros ; o povo e tropa 
de S. f>Ju lo, reunindo-se na praca de S. Gonçalo, convo
r,ou esta camara, e llie requereu rcpresentase ao governo 
e exigisse delle a persislencia do coosclh ei ro João Carlos 
nesta cidade, c a deposição immecliata dos dous membro!; 
do governo, o coronel Martim e brigadeiro Jordão. 

u A camara , vendo o numero de r.idad i10S reunidos, a 
qualidade delles, a boa ordem e unanimidáde, com que 
representa vão, tomou em consideraçilO sua ropresenla
ção, e achando verdadeiros os motivos della por serem 
mui los dos factos presenciados por se us proprios mem-
1Jros, outros acontecidos com elles proprios, e o res to pu
blieo e notorio, com geral indignação, notando mais que 
se não allentava contra o governo estabelecido e appro· 
vado por v. 11. Hea l, isto é, que se não destruía a pessoa 
moml em quem residia uma porc;ão do poder execu tivo , 
mas que unicamente se tirava desse lodo uma parte in
feccionada, que não consti!.uia a sua essencia, pois que 
se não acha determinado o numero de homens que devem 
compôr es ta parte execu tiva,; e, tirados elles, inda res
tava neste governo maior numero de votos do que pru
dente e sabiamente tem determinado o soberano con
gr·esso pura os go\'ernos pr:ovinéiaes, nenlunna duvida 
teve enr representar ao governo, o qual, apezar do furor 
e cl'inH's até naquclla occasião commetlidos pelo coronel 
1\larlim , annuio á su pplica, que pelo seu povo represen
tado fazia esta camu ru, e logo foi dccla:·ado pelo dito go
vel'llo a persistencia do consell reiro João Carlos, c a de
posição do corone l i\Jartim e brigadeiro Jordão. 

« A ordem, o socego, a subord inação, que reinárão no 
povo c tr·opa durante todo este tempo: as gcPaes, publi
ca~, e muito m~is que ordinarias, demoustrações de de 
eon ten!amento, llzerão ter a esta camara á ullima cvi
rlencia da justiça dos passos que havia dado, e conceber 
desde logo mui bem fundadas espemnças de que V. A. 
1\eal, instruido da verdade deste successo, annuiria aos 
rogos do bcnemcrito, e sempre leal povo e tropa desta ci
dade, aos qu aes se une inseparavelmen te esta camara, 
rógamlo a V . • \.. Real bumildemenLe inteira ap provaçüo a 
quanto se praticou. 

'' A peznr de que estão pucillcos o~ animos, apezar· da 
rlocilidape deste povo, a camara julga do seu dever re
presentar n V. A. lleal , que, para clar estabilidad e á sua 
ven tura, IH1ntr·emovcr desconfianças, para cercear parti
do~. c para !J,IVermos nma marcha conslilueiortal e de 
nni 'IO cor,t l'ort ngal, visto es tareru removidos os inconve
nientes do decreto de 29 de Setembro de 1.821, que man. 
dava insl;dlar o~ gover·uos no J3msil, e contra o qual esta 
camarn represen tou. como devia, haja por bem mandar 
iustallar o governo provinciat do modo prescripto ulti
mamênle pelas cô rtes. 

, 

<t Se a camara julgasse necessario para mover v. A. 
Real a um acto de justiça, se julgasse precioso para pe
nhorar o magoanimo, prudenlllt- e virtuoso coração de 
Yossa Alteza, empenltar todos os imporlantps serviços, 
que ella lem feito á nação e aos seus augustos soberanos, 
dignos progenitores de Vossa Alteza; ella, real Senhor, o 
fariaL protestando, como sempre, lealdade e respeito á 
augus t<~ casa de Bragança, obediencia ao soberano con
gr·esso, e ardentíssimos desejos de eonfratcrnidadc e 
união com seus irmãos ele Portugal ; mas está certíssima 
de que muis não é necessario do que a jnsliça com que 
a justiça com que roga a um principe, como V. A. Heal, 
a qncm Qeos guarde e felicite por drlalados annos, como 
nqs é mister. 

u S. Paulo, em camam de 4 de Junho de 1.822.-Ma
noel Lopes Gu.lmarães, presidente.-Anlonio de Siqueira 
e Moracs .-CaeUlno Pinto Homem .-Anlonio Cm·doso No
gucira .-Luiz Manoel da Cunha Bastos. u 

cc Senhor.-No dia 25 do cor:reÓte enviou a camara desta 
cidade a este governo o auto de vereação, que vai por copia, 
do qual se fez partrcipante ao coronel Ma~tim Francisco Ri
beiro de Andrada e brigadeiro Manoel Rodrigues Jordão; e 
parecendo que. em consequencia desta medirJa, licarião tran
quillos os animos dos habitantes desta capital, acontece que na 
sessão de hoJe foi apresentada a representação do povo e tropa,· 
que se envia por copia ; o govorno a. fez i~mediatarnenle cons
tar ao dito ·coronel Martrm Francrsco Rrberro de Andrada, o 
qual, annuindo ao que nella s~ exigio , deve amanhã partir 
desta cidade para essa córte ; <1, Julgando este governo ser da 
maior urgencia dar parte disto, leva este oflicio â presença de 
V. A. Real, para que .ao fa~to dos ~contecirn entos o_ccurrentes 
se digne dar as prov1 denmas que JUlgar adequadas, podendo 
V. A. Real ficar seguro de que este governo se interessa cada 
-vez mnis em manter o socego desta provincia. 

cc A' augusta pessoa de V. A. Real guarde Deos muitos annos. 
Palacio do governo de S. Paulo, 29 de Maio de 18'2'2.-João 
Carlos Augusto Ocyn~1auseu, p~·esidente.-Miguel' José de O.Ji
vei•·a finto, secreta no .. - Danrel .Pedro M;Lill er, secreta no. 
-Aulunio Maria Quartm .-FranCISCO Ignacw de Souza e era
veiros.-Anrlré da Silva Gomes. » 

t< Aos 24 dias do mez de Julho de 1822 compareceu 
em sessão do Exm . governo provisorio desta pr·o)tincia 
de S. Paulo o Sr. mareclial de campo Jºsé Aroche de To
ledo Rendon, nomeado por S. A. R. o Serenissimo 
Sr. Príncipe Regen te e defensor perpetuo do Brasil para 
governador das armas inleri.Ro da mesma província, cha
mado pelo Exm. governo pór officio de 23 do mesmo rpez 
para se lhe dar posse daqnelle governo, em virtude da 
carta-régia de 20 de Maio proximo passado, que lhe serv 
de Ululo, já mandada cumprir dcscle 1.G do corren!e, e 
pelo mesmo Sr. marechal de C!l!l1Pf1 foi diLQ em sessão 
que, reconllecendo e e~tando persu:JFiido que as inte~
ções do go vemo forüo sempre executar a real de termi.
nacão do mesmo augusto Senhor·, e dar-lhe a deler•mJ
naéla posse ; todavia, elle, o Sr. mareclrul, a ll(lcusava 
tomar, e não queria encarregar-se do governo interino 
das armas; como já havia exposto no seu officio do dito 
dia 23 do cnrrenle, pela notoria indisposiçãQ que a tropa 
mostrava a isso, de onde poderia resultar funestas conse
quencias, para evitar· as quaes acba elle ser mais inte
ressante, e até necessario, que por ora se conserve o go
verno das armas interinamente entregue ao Exm. govern~ 
provisorio, como até aqui, encarregando o mesmo go
verno a um offir.ial do contento da tropa, que a com
mande debaixo das vistas e düecção elo governo, no que 
assentou unanimemente. 

• <• Outrosim, tendo requerido o Sr. marechal ao ExTJ}. · 
governo lhe dê a licença para retirar-se ao.Rio de Jan~iro, 
o governo, bem que não se ache autortsado para rsso, 
comtudo conveio que não podia ip:rpedir o regresso de 
S. Ex., visto que não se havia realizado a posse qne S. A. 
Heal lhe mandou dar, e pelos ponderosos motivos que 
mais expoz o mencionado Sr. J;Darecbal, o que protesta 
fazer vêr a S. A. Real, que o governo só deseja acertar 
e cumprir suas determinações. 

u E de tudo se mandou lavrar termo para ser presente 
a S. A.. neal o promplo cumprimento que o governo dava 
ás suas ordens, e o moLivo por qae ellas não podem ser 
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agora executadas, e se ordenou que ao mesmo Sr. mare
chal se dê um traslado deste termo, assignado por todo o 
governo. Eu Manoel da Cunha de Azet1edo Coulin!Jo 
Souza Chichorro, secretario do governo para o expediente 
~era!, o fez escrever.-i\liguel José de Olivciro Pinto, 
prellinente ·· interino.-Daniel Pedro Múller, secretario 
-Francisco Ignacio de Souza Queit·oz.-Fraocisco de 
Paula e Oliveira.-Anth·é da Silva Gomcs.-Antooio Ma
ria Quartin.-José.Aroche ele Toledo J1endon. 

'' No impedimento do secretario do expedicute.-José 
Malhias Ferreira de Abreu. >> • 

u Senhor.-0 senndo da camara, povo e tropa da villa 
de corit11Ja, com o mais profnndo respeito e sentimentos 
rle amor, fidelidade e agradecimento, levão ú augusta pre
~ença de V. A. Real os justos deveres de sua gratidão por 
tão santa e heroica resolução ô.e annuir às supplicas das 
províncias colligadas, e ficar no Brasil, como solido mar
more e nosso defensot· perpetno. 

'' A h, Senhor! uma Lão justa deliberação para nossa 
felicidade, umas medidas tflo prudentes, .uma idéa tão so
lida e precla1·a, onde, onde se encontraria se nfto fõra no 
magestoso coração de um heroe, cujo venturoso nome se 
faz hoje conhecido pelo mais valoroso e idolatrado prin-
cipe do universo, que, na primavera de seus anno>, toma 
a si os votos do Brasil e jura ser seu detensor perpetuo. 

" Senhor, estas memorias despenão os nossos senti
mentos e dos povos, e inunda-os de tanto ent uusiasmo. 
que todos em torno procurão o imperioso throno, protes
tando a V. A. Real por snas pessoas e seu sangue. de aju
darem a tecer o louro de gloria, que se prepara para o 
mais amado e o melhor dos príncipes. 

u Duplicados agradecimentos rendemos a V. A. Real 
por dignar-se aceitar no feliz dia 3 de Junho preterilo, 
ás instancias dos povos, para que se installasse a assem
bléa geral e constituinte das províncias nesta cap"ital do 
l\io da Janeiro, para nosso centro commum e segurança 
publica. Novos impulsos de satisfação nos reanimão, e, 
cercados com o mais alto prazer, rendemos as gracas ao 
Todo-Poderoso por ler conferido na augusta pessoa de 
v. A. Real o ~eguro interprete do povo brasiliense, unica 
esperança, unico remedio dos males que nos ameaçava. 

" Nós ratificamos ao mesmo Deos nossas preces para 
que se digne prosperar os annos venturosos de V. A. 
Real, nosso defensor perpetuo deste vasto e riquíssimo 
reino do Brasil, e deel-rei constitucional o Sr. D. João VI, 
seu augus_to pai, e da Serenissima Princeza Real, e da 
conservação e respeito á assembléa geral, e para que seja 
sempre perdmavel a upião do Brasil com Portugal. 

" Villa de Coritiba, e;n verea_ção de 3 de Agosto de 
1822. Ocos guanle a Vossa Alteza por muitos annos. 
De V. A. Heal os mai$ humildes e fiei~ suhdilos.-Igna
cio Lustosa de Audrade.-Joaquim dos Anjos Pereirá.
José Pinto Ribeiro Nuncs.-Antonio José de Freitas Sal
danha. -João Baptista Teixeira. n 

Termo de vereança extnwrdinaria. 

" Aos 7 dias do mez de Agosto de 1822 annos, ne!tla 
vil\a de Hú, cabeça de comarca c paço do conselho, omle 
vierão o juiz pt\1Siclente e offit:iaes da camara abaixo-as
signados; e_ sendo ahi, em aclo de vereança, concorreu 
a nobreza e povo, e as autoridades, e, na preseuça de 
todos, pelo procurader eleito Francisco de Paula Souza e 
Mello ·farão propostos vario.s ohjectos ·a bem do servir:o 
nacional e uti"lidade da pall·ia, e entrnndo em consulta 
geral, por todos unanimemente foi accordado o se__guinte: 

" i." Que, como a ur'gencin dos negocios insta já e já 
a se darem providencias .do momento, se desse ao procu
rador nomeado o poder necessario de ser o movei das 
operações da villa, ficando tlesde já todas as autoritlades 
centralisadas no mesmo, para delle e por elle bnver a 
necessal"ia rapidez da marcha publica. 

<< 2. o Que, logo que estivessem reunidos nesta vil! a 
dons procu1·udores, se installasse a jnnta, aggrcgando
se-lhe temporariamente o supplente de cada villa para 
já, até que estejão reunidos tres proprielarios. 

u 3. • Que a junta immediatamente organise e apresente 
o plano de suas- attribuições e tle sua marcha, e que este 
seja já observado interinamente até a necessaria appro
vação do povo, depois da qual prestaráõ o5 ncr.essal'io:; 
juramentos. 

u lJ. o Que o povo confira poderes á junta pam escolbet· 
e te1· um s<'cretaJ·io com volo, qual melhor llw parecei'. 

" ;:;,o Que se vejão cidadãos ricos, que emprestom di
nheiro a juros- ou por compras de assucares, até que se 
ot~nnisc o plano de dinheiros pu!Jiire>s, a qu~ se cl.Jrigou 
o cidadão Salvador Pereira de Al111eitlu, a qnem se tlerão 
mui los louvores e vivas pelo seu zelo c palriolismo, e ficou 
cl le mesmo thnsoureiro. 

u 6." Que esta acta se rcmetta üs camaras das villas 
colligadas para sua intelligencia. 

u E para de tudo constar mandárão lavrar o presente 
termo, em que Lodos se assigná1 ão, e eu José Menues 
Ferraz, ~scrivão da camara, que o e,crcvi (Aosignou R 
camara, nobreza e pOVo). Está eonl\•1me ao sen origiual. 
O escrivão àa camara.-Jos~ l\lendes F~naz. » 

u Souhor.-Com o mais prorundo respeiLo se di1·ige 
ao throno de V. A. Real o Lencnle-coi'OIICl com rnundan te 
Pedro José de Brito Camiuh!t a üar pal'le dos aconteci
mentos, que têm tido lugar nes ta villa, em consequencia 
dos f<tc tós de 23 de Maio, il<~ capital. e seguintes. 

" Logo que se desenvolveu da maneira a rnais cncrgica 
nesta villa o espirilo ua indignação e ruría, contra a fac
ção da ca11ital, c da mais decidida, inabalavel e cnlllu
siastica fidelidade, obediencia e gratidão a V. A. fic ai, 
procurei de minha parte manter a ordem e tomar medi
das para o que fosse mister a bem do set viço de Vossa 
Alteza. 

u Assim que constou nesta a· vinda elos marechaes Ara
che e Candido, á capital, e os factos que sobreviet•ão en
tão, tomando esta camara suas medidas, eu prompta
ruente annui ao que ella lembrava, como possuído dos 
mesmos sentimentos ; até passei a officiar ao dito mare
chal Al'oche que eu e todo o meu regimento eslavamos 
promplos a sacrificar a propria vida a bem da casa tle 
Vossa Alteza. 

u Logo depois, que1·endo-se nesta um destacamento 
para manter a ordem, e servir de ponto de reunião a fn
tm·as fo1·ças quando fossem nec:essarias, annui igualmente 
com gosto, e apromptei-o, recusando sempre remetter á 
capital o des tacamento, não só por concordar com a ca
mara, como temendo avultat· a facção da capital, IJ}as re
mett.endo ao governo os officios da cnma1•a. 

u No dia 3 do corrente, cmfilll, veio o sargento-mór 
Fra11cisco de Paula Macedo, com ordens do governo para 
que eu, com o desll\camento, immediuta e imprcterivE:I
mente. partissimos já· ú capital; mas eu, ligado pela res
ponsalJilidade, pelo socego publico, a V. A. Real , por 
offieios da camara e pelo meu de1P.I", respondi que não 
podia annuir áquelle p1·udente mando, não só porque 
vroduziria desordem e motim nesta, como principal
mente porque em consequencia do real decreto de V. A. 
Real, de 25 de Junho, cu me julgava sem olJrigação de 
obedecer-lhe, mórrnente em o objecto que dirt'ctamenle 
et·a contrario á causa de Vossa Alteza. 

u Accrescia, Senhor, que aquella missão se dizia si
nistra e ter fins occultos, o que se cria; porque, sendo 
aqu(•lle major o deste regimento lia tantos unnos, nunca 
residio nesta, e só agot•a vinha a til I !lm, e :t tomar posse 
do commando, c tanto mais porque elle foi um elos mais 
descarndos bernadistas, e além disto cxcCI'ado na opiniãn 
publica. 

,, O povo desta, desesperad.o, reunindo-se junto á mi
nlla casa, respeitou-me e altendeu-me ; mas logo que vio 
o dito major longe della, começou a exproba-lo fóra ila 
villa, entre alaridos e grilos, sem, porém, o o!Tenderem, 
e tCI'minando em gostosos vivas a Vossa Alteza. 

" ~tectrisado então no maior gt·áo o espírito publico, 
e requerido en pela c:unara e povo, t~oho dado todas as 
providencias para a defesa e segurança de Vossa Alteza, 
esperando as positivas ordens de Vossa Alteza por quem, 
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repilo, estou pro.rnpto c promplissimo a denamar o san
gue e perder a propl'ia vida. 

<< A' augusta pessoa de V. A. Real guarde Deos por 
muitos annos, como nos é mister·. Quartel de flú, 11 de 
Agosto de !822. De. V. A. Real subdito o mais oLediente 
e fiel.-Pcdro José de Brito Caminha, tcuentc-corouel. ,, 

" Manda s A. Real o Príncipe Hegente, pela secreta
ria de Estado interin:~, cornnrunie~r ao tenente-coronel 
Pedro José de Brito Cuminha, qne lire foi presento a sua 
p~ rlicipação de 11 do corrente, na qual expressa, com o 
ma ior entbusiasmo, seus patrioticos sentimentos pela 
união brasileira, amor e obediencia a S. A. Real. 

<< !la por bem o mesmo Senhor agradéccr-lhe serviços 
tão relevuntes, de que nunca se esquecerá, esperando ao 
mesmo tempo que continue a presta-los para o futuro; e 
oulrosirn ordena que, emquanto o novo governo de tolla 
a pr•ovincia nfto estiver installado, se dirija em tudo que 
for de serviço nacional dircctarnenle á sua real pessoa, 
Donde quer que estiver. Paço de Taubaté, 21 de Agosto 
tle 1.8H. (Assignado)-Luiz de SahJanba da Gama. 

• << Está cooforme.-João de Carvalho Raposo. , 

Vossa Alteza nesta marcha, que a necessidade de salvar 
a província da mancha de rebellíão nos fez parecer in
dispensavel. 

« Deos guarde a Vossa Alteza, como hão mister seus 
mais fieis vassallos. Vi lia de S. Carlos, 18 de Agosto de 
18~2 . Senhor, de v. A. neal o mais obediente e iiel vas· 
sallo.-Jorto Francisco de Andrade, capitão-mór. , 

<< Manda S. A. Real o Príncipe Hegente, pela secreta
ria de Estado inter·ina, accusar ao capilão-mór João Fran
cisco de Andrade, a recepçito do seu officio de 18 de 
Agosto de 1822, e depois de lhe agradecer a sua con
dnuta, filha de seu zelo e fidelidade, ordena que as me
dida~, que tomou a hem da união, fiquem de nenhum 
efTeiLo, por· que existe agom nesta província o cLefe do 
poder executivo, a quem se -deve dirigir, emquanto não 
se in talla a nova junta provisoria, á qual, uma vez orga
ni>ada com legalidade, deverá obedecer, como é de sua 
rigorosa obrigação. Paço de S. Paulo, 26 de Agosto de 
1822. (As~ignado. -Luiz de Saldanha da Gama. 

u Está conforme.-João de Carvalho naposo. n 

<< Senhor.-NO momento que espalhou-se nesta leal DlFFERENÇ! CARACTERISTICA ENTRE nrARTfM FRANCISCO E 
villa a desastrosa noticia de que os facciosos de S. Paulo, JOSÉ BONIFACIO DE ANDRADA E SILVA 
saltando as barreiras da gratidão e do dever, commeLtê-
rão no dia 23 de ~Jaio o mais abominavel dos atlenLados, A nomeação de Martim Francisco Ribeiro de An
desobedecenclo aos sagrados decretos de Vossa Alteza, e dmde no dia 4 de Julho de i822 para 0 ministerio 
lançando fóra com ignomínia os mais illustres dos depu- da fazenda foi occasião de engrossar a opposição, tados do govemo, persuadi-me que ~quella sedição t"óra 
a obra da tropa e populaça da cidade, e, portanto, conti- contra José Bonifacio. -
nuei a prestar obediencia ao governo; mas quando, com A unica razão que se articulava, então, contra se
clôr de meu coração, cheguei a conhecer que a tropa e melbantc nomeação, era da exisLencia de 2 irmãos 
povo, seduzidos por mão occulla, rompêrão naquelle no ministerio e ficar assim o paiz entregue ao pre
aborninavel excesso de loucur·a, então conjunctamente domínio de uma familia. O caracter por extremo se
com a carnara desta ,·illa Li vemos a honra de participar a vet•o Ide Martim Francisco tambem contribuía, com o 
Vossa Alleza nossa submissão, e a nenhuma pelo que Li- J 
vemos na desorientação da capital, cujo proceder dotes- correr do tempo, para augmentar a opposição. osé 
lavamos. Bonifacio~ posto que, conservasse sempre no desen-

« Então Lambem a briosa villa de Itú promoveu os volvimenlo de suas idéas um vigor pouco commum, 
meios de obstar o arbilrario proceder da capital, não se era na execução dellas benevolente com os homens 
prestando n engrossar a força militar que ella exigia. que elle tolerava, porque não os podia fazer melhores. 
Oaqui nasceu o boato que os daquella vllla se propunhão Condescendia tambem, com o ·Príncipe todas as vezes 
installar outro governo provisorio interino. · que este queda cousa que não offenclesse os princi-

<< Não pude accommodar-me a semelhante marcha, e · d d r;. d E · · 1 
menos que os habilªntes de Itú, dislinctos pelo seu pa- pws car iaes a governa:.!>íão o paiz. ra lraCive 
triotismo e probidade, houvessem de tomar uma medida, e flexível ao mesmo tempo, segundo as circums-
cujas funestas consequencias irião pôr a província em tancias. , 
nova combustão; mas quando souue pelo padre José MarLim Francisco, pelo contrario, não tinha consi
Francisco Maolta, enviado desta camura e povo para dceação com ninguem ; traçava 

1 
uma 11nba rectà 

tratar com a de Hú os prudentes meios de salvar a pro- que devia percorrer, quebranrlQ todos os obs
vincia dos lionorcs da anarchia, que os briosos iluanos, Laculos que encontrasse no caminho, até chegar ao 
longe de ambicionar a autoridade do governo, só querem d t. N p · · d ·tt" hi 
u·atar da causa do Brasil e de Vossa Alteza, formando seu es 1110 · em com 0 rmctpe a ll1L JJL sa r 
um centro geral de operações na comarea, até que le- 9es_la ~egra, e não fazia-lhe a vontad~ na causa ~ais 
galmenle entre emexercicio o novo governo provincial, lllstgntflca~lle..? uma v_ez que não esttvesse na ngo
que, por decrelo àe Vossa Alteza, eleger-se, sendo as rosa condJCçao da le1, 
uriicas atlribuições daquelle dito centro tomar a seu cargo · Definidos os caracteees dos 2 irmãos, facil é can
a salvação _da província, vigiar soiJre a obediencia e lide- ceber que a presença de iVIarlim Francisco no mi
lidauc dcvt~a a Vossa Altez_a, e cooperar .para cousolrd~r nisterio devia causar alguma mudança no sentido 
o nstabele~rmento ~o _per~1~o. socego e bem ser da capt- de maior autoridade, em todos os ramo~ da publica 
tal, e reun11· a provmcra diVIdida em retalhos. administcação. 

<< A' vist.a destas med~clas, que me pare~êrão Lão ~ru- Martim Francisco, sendo mais moço e casado \ 
dentes e accorum?daclas as neccssJd<~des ptesentes, coa- com uma sobrinha filha de José Bonifacio que elle 
voco com entlulSlasmo o povo, e ern ussembléa geral . , ' . . ' . 
desta villa, presidida pela camara uo dia iõ deste mez, m,tVaa te~namente, ~cbou mncla mat_s P?r esta Cir
declararnos nullo c cassado o governo d& capital, porque cumstaoCJa, n~ amm~ de .José Bomfacro, fazendo 
assim entendemos o real decreto dFJ 25 de Junho, pro- deste tnodo arnda ma1~ eVIdente que os caracteres 
testando obedecer sóm•nte nas sobreditas altriburções ao fortes são sempre dommadores. Por algum tempo 
centro de operações da l'illa de Ilü, COJnposto de um pro- Martim Francisco influio directamente na docÍsão 
curador de cada uma das vlllas unidas desta comarca, e de Lodos os ne~>ocios publicas. 
de que passo imruediatameole a dar conta a Vossa Alteza t~ 
pelo mesmo enviailo da camara e povo Heginaldo Antonio 
de 1\loraes Soller, para approvar, como esperamos, nossa MARTm FRANCISCO NO ~UNISTERIO 
conducta1 filha unicamente de nosso zelo e fidelidade, a 
r.ujas sabws providencias nos sujeitamos e pedimos desde Entrando Martim Francisco para o ministerio o 
já perllão, se acaso o fen·or de nosso zelo desagradou a sen primeiro cuidado foi restabelecer o credito do 
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tbesouro publico, que estava perdido pel11 falla de 
{lumprimento rle palavra nas suas trausacções, e o 
conseguia pet·feitamen te. 

Teve para issq á sua disposição o auxilio volun
tario de todas as grandes casas de cotnmercio da 
capital do Rio de Janeiro. 

Querendo experimentar a altura a que tinha já 
chegado o credito do thesouro, dirigia aos negocian 
tes e capitalistas de5ta praça a seguinte falia(*): 

cc Senhores.-Quando um povo cstú resolvido a reas
sumir direitos que lhe usurpárão ; a consPt·vat· e defen
der precminencias, dignidade e gozos que lhe contestão, 
e a quebrar ferros, bern que domados, eom que-de novo 
o pretendem agrilhoat·, eleve, com Lodo o apuro e sem 
perda de tempo, começar a nora éra ela sua vitla polilica 
por uma legislaçfto pror.ria, que, tran-formando o berço 
do seu nascimento ou_ de sua adopção, de terra da escra
vidão em term da liberdade, que, estabelecendo e flt·
maudo a sua sone futura, lhe assigne lugar escoluido nos 
annacs das nações hem constiluiclas; e pa .. a obtê-la é 
mister que, abundante de recursos e albanadas todas as 
difficuldades, que hajão de estorva-lo ou empecê-lo na 
vereda da gloria que vai a trilhar, clle poss:.t dizer aos 
inimigos internos: ou retirai-vos, ou eu vos punirei; aos 
inimigos externos: não vos lemo ; lcnbo força sufficienle 
para repellir vossas aggressões, justiça demasiada para 
ganhar amigos qne protejão minha causa, e quando esta 
se decida c,ontra mim, quero antes sepultar-me dciJaixo 
das rui nas de minha palria, do que viver escravo. 

c1 Tal é, senllores, em resllluo a situação do l3rasil; 
sem duvida, para a continuação e remate de seus lt·aba
lhos, clle carece ele alguns meios; porém estes serão 
abun.dantomentc Buppridos pelos energicos e heJ•oicos sa
cri!icios de seus habitantes, porque Lodo o homem livre 
sabe que a ultima golla de seu sangue, o ultimo sopro 
de sua vitalidade inda pertence :1 pQ.lrin 

c1 Seguro desta verdade, o joven bflroe da nossa esco
lba, o perpetuo defensor da nossa liberdade, o grande e 
incomparavel Príncipe que nos rege, vendo o Brasil em 
.algum perigo, e a assembléa constituinl~ c lcgislalil'a 
ainda não installada, persuadio-se que pe.lo menos agora 
só a elle devia competit· o direito e a gloria ele ~alva-lo, 
e para este flm julgou ind1spensavcl abrir um Cll'lpres
timo uc quatrocentos contos (400:0005) de réis, debaixo 
das condi,ções que LcQbo a honra de c1presentar-vos. 

u Com enridus da ncccs.~idnrlc, justiça c legalirla(le, que 
abooiln este proceclimeuto1 e combinando. vossas pos~i
bilidades com o vosso patriotismo, declarai, senhores, 
livremente o que podeis crnpre~tar. Hio de Janeiro, 3 de 
Agosto de 18:t2. -l\larlim Francisco llibeiro de An
drada. J) 

Sem a menor repugna.ncia da pt·nça immedlata
mente con_seguio u empl'estimo da quantia pedida 
com o jnro de 50(; e ao sahil'· do ministerio deixou 
esta quantia quasi intacta no tbesouro publico. 

Nas repartições flscaes llavin muita relaxação. 
Martim Fnlllcisco ns t'efortllou sem demittir nin
gueni. Fez ele homens relàxaclos l10mens honrados 
c bons emprf\gadps; porém tudo isto cllc conseguia 
pelo medo que clelle havia; porque todos esta vão 
certos, quo o que fosse apa.nhauo ern alguma WJ

lhacada sel'ia um homem perdido para sempre. Os 
mais cot•t•igirão-se e sePvirão bem ; porque o temor 
<>S continha, mas por isso mesmo minarão surda
mente contra a reputação elo ministro. 

Com a nova administração, e as merlidas adqua
das, que elle adOJllou a recuita do estado cresceu, 

(') AulOrisado pelo decreto de 30 de Julho de 1.822. 

c chegou para fazer face ás dcspezas extraorclina
rias da época. 

O tbesout·o estava reduzido aos rendimentos da 
província do Rio de Janeiro, porque nenhumn ou
tra do Bmsil, concorria então pam olln. Pelo con
tra !'ia o thesout·o teve ele soccorrer a todas que pre
cisa vão de soccot'l'O para a despeza contra o inimigo 
commnm. As rendas elo llio de Janeiro bem admi
nistradas bastarão para tudo. 

Martim Fmnrisco tinha por mnxima pagar com 
exactidão e recebct· com pontualidade; com nin
guem conclccendia. No dia elo vencimento fo1·çava 
os devedores do estado a enl.rarem com os seus de
bitas pnra o thesouro publico. 

Na classe dos devedores entt'ava pela tnil.iOl' parte 
a gente chamada grande do paiz. A esta gente era 
costume velho nunca se pedir pagamento do que 
devia. 

Martim t'mnci.sco não exceptuou uinguem. Etita 
severidade aliás provei tosa chamou soht·c o minili
tro o adio de muita gente. Mal'lim Francisco foi 
muito perscguidol' dos coutmlmndistas. 

A1Jolio os dizimas, c creou a mesa rl11s divet·sns 
rendas com o fim de augmcntar os rendimentos do 
Estado. 

Desde ·1808 os meLaes preciosos tinhão est:asseado 
llil circulação. 

A moeda de cobre no ministet•io de Mat·tim Fran
cisco adquerio .azio sobl'e o papel do banco, e já es
tava com 25ol"; e csluclanclo o ministro a causa, 
em vista desta esca ssez do cobee, veio no conheci
mento que um rico taberneil'o, conhecido por Alves 
de Carvalbo, c outt·os de commum accot'do, reti
ra vão da cit·culação a moeda de cobre para s1;1bir o 
azio com a escassez della. 

Mandou dar busca nas casas indicadas e encon
trar.do nellas muitas caixas de assucar cheias de 
moedas de cobre, mandou fazer trdco dellas ao 
publico, por bilhetes do banco sem agio algum, pelos 
agentes do govemo. 

A \Desma. quantia qnc se achava em cobre era en
tregue em papel a sens rlonos . 
· A med,ida loi ger::tlmeute approvaiia, porque, em 
casos taes, o publico olha mais para os fins, que para 
os meiCJs. 

Foi um despotismo salutar que as circumstancias 
do tempo sanccionárão como legal. lsto pt·ova que 
as causas são bons on más, não por si mesmas, mas 
segundo os tempos em que são l'eilas ou applicadas. 
Dependem dos homens. 

E no entanto em 1867, no ministerio Zacal'ias, 
aconteceu a mesma escassez ela moeda de cobre, a 
ponto de não haver trocos para ns cansas mais in
significantes dú viela domestica, bavCJ1do porisso 
diversas desordens entre o povo; e o ministro da 
fazenda, em vez de acudi r ao mal, mandando 
emitlir vales do l.hesouro de 4.0 e 100 t·s. , até a 
substituição ela moeda de cobt·c, permittio, pela sua 
indilferença, qüe os tabemeiros, quitandeiros, Cregc
moscas c até as n1ulhercs pcr·didns(!) emiltíssem va
les de suas casas, como moeda corl'ente e legal, na 
capital do Imperio (*) ! ! ! 

(') Um curioso, na praça do mercado, fez um quadro 
com 150 cartões tlos eit·culantcs, c com o numero das 
casas donde erão emiltidos. 

47 
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TO,JAO-SE PRO\'IDE~CIAS SOBRE A DIPRE~SA; E SÃO PUBLI

~ADAS AS INSTRUCÇÕES QUE OEVDI REGULAR AS ELEIÇÕES 

PARA DEPUTADOS . .\. CONSTITUINTE. 

Deos que quem dissesse portuguez dissera bmsileiro. 
Firmeza, conslancia e intrepidez n~ grande obra come
çada. 

" Contui com o vos;:o defensor perpeluo, que ha de em 
~esempenho da sua palavra, honra e amor llo Brasil, dar 
a sua vida para que o Brasil nunca mais torne a ser nem 
colonia, nem escravo, e nelfe existia um systema liberal, 
ditado pela prudencia, que tanto caracterisa a nossa 
amavel pat1·ia. Viva el-rei conslilucional o Sr. D. João VI! • 
Viva a assemblén geral bra iliense e viva a união Jmo
brasileira.-Principe Regente. '' 

o Pl'incipe ltegenle, uesej~ ndo dar liherda?e a~ 
pensame-nto do escriptor, porem ser~ o_s desm.md~s 
que o1·dinariamente acarrclão as parxuc?, del~l·mt
nou qne os escriptos que atacassem a Yida prrv~da 
dos cidadãos e conspirassem con •ra a ordeTI_J socral, 
fossem responsabilisados. Bem como _no dta t9 de 
Julho Sua Alteza Real fez publicar as 1ustrucções a 

ue se refere o decreto de 5 dr Junho do mesmo 
2nno de 1822, que manda c?nvocar a a~sembléa g~
ral constituinte para o rerno do Bra~tl; que _forao 
recebidas com vivo agrado pelos amrgos da mde
pendencia do Brasil. 

Decreto modificando o fi!]m·ino da libré elos criados da 
casa imperial do Brasil. 

u sendo, -<1lém ele dispendiosos, impr~prios pa:a o 
clima do Brasil os uniformes de meus cnad_os, he1 l?~r 
bem que, da datA deste meu teal decreto em_d1antc, ~eJaO 
os referidos uniformes regulados da mane1ra segl)_m_te: 
as fardas pequenas se comporáõ de casaca verde, d1retta, 
mas não de corte; canhões e gola com_ I.Jorda_dU!'a do pa
drão antigo das fardas pequenas; _calçao, metas e coll~te 
I.Jrnnco; cliapéo sem galã~, prestllia de ouro e espad~m 
ao lado, com boldrié de cmto: as fardas ~randes .terao 
igual feitio e bo:·dadura do mc~mo p~dmo; porem as 
uovQ casas dos botocs da frente scrao botdadas na mesma 
i~>uuldade das dos canhões, al(m ~e outras nove casas 
q0ue lhes correspondão em symetna na mesma frente, 
assim como uma pequena ilôr no feciJar das abas, e o 
chapéo sem galão e plumas brancas. 

« Os meus c•·iados de galão de ouro não terao mais de 
uma farda, da mesma côr e feitio, d~ canh~es e gola de 
suas respectivas fardas pequerws; calçao, me1as _c collete 
branr.o; espadim, e chapéo sem _Plumas nem g~lao, o. que 
tudo se acha designado no Ogunno, que se fa:a pui.Jitco a 
este respeito, podendo igualmente ser admllJdo o uso de 
botas e de ~:alças brancas. 

« José Uonifucio de A ndmda e Silva, do meu conselho 
ele Estado e do couselbo de S. M. el-rci oS~. D. Jof•? Vl, 
minisll·o e secretario de Estado dos negocLOs do retno e 
estt•ungciros, e que serve o cnrgo de meu mordomo-mór, 
0 tenha assim entendido e faça cx~cutar. Paço, em ?O _de 
SelcmiJro de 1822. tCom a ruhnca de S. A. o Pnnc1pe 
Jlegenle)-José Bonifacio de Andralla e Silva. n 

O PRINCIPE REGENTE AOS BRASILEIROS 

Proclamação. 

u Brasileiros e amigos l-A nossa pulria está ameaçada 
por facções; preparão-se ao longe ferr?s para lhe serem 
suas mãos ugrillwadas, e no lempe da libct·da~e I tI (Quo 
desgraça I) E no meio destes apparatos propnos dos fra
cos e dos facciosos fazem-se introduzir no seu seio ho
mens, que a estão alraiçoando todos os dias e a todas as 
horas, apezar de, p~la sua impostur~, parecer~m adhc
rentes á causa da liberdade elo ~ras1l e á su~'\ tnderen
dencia, modl>rada pela umão naciOnal, que tao cordial
mente drscJarnos. 

u Conhecei os lCITiveis monstros, que po1· todas as 
províncias esmo semeados. O Brasil o sabe e lhes per
doa, e conhecei-os, não para os temer, mas os vigiar. 
Aconselhai aos que r.sle systema não seguem que se re
tirem, porque o Brasil-não ai.J 1·aça senito a homa, unico 
alvo a que atira e unico distinrtivo que distingue os seus 
Jllhos. Quem diz brasileiro, diz portugucz, e prouve1·a a 

Outro decl'eto alte1·ando o uni(01·me dos empregados 
diplomaticos. 

u Haveudo, por dc:>creto de 20 de Setembro do anno 
que cone, estaLelccido o novo uniforme dos criados da 
minha imperial casa, e devendo, por identidade dera
zõ••s, merecer a mesma altcf·açãu o untformc tlos empre
gados rliplomalicos, hei por bem que, d'ora em diante, os 
empregados diplomaticos, que se acharem em serviço do 
Imperio, em lugar de farda azul, possão usar de fardas 
verdes, direitas, da fórma regulada no citado decreto de 
20 de Setembro, couse!'l'ando, porém, o bordado do pa-
drão antigo. . 

u José Bonifacio de Andrada e Silra, do meu conselho 
de Estado, ministro e secretario de Estado dos negocios 
do Imperio e eslrangeiros, assim o tenha enteondido e 
fa~a execntar. Palncio do Rio de Janeiro, 6 de Dezembro 
de 1822, i" da i11tlcpendeoda c llo Impcrio. (Com a ru
I.Jrica de S. l\1. Imperial)-José Bonifacio de Andrada e 
Silva. » 

PROVIDENCIAS QUE SE TOMÁRAO ; E MANIFESTO AOS 

' BRASILEIROS 

Com data do 1. o de Agosto fez publicar o Princjpe 
um decl'cto providencial e um manifesto dirigido 
ao povo brasileiro, no qual hislorin os aconteci
mentos políticos e justifica a nobre resolução que o 
Brasil tomara de resistir ás cavilosas pretenções d<>: 
congresso de Lisboa, para o reduzit· ele novo ao es-
tado colonial. · 

Este impiJrtante documento foi redigido pelo pa
cl!'e Januario da Cunha Barbosa e por Joaquim 
Gonçalves Ledo. A lingua!!em pouco 1ofllcial, m'as 
brilhantemente empregada, e~plica a época e as 
paixões tlo tempo. 

Fez muito effeito, tanto na capital como nas pro
víncias. Mas, infelizmente, nem sempre (oi tradu
zido como a expressão genuina dos principias mo
narchicos que elle devia representar e que convinha 
ao Brasil. 

Por· este lado, involun tariamente, perturbou mais 
do que conciliou os animos. Fortificou o entbu
siasmo e enfraqueceu as convicções(*). 

Manifesto do Principe Regenle aos povos do Brasil. 

" Está acabado o tempo de enganar os homens. Os 
governos que ainlla querem fundar o seu poder sobre a 
pr~teullida ignorancia dos povos, ou sobre antigos erros 
e ai.Jusos, têm de vêr o collosso da sua grandeza tombar 
da fragil base sobre que se erguêrão ou t(ora. Foi .P.?r 
assim o não pensarem que as côrtes de Ltshoa forçarao 
as províncias llo sul do Brasil a sacudir o jugo que lhe 
prepal'itO; foi por assim pensar que eu agora já vejo reu-

(') Este manifesto foi alrevidn e grossei rame.le paro
diado na Bahia, e mesmo aqui, por insolentes parlidarios 
da causa portugueza. 
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nido todo o Bt·asil em torno de ruim, requerendo-me a 
defesa de seus direitos, e a mantença ela sua liberdade e 
independencia. Cumpre, porlanLo, ó brasileiros, que eu 
diga a verdade : ouvi-me, pois. 

• << O congt·osso ele Lisboa, arrogando-se o di rei to tyran
mco de impôr ao Brasil um artigo ele nova ct·ença, flr
mado . em um juramento parcial e promissor io, e que de 
nenhum modo podia envolver a approvação da propria 
ruina, o compellio a examinar aquelles pretendidos titu
l~s, e a conhecer a injustiça de tão desassisadas preten
çoes. Este exame, que a razito insultada aconselhava e 
requeria, fl·z cou~ecer aos brasileiros quePortugnl, àes
tt·umdo todas as formas estabelecidas, mudando todas as 
antigas e respeitaveis instituições da monarchia, conendo 
a esponja de ludibrioso esquecimento por todas as suas 
relações, e reconslituindo-se novamente, não podia com
pulsa-los a aceitar um systema deshonroso e aviltador, 
sem _allentar contra aquelles mesmqs princípios em que 
fundam a sua revolucão e o direito de mudar as suas 
institui ~,:ões polilicas, sêm destruir estas bases, que esta
belecêrão seus novos direilos nos direitos inalienareis 
dos povo~·-sem atrop~lar a marcha da razão e da justiça , 
que denvao s_uas lers da mesma natureza das causas e 
nunca elos caprichos particulares dos homens. ' 

<c Botão as provincins meridiooaes do Brasil, colligau
do-se entre sr, e tomando a attiLude magestosa de um 
povo que reconhece entre os seus direitos os da liber
dade e ela prepria felicidade, lançárão os olho·s sobre 
mim, o filho de seu rei e seu amigo, que, encarando no 
seu yerdadetro ponto de l'ista esta tão rica e grande por·
ção do nosso globo; que, conhecendo os talentos dos 
seus habitantes e os recursos immensos do seu solo, via 
~om Llôt' a marcha desorientada e lyrannica dos que tão 
fa lsa e pt•ematuramente havião tomado os nomes de pais 
da patria, saltando de representantes do povo de ·Portu
gal a soberanos de toda a vasta monarclda (lortugueza. 

l< Julguei então indigno de mim, e do grande rei de 
quem sou !Jiho e delegado, o desprezar os votos àe sub
ditos tão fieis, que, suppondo talvez-desejos c propen
sões republicanas-rlesprezúrão exemplos fascinantes de 
alguns povos ''izinhos, e deposilál-ão em mim todas as 
suas esperancas, salvando desse modo a realeza neste 
grande continente americano, e os reconhecidos direitos 
da augusta casa de Brngança. 

« Accedi a seus generosos e sinceros votos, e conser
vei-me uo Brasil, dando parte desta minha firme resolu
ção ao nosso bom ·rei, persuadido que este passo devêra 
ser para as côrtes de Lisboa o thcrmome lro elas disposi
ções do Brasil, da sua hem ~en tida dignidade e ela no1·a 
elevaçiio de sens sentimentos, e que os faria parar na car
reira começada e entrür· no trilho da justiça de que se 
linha desviado. 

tl 'Assim mandava a razão ; mas as vistas verliginosas 
do egoísmo continuárão a sulfocar ps seus brll.dos e pre
ceito~, e a discorclia apontou-lhes novas tramas; subirão 
então de ponto, como era de esperar, o resenlirnento e á 
ind ignação das províncias colligadas; e, como por uma 
especie de magica, em um momento todas as suas itl éas 
·C senLimeutos convergirão em um só ponto, e para um 
só fim. 

« Sem o cslrepido das armas, sem as vozerias ua anar
c!Jia, requerêrão-me ellas, como ao garunle da sua pre
cio5a ltberdado e hou,;a.nacional, a prompta installação 
de uma assembléa geral constituinte e IL'gislativa no Bra
sil. Desejára eu poder alongar este momento para vê r se 
C' desvancio das côrtes de Lisboa cedia ás vozes da razão 
e da justH_;a, e a seus proprios interesses; mas a ordem 
por ellas suggerida c transmillida aos consules porlugue
zes, de prohibit· os despachos de petrechos e· munições 
para o Brasil, em nm signal Lle guerra e um começo rea l 
de hoslilidttdes. 

u Exigia, pois, este reino, que já mo linha declarado 
seu defe nsor perpetuo que en provesse do modo mais 
energico e prompto á sua segurança, honra e pt·osperi
dade. Se eu fraqueasse na minlta resolução att·aiçoava por· 
um lado minhas sagradas prome~sas : e, por outro, quem 
poderia sobrestar os males da anarchia, a dcsmembração 

das suas províncias e os furores da democracia? Que luta 
porfiosa entre os partidos encarniçados, entre mil succes
sivas e encontradas facções ? A quem flcarião pertencendo 
o ouro e os dinmantes das nossas inesgotaveis minas, 
e~tes rios caudalosos, que fazem a rorça dos Estados, esta 
fertilidade prodigiosil, fonte inexhaurivel do riqueza e de 
prosperidade? Quem acca lmaria tuutos partidos dissi
dentes ? Quem civilisaria a nossa povoação dissenJülarla e 
partida por tantos rios, que são mares? Quem iria procu
rar 02 nossos indios no centro de suas maltas impcnelra
veis, atravez da montanhas allissimas e inaccessiveis? 

u De certo, brasilei ros, larera\'<t-se o Brasil; esta 
g1·ande peça da hcnefica naturezn, que raz a inveja c a 
admiração das nações do mundo, e ns vistas bemrazejas 
da Providencia se desLI'llirião, ou, pelo menos se retartla
vão por longos annos. 

(( Eu fóra responaavel por todos estes males, pelo san
gue que ia derramar-se e pelas victima. , que, infallivel
mente, serião sacrificadas ;\s paixões e aos interesses 
particulares. nesolvi-me, portanto. Tomei o partido que 
os povos deseja vão, e mandei con vocar a assembléa do 
Brasil, afim de cimúnlar a indepeudencia politica deste 
reino, sem romper comtudo os vit tcu los da fmtemidade 
portugueza, hannonisanclo-se com decoro e jusUça todo o 
reino unido de Portugal, Brasil e Algarve, e con ·ct vau
do-se debaixo do mesmo chefe duas famílias, separadas 
por immensos mares, que só podem viver reunidas pelos 
vinculas ua jgu t. lclade tlc direitos e recíprocos interesses. 

<< Brasileiros I Pat'a vós não é preciso recorilat· tortos os 
males a que esloveis sujeitos, c qu e vos impellirão á re
presentação, que me fez a camara e povo desta cidade no 
dia 28 de Maio, que motivou o meu real d~creto de 3 de 
Julho do corr:ente anno ; mas o respeito que devemos ao 
gcnero humano, exige que demos as razões da vo sa jus
ti ça e do meu comporl<~meulo. 

u A historia dos feitos do congresso de Lisboa a res
peito do Brasil é um<t hisloria rle enfiadas de injn5liças e 
scmrazões; seus fln~ erão parnlysar a prosperidade do 
Brasil, consumir toda a sua vitalidade, e reduzi-lo a tal 
inacção e fraqueza, que tornasse infullivel a sua ruína e 
escrav-idão. Para que o mundo se convenr.a do que digo, 
entremos na simples exposição dos seguiotes factos: 

u Legislou o congresso de Lisboa sobre o Brasil, sem 
esperar pelos seus ropresenlantes, postergando assim a 
soberania da maioridade da nação. 

u Negou-lhe uma delegação do poder executivo, de 
que tan lo precisa v a partl desenvolver t_.odas as fot r. as da. 
sua virilidade, vista a gmncle distancia que o separa de 
Portugal, deixando-o ,,ssim sem leis apropriadas ao seu 
cl·ima é circumslancins locaes, sem promptos recursos ils 
suas necessidades. 

l< Hocusotl-lhe um centro de união e de força para o 
debilitar, incitando previamente as suas províncias a des
pegarem-se claquelle, que já dentro de si tinhuo feliz
mente. 

u Decretou-lhe gover'nos sem estabilidade e sem nexo, 
com t1•es centros de n!}tividade di!Terente, insubordina
dos, rivaes e contradilorios, destruinLio ass im a sua ca
tegoria de. reino, al!uilido assiru as bç1scs da sua futura 
grandeza e pt'osperirfacle, e só deixando-lhe todos os ele
mentos da desordern e da anarchia. 

tl J<;xcluio de facto os brasileiros de tudos os empregos 
honoriflcos, e encheu vossas cidades de bayonelas euro
péas, commandadas por chefes fora~lcit'O$, crueis e im
moraes. 

u Recebeu com en tllUsiasmo c prodigalisou louvores u. 
todos esses monstros qne abritão chagas dolorosas aos 
'ossos corações, ou promellêriio não cessa r· de as abrir·. 

u Lançou mãos roubadoras aos recUI'sos applicados ao 
banco do Brasil, sobrecancgado tlc uma divida enorme, 
nacional, ele que t)tlnca se ocCllJIOU o congresso quando o 
ct·edito !.leste banco es lava enlaçado com o credito pu
blico do Bt·asil e com a sua prosperidade. 

u Negociava com as nações estranhas a alienação de 
porções do vosso terri to rio para vos enl'raquecer e oscra
visar. 

l< Desarmava vossas fortalezas, despia vossos arsenaes, 
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deixava indefesos vossos portos, chama ndo aos de Portu
gal toda a vossa marinha; esgotava vossos thcsouros com 
saq ues repelidos para d~spezas de tropas, que vinhão 
sem pcdimenlo vosso para venerem o vosso sangue, e 
destruir-vos ao me~n1o tempo que vos prohibin a inlro
llucrão de armas e munições estrangt·i rns, co m que po
desseis armar· vosws l.iraços vingadores e sustentar a 
vossa lihrrdnde. 

u Apresentou um projecto de relações commcrciaes, 
que soll fal sas appareucias de chimr.rica recip rocidade e 
igu~ldade, monopolisava vossas r · iqucza~<, fechava vossos 
portos aos estrangeiro~; , e assim drslruiJ n vossa agri
cultura c indu~Lria, e reduzia os habitantes do Brasil ou
tra vez ao estado de pupillos e colonos. 

,, Tratou desde o principio, e trata ainda com indigno 
avil tamen to e desprezo, os representantes do Brasil 
quando têm a corngem úe punir pe los seus direitos, e até 
rquem ousnril dizê-lo!) vos ameaça com li!Jerlar· a escra
~atur•a, e armnr sens br·a ços cou lra seus proprios se
nhores. 

" Parn acabar, firralmente, esta longa narração de hor
rorosas injustiças, quando pela primeira vez ouvi o aquelle 
congresso as expressões da vo~sa justa indignação. do
brou 4e escarnro, ó brasileiros, querendo tlesaulpar seus 
allenlados com a vossa propria vontade c confiança. 

u A delegação do poder executivo, que o congresso 
regeilára por auli-consli lucional, agora já uma commis
SfiO do seiu deste congresso no-la offerece, e com .libera
lidade, que, em vez ele um cen tro do mesmo poder, de 
que só prccisnveis, vos querem co nceder dous e mais. 
Que genernsidatle inuudila! !\las quem não Yê que isto só 
tem por fim destruir a vossa forc;a e integridade, armar 
províncias conLra províncias e irmãos conlra irmãos ? 

u Acordemos, p_ois , gr.ne rosos habitantes dest.e vaslo 
e poderoso lmperio ; es tú dado o grande passo da vossa 
independenr.ia e felicidade, ha tan tos tempos preconisados 
pelos grandes políticos da Europa. Já sois um povo sobe
rano; já eulrastcs na grande sociedade das nações inde
pendentes a que linheis todo o direito. 

u A honra e dignidade nacional, os desejos ele ser ven
turosos, a voz da mesma natureza, mandão que as colo
nias deixem de ser colou ias quando chegão á sua virilí
uacle , e, ainda que Lratados co mo colonias, uão o ereis 
realmenle, e até por fim e reis um reino. Demais, o mesmo 
direito que Leve Portugal para destruir as suas ins~ilui
ções antigas e consliLuir-se, com mais raziio o tendes vós, 
que ha!JiLais um vasto e grandioso paiz, com uma povoa
ção (bem que disseminada) jil maior que a ele Porlug<d, e 
que irá crescendo com a rapidez com que cabem pelo es
paço os corpos graves. 

11 Se Portugal vo:; negar esse direito, renuncie elle 
mesmo ao direi to que pócle all l:!gnr para set· reconl1ecida 
a sua nova constituição pelas nações estrangeiras, as 
qtwes então poderião allegar motivos justos para se inlro
melterem nos seus negocias domeslicos, e para violarem 
os allr·ibutos da soberania e independeucia das nações. 

u Que vos resta, pois, brasileiros? nesta-vos reunir
vos Lodos em interesses, em amor, em csperan<;a ; fazer 
en trar a augusta assembléa do Brasil no éxercicio das suas 
funcções, para q<J e, maneando o leme da razão e pruden
cia, lraja de evil<u· os escolhos, que, nos mares das revo
luções, apre:;culão desgraçadameute França, Ilespanha 
e rn esmo Por Lugal; pam que marque, coro mão segm•n e 
sa!Jia, a pnrlilba dos poderes, e firme o codigo da vossa 
legislação n11 sã philosophia e o applíque 6s vossas cir
cumslancias peculiares. 

11 Não o duvideis, brasil ~i ros; vossos representantes, 
occupados, nrw 1le vencer renilencias, mas de marcar di
reitos, susteutarúõ os vossos, ca lcados aos pés e desco
nhecidos ba lres secu los; consagrárão os verdadeiros 
priocipios ela munarclria rep resen tativa brasileira; de
r.larárão rei tli!sle bel! o paiz o Sr. D. João v r, meu au
gus to pai, de cujo amor esluis allamente possuídos; cor
tárão todas as ~.:abeças á !Jyura da anarchia e do despo
tismo ; impôráõ a todos os empregados e funccionarios 
publicos a necessaria responsabilidade, e a v mlade legi-

lima e justa da nnção; nunca mais verá tolhido a lodo o 
instante o seu vôo ro~gestoso. 

u Firmes no principio invari.tl'el ele n~o sanccionar 
abusos, donde a cada passo germi não novos abusos, vo~;;os 
r·epresenlautes; espallraráõ a luz, e nova ordem no cabos 
tenebroso dn fazenda publica, da administração econo
mica; e das leis civis e crimioue~. Terão o valor de crê~' 
que idéas nteis e necess.trias ao bem da nossa especie nfro 
siie desti nadas sómenle para ornar paginas de linos, e 
que a pcrfectibilidade, concedida ao homem pelo Ente 
Cr~>ador e Supremo, deve não achar tropeço , e concorrei' 
para a ordem social e fcliciclmle das nacões. 

u Dar-vos-Irão um cocligo de leis arlcquadas ú nallll'eza 
das vossas circumstancias locaes, da vosRa povoação, in
teresses e rela•:ões, cuja execução serú cor!llada a juizes 
íntegros, que vos adnr ioislrem justiça graLuilu, e fação 
desappnr·ccer loda~ as trapaças do vosso fóro, fu r.dadas 
em antigas leis obscuras, ineptas, com plicadas c .::ontra
ditorias. Elles vos dnrf1o um codigo penal, 1lilado pela. 
razão e lrumanidade, em vez dessas leis sanguinosas e 
absnrdas •. de que até agora foslcs victim ~s cruentas. 

" Terers um syslema de impostos que respeite os s:1o-· 
res da agricultura, os trabalhos dn iodustria, os perigos 
da navegação e a liberdade do ~omrnet'cio; um systerna 
claro e harmonioso que facilite o emprego e circulação 
dos cabednes, e arranque as cem chaves mysteriosas que 
fechavflO o escuro ln(lyrinlho das finanças, que não dei· 
xava ao cidadão lobrigar o rasto do emprego que se dava 
ás rendas da nacão. 

" Valentes sÓidados! Tambem 1ós tereis um codigo 
roi!ilar, que, formando um exercito de cidadãos discipli
nad os , reuna o valor que defende u palria e as virtudes 
cívicas que a protegem e segurão. 

u Cullores das letras e scieucias quasi ~empre aborre
cidos, ou desprezados pelo despotismo, agora tereis a es
lradq a!Jerta e desempeçada para adquiril'des gloria, 
honra, virtude e merecimento; vós vireis juntos ornar~ 
sanctuario da patria, sem que a intriga vos feche as ave
nidas do throno, que só esta vão abertas á llypocrisia e á 
imposlura. 

« Cidadãos de todas as classes, mocidade brasileira r 
Vós tereis um codigo de inslrucção publica nacional, que 
fará germinar e vegetar viçosamente os talentos deste 
clima abençoado e collocará a nossa constituição debaixo 
da salvaguarda das gerações futuras, transmillindo a toda 
a nação uma educação lih~ra l que commuuique aos seus 
membros a instl'Ucção necessaria para promoverem a fe-
licidade do grande todo brasileiro. . . 

u Encarai habitantes do Dras1l, encm•m a perspet:Lr va. 
de gloria e 'de grandeza que se vos autolb;ll; não vos asii 
sustem os alrazos da vossa siluaç~o aclual ; o fi uxo d 
civil isacão · comeca a coner jú iropetboso desde os deser
tos da ·california "até ao est!'eilo de l'rlugalhães . Conslitui
ção e liberdade leg11l são fontes iuesgotaveis de prodígios, 
e serão a ponle por onde o !Jem ela velha e convulsa Eu
ropa passará ao nosso continente. 

u Não L croai~ nações estrangeiras : a Europa, que re
conheceu a illdlipendencin dos Estados-~nidos da Ame
rica, e qno ficou neutra! na lula das colomas hcspanholas, 
não póde deixar de reconhecer a do Brasil, que com 
tanta justiça , e tantos meios e recursos procura lambem 
ên lrar na grande família das nações. Nós nunca nos eo
volveremos nos seus negocias. particulares; mas ellas 
tambem 111i n quer erão perturbar a paz e commercio livre 
que lh<'s oO'erecemús, garantidos por um governo repre
sentativo que vamos estabelecer. 

" Não se ouça, pois, entre vós outro grilo que uão seja 
-nnião. Do Amazonas ao Prata não reluru!Je outro écco, 
que não s~>ja-inclcpendencia. Formem todas as nossas 
províncias o feixe mysterioso que ncnlr.uma força póde 
gnebrar. Desappareção de uma vez anllgas preoccnpa
<;ões, su bslilnindo o am~r do bem. g~ral ao d.e 9ualquer 
proyincia ou de qualquer ctdade. Deixar, ó brasrletros,.que 
esc.uros blasl!he111adorcs soltem contra vós, contril m1m e 
contra o nosso liber<rl systema injurias, r:alumnius e hal
dões; lembrai-I'OS que se ellcs \OS louvassem o Brasil es
tava perdido. Deixai que digão qu e auentamos contra 
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Por{ugal, contra a mãi patria, contra os nossos bemfeilo
res; uós, salvando os nossos direitos, punindo pela nossa 
justiça, e consolidando a nossa lillerdade, queremos salvar 
a Portugal de nma nova classe de IJrannos. 

u Deixai que clamem que nos rebcllamos co_nt1:a o 
nosso rei. Elle sabe ·que o amamos, como a um re1 CHl•~
dão, e querernos salva-lo do all'rontoso estado de capll
voiro a que o reduzirão, arrancando a mascara da hYf!O
crisia a demagogos infames, e marcando com verdade1r0 
liberalismo os justos limites dos pode1·es polilir.os . OPixai 
que vozêem, qnHendo persuadir uo mundo qna quabra
mos todos os laços de união com os nossos irmãos da 
Europa. 

" Não, nós queremos llrma-h em bases solidas, sem a 
influencia de um partido, que vilmente desprezou nossos 
direilós, e que moslrando -sa á cara descuberla lyranno 
e dominadO!' em tantos factos, que jà se não podem es
conde!', com deshonra e pr!'juizo nosso; enfraquece e 
deslroe irremediavelmente aque.lla força moral, liio ne
cessaria em um congresso, e que toda se apoia na opinião 
publica e na justiça. 

« Illuslres bahianos, porção generosa e malfadada do 
Brasil, a cujo solo se têm agarrado mais essas famintas e 
empestadas harpias, quanto me punge o vosso destino I 
Quanto o não poder a niais tempo ir enxugai' as vossas 
lagrimas e abrandar a vossa dascsperação I Hahianos, o 
brio é a vossa divisa ; expeli i do vosso seio esses monstros 
que se sustcnlão do vosso sangue; n:w os temais; voss,l 
paciencia faz a sua força. Elles j\t não são portuguezes; 
expelli-os, c villlle reunir-vos a nós, qu e vos abrimos os 
braços . 

« Valentes mineiros, intrcpidos pemambucauos, de
fensores da liberdade brasilica, voai em socco1To dos 
vossos vizinhos irmãos; ~ a causa do Brasil que se 
defendo na primogenita de Cabral. Extingui esse vive~ro 
de fardados lobos, que ainda sustenLão os sanguinal'IOS 
caprichos do partido faccioso. Recordai-vos, pe_rnaml~u
canos, das fogueiras do Ilonilo e das scenas ao Rec1fe. 
Poupai, porém, e amai como irmãos a todos ·os por~u
guezcs pacillcos, que respeilão nossos d ireilos c daseJãO 
a nossa e sua verdadeira felicidade. ~ 

<< Habit~ntes do Ceará, elo Maranhão, do riquíssimo 
Pará, vós todos das bellas e amenas províncias do nor te , 
viude exarar e assigoar o acto ela nossa emancipaçiio p~ua 
figurarmos (ó lcmpo) dircctamente na gmnde associação 
política. 

u Brasileiros em geral! âmigos, reunamo - nos. Sou 
vosso compatriota, sou vosso deransor; encaremos , como 
unico premio de nossos suores, a honra, a gloria c pros
peridade do Brasil. Marchando por esta estrada, vêr-me
heis sempre á vossa frente e no lugar do maior perigo . 
A minha felicidade .convencei-vos) existe na vossa Feli
cidade; é minha gloria reger um povo brioso e livre. 
Dái-mc o exem[>lo das vossas virtudes e da 1·ossa união. 
Serei digno de vós. P&la.cio do f{io de Janeiro, 1.0 de 
Agosto de 1822.-Principe Hegenle. » 

NO DIA 6 Da: AGOSTO, O PRINCIPE DIRIGE-SE A'S NAÇÕES POR 

U3! UA NIFESTO 

O Príncipe Reaente publicou igunJmcnte, com 
data de 6 de Agos1o, outro manifesto dirigid o ás na
ções, jusliricando o proceclimento do Drasil con(ra a 
prepotencin. que sobre clle querin. execcet• as CÔI'tes 
de Poctugai. 

Este manifesto foi reu igido pelo m.inisti'O José 
Bonifacio de Andrada e Silva . A sua linguagem 
franca e leal, sem sahir 1los limites ofOciaes e e:;
tylo diplomati co, foi muito bem recebida dentro 
e fóra do lluiz . Nos E~Lados-Unido s da America do 
Norte, como. na Il'lglaterra, as Polbas puhlicas, o tra
duzirão com elogios. O mesmo aconteceu em França 
e na Allcmantia. Até na Ru ~sin a imprcnstt perio
dica o pul.Jlicou, tr.mbem traduzido. 

Manifesto do Pri11cipe RIJgente do Brasil aos goremo,ç e 
naçacs amigas. 

" Desejando cu, e o; puvos que mu r\lcvnh""''l1l r,omo ,,<u 
Príncipe Regente, con~erva r· as relações políticas e comnw·r·iat
com os governes e nações am igas deste rein t.l e continuAr a nw
recer-fhe~ a approvaçüt) e e. timaçihJ dtl que se faz r. reuor u 
ca racter brasileirO, cumpre-me expOr-lh es s ucoi n t~. mas v •.~r
dadcirameute, a serie dos factos e nwlt \'US que me ll\m uiJri
gado a aunutr ú "?ULude gc rrll do llrasil, tJlle pt·oclanw it fac~ 
~o univer,;u a sua mdependenci;~ politirn, c q 1er, cout•> rPi nu 
1rmilo, c como uaçuo grande e pudero>n, c otherY.tr illl'>O ,. 
firmes eus imp rescn:pt1vcis dil'cilos, cvnlra us quaes Portu ~al 
sem1-1re attentou, e 11gora mais que nuncd. !~pois tia tJ 1,cnntn~Ja 
regeneração pollllca Lia monilrChta pdas có1llls de l.ishon. 

I< Quando por um acaso se H!Jl'l:l:l.enl;\rn . p<.'la n•z prinwirn, 
e~Ld nca e va;,~a região llrilslltea a•>S olhus d11 nmtlu"u>u Callnd, 
Jogo a avareza t: o prosulytismo r~!lgioso , muvi'is dus descobr i
mentos e colonias mouernas, se apudcdt ~o della pot' mt·io de 
conq utsta, e lets de sanguo, d1tad;1s por paix.ües e su1 ditl"~ in
teresse~ . firmât'ão a tyraonia purtu.;uPza. O indi<>t•ua bruvto e 
u colono eu rop~u forãu ob rig<~dos a trilhar a ntv:i t~a eRLrnda tla 
miseria e escra vidão. 

<I Se~ cavavito o seio .tu seus montes paq1 d<'llcs <'X trahirem o 
ou r·u, leis absurdas ou quinto vierãu lug•> cs moreL"c-lus ~ n1 seus 
trallalhus ~pe u as encetado•, "o nws n1 u tempo qun o Estado 
pot tuguez, com so!l'rcga attlbição devora' a 'J' thesuuros que 11 
benigna natureza lhes oll'ertava, fazia tambefll vct u;Jr u~ de>
graç,tdas minas sub o peso do Ptu is odioso tios tribt~Los ela ca
pitaçào· 

« Querião que f?S brasileiros pagasst•m alé o ar que re~pirav ~o 
e a ter ra que pl~avão. Se a iudustria tlu alguus humcns, mats 
que ac ttvos, t!Jn tuva ~ar nova fúrm a aos productos elo seu solo 
para com ellcs cobnr a nudez de seus filllos, leis tyrannicas o 
empecião c castiga vão estas nobres tPotath·H~ . Sempre quizerão 
os curupeus cuuservar este rico [Mil na ma i;, du ra e L1 istc de
[JcudcnCIU da melropole, porque julga' iio ~cr-Jhes neccssario 
e~tancar, ou pelo menos emJJll llreccr a !'untu perennc de suas 
nquezas. 

<< S0 a acl1vidade de algum colono o!fl!recia a seus concida
dãos, de quundo em quando, algum uovo ranto de ril(ueza ru
ral, natu ralisando vegetaes e:.:o ticos, uteis e preciosos, impostos 
onerosos vinbào logo dar cabo de tão fdizes começos. 

« Se homens emprehcndudorcs ousavão mudar o curso de 
caudalo.os ribeirões para arrancarem de seus ai veos os dia
mantes, erão logo impedidos pelos agentes cru eis do monopo · 
lio e punidos por leis inex.oraveis. 

<< Se o super!luo du snas prod~cçü~s convidava e reclamava 
a troca de outras producçües estranhas, privado o nr·asil do 
mercado geral das nações, e por conseguiu te da sua concurren
cia , que t•ncaruceria as cumpras e abarnta1 ia as vendas, ne
nhum outro recurso llt e restava senão manda las ;;os portos da 
mctropole, e estimular assim cada vez mais a sordida cobiça e 
prepotuncia dc seus I)' r a nnos. 

« Se, fin almente, o brasileiro, n qu.•m a provida natureza 
deu talentos não vulgares, aJthelava iu:: tru ir·se nas scienoias e 
nas artes para melhor conhecer os seus direitos, ou sa ber ilpro
veitar as preciosidades naturaes com quu a Pruv idencia dotára 
o seu paiz, mi~Lll l ' lhe era i-b1s mendiga r a Pottugal, que pouco 
ao po>suiu, e de onde muitas vezes llte não er.t pcn uiLti tlo re
gressar. 

« Tol foi a sorte do llra si l por qna_i Ires s,·culos, ta l ames
quinha política que Por tu ga l, sP-mpre ac~u hado em suas vi ·las, 
scmpte faminto e Lyrannico, im agiuou para cimenta ' o seu do
minio e mdnter o seu fa cticiu esplouJa r. L:olunus c indigunas, 
conquistados e co oquistadores, seus filh os c O> filhos de seu. H
lhos, tudu fui confundido, tudo !icou sujeito a um anaLlH1ma 
gera l. 

« E porquanto a amb ição d:; poder e a sêde de ou ro são sem
pre iosac1a vcis, e sem ft cio, não se e.quereu Pu1tu~il l dt• man
dar continua111cote bacllils desapiPdados, magislmdus corruptos 
e enxames de ag~nLcs lbcaes de toda a c.pecie, que, uu delirio 
de suas paixões e uv;t~·czll, de.pedaçavflo os l t~ços da moral, as
sim plllJlica, como dome,Lt ca , devora vão os nt Csq uiuhos restos 
dos sullres e fadigas dos h,t bilantes e Jdncera v~o as entranhas 
o o JJrasil, que os susLuntàva e eut iquecia, pu 1 a que reduzidos 
á. ultima desesperção suus povos. quars subntisoos musu lmanos, 
fossem em romarias á nova Meca cnO!Jirur . com ricos uon; e 
ollePcnJas, uma 'ida, bem que ulJ:;cura e languida, ao lll~I I(IS 
mais supporto vul e fulguda. 

<< So o llrasil rosistio a ~sta torrente de male,;, se mcdrnu no 
meio de tão vil opprcssão, deve-o a Sl'us li lhos fortes e auimo
sos, que a natu reza Liu ha t.·, Jhndo para gig.llltes; dcvc·u auo; be
nefici• ls dessa boa mãi, que lhu J avH forç;~s semp re r~ tMSC('D
t•lS para zombHem rtns obstaculos physicos e moracs, que bC~~ 
ingratos pais e trmãos oppunhão acintemcnte ao seu cr<.'sct
m~ulo ~ Drospcridade. 

, 
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cc Porém o Brasil, ainda que ulcerado com a lem branç~ de 1 ob]eclos de transcendente importancia, e privativa competen-
eu~ passados infortunios, sendo naturalm.ente bom e honrado, cia do Brasil, sem a audiencia sequer de dous terços dos se~Mõ 

não deixnu de receber com inexplicavel JUbilo a augusta pes- represen tantes! , 
~oa do Sr. D. João VI e a toda a real f!J milia. Fez aind a mais : « Este partido dominador, que ainda hoje ir.sulta sem pejo 
acol heu com braços hospedeiros a nobreza e povo que em i- as luzes e probidade dos homens sensatos e probos, que nas 
gdra, acossntlos pela i•,vasão do dcspol:t da Europa. Tom ou côrtes existem , tenta para continuar a enganar o credulo Brasil 
cout~:nte sobre seus hombros o peso do lhrono de meu augu &to com apparcnte frater-nidade, que nunca morá1·a em seus cora
pil'i . Consr>rvou eom esplendor o diadema quo lhe cingia a ·ções. e ap1·ovfita astutamen te os desvarios da juuta governativa 
fronte. Supprio co m generos idade e pro_fusão as despe~a~ de da Bahia (que oct"uiLamente promo:'êra) para des_Pedaç_ar o ia
um~ nova côrte deFregrada, e, o que ma1s é, em grand1ss1ma gr~d o nó, que ligava todas as provmcias do Bras11 a mmha Je
dlstanc:ia, sem inlcn•sse algum seu pa1'l1 cular, mas só pelos gi lim a e paternal regcncia. 
>imples laços da fraternidade; contrib_ui o t8rnbem par8 as des- <• Como ousou reconhecei o congresso naquella junta facciosa 
pezas de gupr ra. que Portugal tão glunosamente tentara contra legitima autoridade para cortar os vinculos politicos da sua 
seus invasores. provincia. e apartar-se do centro do systcmn a qne eslava li-

« E o que ganhou o Brasil em paga de tantos sacrificios? A con- gada, e isto ainda depois do juramen to de m•·u augusto pai á 
tinuação ne \'t>i hos abusos e o acc 1•esui mo de novos, iutrodu- constitu ição prometLida a toda a mon archia? Com que direito, 
ilinos, parte peJa imperícia, e parte pela immoralidade e pelo pnis, Fanccionou esse r.ongresso, cuja representação nacional 
crinJC. Taes desgraças c\amavao altamente por uma erompta en tão só se limitava a de Portugal, actos tão iii Pgaes, cdl)1ino· 
1·eforma de governo, para o qual o habililavão o ac.~rescimo de sos e das mais fun estas consequc'ncias para L9do o reino unido? 
luzes, e os RPUS io<~uferiveis direitos, como homens que fOJ·ma- E quaes farão as utilidades que da h i vi (lrão á Bâhia? O vão e 
viio a porção maio r· e mais rica da \]ação portugueza , ravorc- ridiculonome de província do Bras il. e, o peior é, os males da 
c1dos pela natureza na sua posi~ão geogra pl11 cu c cen\ra l no guerra civil o dá anarchia em que hoje se urha submergida por 
meio do globo, nns seus v~,tos portos e enseadas e nas ri que· cu lpa do seu p1•imciro governõ, ven dido aos demagogos lisbo• 
7.as naturaes do seu solo ; porém senLinwntos de lealdade ex- nenscs. e de al~>uns outros homens deslumbrados com idéas 
cessiva, e um extremado amor para com ~eus irmãos de Por- anarch.icas c rep1:;h\ica nas. 
tugal. embargárão seus queixumes, sopeA rão sna vontade, e << Porventura ser a Bahia província do pobre e acanhado 
nierão ceder esta palma gloriosa a seus pai> ll il·mãos da Eu- reino de Portugal, quando as~im podesse conservar··SH, AFa 
ropa. . mais do que ser uma das primeiras do vasto e grandioso ln:i-

cc Q11ando em Portugal se leva ntou o gnto da regeneração perio do Brasil? Mas erão oulras)JS vistas do congresso. OBra
po!.tica da monarcbia, con li ad<lS aos povos do Brasil na invi o- si! não devia mais ser reino; dev ia descer do Lhrono da sua 
Jabil idade dos seus direitos, e incapazes de julgar aquelles seus categoria, dPspojar se· do manto 1'eal da sua magesta de, depôr 
irmiios, dilferentes em sentimentos e generosidade, aban'don:i- a corôa e o sce~tro, te retroceder na ordem política do universo 
1 ão a c:;tcs ingra tos a defesa de seus mai s sagrados interesses, e para rrceber novos ferros e humilhar-se como escr·avo peran.te ,. 
o cuidado da 5ua comp:età-reconslituição, e na melhor fé do Portuga l. 
mundo ado rmecêo·ão tranquill os á borda do mais lerrivel pre- « Não paremos aquj; examinemos a marcha progressiva do 
cipicio. . congresso. Autorisão c estabelecem gnvernos prov inciaes anar-

<< Confiando tudo da sa bedor in' c Just i<:a do congresso Ji sbu- chicos c independentes uns dos outros, mas suje1tos a Portugal. 
nense, e~perava o Drasil receber dt:lle tudo o que lhe pertencia Hompem a responsabilidade e harmon ia mu tua entre os pode
por direito. Quiio longe estava ent~o rte p1·esumir que este res civil, militar ·c finan ceiro, sem deixarem aos povos outro 
mesmo congrPsso rosse ca paz de tão VIlmente Hlra1çoar-.;uas es- recurso a seus males inevitaveis senão aLI'avés do vasto oceano, 
peranças e in tcrFsses, interesses que estão estreitamen te enla- recursr1 inu til e ludibrioso. 
çados com os geraes da naçilo! cc Bem via o congrt;sso que despedaçava a architectura ma-

ce Agora ja conhece o Bras il o erro em que cahira, e, se os gestosa do Imperio brasil eiro, que ia sepera r e pó r em continua 
brasilei ros uãn foss P. m dotados ctaquelle gPneroso enLh usiasmo, luta suas pa rtes, aniquilar suas forças e até conv erter as pro
que tantas vezes confunde phosph_oi'OS passageiros ~om a ver- vincias em outras tantas republicas inimigas. Ma s pouco lhe 
d~deira luz da razão, vc\rião desde o primeiro mamfesto, que impor lavtio as desgraças do Bras il; bastava por então provei
Portuga l d irigir ,l a<IS povos da Europa. que um dos fit•s occu\- los momenlaneos, e nada se lhe dava d& cortar a arvore pela 
tos da su~ apregoada regeneração consistia em I estabelecer as- raiz, com tanto que, á semelhança dos selvalgens da Lu.siania, 
tu lamente o velho systema colonial, sem n qua l crêu sempre colh esse logo seus frutos, sequer uma vez sómente. 
Portugal, e :.inda l10jc o crê, que não póde exist ir rico e pode- cc As representações e esforç0s da junta governativa e dos 
roso. deputados dil Pernambuco para se verem livres das bayonetas 

n Não prev io o Brasil que seus dAputados, tendo do passar a européas, ás quacs aquclla prov,inci a devia as tristes dissenções 
um paiz e,lran\10 c .. arredado, Lendo da lutar contra preoccu- intestinas que a dilacera vão, forã'Q baldadas. 
puçües e caprichos inveterados da metropole, faltos de todo o cc Então o Bras il começou a ra,sgar· o denso véo que cobria 
apo io prompto de amigos e parentes, de certo havião de cahir seus ol hos, e foi conbecendo o para que se destinavão essas t1·o\ 
na nullidallc em qull ora os vêm os; m~s foi-lhe necessa •·io pas; exa minou as causas do mó o acolbímenlo que recebião as 
passar pelas duras lições da ex.pericncia para recon hecer· a i!- propostas dos poucns deputados que já Linba em Pof tugal, e foi ~ 
lusàn da~ suas rr radas e"pernoças. perdendo cada vez mais a e>perança dú mell10ramento e, re-

(1 Mas rner·ecem desculpa os braõileiros, porque almas candi- forma nas deliberações do congresso, poi via que não valia,a 
das I' gco!l rosas muita difficu ldade terião de capacitar-se que a justiça de seus dit·eitos, nem as vozes é patriotismo de seus de
gabaqa reg•mrra~ào da monuchia houvesse. de co neça r pelo pul.aclos. 
1 estabelenimento elo odioso syslerna colonial. Era mu i dirficil «Ainda não é tudo. Bem co nhecião as C<\~es de Lillboa que 
u quas i incrivel co nciliar es te plano absu rdo e tyrannico com o l3 ras •l eslava esmagado pela immensa divida do thesouro ao 
as Juzcls e liberalismo que altamente ' aprrgoava o congresso seu bauco nacional, e qu0, se este viesse a f"alli r, deoertoÍnnu
portugucz I mera v eis fam íl ias fi ctoriãu 8fl"uinadas ou reduzidas á total indi-

« E ainda mais incrível r. ra que houvessem homens tão atre- geocia . . 
1 1 

vidos e insensatos, que ousassem, como depois direi, atLribuir cc E:; te objeclo era da maior urge ncia ; todavia,nunca o cre
• vontade c ordens de meu augusto pai el-r'!i o Sr. D. J oãr, Vl. dito deste baneo lh es deveu a menor atlen,ão ; antes pál'ece que 
a quem o llrasil deveu a sua categoria de rcrno, querer der - se empenha vão com todo o esmrro em dar-lbe o ultimo golpe, 
ri bar de· um golpe o mais bello padrão,. que o ha de eternisa r tirando ao Brasil as sobras das rendas proviociaes que devião. 
na historia do uni verso. E' incrive.l po1· certo tão granlle ~ !l u- l'n trar no seu thesouro publico e central, e até esbulbarão d\ 
<:inação ; porém fnllão os factos, e contra a verdade manifes ta banco da adm inistração dos con tratos, que el-rei meu augusto 
não póde haver sophismas. pai lhe havi a concedido para amortização desta divida sa-

<< Emquanto meu augusto pai não abandonou, arrastado por grada. 
occtL\tas tJ perlidas manobras, as praias do Janeiro pa1a irdes- « Chcgãu, emfim, ao Brasil os faLaes decretos da minha re
graçHdam cnte habita r de novo as do velho TeJO, áiTectava o li"r'ar:ta rara a Europa, e da ex tincção Lotai dos tribunnes do Rio 
congresso de LisbLla seotimentos d~ fratern al igualdade para de J ane ir·o, ao mesmo tempo que fica vão subsistindo os de Por
nom o Br·asi\, ~ p1 incipios luminosos de rer, iproca justiça, de- tugal. Desvane·~ê rào · se então em um momento todas as espe
clara ndo formalm ente no art. 21 das bases da conslilu iç.ão que ranças , até mesmo de conserva r uma de\Pgação do poder exe
a lei fundament,1l, que se ia organisar e p.:omulgar, só teria cutivo, que fosse o centro co mmuru de união e de forca entre 
applicação a este rdoo se os deputados de lles, depois de reuni - todas as províncias deste: vastíss imo paiz, pois que sc!l'l este 
dos, declarassem ser esta a vontade dos povos que represcn- centro commum, q.Je dê regularidade e impulso a todos os mo
tavão. vimeutos da sua machioa social, debald e n natureza leria feito 

c< Mas qual foi o espanto desses mosmos povos quando virão tudo u que della profusamente dependi a para o rapido desen
em coo trad1cção aquel\1·• artigo, c com desprezo de seus ina- volvimento das suas forças e futura prosperidade. 
lienaveis direitos, uma fracçõo do congresso geral decidir dos C< Um gove r·no forte e consliluciona! era só ~uem podia des
seus mais caros interesses ! Quando virão legislar o partido do- cmpeçar o caminho para o augmento da civilisação e riqueza 
minante daquclle congresso incompleto e imperfeito soli re prugresúva do Brasil; quem podia defendê-lo de seus inimi-



I 

DAS CO 'STl'l'UlÇÕES 379 

gos externos e cohibir as facções internas <:le ho,p1ens ambicio
sos e malvados, que ousassem attentar contra a liberdad~ e 
propriedade individual, e contra o socego e segurança pubhca 
do Estado em geral, e de cada urna das suas províncias em 
particular. 

rc Sem este centro commum. torno a dizer,todas a relações 
de amizade e commercio mutuo entre este reino com o de 
Portug~l e paizes estran••dros, terião mil collisões e embates, e 
em vez de se auomeutar a nossa riqueza debaixo de um sys
tema sol ido e adequado de eco uomia publica. a vilri amos pelo 
contrario eo t01·peccr, definhar, e acabar talvez de todo. 

rc Sem este centro de força e de uuião, finalm ente, não pode
não os brasileiros consor v ar as suas fr.ont~ira s e limi tes nutu
raes, e perdedão, como agora machina o cuogrcs;.o, tudo o 
que ganbárão á custa de tanto sangue e cabed1es, e o que é 
peior, com menoscabo da honra c brio nacional, e dos seus 
"randes, e le~timos interesses políticos e cornmerciaes. ~las, 
felizmente para nós, a justiça ullraj ada c a sã poli i ica leva ntá
rão um bt'ado universal, e fi cou suspensa a ex< oução de tão 
malel icos decretos. 

cc Resentirão-se de novo os povos de, te reino, vendo odes
prezo com que forão tratados os cidadãos benemeritos do 
Brasil, pois na numerosa lista de diplomaticos, nunistros de 
Estadu, conselheiros e governadores mililares, não appareceu 
o non.e de um só brasileiro. 

<t 0> Iins sin istros por que se nomearão es tes novos bachâs , 
com. o titulo dourado de go ~·ernadorcs de armas, estão hOJe 
m_anifestos; basta aLtendet· ao comportamento ~ntform~ que 
hao LidO em nossas provincia~. oppoodo-se á dignidade c liber
dade do Brasil, e basta ver a consideração com que as cõrtes 
o~vem so~s officios, e a in~ercncia que tomão em m~terias ci
VIS e poltttcas, muito alh'eias de qualquer mando m~lttar . . . 

<< A condescenrleocia com que as cOrtes recebêrao as feltm
tações da tropa fratri cida expul~a rl e Pero~mbuco, e a pouco 
as approvações dadas pelo partido ,i ,•mina ntc do congresso aos 
revoltosos prucedime-.tns do general Avillez, qu t>, para cu
mulo de males e sotlrimento, até dPu causa :i prem atura morte 
de meu querido filho o principe D. Jo~o ; o pouco caso e es
carneo com que forão ullimamente ouvidas as ~anguinosas sc!!
nas da Bahia, perpetradas pelo infamo Made1ra, a quem v ao 
reforçar com novas tropas, apczar dos prot~stos dos d eputa
dos do Brasil; tudo isto evidencia que depOIS de subJugada a 
liberdade das provincias, suffocados os gritos de suas JUS~as 
r eclamações, denunciados como anti-constitucionaes o patriO
tismo e hoDt a dos cidadãos, só pretendam esses desorganisad'l
res estabelecer debaixo das palavras enganosas de união e fra
ternidade um completo despotismo militar , com que esperão 
esmagar-nos. 

cc Nenhum governo justo, nenhuma nação civi lisada. dei
Xai·á de comprelteuder que, privado o Brasi l de um poder exP
cutivo, que, extinctos os tribunaes necessa rios, e obrigado a ir 
mendigar a P ortugal, através de delongas e perigos, as graças 
e a j•1stiça; que chamadas á Lisboa as sobras das rendas das 
suas provincias, que aniquilada a sua catc~o ri a de reino, e que 
dominado esto pelas bayonetas que ele Portuga l mandassem, 
só restava ao Brasil ser riscado para sempre do numero das 
nações e povos livres, ficando outt·a vez reduzido ao a~Ligo 
es tado colonial e de comn\ercio exclusivo. Alas não con,v10ha 
ao congresso patentear à face do mundo civi tisarlo seus occul
tbs e abomioaveis projectos; procurou, por·taoto, rebuça-los 
tie novo, oomeanrlo commiss'ões encarTegndas de tratar dos 
negocios políticos e mercantis deste reino. 

<c Os pareceres tiestas com missões correm pelo unil'e rso, e 
mostrão terminantemente todo o machiavelismo e llypocrisia 
das cOrtes de Lisboa, que só pódem illudir a homens ignoran
tes, e dar novas armas aos inimigos solapados que vivem entre 
nós .. Dizem agora esses falsos e má os pol!ticos que o congresso 
deseJ~ ser instruido dos volos do Brastl, e que sempre quiz 
acertar em suas deliberações: se isto é verdade, porque ainda 
agora rejei t3o as cõrtes de Lisboa tudo quanto pr'opOem os pou
cos deputados que lá temus? 

cc Essa com missão especial, encarrrgada dos oegocios políti
cos deste reino, já lá tinha em seu poder as r~preseotações de 
muitas das nossas pi'Ovincias e camaras, om que pedião a clcro
gação do decreto sobre a orgaoisaçào elos governos provin ciaes 
e a minha conservação nes te reino, como Príncipe Regente. 
Que fez, porém a commissão? A nada disso attendeu, e apenas 
propOz a minha estada temperaria no Rio de Janeiro, sem en
trar nas attribuições que me devião pertencer, como delegado 
do poder executivo. Reclamavão os. povos um centro unico 
daquelle poder para se evitar a desmemhração do Brasi t em 
partes isoladas e ri vaes. 

cc Que fez a com missão? Foi tão machiavelica. que propl\z se 
cpncedesstJ no Brasil dous nu mais centros, e até que se corres
pondessem dir·ectamsnte com Portugal as províncias que assim 
o desejassem. Muitas e muitas vezes levaHtá r·ão seus brados a 
favor do Brasil os nossos deputados; mas suas vozes expirá-

rão suffocadas pelos insultos ua gentalha a;:;alar iaua ua '.-
lertas. " 

cc A todas as su~ s reclamações respond<lr ão sPmpt'l' que crão 
ou contra os_ e rti~OS Já decretados da constituição . ou ront: a 0 
regu!amento intc.n~ r .Jas c~rtes , ou que uãu putltào ut1 o~H n 
que Já.es t~va declllll.lo, ou, fJOalnwnte, respvudião orgulhosn;: 
-;-aquz _nao ha deputados de pro~' iuci as ; lodos ~ào úl'Ptitadu..; 
~-a . naçao, ~ s? ueve valer a plurahdatlc- f~l~o t! znautl ilo ptm
Cipi o de direitO publico, porém mutto ULil nos dominadr•J·d · 
porque, cscttllauos pel~ muioria tios voto> eurupous. torna v; .. ; 
nu! los os duo IJ J'itsileirus, podenJo assim t•scrav isat" o BrMil a 
:.eu sa bor. 

cc Foi pn•spnte ao congresso a ca rta, lJUC me tliri <>io o go
vet no uu ~ ·. Pau!o. e logo dep•!is o ' o to unnoime tio dc"'put•çào, 
que me lu i. •~_nvzada pelo go \ r-me, camaz a e clt•ro ria ~un c , i
tal. Tudu foi baltlauu .. A Junta daq uelle_governo foi iusulla d~. 
taxada de rebelde c digua de ser criullnalmcnte 1Jroces,;~ •1d. 
Em fim , p: lu urgáo da illl])!'eil>a li H~;, o~ escl'iptures b1•11 silt-i
ros manifest.lt ãu ao mundo as iojusliças o erros do c·o nan•s•o, 
e ern paga da sua lealdadtle patnoti;mo forào inv~ctiva~],,< 'le 
venaes, e só inspirados pelo gemo uo n•al, no machiavPiico-va
recer da com missão. 

cc A' vista de tudo istu já não é mais pos;Í\•elljue o llrasil 
lance um véo de eterno e,queoimcntn sobre tnntos insultos c 
atrocij a ~cs ; nem é igualme~tto pos,hL"I que Pilo possa j!lmai,; 
lei: conh.anç? nas cO ttes de LisLoa , \'endo-su a c:<H.ln passo ludi
?mrdo, JA dzlaceraclo por unr a gue tt·a ·cil'il, CUtlleÇatla por e~>a 
IOiC]Ua geutu, ~ até ameaçado cu m a, ~ceous hot'i'or,•sn:; do 
l:laii)' , quo nossos furi r;sos ioimigns muito d~sejão reviver·. 

cc Porl' entura não é tambe.m unt Cliffi ·'~o real ue host ilidades 
(.!I'Ohibir aquello gove~no que as naç.õ~• t·>ti·anguirm;, com quem 
hvrcmente commr.rczavawos, nos impor tem petn·chos milita
res e navaes? f>ev~reruos igualmente ~mer 411e l'ortugalr,l\'e
reça ceder á Fran\.a urna parte da prOI' incia do Panl se 
aquella potencia lbe quizer >Ubtninstrilr tropas e navio,, c'om 
que possa incl bor algemar nobws pul:us e sulfoca r nossa jus
tiça? 

cc Poderáõ esquecer-se os briosos hrasild ros de que iguaes 
propostas, e para o mesmo fim, forãu ft:itas á lnglater'ra, com 
o ollerecimenlo do se perpetuar· o tratado de cornm~ rci o de 
1'810, e ainda com maiores vantagens? A quanto ohcga a mó 
vuntade e impolitica dessas cOrtes I! 

cc Demais, o congresso de Llsboa, não poupandv a menor 
tentativa de opprirnir-nos e escravisar-nc.s. tem espalhado uma 
cohorte do emissarios occullos, que em pregão todos os l'r;cursos 
da astucia e da perfldia, para desorienta rem o espiri t,l pul>lko, 
perturbarem a boa ordem, e fom~ntarem a desunião e an r
chia no Brasil. 

cc Certificados do justo rancor q uc têm ostes povos ao despo
tismo, não cessão esses perfi dos emissarios, para pcrvc:rtet·em a 
opinião publica, de envenenar as ac,Ges m<> i ju,tas e puras de 
msu govemo, ousa ndo temerariameute imputar-me desejos de 
separar inteiramunte o Bc asil de I'vrtugal . e de revi ver a an
tiga ai'bttrariedadtl. Debalde tcntão , porém, desunir os habi
tantes deste reino: os honrado> europuus, oossos contcrraneos, 
não serão ingratos ao paiz que os adoptou por filhos, e os tem 
honrado e enl'iquecido. 

cc Ainda nãu contentes os facciosos dns curtes com toda estA 
seric de perfidias e atrocidades, ousão insinuar· qu11 grande 
parte des tas medidas desas trosas são emaoaçõcs do puder exe
cutivo, como se o caracter de cl-rl'i, rlo bemfeilor do llra>il, 
fosse capaz de tão machiavelica perlidia ; como se o Br•sil e o 
mundo inteiro não conhecessem que o Sr. D. João \'1, meu au
gusto pai, está realn:ente prisioneiro de E:!tatlo, debaixo de 
completa coacção e sem voutade liVI'e, como a deveria ter um 
verdadeiro monarchn, que gozasse daquellas alti ibuiçües, que 
qualquer legitima constituição, por mais estreita e suspeito!a 
que seja, lhe não deve denegar: sabe totla a Europa o o mundo 
inteiro que, dos seus ministros, uns >e a chão nas mesmas cir
cumstaocia -, e outros são creaturas e parlidis tas da facção llv
min>tdora. 

cc Sem duvida as provocações e injus tiça:; do congresso para 
com o Brasi l são filhas de partidos contrario> entru si, mas li · 
g3dos contra nós: querem uns l'orç;. r o Brasil a &c sepa rar de 
l'Orbugal para n. clhor darem alli gnrrott: ao systoma constilu
cional; outro~ querem o mesmo, porque cl• ~scjüo unir-se ó Jles
panha ; por isso não admira em Poitug d escrc' er-so e as:;oa
lhar-sc descaradamente que aquelle reino se utilisa com n perda 
do Brasil. 

« Cégas, pois, de orgulhu, ou arra:;tada~ pela vingan\a e 
egoísmo, decidirão as cclrtes, com dous ra~gos de penna, uma 
questão da maior importancia para a grandl' família lubil.i•na, 
est-abelecendo. sem consultar a vontade gorai dos portugu~zes 
de ambos os hemispherios, o assento da n•onarchi<t em l'ortu
ga l, como se essa mínima pnrte do territorio portugu~z . e a 
sua povonção estacionaria e acaollada dcves>e ser o centro po
liti~o e co mm ercial da nação intnira. 

cc Com elfeito, se convem a Estados espalhados, ma> reuni-

/ 
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do> debaixo de um só cbefe, que o principio vital de seus mo
vimentos o energia exista na parte a mais central e poderosa da 
grandu macl11na social, para que o impulso se communique a 
toda a periferia com a maior presteza r. vigor. de certo o Brasil 
tinha <• incoutc>tcstavel direito de: ter dentro de si o assento do 
poder CX<lCUtÍ\'0. 

rc Com ciTei to este rico e vasto paiz, cujas oloogadas costas se 
\btendt·m desde dous gráos além do equador nté o Riu da Prata, 
f! ~fto banhadas pelo atlantiCtJ, fica quasi 110 C(JOtro do globo, U 
hol'lla do <> randc canal, po•· onde se fuz o commercio das na
ções, que é"' o !iH me que uue as quatro partes ~o mundo. A' es
cruerda tem o lkasil a E~ropa e a pa rt~l mats constderav: l da 
Awerica c a Asin, com o 1mmenso arcbtpelago da Austr~ha. e 
nas cJstas o mar pacilico ou o maxinl'ooceaoo, com o estreito 
de Ma<>alhães e o cabo de Horn quasi ã P·)rta. 

<< Q~em ignora igualmente que é quasi impossível da~ nova 
força c energia a po~os envelbectdos e ~ef~cados? Qutm tgnora 
hoje qun os bel los dtas de Portugal es tao passado;, e que só do 
Bra~JI pódc esta pequena porção. ~a monarch ia esper~r ,seguro 
ari'Ímu, c novns forças para adqu1r1r outra vez a sua Vlfllldadc 
anlion! Ma~ de certo não poderá o Brasil prestar-lhe esies soc
corr~s se alca nçarem "esses insensatos decepar-lhe as !'orças, 
desun i-lo e arru ína -lo. _ 

r< Em tamanha e tão systematica serie de desatinos e atro~i
dades, qual deveria ser o comportamento do Bras1l? Devcna 
SUJ)pur acaso as córtes de Lisboa ignorantes de nossos direitos 
e conveniencias? Não por certo; porque ai h ha homens , amda 
mesmo d'entre os faccio>os, bem que malvados. não rle todo 
ignorantes. _ 

c< Deveria o Brasil so!Trer, e conlentnr-se sómente com pcd1r 
humildemente o remedio de-seus moles a coruções desapieda
dos o egoí,tas? Não vti elle que. mudados os despotas, continua 
o despotismo? Tal comportamento. além d.e iltllpto e desbon
roso, p•·ecipitaria o Brasil em um pelago wsonda.vel de des-
graças ; e, p1;rdido o Brasil , está perdida a monarcl11a. . 

cc Co! locado pela Providencia no meio deste v~sliss1mo e 
nbençoodo paiz. como bc!·d~iro e legitimo dele.gado de eJ-r·ei 
meu au<>usto pai, é a pl'lmetra das m1nhas obrtgações nan só 
zelar o l~em dos povos brasileiros, mas igualmente os de toda a 
nação que um dia de\'e governar. ~a · ~a cumprir estes .d~ver~s 
sagrados an nui aos voto~ das provtnctas, que me pedtrao nau 
as abandonasse ; e, deseJando acertar em todas as mmhas re
soluçucs, consultei a opinião public~ dos meus su bditos,. e fiz 
nomear ll convocar procuradores geraes de Lodas as provwctas 
para me aconselharem nos negocios tlc Estado c da wa com
muro utilirlade. 

« Depois, par a lhes dar uma nov~ prova da minha. sinceri
dade e amor, aceitei o titl)lo e encargos de-defensor pct·pe
tuo deste reino-que os povos me conferirão. E, finalmente, 
vendo a urac.ocia do; acontecimen tos, e ouvindo os votos r;e
t'aes do lkasll , que L[ueria ser satvo, mandei convocar uma as
semblt'\a constituinte c legislativa, que trabalbassc a bem da sua 
solidn felicidade. 

cc Assim, r~querião os poves, que c~nsiderão a meu augusto 
pai o rei privado da sua liberdade, e suJeito aos ca prt chos desse 
ba ndo du l'accinsos, que domina nas cOrtas de Lisboa, das 
l(uncs soria nbsurclo esperar medidas justas e uteis aos destino; 
tio nrosil, e ao verdacleiro bem de toda a nação portu
nueza . 
"' « Eu seria in"rato aos brasileiros, seria pel'juro ás mir:has 
prorne~sas e indigno do uorue de Príncipe Real do reino unido 
de Portugal, Brasil e Algarves, se obrasse de outro modo. J\las 
protesto no mesmo tempo. perante Deo~ e ;\ fa ce de todas as 
nações amigas e all iadas, que não deseJO co rtar os laços de 
união e fraternidade, que devem fazer de toda a nação portu-
~o~ueza um só todo polltico bem organis~d?· . ·-

« Prott>sto igua lmente que, salva a devtda e JUSt.a rcunwo de 
todas as partes d~ monarcbia dcbai~o de um só ret, como cbefe 
supremo do poder executivo de toda a nação, hei de defender 
ns l<'gitimos direiios e a constituição futura f! o Brasil, que es
pero soja boa e prudente, com todas as minh~s forças, e à custu 
do meu propl'io sangue se assim fôr necessar10. 

(( Tenho exposto, com sinceridade o concisão, aos governos 
e naçür'.s, a quem me dirijo neste manifesto, as causas da final 
!'esol ução dos po''OS deste r·ein'o . Se el-rei o Sr. D. João VI, 
meu augusto paiJ e, tivesse ainda no se io do Brasil, gozando de 
sua li!Jer'tlacle e IL'giti ma autoridade, de certo se comprazeria 
C•lm os votos dcslé povo leal o generoso ; e o immortal funda
dor <les te reino, que já em Fevereim de 1821 chamára ao Rio 
de J nnl'iro córtr~ brasileiras, não poderia deixar neste mo
mento de convoca-las do mesmo modo que eu agora liz. 

cr Mas, achando-se o nosso rei prisioneiro c caplivo ,a mim 
me compete salva-lo do aiTrontoso estado a que o reduzirão os 
facc iosos de Lisboa. A mim pertence, como seu delegado e 
herdei ro, salvar não ~ó ao Brasil, mas com eHe toda a naçli.o 
porlugueza. 

« A minha llrme resolução, e a dos pO\'OS qu~ governo, estão 
legitima mento promulgadas. Espero, pois, que o3 homens sa · 

bios e imparctaes de todo o mundo, e que os governos e nações 
amigas do Brasil, bajllo de fazer jusllça a t.ão justos e nobres 
sentimentos. Eu os convido a r.ontinudrem com o reino doBra
sil as mesmas relações de mutuo interesse e amizade. Estarei 
prompto a receber os seus ministros e agentes dipl<•malicos, e a 
enviar-Jbes os meus, emquanto durar o captiveiro de el-rei meu 
augusto pai. 

<< Os portos do Brasil continuarão a estar abertos a todas as 
nações pacificas e amigas para o commercio licito, que as leis 
não prohi_bem: os colonos europeus, que para aqui emigrarem, 
poderáõ contar com a mais justa protecção neste paiz rico e 
hospitaleiro. Os sa!Jios, os artistas, os capitalistas e emprehen
deuores, cncontraráõ tambP.m amizade e acolhimento. 

" E. como o llrasil sabe respeitar os rlirettos dos outros po
vos e governos legítimos, espera tgualmente por justa retribui
ção que s<•us inalieoaveis direitos sejão lambem por Piles res
peitados e reronhr.cidos, para se não vêr em caso contrario na 
dura necessidade de obrar contra os desHJOS do seu generoso 
coraç3n. Palacio do Rio de Janeiro, 6 de Agosto de 1822. 
-Príncipe Regente. l! 

ESTADO ECONOM!CO POLlTiCO E CO~HIIlRCIAT. DA CURTE DO 

RIO DE JANEillO, DESD}; 1807 ATÍ 26 DE l'EVERt:IIlO 

DE 182L 

A passagem de Sua Magestade Fidelíssima para 
o Brasil, fez da côrte do Rio de Janeiro o rccepta
culo de todas as riquezas do Impeeio portuguez. 
Os governadores para aqui lt'nzião ou enviavão 
s?mmas conside!'aveis. Os generaes das pr·ovin
CHts, de volta de seus govet·nos, nqni gastavão 
quanto tinhão adquirido. Nas causas do fôro, que 
]1ara aqui v in hão por appeJlação, gasta vão-se snm
mas incriveis. O erm'io regio de Portugahoffrla sa
ques avuHadissimos. As províncias do Brasil lam
bem sbffr·hlo, umas saques de quatrocentos contos, 
outras mais, e outras menos. Os viajantes -das di
versas nn ções, os ministros das côrtcs estrangei
ras, e os emigrados de diversos pontos da Ame
rica Hespanhola aqui gastavão sommas conside
veis. 

O Pll!NC!PE, E~! CONSEQUENC!A DO ESTADO E~! QUE SE 

AO ilAYA A PROVINCIA DE S. PAULO, RESOLVE IR PES

SOALMENTE PACII'ICA-J.A. 

A pt·ovincia de S. Paulo rrue ti\nba sido a pri- , 
me ira qne se oppoz ás ordens das , côrtes de Por
tngal, elegendo, em virtude do decreto de i8 de 
Abril de 1Ri!·1, o seu govorno provisorio, s,uppli
cando para elle ao Príncipe Regente a livt·e exe
cução das disposições e e0onomia do interior, e o 
direito de representar quaesquer incon veuientes 
que podessem ter a execução de novos decretos de 
Sua Allezn, perturbou-se, como já contei, no dia 23 
de Maio de 1822, e, embora, apparentemerile, com 
a retit'<Hla de 2 de seus memllroB; parecesse tran
quillisada, não aconteceu assim, porque ficárão na 
província ós mesmos elementos de discot'dia. 

José da Costa Carvalho, (tl.epois mnrtJuez de Monte 
A1egl'e,) c F'runci3co Ignacio, reprr.scnLantes do par
tido portnguez, com incidiosas insinuações e appa
rencias de republicauismo, mina vão os animos, e agi
lilYão a p1·ovincia. Sabendo disto o Pl'incipe Regente, 
t·esolveu it• a S. Paulo, par·a com a sua prasença 
tranquillisat· os animos e chamar a provincia á obe
di eneia complela, deixando, em seu lugur, na cõrte, 
umn regencia de minist!'os, presiJidn pela princesa 
real ; pel'mittindo ao conselho de Estndo continuar 
suas sessões. m nomeou Luiz de Saldnnha da. Gama 
seu sec t·elario du!'anle a viagem. 
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De c teto. 

« Tendo de ausentar-me desta capital po1· mais de uma 
semana, para ir visitar a província de S. Paulo, e cum
prindo, a hem dos seus habitantes, e da seglll'ança c tran
quillidade individual e publica, que o expediente ordina
Ti9 dos negocias não palle'la com esta minha ausencia 
temporaria, hei por bem que os meus ministros c secre
tarias ele Estado continuem nos dias pres(;riptos, e dentro 
do paço, como até agora, debaixo da presiclencia cl 't 
Princeza neal do.reino unido, minha muito arnacla e pre
zada esposa, no úe8pacho do expediente ordinario das di
versas secretarias de Estado e repartições publicas, que 
serã expedido em meu nome, como se presente fôra; e 
hei por bem outrosim que o meu conselho de Estado 
possa igualmente continuar as suas sessões nos dias de
terminados ou quando preciso fôr, debaixo da presiden
cia da mesma Princeza llcal, a qual fica desde já autori
sada para, com os referidos ministros e secretarias de 
J~stado, tomar logo todas as medidas neecssarias c urgen
tes ao bem e salvação do Estado; c de tudo me dará im
mediatamente parte para receber a minha approvação 
e ratificação, pois espero que nada obrará que não seja 
conforme ás leis existentes e aos soliclos interesses do 
Estado. 

<< O ministro e secn:lario de Estado dos negocio; do 
J•eino e estrangeiros o Lenha assim entendido c faça exe
cutar com os despachos nccessarios. Palacio elo nio de 
Janeiro, 1.3 de Agosto de i822 (Com a rubrica doS. A. R. 
o Príncipe P.egente). -José Bonifacio de Andrada e 
Silva. >> 

Desc1·ipçüo ela viagem do Príncipe do Rio de Janei7'0 a 
S. Paulo, feita pelo gentil komem da sua camara 
F1·ancisco de Cast·ro Canto e !tf e/to. 

<< Partio o Principe Regente da côrte, com direcção a 
esta capital, a 1.4 de Agosto de i822, sendo acompanhado 
por Luiz de Saldanha da Gama, depois marquez de 
Taubaté, ajudante Francisco Gomes ela Silva, por appellido 
Chalaça, por mim e pelos criados particulares do paço, 
João Carlota e João Carvalho. 

<< Juntárão-se ao sequito, na- Venda Grande, - o te
nente coronel Joaquim Aranlia Barreto de Camargo, depois 
governador da praça de Suntos (nomeado em Mogy das 
Cruzes), e o padre Belchior Pinheiro, da província de 
l\Hnas, os quaes clestinárão-se tambem a acompanhar o 
Principe. 

<< Achando-se este de pouso em Santa Cruz, ali i chegou, 
11a tarde desse mesmo dia, o ex-governador de S. Pau lo, 
João Carlos Augusto Oeynhansen, que ia de retirada para 
a cõrte, por ordem do Príncipe Regente, o pretendendo 
fallar ao Príncipe, foi-lhe, de ordem cleste, por mim com
municado, qne se apresentasse á princcza real e ao mi
nisti'O do reino, conselheiro José Bonifacio, e qne se reti
rasse sem demora, o que fez, segnindo immcdiatamente 
para o seu destino, sem obter a obediencia pedida. 

<<Em S. João Marcos, hospedou-se o Príncipe, no se
gundo dia do jornada, em casa do fazendeiro· Hylario, 
donde partio no dia seguinte, acompanhado pelos dois 
guardus de honra, Luiz c Cassianno, filhos do mesmo 
fazendeiro. 

<< Na fazenda das Tres Banas, onde se achava doenLe o 
dito fazendeiro, pernoitou o Príncipe- no terceiro dia de 
viagem, honrando ao seu hospede com uma visita na pro
pria camara em que se achava este recolhido. 

<t No dia seguinte foi o pouso em Arêas. Nesse dia 
jantou o J?rincipe na fazenda do coronel Joilo Ferreira, no 
J:láo do Alho, e, seguindo, parou na casa do capitão-mór 
Domingos da Silva, onde Leve o mais franco e generoso 
acolhimento. 

u Sendo oiTereciclo ã comitiva novos e e)(cellcntes ani
maes, o os da mais comodos necessarios para a viagem, partio 
dahi o Príncipe no dia immecliato, acompanhado pelo co
ronel João Ferreira, e um filho deste, de nome Francisco, 
<1mbos da guarda de honra. 

u Fe1.-se. o quinto_ pous? e~ Lorcna. Quatro legua~ além 
dessa lol·ahdade, fm o Pnnc1pe encontrado pelo capitão 
mór de Guarati,Jguctá , e divcr~as pessoas gradas que o 
acompanliavão. 

<< Necsse dia jantou Sua Alleza no porto da Cachoeira 
donde seguindo, ú !arde, ao chegar ao rancho do Moreira: 
encontrou oplimas cavalgaduJ'as, destinadas a servirem 
para a entJ·ada de toda n comitiva em Lo rena. 

" Desta villa foi expedido o der.reto que disso! ver a o 
governo provisorio, e não da l'reguezia da Penha como se 
diz no quad1·o historico. Foi igualmente daqui 'datada a 
portaria de 1.9 de Agosto, pela qual Sua Alle1:a mandou 
dispensar a guarda do honra destinada a acompanha-lo, 
composta de 32 praças tiradas dus officiaes de milícias e 
commcrcianles, sob o fundamento de nlio hnvor prece
dido licença para a sua crcação. Tinha sido formada esta 
guarda pelo coronel Francisco lgnacio de Souza Queii'OZ. 

u Em Guaralinguetá foi o Príncipe, no sex to dia de 
jornada, obsequiosamente hospedado pelo capilão-mór, 
que dahi o acompanhou até S. Paulo. 

<< Naquellc ponto se achava o capellão da guarda de 
honra o vigario coadjutor, conego Antonio Moreira da 
Costa, que Linha ido ao encÕnlro do Príncipe, commis
sionacle pelo clero de Taubat é. 

u A uma lcgua, mais ou menos, antes de chegar á Pin
damonhangaba, onde foi o selimo pouso, e no Jugnr de
nominado - llgua P1·ctn -foi, no dia seguinte, o Prín
cipe encontmdo pelo coronel Leite Lobo e coronel Manoel 
Marcondes, depois !Jarão de Pindamonhangaba, e alguns 
membros da guarda de honl'a, os qnaes acompanhárão o 
Príncipe a Taubaté. 

<< Nesla villa foi Sua Alleza cnthusinslicamcntc recebido 
pelo povo, e muito obsequiado pelas principacs pessoas. 

u Ao retirar-se, no dia seguinte, foi acompanhado por 
uma guarda de honra. 

<< Veio dahi a Jacarahy, onde ao chegar, foi encon
trado por gmnde numero de cavalleiros, á cuja f'J•cnto 
acha vão-se o capilflo.mór, seus irmãos e cunhado. 

<< Igual encontro teve o Pl'incipe ao chegar, no dia im
media to, a Mogy das Cruzes, oncle fui recebido e nobre
mente tratado pelo capitão-mór Mello, seus filhos e 
genro. 

<< Uma hora depois da chegada do Príncipe annun
ciárão-se os emissarios elo governo e da cama1·a da capital, 
os quaes, por serem representantes de um govemo jil dis
solvido, não farão recebidos; c immedialamente reli
rárão-se. 

u E' datado desta villa o decreto de 23 ele Agosto, con
cedendo ao marechal A rouche a exoneração que pedi o ele 
governador das armas desta província, e nomeando para 
substi tui-lo o marechal Candido Xavier ue A!meicJa ·souza. 

u A 24, 1.0" dia da jornada, passou o Príncipe na po
voação da Penha. 

<< A' noite, por ordem de mesmo, ou e Francisco Gomes, 
viemos á cidade, afim de observarmos o estado em que 
ella se achava, e podermos presta1· cxactas informações a 
respeito; regressá mos t\ meia noite, dando nolicias da 
perfeita quietação em que a Unhamos encontrado. 

<< Forão deste ponto expedidas as ordens ele Sua Alteza, 
chamando o ouvidor e concgeclor da camara de Itt'i, de
sembargador Medeiros, para serviço na capital, c mar
cando a hora em que a camara, que legalmenle servira 
antes das desordens de 23 de Maio, deveria esperai-o (ts 
JlOrlas da cidade. 

uNo dia 25 de Agosto, fez Sua Alle:la a sua solem.1e en
trada em S. Paulo, com grande acompauharuonto da guarda 
de honra e povo. Com as mais vil•as demonstrações ele 
jubilo e entbusiasmo foi acolhido o inclyto Príncipe na 
classica terra da fidelidade c do patriotismo. 

<< No dia seguinte houve, em palacio, cortejo e beija
mão; notou-se nessa occa,ião qu,•, achan'1o-sc Sua Alteza 
alegre e prazenteiro, recebPndo as pessoas que o vinhão 
comprimenlar, ao se apreseota1·en' o coronel Fmncisco 
Ignacio e o inlendenle de Santos, 1\liguel José de Souza 
Pinto (complicados nos movimentos ~ubsersivos de 23 de 
Maio), tornou-se severo e reservado, e no mesmo acto, 
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negando-lhes a mão, ordenou que ambos seguissem im-
met.liatamente para a córle, o q11e cumprirão. . 

t< Foi este incidente testemuuhauo pelo coronel Antomo 
Pradô e padre Belchior, que se achuvão presentes á ce-
remonia. . . 

t' Foi por este tempo ch~mado pelo .P:mctpe, para se~
--vir-lhe de official de gabmete, _o o!TJCJal de ~ecretar!a 
Joaquim Flor~an~ de Tolet.lo, hoje coronel c ViCe-presi
dente da provwCJa. 

t< Foi igualmente nomeado inle1·inamente, general ~las 
arma~ de s. Paulo até á ch?gada do rnarecllal. Candtdo 
Xavier, o coronel José Joaqmm Cesar t.le Cerque1rn J.e_me. 

11 Por alrruns dias demorou-se Sua Alteza nesta capllal, 
rec<lbendo t>a obsequiosa e magnífica bospeda;;em que l~e 
havião preparat.lo o brig~deiro i\Iunoe~ Hodr!gU(S Jordao 
e o coronel Antonio da Silva Prado, hoje baraD de fguape, 
sté que, a 5 de Setem!Jro,_ dirigio-se para Sãnl~s, ac?m
panh_ado pe!o m~smo seq~1Lo com que chegára a cap1tal, 
e ma1s o lmgadeirO Jordao. 

:< Chen-ando ao l-;ubalão, ordenou-lhe Sua Alteza que 
voltasse o conduzindo officios que devcrião ser, quanto 
antes r~mellidos ao ministro do reino; e, como levasse 
eu, a~ regressar n? dia _7, a uoLicia de qu~ o mojor An
tonio namos C01·deu·o, vwdo do Llro de Janetro, se achava 
em s. Paulo, sendo portador de despachos d~ governo de 
Portugal e officios importantes, e d~nd_o disso parte â 
sua Alteza, em caminho, oncle o e~contrei, na_ tarde desse 
mesmo dia jâ no lugar denommado- flloml10s,- re·· 
solveu apr~ssar a marcha, em que vinila para a capital, 
e o fez a<liantant.lo·se algum tanto dos que o acompa-
nhavão. . . . 

u Ao chegar ao alio da colma proxuna do YI?Jra_nga a 
tres quartos de legua da cidade, encontrou o ~nncipe ao 
mnjor Cordeiro, de cujas mãos recebeu os 1>ffic10s ~ cart~s 
que lhe crão enviados pela princeza real e por Jose Bom
facio, e, ao lê-los, tendo conbec_imenlo das intenções das 
cõrtes portuguezas, e commumcando-as aos que o ro 
deavão depois de um momento de reflexão, bradou. E' 
tempo i. .. [ndependencia ou morte! Estamos separados 
de Portugal ! •... 

u Em acto continuo, anancanuo o laço porluguez que 
trazia no chapéo, o arrOJOU para longe de si, e, desem
bainhando a espada, elle e os mais prescntc_s prestârão _o 
juramento de honra, que para sempre os ligava â realr· 
sação da idéa generosa de liberdade. . 

t< A. esse tempo vinhão ainda a alguma distancta ~lg~ns 
compunhciros de viagem, pelo que ordenou-me o Pr~ncipe 
que os tosse enconLrar, annuncwndo-lltes a resoluçao to-
mada naquelle momento. . 

u o que feito, e exclamando Lodos: - Independenc1a 
ou morte I - dirigirão-se â capital com a maior ,·elo
cidade. 

u A.o passar o s~;quito pelas ruas da Gloria e Santa The
reza foi tão feliz nova, por m1m, communrcada ao padre 
Ildefonso e ao coronel Prado, que se achavão á janella, os 
quaes respondendo ás alegres saud~ç?es,_ que acompa
nhavão os recem-chegados, a estes dmgtrao-se logo, para 
melhor se informarem elo que havia occorrido. 

ct Chegando a palacio, fez immcdiatamente o Príncipe, 
em papel um molde da legenda - Imlependcncia ou 
morte,- a qual, sendo levada por mim ao ourives Lessa, 
á rua da Doa Vista, servio para que ás 6 horas dessa tarde, 
estivessem promptas as duas legendas com que o Príncipe 
e cu nos apresentamos no theatro. 

« Os da guarda de lwnra e muitos ouLros trazião no 
braço laços de fita verde. 

te Neste inlerim compoz Sua Alteza o hymno da inde
pendencia, que na mesma noite devia ser, como foi, exo
cutado no tbeatro. 

tt Logo que o Príncipe chrgou ao cnmarim, c forão pf?r 
mim corridas as cortinas, bradárito, ao mesmo tempo, o 
alferes Thomaz de Aquino e Castro e o padre lldefonso 
Xavier Fcn·eira : -lndcpendencia ou morto I- Viva a in
dependencia do .Brasil ! -o que foi rc!Jelido por todo o 
povo, com enthusiaslicos e prolongados vivas. 

<t Neste momento o enlhusiasmo do povo tocou ao de
lírio, e por longo espaço foi tal a confusão e o rumor, que 

mal se podia distinguir o que havia. O povo, em massa 
como um só homem, saudava nos transportes da mais 
intensa al~gria o glorioso acto da nossa emancipação 
político. 

u Fez-se, afinal, ouvir o hymno, no qual tomárão parte 
o Príncipe, D. !\Iaria Alvim, D. 1\illa c outros senhoras. 

tr Em seguida 'fhumnz de Aquino bateu palmas e re
citou uma poesia, concluinclo, nos seguintes versos, por 
acclamar o Príncipe Imperador do Brasil : 

u Será logo o Brasil mais que foi Roma, 
cr Sendo Pedro seu primeiro rr!lpcrador! ... " 

<t A este brado, inda mais se exaltando o geral conten
tamento, de todos os lados prorompêrão alegres sauda
ções, corrcsponclendo a tão auspicíos<t ácclamnção. H ou v e, 
então, Lambem, -vivas - á lembrança do Thomaz. 

te Logo depois foi este, de ordem do Principe, por mim, 
chamado ao camarim, e ahi dignou-se Sua Alteza de tes
temunhar-lhe, com graciosas expressões, o agrado com 
que linha assistido ás suas patriolicas manif€slações. 

u Houve ainda outras poesias l'eciladas por diversos em 
cujo numero uma sobre o mole:- Indepennencia ou 
morte - allribuida a Sua Alteza c outra do D1·. seCI·e
tario Manoel da Cunha, cujo mote era o seguinte: 

u Ou ficar a patria livre 
u Ou morrer pelo Bras'il . n 

<< Tres dias depois partio o Sr. D. Pedro para a côrte, 
onde chegou com 5 dias d.e jornada, tenclo antes se des
pedido dos seus bons amigos ele S. Paulo com a bem co· 
nhecida proclamação do 8 ele Setembro. 

<< Assim foi proclamada a liberdade de um J?OYO, grande 
e generoso como o lreróe, cujo nome perclu1·ará sempre 
entrei os brasileiros, como symbolo da nossa naciona
lidade. )) 

INDEPENDENOIA OU MORTE 

Sendo duvidosos alguns episodios da nossa bis
teria poli tica, pelas differentes versões, entendi di
rigir-me aos con temporaneos, que ainda existião, da 
fundação do imperio, para colher delles noticias 
verídicas do que se passou, e de que tinhão sido elles 
testemunhas p1·esenciaes. 

Sabendo existir ainda o venimmdo Sr. Manoel 
Marcondes de Oliveil'a Mello, b~1·ão d l:>indamo 
nhancraba, companbeit·o de viagem do Prlncipe Re
gente~ procurei saber delle minunciosamente as cir- , 
cumstancias que se derão antes, durante, e depois 
do grito--Independencia o~ morte- na margem do . 
Ipiranrra; e para isso escrev1 ao nobre barão especi
ficand~ os pontos que convinhão á historia, e se dig
nando elle responder-me, aqui inscrevo esse pre
precioso documento. 

<< lllm. Sr. Dr. A. J. de Mello Moraes.- Tenho p1·csente 
a carta de V. S. em q11e pede-me alguns esclarecimento~ 
sobre o acto da nossa independencia no Ypiranga, afim de, 
exilara-los na Historia do Bmsil, de que é V. S. digno 
autor. Com todo o prazer satisfaço a exigencia de V. S. 
narrando-lhe aqiJillo de que tenho lembrança, e que pre-· 
senciei como tcstemunlla occular, e que o esp~ço de qua
renta a1100S não tem apagado de minha memoria. Seguirei 
a ordem dos quesilos propostos por V. S. 

" Quanto ao 1. • A qne horas foi o Príncipe em pttsseio 
ao Ypirauga, em cuja occasião deu o brado- INDEPENDEN
CIA ou )lORTE,- respondemos : Que indo o Príncipe em 
regresso de um passeio que linha fe-ito á cidade de Santos 
depois que subio a serra acompanhado sómente por mim, 
recebeu nessa altura officios ou cartas por um proprio, pa
rando e lendo-os disse· me que as cOrtes de Portug'd que
l'ião massac1·ar o Brasil, continuando logo depois em sua 
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viagem para a capital de S. Paulo, foi alcançado log.o pela 
s.ua guarda de honra que havia ficado um pouco atraz, a 
quem o Principe ordenou que passasse adiante, e fosse 
seguindo, e isso creio que em consequencia de achar-se 
o mesmo Príncipe aiTectaclo de uma dysinteria que o obr~
gava a lodo o momento a apear-se para prover-se; meta 
legua distante do Ypiranga, encontrou-se á guarda de 
honra com Paulo Bregaro e Antonio Cordeiro, que per
guntando á mesma pelo Príncipe, dirigirão se ao seu en
contl·o para entregar-lhe officios que trazião do Rio de 
Janeiro. 

(( A guarda de ·honra parou no Ypiranga, á espera do 
.Principe que como já fica dito, ficou a traz e com quem 
forão encontrar-se Paulo Bregaro, e Curdeiro. Após pouco 
tempo, chegou o Príncipe ao Ipyranga, onde o esperava 
sua guarda ele honra, a quem disse e aos mais de sua co
mitiva que as côrtes portuguezas queri:Xo massacrar o 
Brasi l, pelo que se devia immed ialamcntP. declarar a sua 
independencia, e arrancando o tope portuguez que trazia 
no chapéo, e lançando-o por terra, soltou o brado de- IN
DEPENDENCIA OU MORTE:- O mesmo fez a SUa guarda C 
comitiva, a quem o Principe ordenou que trouxessem uma 
legenda COtn a inscripção INDEPEND ENCIA 0~ IIÍORT~. 
Esta scena teve lugar, pouco mais ou menos, as 4 horas 
e meia da tarde. 

(( 2o Quesito. Se foi em consequencia de uma carta de 
Antonio Carlos ou de Marlim Francisco, que dizia-o {jUe 
se tem de fazer tarde, que se fa\a logo- o que resolveu o 
Príncipe a dar o brado. l~espondemos, que ignoramos 
quaes os motivos a dar o brado do Ypiranga, e só sa
bemos que foi em consequencia das cartas e officios 9-ue 
recebeu da cõrte, e que dizia-se serem da Imperatnz e 
de seu ministro José Bonifacio. 

<! 3° Quesito. Se o Príncipe depois que acabou de ler a 
carta a deu ao padre Belchior Pinheiro de Oliveira ou a 
outra pessoa, e r.onsultou o que devia fazer. L{espondemos, 
ignoramos completamente o que se pass?u nesse act_o, 
porque quanclo o Príncipe recebeu os officros de que fomo 
portadores Paulo Bregaro e Cordeiro, nos achavamos 
como já fica dito, adiante do Pl"incipe, porém é d~ suppôr 
que este con;ullasse com o padre Belchrot· a respe1to, por 
isso que era o sP.u confidente e mentor. _ 

4• Quesito. Quaes os verdadeiros motivos que levárao 
o Prinr.ipe a S. Paulo. Respondemos que apenas sabemos 
que esses motivos forão polilicos. 

(( s• Quisito. Quem forão os causadores das pertur
bações ela província. Respondemos, que. supp~uho que 
os causadores da perturbação da provinctcl forao alguns 
membros do governo provisorio, por isso que apenas o 
Príncipe chegou a S. Paulo, deportou-os dentro mesmo 
da província. . . 

<• 6° Quesito. Quaes os membros do governo provrso~ro 
que se deshouverão, e perlurbárão a marcha dos neg~cws 
publicos. 1\espondemos que dos me!llbros ?eshavrdos, 
e que perlurbár·ão a marcha ~os negomos publrcos, ~penas 
lembro-me do vulto mais emmente, e de quem murlo se 
.!Qllava, do coronel Francisco Ignacio de Souza Queiroz, 
que fci deportado para Santos. . . 

u ?o Quesito. Em companhia de quem vmo preso Mart1m 
Francisco para o Rio de Janeiro, e em que lugar fóra ~a 
província ele s. Paulo o deixárão. Respondemos : Martrm 
l~rancisco diri.,ia-se para o Hio de Janeiro preso, e sob a 
guarda do maJor de milicias, José Pernandes, e foi solto 
logo qúe transpôz as raias da provincia de S. Paulo, sendo 
preso o major que o conduzia. • 

(( 8" Quesito. Qnantos dias o J:lrincipe demorou-se em 
S. Paulo depois do dia 7 do Setembro de 1822. Respon
demos, qu~ apenas demorou-se o Principe um dia. 

(( g• Quisito. Como ia vestitlo o Principe, e em que ca
val"ava. nespondemos que o Principe ia vestido com 
fardeta de policia, e se a memoria não nos é infiel, cremos 
que cavalgava em uma besta baia gateada. 

(( 10. Quisito. O que houve em S. Paulo na volta d.o 
passeio do Ypiranga. Hespondemos: que na volta do Ypr
ranga para S. Paulo, que foi no mesmo dia e~n que soltou 
o brado de lNDRPENDENC!A ou aroRTE, o Prmcrpe, o que 
hOuve de notavel e singular, foi de ser nessa noite no 

lheatro, onde se achava o Principe, acclamado rei do 
llrasil por um individuo de sua guarda de honra, que se 
achava sentado junto ao coronel Antouio Leito Pereira da 
Gama Lobo, coronel .João de Castro Canto e Mello, c 
criado particular João Carlota. No dia seguinte o Príncipe 
apresentou-se com uma legenda no braço em que eslava 
inscripto- INDEPENOE:'ICIII. OU ~lORTE. 

((Creio ter satisfeito o quanto em mim coube o pedido 
de V. S. faz-me, resta-me o pezar de ter a mão do tempo 
riscado ele minha memoria muitos outros factos e circums
lancias que por ventura ladeassem o acto de nossa inde
pendencia, porque quarenta annos se tem passado, e seria 
preciso grande fertilidade de reminiscencia pam não es
quecer todas as minuciosidades que se llerão por essa 
occasião. 

u Aproveito o en~;ejo para respeilosamante saudar e 
cumprimentar a V. S. , oiTerecendo-lhe igualmente o 
meu insignificante e limitado prestimo neste ponto. 

(( Sou com toda a estima e consideração de V. S. seu 
venerador. -Barão de Pindamonhangaba. 

(< Pindamonhangaóa, 14 de Abril de 1862(*). n 

O SR. DRUMMOND DEIXA A. J3 ,\II!A E CHEGA AO RIO OE JA

NEIRO NOS ULTHIOS DIAS DE AGOSTO OU COMEÇO DE SE
'fEMliRO DE 1822. 

O Sr. Drummoncrnarla mais tendo a fazer na Bahia 
tomou passagem no brigue inglez Ta1·tm-j( com
mandante Oatenger e chegou ao Rio de Janeiro a 
27 de Agosto, com 1.4 !lias de viagem e a horas 
avançadas da noite. 

Não obstante, foi um official da fortaleza de Vil
legaignon a bordo saber se o bl'igue traria alguma 
novidade importante; e achando alli o illustre pa:;
sageiro, ofl'ereceu-lhe o seu escaler pat·a o conduzrr 
para tena, antes de se procedet· á visita do navio, 
que seria na manhã do dia seguinte. . . . 

Depois de vêt• os membros de sua fatmlra foi dar 
conta da sua commissão ao ministro José Bonifacio, 
e lhe apresentou as mais minuciosas infot'mações do 
estauo da Bahia. Deu conta da força, lauto de mar, 
como de terra, de que dispunha o general Madeira, 
e até do modo de vê1· da tropa e das intrigas e di
visões entt·e os seus chefes. 

Ministrou esclarecimento~, seguros, sobre o es
tado do armamento, e munições de bocca, tanto da 
forca de terra como da de mar. 

Todos esses esclat·ecimentos, elle os houve do 
quartel general elo Madeim, tendo conhecido por 
elles que a esquadra portugueza não. se achava em 
estado de defender-se de um ataque vrgor·oso, e que 
nas forças de terra as moles lias c as pri vaçõe:; ião 
destl'Uindo os soldados, e que a discordia. que re~
nava enlt•e os cornmanclantes lhe enfraquecia a um
dacle, que é necessai:ia para vencer nos co.mbates .. 

o estado dos hospllnes se tornava de dra em dta, 
pelo augmento de dotmtes, mais deploravcl. 

José Bonifacio tendo bem ponderado em tudo 6 
que ouvia, ao Sr. Drummond e no que estava vendo 
por si me&mo, e tendo, ao mesmo tempo, na~uelles 
dias recebido not.icius de Portugal, pouco satJsfato
rias,' pot·que alli se insi~tia teuazment.e na pretenção 
de recolonisar o Brasil, pelos me1os afrontosos 

(') As pequenas discordancias dc.sta_ carta a respei.to 
de alguns faclos e datas, com a d~scnp.çao do Sr. gcotrl
homem castro Canto e Mello, sento faCilmente desculpa
das, em vista do lapso de tempo de que falia o venerando 
S1·. barão ele Pindamonhangaba. 
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que já e5tavão em comêço de execução, a ponto 
de se expedirem ordens ao Prlncipe Il.egente para 
mandar prender, e rcmeller para Lisboa, lo das 
as pessoas que se achassem compromeLtidas nos mo
vimentos do Rio de Janeiro, cujos nomes orão ex
pressamente designados em lista do pr·oscripções, 
cuidou em tomar providencias a este respeito. 

O Sr. Drummond a pedido do minist1·o José IJoni(acio for
nece-lhe novos esclarccimeutos a respeito do estado d(t 

Bahifl. 

11 !llm. e Exm. Sr.-Tenho a honra de remeller a V. Ex. 
a lembrança junta, sobre o que jú fallámos. Desejo que 
V. Ex. tenha muitas melhoras. 

u Deos guarde a V. Ex. Illm. e Exm . SI'. José Hom
facio de Andrada e Silv~ .- De V. Ex. humilde subdito 
e criado Antonio de lllenezcs Vasconcellos de Drummond. 

" Depois de ~e haver prestado os precisos soccorros aos 
habitantes do reconcavo da Bahia para expulsarem da sua 
cidade os janisaros, que a desolão, parece que se deve em
pregar todos gs meios ter.den tes a cstreilaT mais as neces
sidades dos intrusos, e reduzi-los ao desespero da fome 
c miseria, cortando todas as communicaçõcs com aqnella 
província. 

" caravellas c Ilhéos fornecem de farinhas e legumes á 
cidade e Valcnça de madeiras de conslrucção para os ar
senaes: do exercito e marinha. 

11 A falta ue direcção tem tolllido aos llabilantes ore
curso de se insurgirem, e conservlio-se, bem a seu p~zm·, 
sujeitos ao despotismo. 

11 Tomados estes principacs pontos, ficão tomados todos 
os recursos da cidade da Bahia; e para conseguir-se este 
fim com muita facilirladc se pOde obter. 

u Logo que se apresente em Caravcllas um ~fficial supe· 
rior para commandante em chcfll e alguns officr~s para or
ganisaçüo dos corpos, levando 1.50 a 200 soldados; 4 a 5 
mil armas, e munições sufficientes, acclamão a Sua Alteza 
neal, org1nisãÇJ corpos, cortão as communir.ações por mar 
e terra para a cidade ; vlio c fazem o mesmo em llhéos, e 
Valcnça, onde se achão bastantes madeiras cortadas e os 
maslros para a fn,gata, que cstú no estaleiro da Bahia, e al
gumas lanchas do arsenal, que elevem ser remellidas para 
esse côrtc. 

" A distancia de õ grãos c a falla de communicação fa
vorecem a noticia tardia, que quando chega á Bahia é já 
tarde e sem remed i o. 

11 As tr·opas estreitadas na cidntlc, o reconcavo em 
armas; as vi lias do sul insurgidas, c Sergipe e Alagoas 
sem communicaçüo estalaráõ de fome os malvados ; e por 
maior· que seja o seu numero, não se poderáõ dividir para 
lodos os pontos, e por· isso mesmo mais depressa se en
tregão, 

u A esquadra que de Li&I.Joa se espera não encontrará 
no arseual provimento de nHtdciras para qualquer con
certo; a fragata que es1á no estaleiro fica sem mastros, 
e sem · as outras madeiras p1·ccisas, e não se acaba; e 
assim se lriplicão as forças. · 

11 A nossa esquarlra cslú em perigo na barra da Bahia : 
logo 'Tlle chegue a de LisJjoa, clla lica presa: urgem pro
videncias a este respeito: poupar as força:; marítimas, c 
não arrisca-las sem vantagem. 

rinha ela Ba.hia, natural desta côrle, e que aÚi tem tra
balhado murto pela nossa causa. - Bio de Janeiro i • de 
Setembro de 1822. •1 

Relação e di~tribtLição dos navios que devem conduzú· 
t?'opa pa-ra Lisboa. 

u Caçadores n. 'l : Conde de Cavallciros 230, Perola 80, 
Activa 35, Sumaca 45. 

« Caçadores n. 2: i\fentor 260 tBahia), Ligeiro i80 . 
u Ditos n. 4: Canoa 326. 

« Arlilharia n. 2: Canoa 73. 

u Infantaria n. 1.: Caridade 300 (Pernambuco), escuna 
Luiza 76, Constituição 70, Audaz 40. 

ct Infantaria n. lt: Flor do Tejo 210, Quatro de Julho 
120, Conceição :l66. 

« Infantaria n. 5: Leal Portuguez 260 (Bahia), charrua 
Princeza Real 1.00. 

<t Infantaria n. 6: Príncipe Real Q43, Regeneração lJ3, 
escuna Emilia 50. 

u Infaotaria n. 12: Grão·Pará 300, Promplidão 100 
13allia), br·igue Vinagre 1.90. 

<t Infantaria n. i5: Brincipc do Brastt 157, Calipso i5. 
11 l.• batalhão L. C. L. : Phenix 300, S. Gualter 125, 

Bizarria 55 (Bahia). 
« 2• batalhão L. C. L.: Harmonia 280 (Pernambuco) , 

Viajatlte :1.80. 

'' Artilharia L. C. L.: fiestauração 87. 
o Conductorcs da divisão auxiliadora: D. Alfonso 5j. 
ct Artilharia n. 1 : Nilo 72, fragata Consliluiçno 30. 
u Cavallaria: Conde de Palma 2!.0. 

'' lnfantaria n. 3: QLiatro Amigos 290, Conde de Pe
niche 120, Dez de Fevereiro 30. 

11 Doentes: Ulysses 100 (Pernambuco), Orestes 150. » 

JOSE' DONII'ACIO ~IA NDA CONVOCAR U~l CONSELHO DE n!INIS

·rnos, PRESIDIDO PELA. PRINCEZA REAL 

O Prineipc Regente, qomo já disse, estava au
sente, em S. Paulo, aum âc paciUcar os animos•qne 
se achavão agitados naquolla província pelas insi
diosas in~inuações de José da Costa Carvalho (depois 
marquez de Monte Alegre), e Fmncisco 1gna~io. · 

cc Fcchnr o porto da Bahia a todas as provincias do 
Brasil, ó muito conveniente. P1·evenir que as emba1·caçõcs 
não.sc dcspucliem par•a outro porto; e vão tc· r á Bahia por 
traição. Aqui está a escuna Tóninha dr:spacllada para o 
Rio de S. Francisco, e lia desc:onfiauça que leva m~1ti
menlos ao Madr ir·a . A fome é o inimigo mais terrível. 

u Em Santa Catharina está o capit;io de fragata Miguel 
de SOl17.·'l Mello e Alvim no lngar· de intendente de ma
rinha, onde não ha marililw por antigos desvarios : é ofi
cial mni habil, c rle quem se deve tirar partido: est~ ca
sado com brasilcirn, e tem (i]hos c é honrado. 

u Todas estas idéas cu as combinei com o capitão de 
mar e guena Trislão Pio dos Santos, intendente tle ma-

A's -10 horas da manhã todbs os ministros se 
acbav:lo presentes no paço da Boa Vista, para onde 
foi o Sr. Drummond, dar esclat'ccimentos, c alli se 
deliberou, sem discussão, depois de José Bonifacio 
ter feito uma exposição verbal do estado em que se 
acha vão os negocias publicos, c de concluÁr', dizendo, 
ter chegado a hora de acabar com aquelle estado 
ele contcmpoT·ism· com os seus inimigos; que o 
Brasil tinha fcilo tudo quanto burnanamente era 
possivel fazer para conservar-se unido, com dig
uiLlade, a Portugal; mas que Portugal em vez de 
~e accommodar c agradecer a generosidade com. 
que o Brasil o tratava, insistia nos seus nefastos 
projcctos de o l.omae á mlsel'avel condição de co
Jonin, sem nexo c nem metro de governo; que por
tanto ficasse sobre clle a responsabilidade da sepa
ração. 

Peopoz que se cseeevcsse ao Sr·. r»( Pedeo para 
que Snu Alteza Real bouvesse de proclamae a inde
_pcnrlcncia sem pcl'da ele tempo. Todos os ministros 
rorão unn.nimes em favor desta idéa. A prlnceza 
eeal, que se achava muito entlmsiasmada em favor 
da causa do Brasil, sanccionou com muito prazer ·a 
deliberação do conselho . 

i 
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PARTE PAULO EMILIO DREGARO, CQ)I OFFICIOS E CARTAS porém nilO SOUbe SUStentar a conquista O acabou pOr 
PARA s. PAULO peruer tudo o quo h a via conseguido ; porém f diz

A' uma hora da tarde retirárão-se os ministros, e 
ás 4 partio Bregaro, porteiro da cumara e ofOCJal da 
secretaria do conselho supremo militar, a cavallo 
em direcção de S. Paulo, levando ofücios para o Prín
cipe Regente, eom expressa recommendação de fa
zer toda a diligencia afim de entregar, sem a menor 
perda do tempo, nas mãos de Sua Alteza os despa
chos ; e com elles ião duas cartas partirularcs. uma 
da princeza real, e outra de Jos~ Bonifacio, para o 
Sr. D. Pedi·o. 

Nada se occultou ao Príncipe, commmunican
do-se-llle tudo; e José Bonifacio na sua carta ainda 
lhe dizia que, não defirisse p11ra mais tarde a pro
clamação da independencia, que a fizesse livremente; 
que convinha que fosse, não só pam que o Brasil se 
collocassc em uma posição delinida a respeito de 
Portugal, senão porque essa posição definida pod~a 
influir para acalmar os espiritos no in~et·ior, des
truir suspeitas e aniquilar esperanças absurdas, que 
desgraçadamente ainda existião, como se compro
vava pelo facto que motivou a necessidade de ir Sua 
Alteza Real a S. Paulo, onde enl.ão se achava. 

mente não levou o BI·nsil de rojo na sua quéda. 

~oticia ela entrada que (e:: na cidade de S. Paulo o Sc
renissimo S1·. D. Pedro de Alcantara, pirncipe real do 
1·eino unido de Portugal, Brasil e Alga1·ves, regente e 
defensor perpetuo do reino do Brasil (oxt. do-E.\'pelho). 

u Os paulistas, que sempre desrját•ão possuir na sua 
proviucia o nosso soberano, o muito allo e muito pode
roso Sr. o. João VI, tlepois que a mais negra perfidia o 
arrancou do augu to throno de seus iuclytos h VÓs, e que 
assim o supplicárão desde que Sua \lagcstadc chegou ao 
Hlo do Janeiro com sna real J'amilia, tiverão agora esta 
honra e ventura em a pe soa de seu augusto filho e lte r
deiro, o heroe Lrasiliense o Sr. D. Pe:lro de Alcantara, 
príncipe rea.l do reino unido de Portugal, Bmsil e Algar
ves, regente c defensor perpetuo elo reino do Brasil, 
ainda que este prazer !'ui algum tanto minguado por não 
vir S. t\. Heal acompanltado, como se esperava, ele sua 
augusta consorte a Serenissirua Sra. O. Ma ria Leopolclina 
Joscpba Carolina, princeza rea l do reino unido , arcihi
duqueza de Austria, a adorada mãi dos brasileiros, c es
pecialmente dos paulistas, a quem huma, chama nclo-os 
-seus paulistas. 

u 5m momento do dilirio no mais doei! povo linha 
feito nccessaria a vinda ele S. A. r.eal, que, annuindo ús 
supplicas uo governo e de algumas das camaras ua pro

ESPALUA·SE LOGO A NOTICIA DA ACCLAMAÇAO DA INDE- vincia, se põz Cm marcha da Slla Côrte dO Rio de Janeiro 
PENDENCIA DO JlRASIL PELA CIDADE 1)0 RIO DE JANEIRO em O dia 1lt ele AgOStO, C C001 a mesma celeridudo CO{ll 

que por semelhante motivo Linha ido á província de W

O que se passou no conselho de ministros a res
peito da proclamação da inclependencia, em S. Paulo, 
espalhou-se logo pela cidade do Rio de Janeiro. 

Esta noticia causou geral alegria. A união de 
Pernambuco, e as noticias s·atisfatorias que tl'ouxera 
o St·. Dmmmond do estado da Bahia, que bastava 
Ler e1n respeito, pam aniquillat' os seus oppl'es
sores, augmentu v a a alegria geral, r.ruc foi mani
festada com luminarias e upplausos no lhealro. 

Paulo Bt'egaro, pela cliligencia que põz na sua 
viagem, satisfez completamente as recommendações 
que levou ; e, no t'!ia 7 de Setembro de 1822, en
tregou nas mãos do Príncipe Regente, nas margens 
do riacho lpil'anga, o sacco dos despachos que le
vava, c ahi mesmo foi dado pelo Sr. D. Pcdl'o o ma
gico gl'ito de - Indepenclcncia ou Morte, -pelas 
recommcndaçõc~ particulares que lhe fizerão a pl'in
ceza real, Martim Francisco e José Bonifucio. 

nas-Ceracs, em 10 dias chegou a esta ciúade, oncle en
trou na manhã do dia 25, dia por certo muito memora
vel, não só porque celebra nelle a igreja a foslividaclc do 
terno comção tio Maria, ela especial devoção do Sr. rei 
o. João V[, mas lambem a do santo rei Luiz IX do 
França, asccndcnle de S. A. Real pela reinante casa de 
Bourbon, o quo foi um feliz prcsagio para os paulistas. 

<< Pela dilatada, enfadonha, c em grande parte mons
truosa eslmda de 96 leguas, veio sempre S. A. L\ea l re
cebendo as -p,·ovas mais inconteslaveis elo amo r e fideli
dade que os brasileiros consagrão ás suas palemnes vir
tudes, pl'incipalmente depois qnc entrou no territorio 
paulistano, oncle este povo se csnierou, quanto cabia nas 
!'orças do uma província pobre, em fazer-lhe o mais pom
poso roconhecimento e hospedagem, sobretudo nas villas 
de Guaralinguet(t, 'l'aLaté e Jacahahy ; e por todas ellas 
S. A. Heal veio cspa llranclo a beneficencia c o mais terno 
<Jgrado pelos seus subclilos. 

u S. A. Real pemoitou a 2!1 na 1'1·eguezia da Penha, á 
vista da cidade, e dulla só distante legua e meia; muitas 
pessoas concorT~rão logo ai! i no mesmo dia para terem a 
honra de o comprilllenlar, e quatro dos membros do go

Em seguiua ao grito- Iudependencia ou Morte- vemo, com clous ajnclantes de ordens, o secretario do go-
o Principe seguia para a capital de S. Paulo, e então verno para o expediente, c mnitas outras !Jessoas da pri
leu todos os despachos que lhe farão mandados. meira distincç;:io da cidade, e que niío cstilvão nclla occu-

0 Principe, não obstante o enthusiasmo do povo ~f~~~. forão buscar· a S. A. lteal na manhit do dito 
paulistano, deu todas as providencias que julgou << s. A. Hcal, depois de ouvir mis>a nn Penha, montou 
necessal'ias, c no dia 10 partio p:.tra a côrte, onde a cavai lo, acolílpanliado elo Exm. Luiz tlc Salclanhn da 
chegou no <.lia 15, sendo victorlrtdo por todos os Gama, filho do Exm. conde ela Ponte, vcador ela Sercnis
seus habitantes. · sima Sra. Princcza Rcn l, e que serve de ministro de Es-

A gloria do Príncipe Regente oh errou ao seu apogêo lado !nterino a S. A. nc~l, do Jllm. DI': B~lcltior ~'in lo de 
d. . d c:: h' d ' 8'09 ,0 

• Ohvetra, ucpulaclo de eortes p~la pl'OVIIl Clt\ de nimus-Gc-
no 1a 7 e "'ctcm ro e 1, ~~ '· ?OnseJ.vou-se 11~ raes, de outros criados seus, da sua gunrda de !Jonra em 
mesma ~ll_ura até 1826 .• c.d ai.:J1 tot .declinando at.e grande unil'ormc, e composta em grnudo pane de paulis
chcgar· a mfau.sta per1pecm do cha 7 de Abril I tas, e depois !lclla seguião-sc os membros do govemo c 
de 183f. totlo o nuuHlrosissimo acompanhamento. 

O Pt·lncipe o. Pedt'o de Alcantara em recebido <~ Apenas s. ~~- ncal rol avistado e~n ~i'lancia c~c quas~ 
· . . - mem Jegua, armudaclas gyrandolas I'ICI'<tO annunmanclo a 

em tO(~a a parte onde appar·ecw~ com clemú!lSll açoes cidade sua proxima chegada; então print:i piou a sal\· ar 
do O?ar.s s1nce~ amor e profundo re.spmto, pe~os um parque elo 6 peça~ de arld!Jaria, collocauu em bateria 
brasüeJt'OS de todas as classes, em CUJOS coraçoes na frente da igrep úo convento elo Carmo; c os sinos úa 
elle havia conquistado um imperio pelo facto de cidade, em festivos I'Cpiqnes, anr!llnciavãu au povo a l'cn 
havcr pt'Oclamado a independcncin politicu do Brasil;, tu1·a de que ia gozar. Ao passar S. A. ncal o rio Taman-
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datahy, na ponte Franco, para ent rar na .cidade, o secre
tario do expediente deu os primeiros vivas, que forão 
cOJTespondidos por innumeravel povo que alli se tinha 
apinhado. 

u A tropa mili_ciana, ~omm_a1~dada p_elo co~onel do 
3• ,·11gimento de wfan.tana mdJcJana J?se Joaqu1m Ces~r 
cte si4ueira Lima, fawt alas desde a dita ponte até á Se, 
c dahi até o collegio dos extinctos jesuítas, que serve de 
palacio do governo, aonde S. A. Real está hospedado. 

u Este real Senhor, em cujo semblante sempre respei
lavel transluzia a bondade de seu com<;ão, e não a se1•eri
t.Iatle de Carlos V em Gante, apeou-se no cimo da calçaria 
do Carmo, onde fazi a as portas da cidade um magestoso 
arco armatlo de differentcs estofos, ornado de gó.lues e 
festões de flôres, que denotavfto a alegria dos paulistas : 
em r.imv do dito arco estava collocada a flgora de Paulis
séa em altitude de jubilo, com os seguin tes versos: 

<< Acolhe a!Ter. tos, que nas almas crias, 
<< Hoo1·a-me a co ndição, men fado emenda, 
" E olhos sereno~, como são tens dias, 
<< Firmem ingeo ua, respeitosa oiTrenrla. '' 

u Aos lados do mesmo arr.o estavão personalisadas a 
verdade e a justiça; em cima dos pedestaes dous genios 
com as seguin tes inscripções : 

,, Corre a ãeosa t.le cem boccas 
" Pelo azul, flltrado mar; 
" N'outra esphera, n'outro clima, 
" Novos numes vai cantar. 

<< Nossos prados reverdejão ; 
<< Jú Geres doura a campina 
u A' vista do par augusto, 
u Pedro excelso e Leopoldina. n 

u Neste arco se achava a cama rada cidade com seu 
estandarte, e presidida p~lo juiz de fóra pela lei o capitão 
Bento José Leite Penteaflo, e mais vereadores que ser
vião an tes do dia 23 de ~!aio proximo passado, conforme 
a orcl.em c1ue da Penha tinha mandado S. A. Real. 

<< O Exm. bispo dioceEano D. Matheus de Abreu Pe
reira, respeitavel por suas virtudes e pela sua longa idade 
de 80 aonos, vestido de ponliflcal com o seu cabido e 
clero, deu agua benta a S. A. 1.\eal, e, cantadas d1ante de 
um altar porlntil as an liphonas e orações determinadas 
no ritual para semelhantes occasiõcs, acompanhou em 
solemnc procissão até ú Sé a S. A. 1\eal, que ia debaixo 
de rico pallio, em cujas \'aras pegavão a camara e outros 
cidadãos para esse flm eonvidadoa. 

u As ruas, por onde S. A. Real passou, esta vão horda
das de immenso povo, e as jaucllas ricamente ornadas de 
sedas estavão cheias de sen horas, que davão mil vivas ao 
nosso hcroe, e o cobrião de rosas e outras mimosas 
flõrcs. 

« Ao entrar na pmça da Sé passou S. A. Real por baixo 
de outro arco, que fingia ser de pedra e alludia á gloria 
do mesmo augusto Senlwr: sobre o centro da cimalha 
IJ tava collocatla a figura de 1\Jinerva, que escudava as ar
mas do reino unido; aos lados da mesma, sobre corres
flOIHlentcs pi lastras. as figu1·as riu lei, da liberdade, da 
fel 1cidade c da paz; vião-se aos lados do arco dous obe
liscos, qne, ornados de tl'ophéos, palmas e louros, toca
'ão os nomes de S. A. R. o Sercnissimo Sr. Principe Re
gente D. Pedro de Alcantara, e de sua augusta esposa a 
Screnissima Sra. archiduqnez.a D. Maria Leopoldina, os 
quaes se vii<o gravados na sobredita cimalh u. De um dos 
lados do arco estavão as seguintes inscripções: 

« Esteio do Brasil, Príncipe amavc:l, 
u Se a patria escudas, par:iflcas o orbe, 
u Se as ditas nossas dadivas são tuas, 
u Teu nome hombreará co'n eternidade. 

<< Bem merece que a patria lhe levante 
u Em fino jaspe, 011 bronze, alta memoria, 
« Ou que peito, que inspira amor da gloria, 

<< Em premio a seu suor seu nome cante. 

<< Chegando á Sé, assentado S. A. Real em l'ico sitia! 
de damasco carmrzim, com muitas palmas, festões e flô
res, que se lhe linhão preparado ao lado do bispo, e posto 
este na parte da epístola, cantou-se um solemne Te-Deum 
em Hcção de grnças, acompanhado da melhor musicado 
paiz, regida pelo habil professor 1lella o tenente-coronel 
de milíciAs André da Silva Gomes, mestre da capellá da 
Sé, professor regio de grammatica latina e membro do 
governo provisorio, o qual, com outro membro do mesmo 
governo, o chefe de esquadra e intendente da marinha de 
S~ntos ~ligu~l José de. q_Iiveira Pinto, que servia de pre
sidente mtcnno, esperarao a S. A. Real na entrada da ci
dade. 

(( Acabado este solemne aclo religioso se recolheu 
S. 11. 1\eal ao palacio entre os mesmos vivas e applansos 
de seus subclitos, não já debaixo do pallio, mas prece
dido da camara, acompanhado ela sua guarda de honra e 
numerosíss imo acompan.hamento. Ao entrar nesta praça 
passou por eot1·e duas columnas, sobre cada uma das 
quaes se via a flgura da Fama, annunciando a entrada de 
s. A. Real, e defronte do palacio havia uma galeria de 
ordem jooica, com dons coretos de musica instrumental ; 
nelle estavão ao lado direito a flgura da America, e ao 
esquerdo a da Emopa; no centro, debaixo das armas do 
reino unido, eslavão os seguintes versos de Virgílio: 

Princeps, 6 P1·inceps, quce te tam lucta tulerunt 
Secztfa? qui tanti Talen genuere Parentes? 
Jn {1·eta dum fluvii current, dum montibus umbrae 
Lustrabunt convexa, polus dum, sidm·a pascet: 
S9mpm· H anos, Nomen que tuum, laudes que manebunt. 

• c< _Aos lados vi~o-se repetidas varias das proprias e pa
tnolicas expressoes de S. A. Real a beneficio do reino 
unido, e em particular do Brasil :-Contai com o vosso 
defc~sor perpetuo.-Brasileiros, flrmeza, conslancia, in
trepldez na grande obra começada !-Eu pela minha na
ção estou prompto até a sacrificar a propria viela, que a 
p~r da salvação da p<ttria é nada.-Viva o Sr. D. Jcão I 
V1va a assembléa geral brasiliensc I Viva a união luso
brasileira !·-Em desempen~ da minha honra e amor ao 
Brasil darei a vida pelo BrasiL-Advoguem a causa do 
Brasil ainda que contra mim seja. 

" O palacio estava adornado da melhor tapeçaria qu 
se pôde descobrir na cidade, e mol~iliado dom riqueza, 
tendo concorrido os seus moradores, à pedido do governo 
e por diligenciado teuente·coronel Antonio Maria Quar
Lin, almoxarife da fazenda nacional, para a mais pomposa 
hospedagem de S. A. Real e sua femilia. 

u Na grande sala de aut.liencia, debaixo de doce!, es
tava o retrato de Sua Magestade, em meio corpo, o a par 
della deu s. A. 1\eal solemne beija-mão, que principiou 
pela camara, bispo e clero, e se seguio o governo e mais 
pessoas sem precedencia, como S. A. lteal declarára; 
este solem oissimo acto finalisou por tres descargas da 
tropa miliciana, alternadas com salvas de artilharia e os 
vivas do estylo. 

u A' noite se illuminárão a galeria que fronteava o 
palacio, os arcos e todas as- casas da cidade, com a me
lhor clegancia possível, e por tres dias bouve immenso 
.ij>go d·e artiflcio na frente da dila galeria. S. A. !leal tem 
assistido á opera, onde sempre que entra é recebido 
pelos espec:tadores ·com applausos, como nos merecem 
sua real pessoa e altas qualidades. " 

O Espelho n. 87 de i7 de Setembro de 1822 Já 
conta da chegada do Principe Regente á côrle no 
dia 14 á noite. 

" Com o maior jubilo damos os mais sinceros parabens 
aos honrados habitantes desta capital pela felicíssima che-

• 
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gada do nosso augusto Príncipe Regente na noite de i4 
do corrente, depois de uma velocissima viagem da cida~e 
de S. Paulo em cinco dias, havendo alli recebido as ma~s 
patrioticas demonstrações. de inabalavel fidelidade dos 
fortes, e constantes paulistas, de que demos um csbo~o 
no precedente numero. E' inexplicavcl o prazer, que rei
nou em todos os coraçõ~s. em que um mcz de saudade 
não tinha feito mais que arraigar sentim~ntos de aiTecto 
as mais bem merecidos, e mais justamente tributados. 

<<Na seguinte noite (1.5), dignando-se Sua Alteza !\cal 
e sua augusta consorte honrar com suas reaes presenças 
o theatro de S. João, apenas correu a cortina <b tribuna, 
soltárão todos os espectadores os mais exaltados viras, que 
difficilmente continbão no ancioso peito, c ajudando suas 
expressões com o ondear dos lenços, e com univcrsaes 
palmas, era unisono o alvoroço, geral o applauso, c uma 
alegria tão facil de experimentar, como difficil de expres
s1tr, mostrava as bem fundas esperanças do "lmperio Bra
sileit·o no seu digno heróc e pe1·pctuo defensor. 

<< O nosso coração era ainda agitado de tão forte abalo, 
quando no seguinte dia 16, pelas 9 horas da manhii, che
gando Sua Alleza Heal o Principe Regente, á praça elo 
paço ela cidade. resoárão os mesmos applausos, vivas, e 
todas as mais respeitosas demonRtrações ele amor e reve
rencia ás suas inco!'nparaveis vil'ludes ; a que Sua A lleza 
Real correspondeu agradecido, dando a beijar Sua ne~l 
mão a um grande concurso de pessoas das classes ma1s 
distinctas. 

<< Os fogos de artificio a illuminaçãô espontanea, e to~os 
os mais signaes (inda escassos) de tão grande regosiJO, 
acompanhárão ai:nbas as scenas, que havemos apontado; 
deixando á penna mais sublime objcctus tão dignos de 
seu apuro. . . . . 

« Entretanto desejal'lamos perguntar aos lll!ffii_gos ~o 
Brasil no meio dos extaticos transportes que ammavao 
a todos os espectadores : 

<t Malvados 'l E' isto a facção! Loucos ! Um Príncipe, 
que ó amado desta sorle, póde ser arrancado dqs braços 
dos brasileiros? n 

Noticias da Bahia e desapparecimento violento do 
u Constitucional '' (ext. do-Espelho ). 

c< Bahia, 31 de A~osto.-Acabou·.se, finalmente, o Constitu
cional, e a mane1ra como é last1mavel! Sab1o ultimamente 
esse periodico, que remetto (Constitucional de 21 de Agosto); 
porém, como nelle o seu red~ctor inseri o duas ?a.rt~s. sendo 
uma dellas do ... Filarete; estuuu\a-se d1slo a ofhCiahdade da 
tropa, sendo o mais estimulado o Sr. Ruivo: chega <I_ imprensa, 
acha o dono da casa, descompõe-n'o, e, depOis do o m:;u\t1rem 
muito, puxão-lhe pelos cabellos da cara, dizendo-lhe qpe não 
se atrevesse a imprimir mais semelbante papel, po1s do con
trario que ... 

« Passão deste á casa do pobre Corte-Real (um rios redacto
res e vere&dor da camara), cet"c3o-lho a casa, e felizmente o 
não acharão, o que o livrou de estar hoJe morto ; porém para 
provarem ao que ião (sem respeito a sua família) quebrárão
lbe todos os moveis de casa, e lizerão, tioalmente, que de se
melhante homem se não saiba (Temos noticia que está D<? n~
concavo)! Passarão ás casas, onde aquella folha se veorha, e 
não contentes com despedaçar todas as que encootrárão, até 
maltratárão os pobres vendedores. 

c< Agora se descobria (por denuncia) que a tropa tencionava 
deitar o governo abaixo. O Madeira não ano ui o, e por isso di
minuio a all'eição que lhe tinhão os seus ofliciaes, dos quaes se 
falia que tentão depór o mesmo Madeira, fi ca ndo em seu lugar 
o Ruivo Victorino, tenente-coronel. O caso é que o governo es
per·a esse insulto qualquer dia. 

C< Bahia, 1• de Sr. tembro.-Hontem á tarde sahio para Lis
boa o navio Me,·cut·io, e leva a seu bordo um celebre Fi 
gueiró, procurador. Vai representar ao congresso que o estado 
do llrasil é uma facção, a qual se sepu\tanl logo que mandem 
tropas para aqui, e um bloqueio para o HiCI de Janeiro. Parece 
impoEsivel que os taes meus patrícios (o cscriJ?tO~ é europel!) 
presenciem o estado em que se acha esta provJDCI8, e maqUI
nem de tal maneira para a vêrem mais dilacerada ! 

cc O representante nada influe, porque é homem que foz j:i 
uma morttl á traição; foi Já testem unha falsa, foi baleeiro de ... 
e finalmente são pessimas as suas qualidades (Brevemente o 
vêremos acclamado beuemerito da patriu, e ouvida com espe
cial agracio a sua papeleta). 

<tO Sr. i\Iadeira tem arrogado a si a autoridade de mandar 
a marinha, de maueira que detla faz quanto lhe parece, sem 
em nada ser ouvido o pobre govemo civil, nPgando-lhe assim 
a representação quo lhe é de v ida. n 

«-Estas cartas (accres(:eota o jornal). que, por não serem de 
brasileiro, estão longe de suspeita, não dào ainda uma per
feita idéa do barllai'O despotismo daquelle pretor. Aqu~tles que 
tanto ap1·egoúo as ba11es da co nstituição, qual é aqu(• lln que não 
tem inl"ringido ? Direito dA propricclade, scguronça individual, 
liberdade de imprensa, divisão de poderes, são paluvrns Ocfl 
de sentido em pr·o~cnçn daquelles jan1zaros. 

C< O Constitucional era o unico periodir.o que se atrevia a 
lançar em rosto áquclles tyrannos sua arllitrariedndo, sua in
justiça, sua barbaridade. E que farião elles? .\ssanhão primeira 
uma matilha de escr·iptores venaes. sem nome. sem luzes, lii·a
dos mesmo das rilas; surgem S en tin,.Z/as, .4.ww/ysar1ol't:s e 
tantos outros papeis, que fazem a vergonha do lilteralur·a, para 
escoltarem a Idad~ ele FeiTO e o 1!1tW1ra;·io . ~las ainda isto 
uão ale tTOU o patriotismo dos redactorrs do Constiturional. 
Suscitão-se embaraços na typographia, reduz-se a um terço o 
numero do folbas, muHiplicào-se as despezas. Assim mc:mo 
contintla aquellc sisudo periodico. 

cc Assaltão-se muitas vezes as casas dos redactores; por toda 
a parte se fazem ameacas; desampárão seus lares, mas susten
tão a .causa da pat ria. E' preciso lançar ma o do procedimento 
ma1s iníquo, perseguindo, não jâ os escwiplores cscudados pda 
lei, mas o mesmo impi'essor e os innocen tes vendedores. 

cc Defensores destes vandalos, elogiai ( ~gundo vosso cos
tume) este anOJO contrario aos mais sagrado• direitos; vossa 
penou nP.m por isso ficará mais profanada, nem a vergonha 
assommarã aos vossos rostos. 

C< Para darmos mais c!ara idéa deste caso, nopiaremos a 
carta, ·que tanto azedou ao N'uno Alvares da Idade ele Fe1·,·o, 
e inserida no dito Constitucional , sentindo que os limites 
desta folha prendão lautas vezes a nossa penna. » 

.... 

A1'tigo do-Espelho-de 20 de Selemúro de 1822. 

<< lndependeucia ou morte! Eis o grito accorde de lodos os 
brasileiros. Esta a voz da razão-supremo magistrado dos po
vos c dos príncipes-segundo a beila expre>são de Mably. De
pois que um juramento condicional (ainda que não fosso úxpli
cita a condição indispensavel de não se 0ppOr ci prosperidade 
de cada um) conduzio sobre o Brasil uma alluvião de decretos 
injustos e crueis ; depois que uma facção anoganle, que pre
valeceu no congresso da nação, atrope\lando deveres ioauferi
veis do cidadão, sacrificou ao seu orgulho e ã sua ambição' a 
união dos duus hemispherios, e os estreitos \aços do parentesco 
e da amizade ; dcsmacarados seus aadilusos project()S de que
brar a corôo, que o mais amavel dos reis, o Sr. O. João VJ, 
puzera grato sob re a cabeça do Brasil, corôa que ns luzes do 
secu\o, e a virilidade que lhe da vão suas riquezas e sua repre
sentação, tornavão de absoluta necessidade, era indispeosnvel 
que a America Por.tugucza abrisse os olhos âs fataes conse· 
quencia de seu dema.;iado so!Trimento. 

u Entreta n lo, urano com o penhor da sua prosperidade, o 
incomparavul Príncipe, que a Providencia e o amor C:o seu so
berano puzerão á sua frente, parecia niio vur as tramus Hnna
das contra a sua independencia. Jnchada a obc1 ba dos presu
midos Archontes, com as vantagens, que passo a pas!'o ião ga
nhando sobre nossos mais caros privi\rgios, interpreta11do por 
ignorancia, e talvez por bruteza, o qutl era sú clltlilo de t~ossa 
coudura e boa fé, rompeu, finalmente, no mais absurdo dos 
projectos. 

u Arrancar do seio do Brasil o seu estimado, o seu adorado 
Regente; co I loca r em todos os pontos a for~a a1maua sob um 
pretor independente c feroz, capaz de atropellar os direil.os 
mais sagrados e de ensurdecer ao brado da natureza; c.rear 
pllaotasmas de governo sem força e selll recursos, sempre a 
braços com pretençües exageradas e iníquas; semear a discar
dia, empregando só europeus, não jh nos cargos commun~ á 
nação, mas nos particulares do paiz, sendo unica excepção al
gum, que, renegando os sentimentos de brasilei ro, fosso ver
dugo de seus pmprios irmãos ; tudo assoalliava a mais dcsca
raua ambição, o ilorrivcl intento de recolouisar o BI'asil. 

C< Debalde seus dignos r·cpresentantes (não in cluo nt'str nu
mero os infames Varella, Brandão, Becl;man , Rnmualdo, 
França e outros) empregfl r•ão a verdad~ e a eloqueucia pura 
abrir os olh os destes rannlicos despotas; os écos das sua.; vozes 
ou se perdião nas abobadas do congresso, ou sómeote servião 
de iofiam.(llar os espectadores comprados das galerias, para in
sulta rem os representantes do Brasil com haldües, com CóCar
neo e com a mais desenfreada licença. 
«Nn meio desta manifesta sanha e culpada parcialidade se exe

culão as horriveis scenas em Pemami.Juco, os abuminavcis in· 
sul tos na Bahia; os damnados intento ; no Rio súmenlc fru>tãu-sc 
pela presença e incansavel actividadc do heroico D. Pedro . 
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Govarnos illudidoõ <'U fracos envião submissas representações, 
prov2o sacrilelegos atlentados, supplicão promptas providen
cias. !\ iso, mofa. desprezo ás suas representações, louvores, 
approv <~ç.'lo , soccorros aos nefandos executores de barba riJa
de. inauditas! 

C( O Br·asi l rnlão ACcordou do seu lothargo, conheceu que 
cna t.l amente cham~ra l~is a determinações sanguinarias ; re
c,lrdou-so do pensamento do i ilustre i\lably :-uma lei injusta, 
sob tJualquer nome que srJ lhe d(l, deve tanto passar p0r· uma 
lei amda q~ando um povo sa lha submettcssc, como as dro
ga~ mortacs d~ um empyrico i~~oranle por ~a ndaveis reme
dias; - e resolveu na sua dignrdado sacudir o peso que a 
opprimia . 

cc Os n•1bres esforços da província da Bahia, contrariados 
p Jr indiscreta remessa de tropas, acabá rã o de r asgar o véo 
(d"masiado transparante), que cobria ai nda a pouco as per
versas tenções do congresso. Então o perpetuo defensor do 
Brasil conheceu que erão justos os clamores do povo üel, que 
preferia um inimigo declãl'ado a um amigo traidor; que a ex
c~s.iva pacicncia inculcava fraqueza ; que era tempo de desen
senvolver o; recursos que o patriotismo oiTercce contra a escra
vidão; póz-se á freute do B•·asil que o adora, c um grito uni
versa l pi·oclamou-independencia ot; morte! 

« Assanhados 5ectarios de escravisação do Bra.il, eis-aqui a 
vossa obra. Nós vos agradecemos nprossardes es te momento, 
quo a ordem de cousas_ infallh•elmnnle havia de traz~r. se
segundo a prcdicção d~3 pol iticos mais atilados. Vossa insolen
cia, VO$Sa imprudenma, encurtou a cad(ia que nos prendia. 
Não é ja tempo de urna nação rica ser escrava de uma pobre, 
um tei'rcno immcnso receber leis de um estreito circulo, um 
pOYO generoso ser tratado como rebanho. 

« O in victo Princip!l que nos rego nunca beijará o supeda
neo do throno dos despotas que tyraonisão Porlugal. Fazei, 
como quizerdes, o calculo das nossas forças; não pretendemos 
ex~gera- l as ; mas eis em surnma a co>sa decisão :-não vos te
memos. Na divisa que adorna os nossos braços temos expres
sados os nossos votos, o voto unanime de todo; os brasileiros, 
que amlio a sua patria !l ao 5eu Príncipe. E se algum houver, 
que, por fraqueza-o proprio reino queira vêr sujeito-bas
larlt lembrar-lhe as virtudes do magnanimo regente e citar os 
versos do nosso epico : 

cc Rei tendes tal, que, se o valor ti verdes 
cc Igual ao rei, que agora aleva ntas tes, 
ct Desbaratareis tudo o que quizerdes. ·>1 

Penwmbuco. 

cc Tivemos a sa lisfação de lê r a proclamação do governo 
·desta bclla província, mostrando sua inabalavel adbesão á 
santa causa do Brasil, e constante resi•tencia aos inimigos que 
o pretendem escravisar. O valor dos briosos pernambucanos 
não podia sollrer os pesados ferros com que nos a meação. 
União c constancia são nossas ancoras. O in viclo regento é a 
nossa mais firm e esperança. lndependencia ou morto nossa di
visa e nossa gloria. 

ct Pará e l'ol aranhão (segundo noticias mui J'ecentes) não he
sitão entre disfarçada escravidão e nobre indépendcncia, c 
bem depressa teremos a expressão de seus generosos senti
mentos. Só a malfadada Balua sofl're violencias, roubos e es
tragolS! 1 Em premio de ser a primeira que jurou a constitui
ção f Como n ionoceote, que estende os braços e festeja com 
riso carinhoso o barbaro algoz que vai a5sassina-lo ! Onde es
tão os raios! Onde a vingança/ ... A h! o momento se appro
xima... Esperemos anciosos o resultado do mais resoluto pa
lriolismo e do mais denodado enthusiasmo. 

Prodamaçcio . 

cc Estão fixados os nossos venturosos destinos 1 Espíri tos or
gulhosos u desorganisadores desde o mundo I'Oiho apurão a 
nossa paciencia! Andazes e insolentes clesafl:lri\o a nossa indig
nação ! Mas um rr incipe in comparavel nos inrlemnisa de tan
tos maos feitos ; elle conhece o nosso v lo r c brio; elle se sa
crifica todo em nossa defesa: adq uirimos maior gloria em nos 
unirmos a elle duque perdemos nos improperi os com que nos 
ultrajârão . Yiva o Príncipe r~gente constitucional! 

cc Vêde, amados concijadãos, que a ingratidão é a mais ,,j} 
das paixões; l•àO sejamos ingrato ao ramo bragantino, que, 
salva ndo a realeza dos impropcrios, 5alva a honra e a gloria 
hrasili r.n e. Yiva a dynastia de Bragança ! 

cc Proclamou-se-110s oulr'or~ uma constituição, e patenteou
se-nos aurca porta para o grand•' passo da appetecida liber
dade; e quando vamos a querer entrar c goza r quizerão agri· 
lhoar· nos os pulsos! Mas o heroc brasiliense, nosso an;igo, 
não consente; offerecc-nos constituição amiga: abracemo-la. 

Corramos a cooperar com elle para edificarmos o grande edi
ücio da nossa felicidade. 

<c A's armas, pois, amados concidadãos, para sustentar a 
nossa gloria. A' assembléa geral para firmar nossos direitos. 
Se não vos fatlámos tãc. claro ha mais tempo foi porque conhe
cemos que o grande genio tutelar do Brasil lambem até agora 
mostrava ainda esperar alguma emenda nos attentadores con
tra a nossa lib~rdade, e nisto mesmo lhe obedecíamos e o se
guiamos. 

cc Eia, pois, amados concidadãos; união !l mais união 1 Sy•
tema constitucional é só o que nos conven:. Adhesãu c firmeza 
com o nosso constitucional e amavel Principe é só o que nos 
póde sa lvH. O primeiro ponto que se separar será o primeii'o 
escravisado; o que assim o fizer anastar;\ após de si o perigo 
dos outros, attrahirâ sobre si as maldições dos presentes e fu
turos brasileiros. União, obediencia e OI'dem . Viva, pois, a 
união brasiliense! Vivi\ a santa religião! Viva o Sr. D. João VI, 
nosso bom rei constituciona·l! Viva o Príncipe regente consti
tucional e perpetuo defensor do Brasil !-Gervasio Pires Fer
rei ra, presid€nte.-Beoto José da Cosla.-Joaquim José <;le 
1\liranda.-:Manoel Ig_n.acio de Car·valho.-Fl'li ppe Nery Fer
reira.-Antonio José YJ ctoriano Borgts da Fonceca.- Lauren
lino Antonio Moreira de Carvalho, secn;tariu . 11 

São eleitos os deputados pelo Rio de Janeiro no dia 
22 de Setembro. 

cc As paixões têm a mesma sorte do mar; sem conti·adicção 
dormem tranquillas; combatidas, ostentão a sua força e tomão 
a maior elevaçãe. O amor da liberdade, que sabresabn a todas 
as outras paixões, ostenta de uma maneira mais imperiosa toda 
a sua ufania, quando mãos imprudentes acenão com os ferros 
do despotismo. Tal é o magestoso quadro que o Brasil hoje 
ollereee em sua soberba altitude; tal a pomposa perspectiva 
que vai ollerecer ás nações. 

cc As mqlas do seu patriotismo, comprimidas violentamente 
pelo partido dominante do congre&so, resallão com energia ca
paz de esmagar quanto se lhe oppuzer. Expressa altamente a 
sua vontade de intima união entre todas as provínci as, de in
soparavel adh esão ao seu augusto defensor c de sobera na re
preséntação naéionnl, como mananciaes abundantissimos da 
>ua prosperidade e grandeza, cadlt momento que se lhe reta r
dão estes preciosos bens é marcado com inquieta impaciencia, 
é seguido de pungnle di>sabor. 

cc Umas vezes contrapondo ás insultantes propostas, e ás in
discretas ameaças de furiosos despotas os mais profundos sen
timentos de veneração e rtlspeito, e os mais afüncados votos de 
derramar em sua defesa todo o sangue que gyra nas veias, suf
f~ca com difliculdade os brados da gratidão, sendo as mais po
Sitivas recommendações mui fraco dique á torrente do seu 
amor , outras, vendo assomar a aurora da sua gr~ndeza, rompe 
em decisivas demonstraçoes de um jubilo senhoril de verda
deiros constitucionaes, zelosos de seus direitos e amantes do 
seu paiz. 

cc Estes ligeiros traços têm manifes ta ~lusão ao memora'llel 
dia 22 de Setembro, cujo s acontecimentos, sup~ri ores aos d~~ 
beis esforços de um genio acanhado, d~mandão mais apurada, 
penna. Fixado para o apuramento dos votos dos deputados 
desta província, tão anciosamente esperado, começou a raiar 
este dia de prazer, com os signaes mais ostensivos do publico 
alvoroço. 

cc Na sala da livraria do mosteiro de S. Bento, o senado da 
camara, presidido pelo desembargador juiz de fóra J osé Cle
mente Pereira, em presença dos eleitores da caj?\tal c dos ho-· 
mens bons, procedeu á mencionari a apuração, na fórma indi- -
cada nas intrucções de 16 de Junho, e ti verão fortuna da plu
ralidade de votas os Exms. Srs. barão de Santo Amaro 
Dr. Agostinho Corrêa da Silva Goulão, Manoel .José de Souz~ 
França, Joaqu im_ Go~çalves. Ledo, Manoel Ja_cinlho Nogueira 
da Gama, Antomo Luiz Pereira da Cunha, o bispo di ocesano e 
Jacintho Furtado de Mendonça, por haverem obtido o primeiro 
166 votos, o segundo 147, o terceiro 143, o quarto 134, o quintb 
126, osextq 112, o setimo 108 e o oitav() 106 . 

cc Lavrada c assignada a competente acta, trasladadas e en
trrgues as copias que servem de diplomas, sallio do dito mos
teiro a magestosa procissão, precedida pelo est~ndartc da ca
mara, levado por um cidadão, e em duas alas os eleitc.res, en
trP os quaes os Exms. deputados, seguidos pela camara . Acom
panhava uma banda de musica de um dos batalhões e 
precedia outra. ' 

cc Esta vão as ruas juncadas de folhas aromaticas, as janellas 
adornadas de sedas de varias cOres, com grande concurso de 
espectadorc_s, que lança vão fl~ res , fr equentes fogos do ar, re
piques de s1nos, o to~as as maJOres den:tonstraçues de aivoroço 
unn·ersal, sobresahindo a gera l alegna com que rompião nos 
mais exaltados vivas. 

(( Chegada a procissão :i real capella, onde foi recebida pelo 
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cabido, e, paramentado o Exm. bispo capelliio-mór, entoo u o 
mesmo o Te-Det~m. que foi cantado pelos musicos da mesma 
capella, e a que se seguirão as orações do costume, termi
nando este neto com uma salva. 

<< Estes tão patrioticos fes tejos uão t ~rminárão com a luz do 
dia. Aiwia que este vira exercitar nobr<!S acçües de caridade 
no socco t·ro dos presos, na dotação de orphãs, e outros muitos 
a que dignos escriptores rendêrão os tl evidos tributos de lou
vor, a noite procurou exceder (se fosse possível) a gloria do 
dia. 

<< Na ·praça da Constituição estavãn armados quatro coretos, 
onde musicos habeis executavâo mui agrada veis peças e can
tavão os hymnos, sendo sempre succedidos por vivas á nossa 
independencia, á nossa constiiuição, at• auuusto defensor do 
J'e ino do Brasil e a outros dignos objectos, est~ndo illuminados 
com elegancia todos os edtücios desta bella pr~ça (assim cumo 
os de toda a cidade). Diremos alguma cousa sobre o interior do 
t1teatro, se podem expressões (ainda mais sublimes) rastejar 
tão grande assumpto. 

«. E~tnv~ o tbe~tro illuminado com gosto c profusão de luzes, 
e dtSliDguta -se tmmedtata á real lribuna uma varanda, com
posta riu trcs camarotes forrados de seda u onro, e mobiliado 
~om riqueza e elegancia, destiuado aos Exms. deputados. E• a 
Innumer.Jvel o concurso, assim nos cama rotes, como na platéa. 
Chegados SS. AA. RR. o Príncipe Regen te e sua augusta con
sorte (que forão de grande gala), um grito insta ntaneo e uni
ver~al, dando ao augusto Príncipe R~gente o titulo, que não 
cabta nos co rações, d'l Imperador do Brastl, e quo era a sin~era 
expressão de todos os votos, cont10nou por muito tempo em 
universaes vivas, as>im a este dignissimo objeclo da nossa ve
n_eraçào e ó sua real consorte, co·mo á indepeudcncia doBra
stl, aos Exms. deputados e aos assumptos que enlhusiasmào 
nossos fleis corações. 

<< Repetirão-se muitos versos analogos. Redobrarão-se as 
demonstrações de applauso e de alegria, e em um ~xtase de 
patriotismo os animos de todos se julgavão lransportados ao 
suspirado dia 12 de Outubro !. .. 11 

Editaes. 

« O senado da cam.ara faz saber ao pov o e tropa desta ci
dade que, tendo prevtsto que era vontade unanime de todm: 
acclamar Imperador constitucional do Brasil a S. A. R. o Prín
cipe ; deseJando acautelar que al~um passo precipittldÓ apre
sentasse com as côres de partido Iaccin~o um aclo, que a von
tade de todo o Brasil requer, e que por esta razão, e pela 
importancia de suas consequencias, deve apparecer á face do 
mundo inteiro revestido das formulas solamnes, que estão re
conhecidas por enuncialiva da vontade unanime dos povos 
tem principiado a dar as providencias nec~ssar ias para que~ 
acclamação de S. A. Real se faça solemnemente no dia 12 de 
Outubro, natalício do mesmo Senhor, não só nesta capital, mas 
em todas as vi lias desta província, e tem justos motivos para 
esperar que a mai'or-parte das províncias culligadas pratiquem 

0
utro tanto no mosmo fausto dia. 

cc E porque será' muito importante á causa do Brasil, muito 
glorioso ao accrtu com que este vai dirigi ndo a gran,Je obra da 
sua independencia, e de muita admiração, finalmente, para os 
povos espectadores, se no mesmo dia.12 de Outubro fôr S. A. 
Real acclamado Imperador constitucional do Brasil solemne
mente em todas, ou quasi todas as suas pr·ovincias, roga o 
mo1smo senado ao p.ovo e tropa desta cidade que suspeudão os 
tr&nsportes do seu enthusiasmo até o expressad o dia; e ao 
mesmo tempo os convida para que, unindo-se a elle, o acom
panhem a fazer solemne, ernnde e glorioso tão importante 
acto. Rio de Janeiro, 21 ele Setembro de 182'l.-José Clemente 

' Pereira. JJ 

<< O senado da camara desta cidade, em cumprimento de uma 
portaria ria secretaria de Estado dos negocins do reino na data 
de 20 do corrcrJte, manda publicar por bando o decreto do 
teor· Sl'guinte decreto: 

<< Podun;lo acontecer que existão ainda no Brasil dissidentes 
da grande causa da sua indepcnclencta política, quo os povos 
proclamilrüo e eu jurei defender, os quaes, ou por crassa igoo
a·ancia, ou por cé~o fana tismo pelas antigas opiniões, e~palhem 
rumores nocivos a união e tranquillioJade rle todos os bons bra
sileiros, <J até mesmo ousem formar prosclytos de seus erros; 
cumpre illt periosamcnte atalhar ou prevcuir este mal, sepa
rando os JWrlirlos, ex p\rrgando delleõ o Brasil para que as suas 
acções, e a linguagem das suas upiniües depravadas, n~o irri
tem os bons c Jeaes brasileiros a ponlo de se atear a guerra ci
vil, quo tanto me esmero em ov itar; c porque eu desejo 
sempre rol lia r a bondade com a JUStiça e com a salvação pu-

blica, suprema lei ~as nações, hei por bem, e com o parecer 
do meu c.onselho de Estado, ordeoar o seguinte: fica concedida 
amnistia geral para todas as passadas opiniucs polit1cas até á 
ela ta destu meu reul decreto, exclui dos toda vi:t dclla aquelles 
que ~a se acharem presos e ern processo. 

cc fodo o portuguez europeu ou brasileiro, que abrnçar o 
actual syslema do Brasi l, e estiver prumpto para rlefendê-lo 
usará. pot· dislincção, da llór verde ~entro do angulo de ouro; 
no braço esq•Jerdo, com a legcnda-JOrlepond encia ou lllOate. 
Todo aquelle, porém, que não quizer abraça-lo, não devendo 
parlicipar com os bons cidadãos dos beneficios tla sociedade, 
c.ujos rtircitos não •:ospeita, deverâ sahir do lugar Lm quere 
sade dentro ele 30 daas, e do Bras1I dentro de 4 mezes nascida
des cenlraes, c clous mczes nas marítimas, contados do dia em 
que fór publicarlo este meu real decreto nas re~ pectivas provín
cias do Brasil em que res1dir, ficando obriga•1o a soltcitar o 
competente passaportu. 

<< Su enlrutanto, purém, atacar o dito syslema e a sagrada 
causa do Bra ~tl, ou de pala~ra, ou por escripl.u, será proces
sado summarwmente e punado com todo o rl "cn· quu as leis 
impoem aos réos da lesa uação c pet turb••dOrCs

0

da tranquilli
dade publica. 

c< Nestas mt• ,;nws pPnas incorrerá todo aquellu q.ue, ncando 
no reino do Brasil, ~ommelte r igual atten tado . 

<< José Bonifacio ele Andrada e Silva, do meu conselho de 
Estado, e do conselho de S. M. Fidelissuna el-rei o Sr. 
D. João VI, e meu ministro c secretario de Estudo dos nego
cios dL• rei no e estrangei ros, ;ts::im o tenha eotcncliclo e faça 
executar, man~andu-o pubHcar, correr e expecl.ir por copia aos 
governos provmmaes do remo do Brasil. Palacto do Rio de Ja
neiro, 18 de Setembro de 1822 (Com a rubrica de S. A. R. o 
Principe llegenlo).-J osé Bonifacio de Andrada e Silva. 

<< E para conslar se mandou publicar e ufllxa r o présente 
edital nos lugares do co.tume. Rio, 21 de Setembro de 18:12. 
-José Clemente Pereira. JJ 

Carta que Sua illogestacle dirigio a S. A. R. o P1'incipe 
Regente do llrasil e seu de{cnso1· parpettw. 

<< ·Meu filho.-Não lenho respondido ás tuas cartas por se 
terem demorado as ordens das cõrtus; agora receberas os seus 
decfftos, e te recommendo a sua observancia e obediencia ás 
ordens que recebes, porque assim ganharás a estimação dos 
portuguezes, que um dia has de governar, e é necessario que 
lhes dês decididas provas de amor pela nação. 

« Quando escreveres lembra-te que és um príncipe e que os 
teus escriptos são vistos por todo o mundo, e deves ter cau
tela não só no que dizes, mas lambem no medo de la explica
res. Toda a familia real estamos bons; resta· me abençoar- te, 
como pai que muito te ama.-João. 

<< Paço de Queluz, em 3 de Agosto de 1822. » 

Resposta de S. A. Real. 

cc Rio, 22 de Setembro de 1822. 
cc Meu pai o Seohor.-T1ve a honra de receber de Vossa Ma

gestade uma cana datada de 3 de Agosto, na qual Vossl\fa
gestade me 'oprehendl:l pelo meu modo d~ escrever e falia r da 
facção luso-hcspan hula (se Vossa Mageslade me permille, eu e 
meus irmfio~ brasileiros lamentamos muito e muito o estado 
de coacção em que Vossa Magestade jaz sepultado); eu não 
tenho outro modo de escrever, c como o verso era para ser 
medido pelos infames deputatlos europeus e brasileiros do par
lido dessas despoticas curtes c:;.ecutivas, legislativas e judicia
ria,, cumpria ser assim; e como eu agora, mais bem infor
mado, sei que Vossa Magestade está postlivameJJte preso, es
crevo (esta ultima carta sobre questões ja decididas pelos 
brasileiros) do mesmo modo por que, com com perfeito conhe
cimento do causa es tou c~pacitado que o estado de coacção, a 
que Vossa Magestdde se acha reduzido, é que o faz obrar bem 
c:mtral'iamente ao seu liberal genio. Dcos nos livrasso se outra 
consa pensassemos. 

<< Embora be decrete a minha desherdnção, t•mbora se com
mettào todos os attenlados que em clubs carbonarios forem 
forjados, a pausa santa não relrogradará, e eu antes de morrer 
direi aos meus caros brasileiros: Vêde o llrn de quem se ex-
poz pela patria; imitai-me. < 

« Vossa Mageslade múuda,-me, que digo! mandão as côrtes 
por Vossa Magestnde que cu faça executar e e.xecute seus de
cretos; para eu os fawr executar e executa-los era necessario 
que nós brasi leiros livres obedeciJsscmos á facção: responde
mos em duas palavras: Não queremos. 

cc Se o povo de Portugal teve direito ele se constiluir-revo
lucionariamenle-csta claro que o povo do Brasil o tem do
brado, porque se vai constituindo, rer,peitando-me a min• e ás 
autoridades estabelecidas. 
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rc Firme nestes inabalaveis principias, digo (tomando a 
Deos por testemunh 1 e ao mundo intt•tro), a essa calila sangui
naria, que eu, como Principe RPgeolP. do reino do l3t'asil e seu 
defensor perpetuo, hei por bem declarar lodos os decretos pre
teri los dessas I'.ICCiosas, horrorosas, machiavelicas, dt•sorgaói
sadoras, hediondas e pcslireras c()r tes, que ainda não mandei 
executar, o lodos ns mais que fizerem para o Brasil, nullos, ir
ritos, in Pxequiveis, e como taes com um veto ab3oluto, que é 
susten tado pelos brasileiros-Lodos, que, unidos a mim, me ajo
dão a dizer: Do Po• tugal nad~. natla ; nilu queremos nada. 

« Se esla rteclar;;ção lão franca irritar mais os aoimosdesses 
lusos-hepanhoe>, que mandem tropa agut:r rida e ensaiada na 
guerra civil, que lhe faremos vêr qual é o valor brasileiro. Se 
por descouco se atreverem a cont• a ria r nossa sa~ta ?a usa, em 
breve verão o mar coalhado de co•·sanos, e a m1sena, a forue 
e tudo quanto lhes podermos dar em troco de tantos beneficio~. 
será prnticado contra esses Coriphcus; mas que! quan<IO C>S 
cle_sgraç"dos _po1tuguezes os conheccr·cm bem, elles lhes darão 
o JUSto premiO. 

cr Jazemos por muito tempo nas L• évas; hoje vemos a luz. 
Se Vossa 1\lagf!slade ca estivesse se ri a respeitado, c então veria 
que o povo brasileiro, sabendo prezar sua liberdade e iude
pendencia, se empenha em respeitar a auto ridade real, pois 
não é um banrlo de vis carbonarios, e assassinos, como os que 
tem a V1.1ssa Milgestade no mais i;;nomioioso captiveiro. 

c< Triumpb'' e triumphará a iodependecia brasilica, ou a 
morte nos ha de cu:;ta r. 

r< O Br·asil será escravisado, mas os brasileiros não; porque 
emquaoto houver sangue em nossas veias ha de correr, e pri
meiramente hão de conhecer mdhor o-Rapazinho-e até que 
ponto cheg1 a ~ua capacidade, apezar de não ler viajado pelas 
cOrtes estrangmras. 

r< Peço a Vo;sa .Mage tade que maorte apresentar esta ás côr
tes! ús côrles, que nunca forão geraes, e que são hoje em dia 
só de Lisboa, para <.We tenhão com que se divtrtão, e gastem 
ainda um par (\e moedas a esse thysico Lhesom·o. 

(( Deos guarde a preciosa vida e saude de Vossa Magestade, 
como todos nós brasileiros desejamos. 

rc Sou de Vossa Magestade, com Lodo o respeito, filho, que 
muito o ama e subdito que muito o venera.-Pcdro. » 

cc-A eoergica resposta do magnanimo Priocipe (diz o Es
pelho). dirigida aos facciosos que traçá.rão a carta precedante, 
abusando do estado de prisão e perf~ita coacção em que ty rao
namenle conservão o Sr. D. João Vl, acabará de dissipar as 
frivolas esperanças que ainda lhes inspirão e fomentão os ini
migos da santa causa do BrasiL 

r< Seus projectos de ambição se quebrão contrJ este rochedo 
ioabalavel. E nós, afortunados brasileiros, tendo á nossa frei) te 
o heroe, que nos honra com o doce nome de nosso irmão, sa
beremos sustentar a sua gloria e a nossa independencia contra 
os insensatos ataques de nossos assanhados contrarias, contente 
caua um de dar a vida 

r< ••••• por mandado 
r< De um rei que temos alto e sublimado. » 

rr A seguint0 pro~lamação, com que S. A. Real se despedia 
dos paulistas, é ainda mais uma prova da nobreza dos seus 
sentimentos e do constante alfecto aos seus brasileiros. 

Proclamação . 

« Honrados paulistanos !-0 amor que cu consagro ao Brasil 
em geral e á vossa província em particular, por ser· aquella 
que per·anle mim e o mundo inteiro fez conhecer primeiro que 
todas o syslerna machiavelico, desurganisador e faccioso das 
c()rles de Lisboa, me obrigou a vir t:ntre vós fazer consolidar 
a fraternal umão e tranqui1lidade, que vacillava e era amea· 
çada por desorganissdores, que em breve conhecereis, fechada 
lJUe se1a a dova~sa a que mandei proceder. 

r< Quandu eu, mais que contente, estava junto de vós, chegão 
noticias que de Lisboa os traidores da nação, os infames de
putados pretendem fazer atacar ao J3rasil, e Lit"ar--lhe do seu 
seio seu ctdensur. Cumpre-mo, como tal, tomar todas as medi
das que minha imaginação me suggeri r; e para que estas sejiio 
tomadas com a't!uclla madureza que em Laes c• ises se requer, 
sou obrigado, para servi r ao meu idolo. o Brasil, ~ separar-me 
de vós (o que muito sinto), indo para o Rio ouvtr meus conse
lheiros e providenciar sobre negocias de tão alta monta. Eu 
vos asseguro que causa nenhuma me poderia se r mais sensível 
do que o go lpe que minh'alma sofl"re, separando-me de meus 
paulistanos, a quem o Brasil e cu deve~ os. os bens que goza 
mos, e esperamos gozn de uma coosulmção liberal c JU
diciosa. 

cr Agora, paulistanos, só vos resta conservardes união entre 
vós, ,não só por ser esse o dever de tortos os bons brasileiros, 

mas Lambem porque a nossa patria está ameaçada de soll"rer 
uma guerra, que, não só nos ha de ser feita pelr.s tropas que de 
Portugal forem mandadas, mas igua:meule pelos ~eus servis 
partidistas e vis en.i ·sat ios, que entre nós existem atraiçoando
nos. Qnaodo as autoridades vos não arlministrarem aquella jus
tiça unparcial, que dellas deve ser ioseparavel, representai-me, 
que cu providenciarei. A divisa do Brasil deve scr-indepen
dcocia ou morte . Sauei que quHndo trato da c;~ usa publica nào 
Lenho amigos e vallidos em occasiào alguma. 

rr Existi trnnquillos; acau telai-vos dos facciosos sectnrios das 
côrles de Lisbt•a, c contai em toda a occasião com o vosso de
fensor perpetuo. Paço, em s de Setem bro de 1822.-Priocipe 
Regente. JJ 

Jlfoõimento da t1·opa em Pernambuco e deposiçao do 
governo. 

« Te1·m o de ajuntame11to ela t;·opa e 1JOVO neste senado 
pcn·a o que nelle se contém .-Aos 17 di<Js do mez de Setem
bro de 1822 annos, nesta villa do Recife e paços do conselho 
della, ahi se ajuntárão os actuaes juiz de fóra pela le1, verea
dores e procuradores abaixo-assign~dos, por s~rem cuuvocados 
pela força arn~ada e povo, e, sendo abi, se npreseotou, como 
corumandante da for·ça armada, o capiLão Pedro da Silva Pe
droso, c dis>e que a força armada e o povo , que se acha vão 
pn;sentes, tinhão deposto o actual governo desta província , por 
tHr ufficiado a S. A. Real o Principe Regente c defensor perpe
tuo do Brasil contra a tropa e p<>,·o des ta vi lia, lral ando-os de 
facciosas pelo acontecimento do 1° de Junho, o que, ouvido por 
este senado, respondeu que elle era um mero orgão do povo, e 
que só-servia de patentear a >Ua vontade quando era requerido, 
e que por isso receberia os seus votos até que S. A. Real não 
mandasse o contrario. ao que responderão que ja tinhão offi
ciado & junta eleitoral de Olinda para se nomear um governo 
leg~ l por Lodos os eleitores desta prov íncia, que por is_w só 
que• ião nomear um governo temporario, até que no adJunto 
dos eleitores se elegesse o que deve ficar permanente, emquanlo 
S. A. Real não mandar o contrario, e requerêrão mais que de
via ser o dito goveroo temporario de cinco membros, inclusive 
prm;l.denle e secretario, apezar deste senado ter opinado que 
bastava um governo interino de lres membros, como manda a 
lei; mas, sendo convencido pela opinião da força armada e 
povo, se pt'ocedeu a votos para o governo de cinco membros, 
e sabia para presidente Francisco de Paula Gomes dos Santos, 
com 81 votos, para secretario José Mariano de Abluqerque, 
com 87 votos, e para membros o padre rgoacio de Almtida 
Fortuna, c:om 74 votos, o tenente-coronel Thomé Fernandes 
Madeira, com f>f>, Felippe Nery Ferreira, com 42, aos quaes se 
dirigirão participações para irem á camara dn capital tomar a 
posse do esty lo ; e para Q.e tudo constar mandarão fazer este 
Lermo em que assignãrão com a força armada c povo; e eu 
José Maria de Albuquerque e Mello, esc ri vão da camara, o es
crevi.-Monteiro.-Lacerda.-Peixotp.-Caroeiro.-Castro. 

r< Seguem-se as assigoaturas da tropa e povo. , 
rc Está conforme. Hecil'e, 20 de Set~mbr~ de 18~2.-JQsé 

Maria de Albuqu~rqur c l\lello, e;cri ão da camara, esorev1 e 
ass igoei. - ·José Maria de Albuquerque Mello. » 

Cú·cular a tod(IS as camaras e capítaes-móres das coma7'
cas de Olinda e Recife, e a todos os comma11dantes dos 
corpos de 1• e 2• linha desta p1·ovincia, com '{.(S peque
nas d'i/ferenças que são relatira s a cada ·!1 n destes des
tinos. ' 

r< O governo temporario da pt oviocia de Peroaml;uco, eleito 
pelo voto geral do povo e tropa de,ta· praça, para suster as re
dt::as da admiobt rH çãu publica, no entanto que pelos eleitores 
de todas as parochias s~ baja de erigir aq uelle que h a de pro
visori~neutc govern ar, aLé que S. A. B. o Príncipe Hegcutedo 
Brasil outra co usa determine, faz saber a VV. SS. que no dia 
de hoje LonJOu a sua posse, a qual lhe foi conferi_d~' pelo se- · 
nado da camara da cupilal, e achando-su no cxerc1cto de suas 
fuucçues recommenda a essa camara que faç;J scieo les deste 
acontecimento aus po,os do seu dblriclo, Instruindo-os dos 
importantes motivos que occa!>ionárão esta mGdan~~· para CUJO 
elieilo lhes publlcan.\ o impresso, que com esle va1 Junto; e es
pera este gove•·no que VV. SS., cooperando quanto esteja da 
sua pa1le para se conseguir o fim a que nos propomos, d_a feli

.Cidade da patria, cu ide dtJ animar e tranqutllisar os habttantes 
do seu termo, desviando todo o receio de que possão es tar 
preoccupados relativamente á causa que tão glotio>amente 
abraçamos e protestamos a VV. SS. Palacio do governo de 
P~;rnombuco, 18 de Sctemb•o de 1822.-Prcsitlenle, Francisco 
de Paula Gomes dos Santo:;.- Tl1 on é Fel nandes ~ladeira.-
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tgnacio de Almeida Fortuna.-Secrelario, J osé Mariano de Al
buquerque Cavalcante. 

« lllms. Srs. pres idente e membros do senado da camara 
de ... 

« N. B . Aos commandantes dos corpos de 1• e 2• linha se 
accrtJscentou o seguinte: 

cc Outrosim participamos a V. S. que pelo mesmo povo e 
tropa fui acclumauo. e reconhecido governador das armas da 
província o Sr. Pedro da Silva Pcdrow, para que V. S. fique 
nessa intelligencia. e o faça saber ao dito seu corpo. >> 

cc lllms. Srs. Llo collegio eleitoral de Olinda.-A' sala deste 
governo veio uma deputuçãu de quatro orfi ciaes, em nome dos 
quatro corpos d11 1• linha dest praça, e uos indicáriio que os 
seus corpos se acha vão form ados. afim de protege•· as delibe
rações dessa junta eleitoral, relativamente á depo_ição de al
guns membros desta junta provisona, que pilde ser desagrada· 
vel qualquer O[Jposiçào que s; pretenda fazer, alim de obstar a 
esta pretenção; roga a VV. SS. quei• ão condescender em tudo 
o que ror relu ti v o á mudança dl!sle governo, puis que todos os 
membros delle instantemente pedem a sua demissão. 
~ C< Em nome de S. A. R. o Principe Rei!eute e perp11luo de

fensor do Brasil, e de todo o povo ela província, vai ~sta junta 
recommendnr a VV. SS. a paz c a ordem ~;m todas as delibe
ações dessa respeitavel junta eleitoral. 

« Deus guarde a VV. SS. Palaciu da junta provisoria do 
gon:ruo da província de Pernambuco, J(j de Setembro de 
1822.-Manoel Jguacio de Carvalho. pro-pre.identc.-Bento 
José da Costa. - Joaquim José de 1\Iiranda.-Felippe Nery 
Ferreira.-Laurentino Antonio Moreira de Carvalho, sccre .. 
tario. >> 

O governo temp01'a7'ÍO da provinci:J. de Pernambuco aos 
habitantes da mesma. 

cc Honrados compatriotas !-Entrando nós na ardua tarefa 
de que fomos encarregados pelo povo e tropa desta praça, de 
dirigtr o andamento elos ncgooios da província no curto inter
v alio de poucos dias, no fim dos quacs se ha de solemnemente 
eleger por todos os eleit"res de parochia vo.;sos legllimos repre
sentantes, aquelle governo provisorio que nos ha de reger em
quanto S. A. R. o Príncipe Regente elo Brasil o consentir; é 
de nosso primeiro rlever protestar-vos o decidido empenho em 
que estamos de promover a ordem e tranquillidade pnblica du
rante o tempo da nossa arriscada com missão ; não vos devem 
ser desconhecidas as causas que motivárão a mudança daquelle 
governo, que até agora vos regêra, emquanto estaveis deter
minados a seguir um syst~ma, que, não sendo o mesmo que 
hoje tendes jurado, é m1ster haJa ã testa da governança pu
blica pessoas tjue mereção a vossa con fiançn ; o governo tcm
porario, não se podendo lisongear de a possuir naque\le gt·áo 
que desejâra, com tudo não cede o passe em acrysolado patrio
tismo e sincera aclhesão á causa da patria, c porque lhe fal!ecc 
aquelln copia de luzes, necossaria para o exacto rll·sempenho 
dos Eeus sagrados dt:veres, espera daquellcs seus coucidadãos, 
que o quiz~rem coadJuvar, lhe hajão de diri::;ir as suas repre
sentações e comrnunicar as suas idéas por escripto, na certeza 
de que lhes serão acuitas do melhor grado, bem como Lambem 
já com a sua couperaçãoJ e meios que estiverem á sua disposi
ção para se conseguir o importantu Jim da salvação da patria, á 
qual com todas as nossas forças nos devemos sacrificar. 

« Pllacio do governo du Pernambuco, 18 ele Setembro de 
1S22.-Pt esidente, Francisco de Paula Gvmes dos Santos.
Ignacio de Almeida Fortuna.-Thcmé FernandesJviadeira.
Srcretario, José Mariano de Albuquerque Cavalcante. ,, 

« Outros artigos que não copiamos (contiuüa o Es1Jelho) 
têm por objecto promover a eleição da junta provisoria, o pro
testo dos membros dR junta deposta Felippe Nery Ferreira, 
Joaquim .José de i\Jiranda, Antonio Jo~é Victoriano Borges da 
Fonceca e Manoel Ignacio de Carvnlho, uma proclamaçã,l do 
primeiro, termo de posse do governo tumpornrio, outro pro
testo de Gurvasio, dirigidu à junta eleitoral de O linda, um ma
nift·sto do nuvo governo, etc. 

c< Com elfeito inslallou-•e o mencionado governo, e furão no-
meados: 

« Presidente, Allonso de Allluqueryue Maranhão. 
« Secretario, José Mariano Cav~lcante de Alb11querquc. 
« Membro, Francisco Paes Barreto, morgado do Cabo. 
C< Vogae;; : Francisco dl:' Paula Gomes, João Nepomuceno, se

nhor do eng•·nho Carahtl, i\lan oel lgnacio de Mello, teUl.mte
corouel de milícias, Francisco de Paula Cavalcante de Albu
quurquu. 

c< O deputado por Pernambuco :I; côrlcs ele Lisboa Manoel 
Zet:erino dos Santos: escrevendo a um seu amigo, memuro do 
ant1go govemo, lhe cl1z c:n um P. S. o seguint~: 

cc . Agora, á _minha janella,. vi dous _homens, que, por terem 
« b1gode, ereto serem, offic~aes, e \1 verão esta conversa : 
« A expedição sabe !JOr estes dous dias ; Lleve locar em Per
cc nambuco; se lá nos não quizerem receber vamos â llab ia 
« c de lá nos i.remos avistar c .. m os rs p<!rnambucauo~ pel~ 
cc parte do sul, onde temos grande partido; espero rega
cc la•·-me com boas loiras e com as mel hot·es moças fJIHl appare
cc cercm, e depois iremos a Pamaguá. 

cc As~im fal lá rão aque\les desasizados. que não puderão co
C< cob ra· seus nefandos desígnios. QuocllJi i omun avertant. 
« Esperamos que sejào l'ruslradas suas tenções pel<J valor dos 
c< pernambucnuos ll bahianos, que farão a est~s V erres ore
cc cebimento que merecem. » 

O SR. O. PEDJlO DE A LCANT.I..RA (i " IMPERADOR DO BRASIL) 

ANTES IJE SUA ACCLA.MAÇÃ,O, ENT~A NA àiAÇONAlllA.-lN

TRIGAS QUE UOUVERÃO E:"\TRE O CR,\NDE ORIENTE i,; O 

A PuS TOLA 00. 

lnstaliado o Grauuo Oriente, no dia 24 do Junho 
ele 1822, tendo .f:JOL' base as tt·es lojas anLigas, Com
mercio e Artes fundada ern 24 d!! Junho ele 1815 
llsperança de Nictheroy e União e Tranquillidade; 
subdivisões da p1·imeü·a, foi eleito grão-me:>tt·o o 
conselheiL'O José Bonil'acio ue Andrada e Silva, que 
occupava o ca1·go de primeiro miuistro do reino do 
Brasil, na regcnciu do Sr. O. Pedro, o, uo mesmo 
9rào-mostt·e, foi·ào apresentados os planos pura a 
muependeociu do Brasil, pam o que já de ante-mão 
tmbalha v a a loja Commercio e 1\rtes, como consta 
elas actas originaes, que lenho aqui presentes; e o 
grào-mesll'O qu.e já conservava os mesmos senti
mentos pela independencia do Brasil, os adaptou, 
e se poz com outros cidadãos pl'estimosos, á frente 
do movimento já principiado: no que tambem con
cordou seu irmão M:u'lim Francisco. Fot•ào então 
filiadas e iniciadas muitas pessoa~ tJroenüuentcs na 
politica, e de reconhecida· iustrucção. 

Por pt·oposta do gt•ão-mestre José Bonifacio, foi 
apresentado á maçonaria o Principe Regente o Sr. 
D. Pedro de Alcantara, sendo acompanhauo ao edi
!icio pelo coronel Luiz Pereira da Nobrega e rece
bido á porta pelo (hoje) conselheiro João Mat'tins 
Lourenço Vianna, onde, reconhecido, é proclamado 
membro effeclivo da loju Commercio e Arles. Tendo 
depois elevauo-se em gráo, !'oi em u mu assembléa 
do povo maçonico o Sr. D. Podeo J:lL'oclamado grão
mestre da ordem, cujo malbete recebeu. José 
Donii'acio, que não assistia áquella sessão, ou antes 
gente, que o·cet·cava, não gostou deste aconteci
mento, porque via enfmquecer a sua inlluem:ia po
litica, e preponuorancia. 

Na occasião em llUe o Sr. D. Pedro foi procla
mado GJ•ào-Mestre da maçonai'Ül no Brasil, o general 
Domingos Alves B1·anco 1\luniz Bart·e to, brauot• da 
loja Commcrcio e At·tes, recitou o discurso que 
aqui transcrevo tio propt·io o1·i~;inal manuscr·ipto que 
pát·a em meu pode1·, e qu& é concebido nestes 
termos: 

c< Respeitavel grão-mestre e illustru asserulll~-0 que sa be, 
ensine; o prudente, governe; e o sabio, rezP. Silo axiomas do 
sempre memoravel marqucz de Pon1bal. 

C< Não pudcndo haver justa lib~rdade, nem podendo existir 
algum povo quo possa chamar-se li_vre sem que tllnha o direito 
de !Jelição, c de exprimir as suas 1déas e os seus pensamentos, 
direito que, stndo imprescripttvel ~ inailenavel, •Ó nos Estados 
onde rege o despotismo não é respeitado : uao posso, portanto, 
tewer perante vús, Senhur, que em tantas e tão ddl'erentes l'ór
mas leudes manil'estauo todos os vu» os ass iduos desvelos e fa
digas a prol da liberdadll coostitucionnl, e Lia melhor ventura 
nacional brasi lica, o exprimir sem receio os meus pensa
mentos. 

« Bem sei Lle alguns, que para seus sinistros Iins partícula· 
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res, perfidamente buscando minar o edificio constitucional, 
andão, ao que parece, apostados a semea r sizani n, pretendendo 
introduzir ••nlre nós a discordia. Mas de certo não hão de con
seguir os seus iníquos fins, porque constituiçllo é uma sentinella 
que está alerta e precavida contra os perversos embusteiros 
occultos ou desmacarados. 

<< Rcspellavel lr.·.l\Jest.·. , ouvi-m<'. 
« As boas intenções tlos vo~sos amigos e amigos tla patria, e 

da i Ilustração e vant?.g<:ns do que mais lhe convem, se achão 
em grande parte 1 eunitla s nesta augusta assembléa. Seria uma 
reacção injusta, indecorosa e ingrata o duvidar. Vós contia-stes 
em nós, e ôós confiamos em vós. A vossa li rmeza nesta con
fian \a dE: via ser tão indossolu vel como o é a nossa, e portanto 
DãQ vos deveis abandono r aos c.tprichos e as persuasües dos 
nol!sos inimigos, fazendo-vos crêr que esta respdli.tvel assem
bléa maçonica, que tanto tem cooperado para segurar e manter 
o edificiu da ind~pendencia, e eleva-lo á ca tegori a du Impei'io 
pelos seus briosos e assíduos lraballlos, pelas suas luzes e dis
pcntlio, sendo todos os seus dcsvtlus firmar o tbmno, que vós 
diçnamente occupaes, cum laços de amor e de fidelidade, esta
belecer um codigo nacional que ol he para o bem commum dm 
povos, que Orme a solidez de seus dirfl itos e fóros, e que faça 
respeitar-vos, que seria capaz de se abandonar a vãos caprichos 
afrontar a vossa autoridade e mudar de opiilião. 

« Pr.,cavci-vos, R.·. G. ·. M.·., de embusteiros . Não vos 
abandoneis a enredos, a vão~ cap richos. Attendei que na crea
ção de um Imperio deveis ter em muita consideração qual é o 
gcnio que o póde conserva r ou iijue o púde dcotruir. Deos tem 
visivelmente mostrado que auxilia a nossa justa causa; nãn 
tral>albemos para que elle retire a sua omnipotenle mão para 
nos dt:ixur cahir nas desgraças e na confuslio, apa rtando-nos 
dos vínculos que nos unem c das condições do nosso pacto so
cial, tendo por clle o Imperador a prerogativa de fazer todo o 
bem sem ser rcsponsavel pelo mal. 

cc Se mãos ímp ias pela intriga pretendem apagar a sagrada 
tocha que nos allumia, sejão estes sacrílegos lançados para fóra 
do noosu gr~ruio, e sejão de;;lestados e os seu> nuwes apagados 
da tabella que nos honra . 

" E agora, R.·. G. ·. 111.· ., que, com a maior satisfação, esta 
rospeitavcl assembléa vos vê hoje reunido, e sentado no throno 
deste templo para es treitar os VInculos que o orgulho pretendia 
separar, pormitti que eu, como fraco orgão dos dignos mem
bros desta assemb1éa, vos sa ude respeitosamente, e vos lembre 
que vós hom.astes este recin to da paz, da vir tude e da união 
com a aceilaç~o da sua presitlenr.ia. 

« Tendes prescnciad'l quaes sóJ.o os honrados sentimentos, 
lea ldade e franqueza dos seus mem bros, e portanto estais bem 
ao facto do nosso legal compoi lamento. O ciume que se atiça 
contra a no~sa franqueza e lealdade por aquelles que preten· 
dem desvairar-vos do trilho que tendes seguido, vos queira fa
zer inuleis as nossas honrosas fadigas c a nossa vigilancia. Não 
aci·editeis que é por amor de vós, mas sim pelo bom sabor do 
despotismo que elles pretendem estabeler.er, acoberto da vossa 
auloridadc. 

c< Apartai-vos, digno Gr. •• M. ·. , de homens colericus e furio· 

de S. Paulo pelos successos do dia 26 de 111 aio passado, e ou 
tros que a este se seguirão, pondo-se em liberdade os que esli
verão presos. 

« Caetano Pinto de )l iranda I'IIon·cnel!;rO, dG meu conselho 
de Estado e do conselho de S. M. F. o Sr. D. João Vi, e meu 
ministro e senrctario du Estado dos nf'gocios da justiça, o lt>nha 
assim entendido e o façã executar com os d~spachos nccessa
rios. Pulacio do Rio de JoneiroJ 23 de Setembro d(l 18:2~ (Coro 
a rubrica d(l S. A. R. o Príncipe Regcnte.-Caetano PIDto de 
Miranda Montenegro. " 

Creaçao da aum·da civica e outras providen cias que se 
tomá1·ão (ex /. do-Espelho). 

" Entre muitas rroviJencias com qu'l S. A. l\eal se 
tem empenhado na prosperidade do Brasil, de que ó per
petuo defensor, memorarcmos os seguintes: 

u Por decreto de '18 de :Setembro houve por bem de
terminar que o escudo de armas do reino do Dra~il seja 
em campo verde uma espltcra armillar de ouro, atraves
sada por uma cruz da ordem de Chrislo, sendo circulada 
a mesma espltcra de '19 eslrcllas de prata em uma orla 
azul, e nrrnada a coroa rea l diamanLina sobre o escudo, 
cujos lados serfto abraçados por dous ramos das plantas 
de café c tubaco, como emblemas da sua riqu eza com
mercial, representados na sua propria côr e ligados na 
parte inferior pelo laço da nação; e outrosim que a ban
deira nacional seja cómposta de um parallelogramo verde, 
e nelle inscripto um quadrilatero rhomltoidal, cor _d_e 
ouro, ficando no centro o mencionado escudo . 

" Por decreto de 3 de Outubro creou c organisou a 
guarda civica, composta das classes dos mais dislinctos 
cidadãos , constando de um corpo de cavallaria e outro 
de infantaria, além de um estado-maior, formado por i • 
e 2" commandanLe, ajudante e secretario. Em cada um 
dos corpos o estado-maior será composto de major e aju
dan~. Haverá quatro batalhões de infantaria cada um 
cnm quatro companhias de 9á praças, a saber: capitão, 
tenente, alferes, 2 sargentos, 8 cabos, 80 soldados ; e 
dous esquadrões de cavallarid com 50 praças, a saber: 
capilãn, tenente , alferes, 2 sargentos, forrial, á cabos, 
40 soldados, o que tudo faz o computo de i.728 praças. 

" Por decretos de 2 de Outubro mandou crear nos tres 
batalhões de fuzileiJ'Os da cõrte mais um alferes por com
panhia, extinguir o lugar de iospector nas tres armas, 
formar do batalhão de caçadores Henriques um l.Jatalbão 
de artilharia de milícias, crcar no di:;lJ'iCLo dos Campos 
dos Goytacazes uma compi/.nltia de artilharia a cavallo, 
composta de 50 praças, addida ás brigadas de artilharia 
a cava'lo da cõrte, e, nnalmente, crear no~ districtos 'da 
lllh'l-Orande e Paraty uma companltía de artilharia, com
posta das mesmas 50 praças, llcandg addida ao regimentQ 
de artilharia el a côrte. '' 

Decreto e plano de orgnnisaçilo da guarda oivica. 

' sos. Por mais sci<Jnles que elles sejão nunca achão a razão, c só 
propendem para n crim e. Vós tendes sabedoria, prudenc<a, 
comcuimcnto e moderação; portanto não vos deveis abando
nar a malvados. Alalbai todo o ulterior pi'ogresso ela intriga, 
confiando dus vossos leaes maçons; e se é preciso, para per
suadir-vos, que recamos algutll sacrificio, permitli que aquella 
ficção, que a nossa lithurgia insinua, de escreverem os profa
nos com o sangue extrabidO das suas veias o juramento, que 
neste tem pro devem prestar, permitLI, sim, que se realise ; não 11 Logo que chegou a esta capital a noLicia de que Por
sejão as veias dos nossos braços ra~gadas: seJào , si m, os nossos tugal, em menoscabo dos direilos de igqaldude e liber
peitos na vossa mesma presença ; mandai-os ferir sem a me-
nor piedadtl, c então achareis em os noEsos corações gravada a dad c civil~ara este reino do Brasil, procl;.lmados tão so
vossa efllgie, c os caracteres de amor, de honra, uc lealdade, lemncmeute 110 art. 2·1 das bascE , projccta aggredir, e 
de constancia e fi rmeza para comvosco . · pela força tornar este iunocente c b1 ioso povo <).o llrasil 

c< Não serão, poi ém, est s mesmos ca racteres os que haveis ao abjccto anligo es tado de colou ia, patenteou-se a pu
encontrar nus co rações daquelles que atraiçoão c nos atraiçoão, blica indigna«ão; e os ltabitantes desta província, an,i
porquu nesses infames peitos só descobri reis os seus partícula- ma dos elo justo sentimento de sua ltonra e pumlonor 
res in teressP,s, o seu amor prClprio, o mais rclinado egoísmo, olfeodido, corrêrão a alis lar-se voluntariamente •Iara a de-
os seus torpes caprichos, a wtnga, a vmgança e o odio . :Mas 1 

se comtudo não l'ór bastantu tão precedida experiAncia, e se fesa de sua paLI·ia c de seus inaufcriveis direitos, peuin
fur de v~ssa vontade que esta uigna e virtuosa corporação não do-me que houv esse por bem de apprOHlr o iucluso 
exista, embora seja aboli Li a, mas não se lhe faça sem motivo pl ano , que á minha augusta presen ça <tingirão para a or-
ingratas inJ usli~as.=Disse. >> 

1 

ganisaçilo de um corpo, compoRto tias c.;lasscs dos mais 
dislinctos cid<Hlãos, com a denominação de-guarda oi-

Decreto ele 23 de Setembro de 18'22 mandando suspender vica. • . _ , . 
- a devussa contra os revoltosos de s. Paulo. . " En, qu~ a na.da ma1s allcnt? se_n ao a _prosperula~e, 

mdepcndencw e ltbenlade constituciOnal oeste Impeno, 
« Quc:rendo corresponrler ã geral alegria desta citladc pela cuj?s i~tcrc~s~s es,ro.utaneat~te~lejumi dcfe~d.er, sensível 

nomeaçao dos deputados para a asscmbléa gera l constituinte e a ~·IO I cpct1da~ p1 01 os de pat110t~smo, fidehdade e valor, 
legblativa, que ha de J·ançar os glori"sos e inabalavcis funda- he1 por bem, approvando o relendo plano, mandai· crear 
mentos do Impcrio do Brasil, hei por_hem que cesse e fique rte 1 nesta .capital uma guarda cívica, cuja duração penderá 
nenhum efl'eito a devassa a que mantlui procedm· na província das ci rc11mstancias que lhe derão origem, e que será 

I ' 
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regulada segundo os principias indicados no dito plano, 
que deverá ser logo posto em execução. 

" Luiz Pereira da Nobrega de Souza Coutinho, do meu 
conselho. de Estado, m~nislro e secr~a!·io de Esla.do dos 
negocias da guerra mtertno, o Lenha asstm entemlldo e o 
faça executar, expedindo parJ este effeilo os despachos e 
ordens necessarias. Paço em 2fi de Setembro de 1822 
(Com a rubrica de S. A. R. o Pr~ neipc l\cgcnle .-Luiz 
Pereira da Nobrega de Souza Conttnho. 

u Cumpra-se e registre-se. Paço, em 3 de Outubro de 
·1822.-Nobrega. >> 

cha a apresentar ao mesmo augusto Senhor uma cotli'C
niente representação por car\a, de qne damos a seguinte 
copia: 

u lllm . Sr.-A caunt·a da leal cidade tle \l nriana, por 
accordflo lavrado no dia de hoje 30 rlc Setembro, tem au
tori<ado n V. S., para, ent nom e da m~sma e do pov•J 
des(e lermo, apresentar a S. A. Real n carln indnsa , pe lot 
qual fi,z vêt• ao mesmo augusto Sonltot· que, ni'io só achn 
investido em todos os allrihutos que l.he devem compe
tir pela constituição, como rhcfe do poder execuli ·o, 
como que está acconlado snr elle no dia IZ de Outubro 

Plano da organisação da guarda ciuica . acclmnado Imperador do Ilrasil, celebrando-se não só as 
augustas cerimonias, que pede um tão allu c sublime 

« Scrú organisada com as duas armas de infantaria e I motivo, como da rem-se graç-as ao Todo-Poderoso pelo-; 
cavallaria e composta de um estado-maior, quatro IJala- favores oom que protege este reino. 
lhões de i'nrantaria e clous esquadrões de cavallaria. " Oeos g11ardc a V. S. ;\!ariana, rm camam de 30 de 

u Estado-maior.-Primeiro commandante 1, segundo I Setembro de 1822.-lllm. Sr. capitão-mót· .José loaqnim 
commandante 1, ajudante ·1, secretario 1, (Total) 4. da Rocha. (A~signados)-Agoslinho Marques Perdigão 

" 13atalhão de infantari<L-Esladu maior: major 1, i\lalheiro.-Lniz José de C.odoy Tones.-.Toaqnim Coelho 
ajudante 1, (Tol~l ) 2; companhia: capitão 1, tenente 1, de Oliveira Duarlr.-Josó Caetano Rod rigues llt~rta.
alferes 1, sargentos 2, forriel 1, cabos de esquadra 8, fgnacio José Rod rigues Duarle. » 
soldados 80, (Total) 94. 

· u Cavnllaria.-Estado-maior: major i, ajudante 1, 
... (Total) 2; esquadrão: companhias 2; companh~a: capi

tão 1, tenente 1, alferPs 1., sargentos 2, fonte.l1, ca-
bos 4, soldados ltO, (Total) 50. . _ . 

" Hecapilnlação,-Estado-matOI:, 4; batallio~s de m
fantaria, quatro, !..512 ~ esquadroes de cavall<mn, dons, 
202. Estado completo, 1. 718. 

" N. B. Esta é a força com que presentemente se po
derá oraanisar a guarda civica; m>\s, acontecendo aug
mento d~ alistados, podem-se formar companhias francas, 
até que havendo quatro de infantaria, se forme um novo 
batalhã~ ou duas de cavallaria, com fJUC se forme um 
novo esquadrão. 

u At·mameolo.-Infautaria: espingarda, ca na na; ca
va lia ria: espada, pistola. 

" Fardamcnlo.-Será publico no figurino. 
u A guarda civica júmais se r~unir.á sem ord~m do seu 

primeiro commnndante ou sem tmmJnenle pengo da pa
Lria; neste caso se reunirá em consequcncia de um sig
nal que se tenh<: fei~o conhecer; e qt.te se não confunda 
com o rebate ordmano de fogo . Este stgnal será o de tres 
tiros de canhão, dados 'lmccessi vamente, c quando se Le
nha feito ouvir o Loque dos sinos. 

<< Os majores do$ corpos elevem ter antecipad~menle 
o detalhe ela força, que deve ao toque de rebate Ir fazer 
a guarda dos dilferentcs estabelecimentos publicas e real 
paço, postando-se com os seus corpos no.s seguintes pon
tos, onde devem esperar as ordens do pnme11·o comman
dante da guarda civica, on ellas sejão para a reunião to
tal da guarda em um ponto, OL< para a formatura de 
destacamentos de voluntarios, que desejem o lugar de 
homa ús tropas da ·t• linha quando ellas ataquem o ini-
migo. . . 

" Pontos de reunião.-!" batalhão, praça da Couslttm
ção; segundo, largo do Capim; terceiro, largo do Paço; 
quarto, largo da ,\juda; i• esquadrão, campo de Santa 
Anna; segundo, largo da Lapa. . . 

(( Paço, 25 de Setembro de ·J 82~.-Llllz Pcretra da 
Nobt·ega de Souza Cou linho. u 

Mani{eslaçaes em 11Jinas-Geracs. 

(( o correio de Minas (e~Ct·eve o Espelho) nunca veio 
tão rico como nesta occa~ião. Não são as preciosidades, 
que a induslria extrahe das entranhas da term, que hoje 
ostenta esta bellu província. O nobre patriotismo que 
anima soas acções, o constante .a!Teclo ~o h.e roc que .afu
aentou do seu seio a anarclua c a mlrtga, é o rltgno 
~bjecto das nossas admirac;ões. 

" Sabemos, por cartas dignas de todo o credito, que a 
camara, clero, nobreza e povo du Mariana, assentou no 
dia 30 de Setembro que fosse S. A. l\eal acclamado lm
peradot• constitucional do .Brasil no dia 12 de Outubro, 
e para isso aulorisou o capilão-mór Joaó Joaq11iut ..La l'l.o-

" Na villa de Quclnz e em rill a-H icll se pt·aL icou o 
mesmo no dito dia 30, e consta por cartus vcl'idicas de 
S. João de EI-RP-i que. no dia 1• ele tle Outubro se congre
gava a c;\n.ara, clero, nobreza e po"o pam o mesmo lim. 

u Isto junto ;\q nella rept·escn ta<;ão de UariJaeena,traos
cripta no n. 93, lltOSlra o c~pir1lo desta riquissinta pro
vincia, que felizmente é ltoje o de todo o Brasi I. 

Estado de Per11ambuco. 

u Cartas de Pernambuco, dirigidas á pcssou de muita 
fé, e datadas de 18 de Setembro, dizem que houvera 
gramle mnclança . no estado polilico daquella província, 
alterando-se inteiramente o governo, sendo os seus mem
bros os cxue em Goyana rlerão origem á nov:l ordem de 
co usas (Consta-nos que ficára o memb1 o Folippe Nery 
Ferreira). 

(( Esperão-se gt•artdes bens desta mudança. Cartas da 
Bahia de 2;) do mestuo mez accusão noticias de Pcmam
bnco até 1.9; confirmão o que fica dito, c accrescentão 
que um ou dons dias antes rorilo convocudos os membros 
da ~nla para livremente declararem seus senltmenlos 
aeerca das côrtes e do Priocipe. O partido do Príncipe, 
qne é mui forte, tem deposto ns que ct•ilo favora v eis ú an
tiga ordem de causas, o qne se fez sem saugue. 

Estado da Bahia. 

u As mesmas cartas dizem o seguinte: 
(( Aqui as causas permanecem no mesmo es tado . Uma 

" porção de iudios e brasileit os Lêm->c approximado a 
<• duas legnas da cidade; e tem ltttvido escaramuças ~n
" Ire ellcs e os vaodalos. De ambas as panes tem ltavHio 
u pouco Silll't;'Ue. Ante-hontent \'23 de Selclllbro) o coro
" nel do~ lusitaBOS, com outro official, salti.rão a eocon
cc trar-se corn os iudios, e depois cad;1 um delles tomou 
(( diversa dit·ccção para os cercarem. Os índios s<~ llirão 
(( repeolittamente do mato, matárão o ravullu do gene
" ral, c ferirão ao mesmo em Lres parte> , o que assustou 
u e põz em fugida os emopeus. » 

Rio-Grande do Sul.-O general e gouel'l!adof interino das 
armas da provincia de S. Pedm tis 11·opas ela mcsmn 
7'Cttnidas em. gl'ande pa!'ada na praca de Porto-Alegre 
a 16 de Setembro de 182 2. 

u Bt·avos e fleis companheiros dP armus.-tlttão é só 
sobre o campo da honra, onde costumacs valerosamen~e 
domar a fottnna dos combates, qne nos devemos reumr 
e r.on"ratular. Aili me uesvaneço IHtl'c t· sido 10sso cama
nula 

0

coostanlc, e igunl nus lraballws e na glona ; hoje 
vos chamei n llSLe lugar para vos transmillir na lingun-
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gcm elo coração a mesma in~teuui clad e de sentimen tos. 
I\ qua lirl arle ele general e governador das armas, que me 
1 ecaltio 1wla antiguidade da minha pa tente, me impõe, 
além dos deveres de tão decoroso titulo, o de vosso oro
ta ctor, vos~o amigo c o de prime iro solrlado em sacrifica r 
tudo em clef,~sa, r a bem d11 minha e rossa palt·ia. 

,, So ld a los ! Crêllc-mc, os meus rs fo r·í~O<; em promover 
OS VfiSSOS Sl' lcl os, OS \'OSSOS SOCCtt fi'OS C V~rtCÍIIlCnlOS, não 
serão l'as palavras protes tos rutcis ; o 1'csso genera l é tle
masiadn sinccr·o ~ara I'OS enganar ; o' filhos, que têm por 
tlivisa c juramento immolur a lida pela integridad~ de 
srus lares, são os primeiros r.redores aos su ll'ragios de 
suas finanças. 

« Eu sei por obrigação o seu estado : os runcctonados 
de sua administração são honrados e cid adtws probos ; 
coufiai em mim c nellt•S, que vos farão a justi ça e tlistinc
ção que mereceis. 

u Calllill'iHlas! Assás tendes provado que amais a dis
ciplina, porque sem ella niTo teríeis colhido os louros de 
EjUe vos or11.ris. O vosso ge neral bÓ ros quer recommeu
unr ohedi cnc ia e respeilo êlll go ,·erno da província, e aos 
l'os,os chefes c officiaes de todas as clas~:cs. Sustentai 
com <I ignidat!P, va lor e palriolisme os sng ratlo; direi los 
tia e>tusa elo l:lrasil; ella é a causa de todos os brasileiros, 
ainda hoje ameaçados com griiiJõcs colo niaes. Que in
sulto ! .Qu!' indig nidade ! 

" Sottl;~dos! Ei-a, u~pac~o socia l hrnsiliensc está. entre 
nós com independt• ncia absoluta; ellc serú co! locado no 
sauctuario da lei pelos nossos depu tados, e n in compnra
vcl Príncipe 1\cgente deste rei nt> é a sua égitle ; nós lhe 
transmillimos dignamente o augusto titulo tl c protector 
e defensor perpetuo dcs1e rico e vasto lmpel'io; Lemos 
peito, armas .e ra'l.iío ; somos S?ldatlos e amigos tio uos;o 
heroe: nada !alta; seremcas felizes. 

ta Viva t: l -rei constituciorlal t Viva o lJrincipe negen tc 
constitucional ! Vi vão as côrtes do Brasil ' Viva a uniiTo 
luso-brasilicnse e viva a fiel c invencível tropa desta pro
víncia !-Jorro rtc Ocos i\l enna Uarreto. " 

SUA ~IAG.ES'fADE O SR . D. PEDRO 1 RACTJF!CA O I'ADROA DO 

DO DIPERIO NA !MMACUJ,ADA CONCEI ÇÃO DA SOBERANA. 

RA I NHA DOS ANJOS , ~I.\niA SANTJSSI!!A. 

petuo, c gener.tlissimo des e Imperio, vos vem mimosear 
en tregando-vos em vossas prorrias mãos aquellas ban
deiras, que rm breve vão tremular entre nós, caracteri
sando a n03Sil inde~ndeucia monarclrica conslitucinnnl, 
que, apezar de todos os reve1.e·s, será sempre trium
phante. 

te Logo que os exercitos perdem os eslimulos da llonra, 
e a obediencia, que devem ler ao poder •·xecnlivo, 11 or
dem, c a J,az de repente é substituída pela ana•·chia; mas 
quan do elles são, como este, que tenho a gloria de com
mandar em chefe, cuja div!sa é va lor, 1·e.•peilo e obedien
cia aos seus superiores, os cidadãos pacificas conlüo r:om 
a sua segurança indivitlual, e de propriedade, e os per
verso,; relirão-se tla sociedade, succnmhem, ou co n
verlcm-se. 

« Quando a patria precisa ser defendida, e o exerci to 
tem por divisa- Indcpendencia ou morle- a patria cles
cança lranquilla, c os inimigos assustão-se, siTo ven cidos, 
c a gloria da nação redobra o brilho. . 

t< Soldados, não vos recommcntlo valor, porque HÍS o 
tendes, mas sim vos asseguro, que podeis contar sem prt!) 
com o vosso ge nera líssimo, nas occasiões mais arriscadas, 
em que elle sem amor á vida, c só á pall·ia vos conduzirá 
ao campo da honra, onde, ou Lodos morreremos, ou a ~a usa 
hn de ~et· vinl{ada : Soldad os ! qual será o nosso prazer, e 
o das nossas fa:uilias quando ao seio dellas voltarmos co
bertos de lou ros, nos vir·mos rotle:l'los da cara esposa, e 
elos filh os, e lhe dissermos. - aqui me tendes, quem de
fende o Brasil não morre, os nossos direitos são sagrados, 
c por isso o 0Eos dus excrciLós sempre nos ha de facilitar 
as victorias. -.com estas bandeiras em frente no campo 
da holll'a des truH·cmos os nossos iniJuigos, c no maior ca
lor dos combates grilaremos constantemente viva a Inde
pendencia constitucional do Brasil. Viva, viva. -liltPE
RADOR.u 

(( o6ando as bandeiras se desenrolúriio, e a~ mesmo 
tempo se arriárf10 as antigas bandeiras dos fortes, e navios 
da armada imperial, e se içúrão as novas bancleiras, forão 
es ttrS saudadas com uma salva imperial de 10:1. tiros, e as 
costumaclé.s descargas ele mosquetaria. 

tt No dia 1.2 dirigio o secretario de Estado aos consules, 
c age nlcs diplomaticos das na~ões estrangeiras aqui resi
dentes exemrlares do decreto de 18 de Setembro de 1822, 
que fixou, e estabeleceu o csr uuo das armas deste lm
perio; as quaes sendo communicadas aos commandantes 
das fragatas ingleza e {mnceza surtas neste porto, óérão 
oc~asifio a qnc no dia seguinte fizessem o devido cortejo. 
ás novas insignins do Imperio Br·asileiro; it;, ndo a bane\ 
de ira imperial no tope de proa, e sau lnndo a cada uma 
dellas com uma salva. n • 

O ministro José !Joni {âcio faz e:tpedir 11ma r.irc1~la1· aos 
presidente/i e camara J das provincias cón:m o espi1'ito 
revoluciona1'io. 

Tendo o gove rno do Sr. Pedro I, dado ao lmpe
rio o cslandarle nncional, foi escolhido o dia de do
mingo 10 de N6vcmbt·o de 1.822, em que a igreja 
ea tholiea celebra o infalli vel patrocinitJ da SanLis
~ima Vil·gom e Senhora, ruinba dos céos e da 
ICI' I':t 1 para ser l:lenzitlo o tlito es Lan d:r etc, n nesS<t 
mesma occa~iilo f,Ji r·ael.illa;arl o, pot· ricto de piedade 
religiosa , a pt•ovisão de 25 de Mat·ço rir. 1616, 11cla 
qunl 0 re i de Portuga l O. João [V , tomo11 a Divina 
Senboru, sob a invoca~ão de sua Immacnlttd a Cvn
ee!::uo , por parlroei~'a do reinv de PorLugal c do-
tn llltos a clle pe l'lcncentcs. I " Tendo-se fdiztHcntc descoberto pelo brioso c leal 

povo·~ tropa desta côrtc, c pelos procur:Hlores ge raes das 
"Na tatde deste dia, em que na capella ímperial hou ve, p1ovincias, no dia 30 tle Outubro, uma facção occulta e 

ua fór ma do CllSlunte proci ·s;io com ass i ~ tencia o senaclo lltnel;ro~a de fu riosos demagogos c anarchistas, contra 
da caHwra concorrerão au largo do Par;o tod11 s as tropas qu em se está devassando judicialmente, os quaes para se 
de guarniçiTo tla côrte, a tfliCtll dcpo:s tle bc· nzidas as han- exa ltarem ao:; mais lncrativos empregos do cHado sobre 
leirati pelo Exm. e nvny. bispo c:1pe llãó- mór, f'orão tlcs- as ruínas do throno imperial, e da relicidade do Brasil, 
trih1Jidas pelo· re,pectivt>S chcl'es, que as rccebêrão da onsavão temer·ar·ios r.om o maior macllia1ilismo, calumniar 
mão do mini.tro, c secretal'io tlc l::statlo dos negocias da a ind•.1bilavel constitucionalidade do nosso augusto Impe
gue•ra, e este de S ~J. Imperial. l·adot·, e dos seus mais fi eis ministros, ineutindo nos ci-

« Depois o mesmo augus to Senh or· tomando o com mando dad ftOs incnutos mal rundados receios do velho despotismo, 
da mesma trop<l, lhes dirigin a ~rguinte falia(' ) : que nunca mais tol·na1·á; ao mesmo tempo qnc com a 

o/dados de lodo o exercito du l mperio! 

•• E' hoje 11111 dos grand es dias que o Brasil Lem lido : é 
hoje o dia, em lJU e o vosso !mperatlor, vosso defensor per-

(') Ga::11ta do Rio. 

rnaiot· perfidia se scrvião das mais baixas e uogcntas adu
la ções para pretend erem ilfudir a vigilancia de Sua Ma
gcstade Im peria l c elo govemo: e constando let· sitio um 
tios pa évios cuidados dos solapados demagogos ganhai' par
lidarias em todas as províncias, para o que espalhavão 
emissarios. que abusassem do 1.eln, que ellas devem ter 
pela. ua liberdade r.onstilucional, liberdade que Sua Ma
ges tade [mperial tan tas vezes jurára, e que tanto tem pro-
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movido com todas as suas for~as, 0omo é patente ao 
mundo inteiro: tendo jâ o mesmo augusto senhor conhe
cido os traidores e seus perversos e manhosos desígnios, 
CQrn que so propunhão plantar c disseminar desorrlens, 
sustos e anarchia, abalando igtwlmcnle a rrpulação dogo
vern<>, e I'Ornpenclo assim o sagrado éln, qnc deve unir 
todas as provincias deste grandioso lmpclio no sru centro 
natural e commum união, donde só1uentc lhe póde provir 
força, prosperidade, e gloria; manda pela SI;CI'Naria de 
Estudo dos negocias do Imperio, que os gol'ernos e ca
maras das provincias, a quem e~la fôr ex pedida, cnidem 
sem perda de tempo em vigiar e descuhrir cum -todo o es
mero e aclividacle quaesquer ramiO raçõcs des te in fe mal 
partido, indagando qnacs scjão seus agentes e cmis,a rio~ , 
por meio da mais rigorosa devassa; e logo que es tejão 
sufficicntemente illustrados a este rc~peilo, tomem imlne
dintamente com ca ntela e energia lodas e qu ;tcsqner pro
videncias1 que exigir n paz ll s o~.:ego das pro,incias, e a 
salvaçlío elo Estado, isto debaixo da mais rigorosa rcspon · 
sabilidnde ao Imperador e á nar;ãú; e de todo n seu justo 
procedimento darlío in1mediata conta pela c.ompetente 
secretaria de Estado, parn subir tudo ú augusta presença 
de Sua \lagestade Imperial. Palacio elo 1\io de Janeiro 
em 11 de Novembro de 182!2. -José Bonifacio de An
drada e Silva.» 

Cidade de Mariana. 

u Senhor. - A cama r a da leal cidade de ~! a ria na, em 
quanto pelo seu delegado, não sol,e á prese nç<t augusta de 
Vossa Magestade lmperial , apressa-se em ir, da maneira 
que lhe é dada, beijar as henclicas miTos do seu libertador, 
e congratular-se com Vossa Magesta<.lc Imperial pelos por
tentosos acontecimentos do dia 12 do correnl r . 

u Sim, augusto Senbor, o dia i2 dtJ Outubro, celebro na 
!Jistoria do mundo, por haver n•~ ll e o empreiJcnJedor Co
lombo deparado com a mais rica, e v a> lu po r{'ã • do globo : 
esse dia faustissimo aos IJra .:;ilciroti , por ser l l nala licio do 

' mais liberal dos p1·incipes e (por ventu r:-1) dos homens, 
marcou finalmente a mais brililante, e gloriosa época nos 
fastos americanos: elle trouxe o complemento dos repe
tidos vaticinios ele profundos, e abalisados polilicos; nell e 
a camara., cl~:ro, nobreza e povo desta cidade, e seu lermo 
solemnemente, proclamárão a suspimtla Independl" ncia, 
debaixo da perpetua defencão de \'ussa i\lagestade Impe
rial, a quem com o grito unisono "da gratidão, acclamárão 
entre arrebatamentos de exaltados enthusiustno, sen Im-
perador constitucional. ' 

11 Da acl.n, que ora levamos á augusta Jlrescn<;:a ele Vossa 
Magestade imperial, ver-se-ha o magestoso anuamcnto de 
tão sezudo, e impol"lante acto, ver-se -ba, que uma pru
den"tc, e madura reflexão (nunca pueril c facciosa preci
pitação) nos de terminou a baldar os machiavelicos pro
jeclos das ci}rtcs lis!Jonenses ; ver-sc-ba lin~lme ute a 
coherencia dos nossos principias. e da s nossas aeções, e 
que tudo caminha para o-grande systema ela bem enten
dida liberdade constitucional. 

" Digne-se Vossa Magestade imperial aceitar os pro. 
testas da nossa ol.Jediencfa, e Od elidadc, c bem assim a 
ratificação do no~so juramento, em ohser1·ancia do qu al, 
e para sustenl"ar na cabeça de Vossa Mag1!stade Imperial 
o diadema conslilncioual, pequeno será para us no,:;sos 
desejos o sacrincios de cabecla~.:s, e vielas, 

"A' pessoa augusta de Vossa Magestade Imperial gunrde 
Deos muitos nnnos, como havemos mist~r . ~larian 11 , em 
vereação de 19 de Outubro de 1822.- Caodido Jo,é de 
Araujo Vianna.- Luiz Jcsé de Codoy Torrns. -José 
Lopes da Cl'llz. - Joaquim Coelho de Ulil'eira Duarte. -
Ignacio .Joaquim fiodri gues Dual"lc. 

<• Manoel Caetano illachaclo de Magalhães . cavalleiro 
professo 7UL o1·clem de Ch1·isto, esc ri vdiJ proprielal'io da ca
mam desta lea-l cidade de AI aricma. 

u Cert1lico, que revendo o livro ele accordãos numero 
dezoito, nelle a folhas cento e se tenta e oito se acha o ler-

• 

mo de vereaçã? do teor seguinte.- AcoJ·dão em \'e reaçfto. 
-Aos uoze d1 as do mez 1te Outn llro de mil oit o.:entos e 

vinte dou , primeiro do lrnperio bJ'a!>ilie n ~ •, <.l ia natali .:io 
do muito alto e augusto Cesar o Sr. D. Pedro de Alca n
lara, no;; paços do cnnsei !J o desta leal cidade de ~tariuna, 
á~ duas horas da tardu, 11 11 de a maior pUI'tt\ :los il nhitnn tes 
de todos os es tados, ordens, t) jcrarchias SI' nn io nos e
nadores actu; tcs , ao Dr. juiz de fóra, e presidenl r Cn ndido 
José de Aranjo Vi <t nna, o Dr. Luiz José tJ ,, Codoy To rres , 
ptimeii'O veread or, o capitão José Lopes da Cru ;-., seg1111tlo 
vc rcadnr, o guunla-mór José Cnc lanu llodrigues !lona , 
te1·ce iro ,·crc<tdor, o C<tpilao lg naciu .J us•' 1\odrigue; Duarte, 
procurador, comigo <.>scril'àO do lll i.'S II I') senndo, unani 
men te acc lamàrão por prime ir•) lnlpCr<trlor do ll rasi! ao 
Sr. D. Pedro dt• ,\ lcant<u·a, S()ll regt• ntn. r pe1 pet11o d.:
l"ensor, e logo se aprE-sentou o senado ent o pantamal do 
mesmo p a~o do cnn e lho, e á face do povo c t 1 opa, 1 os
Latia na p1·nça fronteira o ex- \'ereado r, prin 1eiro do anno 
trousacto, o ca pilfío An loni0 Alves de iVJ c;quil a <lC~ I·n rolou 
o es tandarte, e o primeiro aclnal l'erea1lor o ll r. Lni1. José 
el e God oy Torres, deu em voz al ia , o intcl ligivcl os se
guintrs vivas. - Vi va a nossa san ta religi ão! Viva a I ntle
penr. ia do B1·asil! Viva a asscmbléa ger,d conslituin le e 
legislativa do Brasil. Viva o [mpemll nr O. Pedro I. ! Vivil 
a !mpe•·atriz do Brasil e a dynaslia de .B1·aganc;a im pera n1e 
do Brasil! Viva u povo constitucion al <lo llt as il ! E á t\d dil 
um dos quaes r.orrespondcu o po1·o e trop•• r.om enlh\1 -
siasmo superior a loda expres ão , c irn mediatnmen te tlen 
a tro pa desca rgas de mosquelari:l, seguidos de 21 lirus de 
ronqucirus. 

<I Conc luido assim este primei ro ne to scgnio o senado 
acom panhado do povo e tropa jJélas ru as pu bli ca cl es ta
c!Li ade , ricamente ornadas, r n l 1 e r.on li n uarl os repique de 
s1no ele loclas as igrejas, e farão ler ao lugar du chafa1·iz, 
que Oca no cc nl I'O da cidade, onde es lava um lnhlarlo, a 
que subio o segundo vcreado1· o on pilão Josó Lopes da 
Cruz, qu o deu os me.s mos vivas, que os pl·imoiJ·os, e a cada 
um destes l"oi com ignal enlhusiasmo respond ido pelo povo 
e tropa, e seguirão-se outras tres descargas ; acaboda a 
acção des te lugar continuou o senado, povo e t1·opa a sua 
d1grcssfto para o largo da rathedral onde se üchava le
vantado um pnlpilo, a que sn bio o terceiro vereador 
g\lal"rl a mót· .Tosé Caetano Rod rigue~ Horta, l"t' pelio os 
mesm_os vivas , qu e farão igualmente cor1·es(londidos, e 
cum 1gu:tcs desca rgas. 

" De[lois do que entr{u·.Xo coojunctamentc paN a ca
lhedral, aonde, exposto o Santissimu Sar.ramento, se en toou 
solenmimen1e o Te-Dertrn laudnmus ; o qne O neto se <.li
l'igiriio o se nado, povo e tro[ln , para os paços do co nse lho, 
aonde sobre uma mesa ~e aclta va um m i~sa l abe rto, c a 
imagem tio Se nhor CruciOcado; r nliío o senad o tomando 
o lado direito, e ficou do lado op(los to o vigario gcral. .e 
governador do bi :; p·ll.lo Dr. tllarcos ,\ nlonio 'l onl ciro tle 
Barros, em attse ucia do Exn1 . preladll, o qu d defc rio o 
;uramonto ao Dt·. juiz de fóra prcst-l entc Candido .Jus é de 
Aranju Vianna, que pondo a s•1a m,"i o díreita sobre os 
Santos E,•angelh os, jurou da manetra seguin te : que cll e 
reconl1ecia por primeiro Imperador co nstitu rio nal do 
Brasil o Sr . D. Pedro t, perpetuo defensor do l31'1lsíl, ha
vendo solem nemenle por declarada a ~ u a indcpend cncia, 
e que pela sua perpetuidade d.trá a vida, p1·estnndo o 
mesmo SenllOI' juramento ele gna1·d 11, ma nl cr, c defend er 
du sua parte a conslituiçlío polilica, qne llt.H a assembléa 
geral constiluinte du Brasil: recebi,to ass im o <li l.o jura
mento o _ass ignuu no livro cornpelen le, e destinado para 
es l<tS aSSJgnaturas. 

u Oei< UiS du ljUC O 111 CS iliO miui, [ro defe l'iu peJa IUeS JJJ il 
fórlll a e teor juramento aos actuac, 'crcadurcs, pl·ocu
r; ~ c\ o r , e escrivão do >c nado, qne R•s ign;\rão ig naltncnt.•. 
Segu io-~e a pres l<tr o identieo jurautcnlo o governador, c 
viga rio geru l do lJi ~pa <.l o , e eo nsec ulil'illllente o pOI'O e 
tropa, c por ultimo foi acco1·Jado em íh ,u· o prazo de lres 
me~es a lodo o cidad.w, e wui 1o princ:1pa lmcnte aos em
pregados para nos dias di.l camara< e <tUdie ncias p rc~ t a
rem seus juramentos, depois do que n:io o fazendo consi
derarem- e como inimigos da nossn imlepcnueueia. 

" E para CJnstar mau ú. 't r.Io fazo1 e3le Lermo , que assig-
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uát·ão ucpois de liclo por mim Manoel Ca P.tano Machado 
de ' TDgallilics, escrivão da cama r a, que o escrevi.- Can
dido José de Araujo Vianna . -Luiz José de Godoy Tones. 
- José Lopes d;t Cruz.- José Caetano Hodrigues Horta. 
- ["tiUcio José 1\odrignes Duarte.- Manoel Caetano Ma-
rlta:'io de Magalhães (Cunlinuão as a,;signaluras) . 

" E nada mais conlinlta em o dito livro, qnc o con toudo 
aqui betn c fielmente por nutwJalo tia camaTa. fiz passar a 
prcsenre certidão, e ao d1lo , e na verdade var sem cousa 
flUe duvida faça a ler, econferir, c aclwr em tudo con
forme, em fé do l(lle a subscrevi, conferi, e assignei nes ta 
lea l cidade de ~In riana aos der.enove dias do mcz de Ou
tubt·o de rui! oitocentos e vintr dous annos. -i\lilnocl Cae
tano J\laehado de ~lagalhães, escrivão da camara, que a 
~ubscrevi, conferi e assiguo. - ~Ianoe l Caotano Machado 
de i\fagulhães . ., 

Vil/a l!ic:a. 

u Senhor . - A camara de Vil la Hica lrwlo feito subir 
,,o co nhecimcnlo de Vossa Magesrade Imperial, por ,·ia do 
governo provisorio desta provinci~, 11 copia do accordão lta
yido elll caman• ex u·aonlinaria no clia 30 de Setembro pro
xirno pa. ~ado, em que foi unânime, e livremente assen
tado, que no dia 4 :l de Outubro se proeede1:1a r.om toda a 
solemnidadc ú proclamação da Jndepentlencta do remo ~o 
Brasil assim como Vossa Magestade fosse acclamado pn · 
mein/ ltuperadot· consli tn~ionu l; hoje po.rém aL•lOrisa ao 
commentladnr José Franctsco de ~lesqmtu, pal'il que da 
parte da mesma cnmara beije a imperial mão de Vossa 
Magcstade, c apresente a Vossa 1\lagcslade esta car~la acom
panhada da ne La do dia 12, pela qt.Jal coust~ que t.a~. felizes 
succcssos tivcritO lugar no mencwnado dta, que JU mar
cando na historia a época da descobert.a da A~ ·nca, nos 
fnstos do Brasi l será inclelevel pelo felrz nasCimento de 
Vossa Magcstade; pela sua gloriosa accl~rnação como.pri-
tueiro lmperaôor constitucional do l:!rasii. . 

u Cumpr'ir•ia a camara, como orgão de um Jl.ovo .livre, 
apresentar a Portug11l, ú Europa c ao mundo rnlmro ~s 
motivos que o determinúrão emprehenrler, e e~ecutar.tao 
heroica resolução, n qual protesta manter ale o ullrmo 
sopro de vida; mas, Senhor, o qu.e poc.let:á accrescent&r a 
nossa debil voz ús eneraicas e ev1dentrssm1as demonstra-~ 
ções, com que Vossa i\/agestadc nos ma~ifesro~ do i: e 6 
<.le Agosto deste anno proclamou ao Brasll, e a oaçoes a 
nossa Indcpendencia? . . 

u neconhecendo estes povos que !01 Vo~sa .Mages.tade 
quem neste vaslissimo lmperio plantou pnmetro a ~rber
daôc conslilucionul, e que a te~ defendtdo at:roJando 
além das nnssus praias essas aun.-sedcnles harpr us, gue 
calr.a ndo os sagrados deveres dá h·aten:1dade c hosptla
-lid8Ck an·et Hessav;·to entre nós a unarclna, e o Oagello da 
guerra r.hil, e quP. Vossa l\'l(lgestadeannuiL:cto os yotos dos 
bons brasileiros não só se opruz a ordens rncon wtcradas, 
e em Ir ora asiaaa deliherndas no congresso de Lrsboa so bre 
o Bnrsi l ; mas declar·ando-sc brasileiro identificou-se com
nosco : expondo-se a rodos os iocommodos do nosso, 
ainda não bem policiado paiz, mostra-se com a velocidade 
do ruiu, e a serenidade elo ires, onde o bem dos povos o 
exige: em fim, Sr. Vossa 1\lagestade .te~ protestado vcrle1· 
o seu precioso sanrrue se neccs.;o no Jor, para manLcnça 
da nossa \ibcrclade 

0

e indcpendencia, como deleusor rer
petuo do Br,!Sil . 

u Caueria em pettos brasileiros o indiffcrcntismo ~ risla 
dr provas ião incou testaveis do rutern;r l amor de Vossa 
l\1 agcst<lde para com este povo \ivrr, b generoso por it:
tlol('? l\'ão: o grito de- Vint o Impemdur- que pn
mciro soon uns nlilrgens do Tiet(', com velocitladc eletrica 
OUI'indo-sc na <; do Janeiro, retumbou nas aurifl'rus mon
toulrits dos denodados minriros, que rcnnidos em senti· 
mcnlos olferecctH us seus corações mais fortes qne ht·on
len mur·;~ lha para defesa do impetial lhrono de Vossa 
Magcstotle, dn lmlepe nd cncia do Brnail, e da liberal 
ronsriluição a que lambem fundado direito lemos . 

u Ocos guarde a Vf• >sa Mngrst:Hie Imper•ial muitos annos 
COLHO todos havemos mister. Villa 1.\ica, em camam de 1.9 
de Outubro rl c 1822.- Antonio Augusto Monteiro de 

Barros. -Bernardo Antonio Monteiro.- Antonio Ribeiro 
Fet·nandes Torres. - Antonio de Magalhães Gomes. :
Manoel José Barbosa. » 

" Candido de Oliveira Jacg~us , e:;crivão da cama1'a 
desta villa e seu termo, etc. 

" Certifico que mvcndo o livro dos accordiios, nelle a 
folhas trezentas e sessenta ·e sele se acha lançado o auto 
de reconhecimento, c proclamação de Inde1Jendencia po
lítica do Jmperin do Brasil, e da acclamação do seu Prín
cipe imperador constiluciona: o Sr. O. Pedro I, cujo teor 
é o seguinte.- Anno do nascimento do Nosso SeulJOL' 
Jesus Cltristo de 111il oitocentos e vinte dous, aos 12 diad 
do mez de Outubro du dito anno, nesta villa Hica de Nossa 
Senhora do Pilar do Ouro Prelo, em casas da camara e 
par,os do conselho della, aonde presentes se acha vão o nr. 
juiz de fóra presidente, vet·eatlores, e officiaes da mesma, 
bem como lambem os deputados do Exm. govt:rnc provi
sorio desta pr·ovincia, juuta de justiça, o Exrn. marechal 
de canJ(lO governador das armas, chefes dos eorpos mi
lilures, o desembargador intendente geral dos diamantes, 
clero, e mflis cidadãos desta villa e seu tel'lnll. comigo 
escrivão ao diante nomeado, e sendo alii c·m consequencia 
da vontilde gt· r~l dos povos de~ta villa c seu lermo, es
ponlanea e livremente d·eclarada em trinta de Setembro 
proximo passado, como consta no aulo de vereação ha
vida no mes111o dia, e hoje reiterada, se houve como re
conhecida, e proclamada a fnd cpemlencilt politica elo lm
perio do Brasil, assim como foi sol emnP-me nle acclamado 
enu·e os mais energicos, e cnthusiasticos vivas primeiro 
Imperador constitucional do Brilsil o Sr. O. Pedro I, pres
tando se immediatamenle o juramento ele firme guardar, 
manter, e defender ainda á custa das nossas vidas a nossa 
Indepenclencia política, a constiluir;ão que fiz,cr· a assem
bléa gernl constituinte, e legislativa do .Brasil, c ao nosso 
lmpelfldor constitucional, prestando o mesmo Sr. o jura
mento solemne de guardar, mantet·, e defendei· a consti
tuição politica que a mesma assembléa fizer. 

,, E por esta fórma houverão os sobreditos abaixo as
signados po1· findo este auto, de que pa1·a constur fiz o 
mesmo em que todos se assignárão.- Candido de Oliveira 
Jaques, escrivão da camara que o escrevi.- Antonio Au
gusto Monlüiro de Barros, juiz de fóm p1~esidente .- Ber
nardo Autonio Monteiro, primeiro vereadot·.- Antonio 
Ribeiro Femandes Fot:.bes, ,egundo vereador·.- Antonio 
de Magalhães Gomes, terceiro vereador.- Manoel tos é 
Barbosa, procurador. - Candido de Oliveira Jacques, es-
crivão. · 

u Nada mais continha no dito livro até n\ data desta, 
elo qual passei a presente certidão qor ordem vocal do 
Dr. juiz de l"óra, presidente da camat'a, a qual llca sem 
cousa que duvida faça. Villa Hica dezastiis de Outubro do 
anno tlo nascimento de Nosso Senhor Jesus Ohrislo de 
mil oitocentos c vinte dous.-"Candido de Oliveiru J<icques, 
escrivão'da camura que a escrevi, conferi, e assigno.
Canclido de Oliveira Jacqucs. (Seguir~o-sc mais 17IJ assig
naluras.) , 

Cm·ta de Porto Aleg!'e. 

u Illm. e Exm. Sr. -Prezadissimo amigo, e rollega. 
Devo annunciar a V. Ex. que recebi as duas vias das suas 
obsequiosas ca ria~ de ~8 e 2~ de Sctel"!lbro ullim?, con
textando noticias da rums alta 1mportancra, e do mats acry-
eolado jubilo para o Brasil: seu sobrinho chegou á á deste, 
t) Palrnciro a 6, andárfto estes dous felizes portadores, sus
pendidos em abraços dos enthusiasmados cidadãos desta 
capital, qun desde muito suspira 1·ão pda sua lndepen
dencra: tndo se reunio, tudo se congraLulou, e o grande 
dia 1.2 de Outubro, nnncn tardou tanto no horisonle: a H 
publicou-se com explendor um bando, composto da ea
mara tropa e musica, acompanhando o Exm. governador 
das a;·mas ~1ena narrero, pelo qual se annnncion que no 
dia seauin te s!'ria acclamado Jmperaclot· constitucional do 
Brasil

0
o Sr. D. Peflt·o ele Alcantara: hoje abrio-se o dia 

com saiYus de ar tilharia ; ás 9 da manhã achavão-se 
os guar,\llys e i" de milicia na praça de palacio; veio o gq· 

. , 
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verco, e camara no centro, formou-se o circulo, leu 
este juiz de fóra um cloquentc papel, acclamou o nosso 
amado Imperador com vivas, que nascião elos corações 
destes provincianos, juntos da maneira mais luzida na 
mesma praça: seg,Jio-se irmos governo, e cam<tJ'a, paru 
os paços do conselho, onde o juiz de fór<.' correu o vt\o no 
augusto retrat_o de Sua MRges tacl e lmtHJ I"ial, cuja p1•escnça 
den motivo a novos c ~!tos vivas : tomamos assento com 
a camara, e logo o c~dadão do estanchtrtc o apresentou i.Í 
t~nella, e o juiz rle fóra griton tres vezes, c S<t,tulon o nosw 
immorlal I111perador, qne a tropa alli já postada e os ci
dadãos repelirão cor:n enthusiasmo: l'ecolilen o estnndartc: 
fez-se o auto rlc acclamação, no qnal jnl'llm,Os prci ló e ho
mena:::em a Sua Magestade rrriperial o Sr. O. Pedro de 
Alcantara : ass i ~núrão muitos citladàos rle to d.1~ <ts classes: 
mas suspeu~ê rão-se as assignaturas por sei' muito dia; 
levantúrtlo-sé o govemo e camara, fomos para a matriz , 
celebrou-se missa solemne com musica- nov;•, orou com 
eloquencin o vigario cle_T<~quari : o governo e camara , 
concluída a festividade vierão pa1·a palacio, c houve cortejo, 
erão duas horas da tnrde quando Locla esta Iuncção se 
êoncluio: [ts cinco salri:o procissão, e ao recolher cantou -se 
o Tc-Deum: estilo dispostos nove dias de luminarias, e 
tres mezes de festas publicas ; finalm eu te esta pro"Yincia 
vai marchando com toda a dignidade colligada firrn.cmente 
ás mais que tem jurado a sua inclependencia ; a acclamaçiío 
de Sua Magestade nivelou todos os espíritos a um só par
(ido; os pés de chumbo forão os primeiros a darem as 
mãos, que nós aceitamos como generosos brasileiros. 
· " Mas em fim o peior é, que tenho estado muito doente 

do peito, e só esta ellervesceucia de cousas grandes m~ 
poderia dar alguns alen~os, para comparece r hoje aos 
actos que I he conto; não obstante, a intensidade tlo sol 
que hoje fez; apanhado sem chapéo na cabeça no mei,o d(l 
praça, me obl'igou com o maior pesar a recolll'er-me á 
casa antes do tempo com uma ardente febre; o govemo 
nomeou-me para ir em sen nome prestar a Sua Magestade 
Imperial os seus respe.itos, e co,ngríltulações, e eu enthu
siasmei-l;ne tanto gue aceitei ; mas as minhas forças não 
podem satisfazer tão honrosa e importante commissão; 
estou muito mal, confesso ao meq amigo esta me custou 
assás o concluir. Goze V. Ex. boa saude, e sou deveras 
-Ilim. Exm. Sr. Francisco Xavier Ferreira-De V. Ex. 
amigo muito a,ttento, certo e fiel compatriota. -Fe}ix José 
de Mattos. Porto Alegre 1.2 de Outubro de 1.822. 

'' P. S. Em todas as camaras desta provincia foi Sua 
Magestade lm.perial acclamado hoje, n)enos em ~.fissões, 
jioroue não foi pQssiyel fazer cheg~r lá a noticia, ma~ n4o 
se p.óde duvi~nr que ha 'de ser accla'mado com o mesmo 
enthusiílsmo que aqui foi. n 

Vereaçd.c extmordina1·ia de 10 de Out'IJ,b1'0 de 1.8~2. 

fazendo-os entrar em acção de hnrmonica unidade· porque 
sem a virtude da união nenhumas forças póclem ~OI' effi
cazes ; como. tt~do melhor cons tav_a da sob redita carta que 
neste acto f01 lnl a, c se ar.lta registrada no livro compe
tente a f. nccrescentando que o senado puhlicot\ lo"'o est<L 
car ta por ser meramente consultiva da 10n tade das

0
outras 

ca maras, e rezenar. faze-lo qOn!lclO tivesse recehillo as 
com petentes resptls tas, que de fac to já tom rer.~bi<lo de 
muitas camaras desta província, da de Minas, S. Paulo, 
e ca rita ni:\ do Espírito Santo, todas em conrormidatle com 
a propo ' i ç~o df\ mOSJ)la circnlar: . 

«Que sendo es tas as mcdiuas qne áq uelle tempo tinhão 
pareeido ~nfficicntGs ao senado sobre este ohjcclo, com 
tndo as ulti mas noticias vindas de Portugal moslr..;í.rilo que 
cllas erão insnfficientes; porqne cooOnnantlo as que já 
pl"i nc•piavão a correr de que as CÔI"lCS de Lishoa, não só 
linhão desp1·ezado, c conclemnado por aulicas, fvccios\IS, 
e ante-constítucionaes as justas representações do Brasil, 
mas até insislião em mandar retirar de ll e o seu augusto 
rl el"enso r, com o rnachiavilico fim rlc lhe roub;tr o ~:entro 
segu ro da sua união, e preparavão gross;ts expedições 
para vir castign t· os rebelrles elo 13rasi), que ne~t!l caso 
vem a ser tod·o este r eino, porquê lodo elle a uma só voz 
Lem soltado o grito universal da reclamação dos seus di
reitos oiTendidos, tinhão as mesmas noti cias prodnzido a 
cnmmogão, que c.ra de esperar, no .espírito publico, fa
zendo ver a todos que nas circumstancias em qu<.' o l3I'asil 
actualmente se acha relativamente a Porlt<gal , a sua se
paração des te nfío só era necessaria t)las aré indispcnsavel, 
pflis que este qne1·ia po1· força de armas obrigar o Brasil a 
acceder a um pacto soci:d leonino por ser manifestamen te 
oppressivo da liberdade do ~rasil, degradalivo das exccl
lencias da sul) categoria, contrarias aos seus interesses, 
Jll'ejuclidal no seu commeroio, o!Tensivo da sua proprie
dall.e, e a lodos respeitos indigno de ser recebido por um 
povo llxre : resultando de tudo manifestar-se a opinii1o 
pul, lica em uma vontade dicisiva de declarnr a sua lndc
pcndencia de Portugal, e acc_lamilr a Sua Alteza nea!Im'
peraclor constitucional do Brosil; com taflt:t força e effi
cacia que o mesmo Senhor já houvera sido acclamatlo 
tnmulluariamente se o senado da c~:nara não tivesse to
mado a providencia ele Jlllblicllr o e(lital de 21 de Seter\1bro, 
annuncian lo que a acclamaçãc se dispunha para ser feita 
solemnemenle no fausto di l.i 12 de Outubro do corrente'. 

" Qne as razões que determinarão o mesmo senado a 
intervir LlíJ.S medidí\S elas disposições necessarias para o 
sob)'edilo fim forão a conhecida vontade gen\l do povo 
(\esta província, mani,festuda igualmente em outras, co~o 
era geralmente sabido, e a necessidada ele acautelar que 
algum passo precipitado, e tumultuaria apresentasse como 
opra de partido, ou fíloç((o, nm aclo que se conhecia ser 
filho da vontaile geral de todo o povo: e que estas mesmas 
razjíes, e a necessidade ele obrar em uuião perfeila de 

u Aos 10 dias do mez de Outubro do anuo de 1822, vontade com todas (IS provwcias tinha obrigado o seua~o 
nesta cidade e côrte de S. Sebastião do LUo de Janeiro, e a ~sctiever ás cam,aras a circular de 17 tlé Setembro, que 
-pa~;o.s do conselho, se jnntárão em vevenção cxtllaorrJioaTia no mesmo acto !.oi li,da. 
o dezembargador jui1) de fora, vereadores, e proeuradot· u ~ gue de fé)clo se não enganr,m ~ se.twlo no seu_juiz~~ 
de senado da camara, comigo o escrivão abaixo nomeado, porque todas as camaras destíl proymCiil tem enviado Ja 

!3 os hom~n~> bO!lS qu~ ,no J,UeSllJO tem se1·v.iqo, e 05 mes- ,a esta côrte os seu.s procuradores com podems llaslqnles 
~eres, c t;nais ddadãQs d~ todas as class,es civis e mili- para que unido~ ao senado da crunara desta capital ar.cla
~ares, que concorrêrão em virtu~e dos avisos que se flzerão ,mem juntamente com e~t~ o mesmo Stlnbor imperador 
fi. tOdO o povo. constit1,1cionitl do Brasil, e \IUe as C<J,!l}<!ras mais vizinhas 

,u E tom<!Qdo íl falia 0 preside.nl'e do scnad\) da Cl!mar:.~, das provinciíl$ 'de r.,tinas, capi\ao}a cl\l E~pirito S;,~nto, e 
expoz: que em vereaÇ4o•9e 7, de Seterr,tbro tinha eS,te en- S. Paulo, tin]lão avisad9 Já que no mesmo fausto t\ia 1,~ 
viªdo a to(l.ps .. os sena4.or~s ~as camara?· do Bfasil urr,ta ião celebrar o neto da acc~"\rnaç~o de Sna. Alteza J.teal e 
cprta circular, ell) que )1Jes prop~mha a urgente neces- ~éabava de saher-se com certeza que es~íl Já e fizera em 
~~~a~e qu~ ~istia de (nveslir quanto Mles ' a sua Alteza Vilfa Rica, e Queluz no dia 30 d.e Setempro. 
Real ,o l?t'Íllcipe L\egenle ~o Brasil,' e' seu d,Hen~9r per- tt Mas que apesar de se t~r manifestado em u111a lio
petuo, no exercjcio elf.E)ctivo dl) to~os os altributos do gua<>em tão clara a vontade publica, o senado éla camara 
PQder e,xecptivo, que QO sy~Jema cons~itu'cioÍJaf com- des~java .ouvir o voto exi,>licilo ele todo o povo cleslll ci
petem ao rei constitucional; porque sendo conhecido qqe dade, por ser este objecto d,e muita gravidade, é impot·
o Brasil tem contra si temix~is inimigos in'ternos, e ex- tarlr.ia; e que' este era 'o fim a todos bem conhecido pala 
(~rno$ g\1~ lhe faze~ a guerra, çra ~~Indo. Ltada a nec.~s- gue o mesmo povo fôr(\ hoje cohvoca~o: e que esperava 
stdllde que o me~mo linha de empregar todos o~ !Jle.ws o mesmo sehado que todos os cidadãos prese\lles expres
ao ,P_eu .aJcan?e ~~ UJD3 vigorosa defesa : e para este (im ~asser:ri á SllÓ. opinião ~VOntade COm á.\Jsoluta franquez~,. C 
er~ tndlspensavel qu,~ ~ s~~ chefe e valcn~e d~fensqr po- plena liberdade, na certeza de (lue ne.nhuma réspo~sabt
~es&é pôt' em acllyo dcsenv~lvime'nt2 os mesll?os Il\~ios li~ade lhes resullaria de r~uaeem com' vcrdad;

0
o que co.,-
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tendessem, por assim o pedir a JegHimidade do acto, que 
só pódia srr vãlido quando assentasse sobre uma decla

.ração absolutamente livre da maior parte do povo do 
Brasil. 

11 E logo tomando a palavra Pedro da Costa Barros, 
major da brigada nacional .da marinha expôz, que o pro
cedimento do senado era muito Iouvâvel, e digno de ap
proval}ão de todo o·povo porque nelle so observava que o 
mesmo senado nada mais tinha feito que dar direcção a 
opinião, e vontade publica para que esta appareccsse ã 
face não só do Brasil mas do mundo inteiro revestida da,q 
formulas solemnes, que estão reconhecidas por enuncia
tivas da vontade unanime dos povos : e que esla era no 
presente caso universal em todo o povo brasileiro de de
clarar a sua independencia de Portugal pelas razões "POn
deradas pelo presidente do senado : o que era conforme 
a todos os solidos principias do systema convencional até 
recoallecido pelas côrles de Lisboa, segundo os quaes 
quando alguma nação muda o seu pacto social, e fórma 
de governo, é livre a qualquer pal'le da mesma n11ção se
parar-se, se as condicções do novo pacto lhe não agra
darem; o que acontece ao Brasil relativamente a Portugal, 
por serem manil'estamente lesivas as condicções do mesmo 
pacto social que este lhe prescreve, 

'' Que declarando assim-o Brasil a sua independencia, 
a acclamação de Sua Alleza Real é uma consequencia ne
cessaria, a qual recahe bem no mesmo augusto senhor, 
não só por ser o succe,sor heredilario do throno portuguez, 
e neste caso ter um direito legitimo a preferir na corôa 
do Brasil : mas muito ruais por ser esta a vontade uni
versal de todo o povo do Brasil, e um premio hem devido 
à heroica resolnção que o mesmo senhor tomou de ficar 
no Brasil, sendo o primeiro que conformando-se com a 
opinião dominante deste reino declarou a sua indepen
dencia: mas que cumpria advertir que não parecia ser o 
.dia :1.2 proprio para Sua Alteza Real prestar o juramento 
do estilo, por ser coslu me prestar-se este no acto das co
l'Oações dos tnOllarchas: aclo que se não verificava na
quelle dia, e que por isso lhe parecia que devia reservar-se 
para a prestação do mesmo juramento para o dia da co
roação do mesmo senhor. 

u Farão em seguida approvadãs por uma unanime ac
clamação dos cidadãos presentes todas as disposições to
madas, e praticadas pelo senado da camara, por ser da 
vontade unanime de lodo o povo a declaracão da inde
pendencia do Brasil, e acclamar Sua Alteza· Real Impe
rador constitucional do Brasil ;( e convierão todos que o 
juramento que o mesmo senhor deve prestar como Impe
rador constitucional fique reservado para o dia da sua 
coração por ser o competente. 

11 E pelo mesmo cidadão sobredito representado que 
era vontade de Lodo o povo que Sua Alleza Real conser
vasse em si, e em todos os seus successores o distincto 
lilulo de defensor perpetuo do Brasil : e foi este requeri
mento applaudido por lodos os cidadãos presentes com 
uma· acclamação de unanime approvação. 

tt Foi annuociada ao innumeravel povo que cobria o 
largo de S. Francisco de Paula de uma das janellas dos 
paços do conselho a deliberação que se acabava de tomar: 
e prestou o mesmo povo o signal da sua ·expr.essa appro
vaçã.o grilando a uma voz- approvamos tudo - Viva a 
independencia do Brasii,-Viva o Sr. D. Pedro Imperador 
constitucional do Brasil, e seu defensor perpetuo: e que
remos que conserve este titulo eJle e seus successores -
e queremos que se declare oo acla que é nossa vontade 
~ue assim o sancione a assembléa constituinte, como ar
tJgo de lei fundamentei. 

u E sendo presentes os procuradores das calnaras desta 
província para unidos ao senado da camara desta cidade 
acclamarem a sua Alteza !leal como representantes das 
mesmas camaras, a estes pedia o presidente do senado que 

, declarassem por parte dos seus consliluintes se appro
vavão ou linhão que oppor á declarar;ão unanime da von-
tade do povo desta capital, que acabavão de ouvir: e res
ponderão todos que approvavão tudo quanto se acabava 
de deliberar, e accoruar, e que protestavão que as suas 
camaras, e povos respectivos ractificarião solemnemente 

esta approvação que em seu nome acabavão de fazer p.Qr 
lerem instruções expressas de obrarem em tudo de con
formidade com o senado da cama1·a gesta capital por 
serem constantes os sentimentos de puro patriotismo, e 
verdadeira constitucionalidade que o anima, e dirige. 

u E perguntando o presidente do senado se algum dos 
cidadãos presentes linha mais alguma representação a 
fazer: pelo capitrw-mór José Joaquim da Rocha foi. apre
sentado um ahará de procuração do senado da camara 
da cidade de Mariana, que o autorisava para apresentar 
a Sua Alteza Heal 'OS votos do povo daquella cidade que 
erão de acclamar alli o mesmu Senhor Imperador do 
Brasil, no dia 12 do corrente, que em virtude dos poderes 
desta procuração approvava por parte do expressado se
nado da camara de Mariana tudo quanto este senado, e 
povo acabava de fazer. 

,, E declarando todos us mais cidadãos presentes que 
nada linhão a representar se deu este aclú por findo. E 
para constar se mandou lavrar esle lermo em que se as
signárão o presidente, vereadores e procuradol·es do se
nado da camara, com os homens bons que nelle tem ser
vido, os mesteres, e os officiaes representantes dos corpos 
da 1• linha desta côl'le, e os p1·ocut·adores das camaras 
das villas desta província, e o da cidade de Mariana, e os 
mais cidadãos presentes. 

,, E accordou-se qHe se declarasse aberta esta vereação 
em sessão permanénle em quanto durassem as assigna
turas por ser impossível ultimarem-se no dia de hoje. E 
eu José Martins Rocha escrivão do senado da camara o 
escrevi. -José Clemente Pereira.- João Soares de Bu
lhões. -José Pereira da Silva Manoel. - Domingos 
Vianna Gurgel do Amaral.- José Antonio dos Santos 
Xavier (Seguem-se as mais assignaturas).- Jos,é Martins 
Rocha. ,, 

' 
Falld que a S. M. Imperial e defensor perpetuo do Brasil 

dirigio o presidente do senado da camara do Rio de 
Janeiro no fausto dia 12 de Outubro de 1822. -

11 o povo da provincia do Rio de Janeiro, l~itima
mente representaclo pelo senado da camara desta cidade, 
e pelos procmadores das camaras de todas as vtllas do 
seu dislricto, que estão presentes, identificado em senti~ 
mentos com a vontade u~versal de todas as províncias, 
expressamente declarada, tem decretado em vereaç.ão\ ex
traordinaria de :1.0 do corrente sustentar e defender a in-
dependencia do Brasil, que v. M. Imperial, conforman.
do-se com a opinião dominante, declarou: e acclama'r 
neste fausto dia a V. M. Imperial I ' perad01~ constitucio 
nal do Brasil. 

11 Orgão fiel das suas vozes, enca regado de apresen
tar a v. M. Imperial tão honrosa mensagem, depois de 
felicitar a V. M. ·Imperial pela elevação ao t1.i ano, eu 
devo mostrar-vos, Senhor, em vivo quadl·o a justiéa que o 
Brasil tem para decretar a sua independencia, e as obri· 
gações rec.iprocas queje hoje em diante cão existindo 
en Lre vós e elle. · 

,, Todos os Imperios, SenhoJ', nascem, sobem, descem 
e afinal expirão ... nenhum existe hoje dos primeiros que 
governárão o mundo 1 Esta lei de verdade ~terna, que:ó 
direi lo publico ensina .sobre os argumentos Jrrefragavet~ 
que lhe fornece a hisloria, acaba de nos apresentar for~ 
midaveis Imperios rocem-nascidos, filhos da .A:merica, 
porção preciosa de outr'ora poderosos reinos do v_elho 
'mundo, que deixão tocado o soberbo zenilh da sua g~an
deza, e hoje marchão ao occaso da sua decadenC1a, ·.• 
E' pela força irresistivel da mesma !~i eterna que o Brasil 
subio ao t.hrono da magestade em 16 de Dezembro de 
1815, e que elle tem declarado soberanamente a sua in
de pendencia. 

t( Mas tem o Brasil direito fundado em justiça para de
clarar a sua independencia? Tal é, Senhor, a _i .mpo~tante 
questão que esta declinação. offerece. O BrasJI_pod\~ re
solvê-la, respondendo: sou hvre; não sou patr1momo dé 
Portugal; não quero permanecer por mais tempo unido a 
Portugal: é esta a minha vontade soberafia ... A. força do 
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seu poder . sustentaria a sua resposta. Mas o Brasil não « Esperavit o Brasil, ~ não era estranha n sua espe
quer levantar o e1ificio da sua independeucia sobre prin- rança, que as cõrtes de Lisboa, respeitando a força da lei 
cipios duvidosos, e que não eslejão revestidos da mais eterna, que sob1·e as ruínas de uns Imperio~ levanta ou
sollda razão; na sua courlucla tem a prova da sua morte- Lros, reconhecesse a urgente necessidade de promover o 
raçào, e na conducta de Portugal o argumento de sua engrandecimento do Bra il, como unico meio de escorar 
justiça. o velho edifi0io de Portugal, que por seu turno está pro-

. " Trezentos e oito anbos existira o Brasil só para L>or- ximo a cahi r. E por estes princípios era no Brnsil que as 
túgal, recebendo escravidão, oppressão e vilipendio rm mesmas côrles, a usarem de uma verdadeira politica, de
troco d"e preciosos Lbesouros, alimentos com que este vião estabelecer a séde da monarcl!ia para não perderem 
sustentava a sua liberdade, dourava a sua existencia e est&, e salvarem aquelle. 
abrilhantava a st~a grandeza ... e doze ião decorrendo de " Espcmva o Brasil, e devia espe1·ar o sn l.Jio imparcial, 
roubos, desolações e ruínas, males que lhe importou a que as cortes de Lisboa, por tm·em no seu quad1·o genios 
inn"ndação de l808, quándo o estiinuarle da liberdade, na verdade sublimes, apr~nderião no exemplo das Ame-

_lev~nlado sobre o Douro, e firmado sobre o Tr>jo, reper- ricas lnglezas e nespanholns a maMira de tratar a~ Por
cu tio >eu écco nos 19 estrellados céos que P-nriquecem a tuguezas, c que, marchando de annalyse em annalyse, se 
corôa do soberbo Brasil; e, bem que a experiencia de convcncosscm que só os vinculas de boa-fé, franqueza e 
tres seculos o devêra prevenir contra aquelle ele quem só liberalismo, e uma perfeita igualdade, cr110 capazes de <ela!' 
recebêra duros ferros, o Brasil tudo esquece neste mo- em laço eterno a união de dons reinos, que a mllurcza 
mento acreditando na liberdade promettida, c entrega-se creou para serem independentes. 
sém reserv;l nos bra ços de seus irmãos de Portugal... « Esperava o Brasil que Portugal lives~e conhecido, 
Tanto póde a boa-fé em corações generosos ! nos ui limos 14 annos que o dominou, a sua robustez, a 

• << Com arte e manha, ao que pa1·ece agora, se não foi sua força e a sua inexpugnabilidade, e que, allenlo aos 
smcera cordialidade, fi I Lia das primeiras cü·cumstancias, acontecimentos LI e 1.817, e aos symptomas que muito em 
que a chegada de S. M. Fidelíssima e a precipitada as- tempo rebentúrão em 1.821, reconhecesse que o Bt·asil 
cendençia do Brasil fizerão variar, soube o con~resso de amava a sua inclepenclencia, que trabalhava por ella com 
Lisboa ganhar a confiança céga dos sinceros brasileiros decidido empenho, e que necessa1'iamcnte a havia ele 
por meio das expressões de paz, igualdade e confralerni- conseguir; porque nem os americanos porluguezcs são 
dade, que nos seus maaifcstos ostentou, nas suas procla- menos valeules que seus irmãos ing\ezes c hespanhoes, 
!Bações affiauçou e na linguagem libe1·al dos seus depu- nem Portugal nação mais poderosa que a Inglaterra on a 
pütados persuadi'o, c mais ainda pela sublime política Hespanba! E contr.ndo sobre estes princípios, como podia 
com que constantemente deixou de admiltil· a discussão o Brasil deixar ele esperar que Portugal desse por esque
de moções relativas ao Brasil, que intempestivamentc cidas as odiosas idéas de uma preemincncia, além ele an
se apresentavão, pelo justo fundamento de não es.tarem li-conslilucional, chimericd , porque a não podia sus
ainda reunidos Lodos os seus deputados, e sobretudo, fi- tentar? 
nalmente, pela declaração solemne que decretou, fit•mou « Esperava o Brasil (e nunca cxprcssára es tes senti
e jurou no art. 21 das bases, de que os seus decretos não mentos se não fôra provocado) que Portugal, vendo o 
obrigarião neste reino senfto depois que nelle fossem re- estado da notoria debilidade a que uma sel'ie continuada 
cebidos. . de males conllecidos linha levado as suas forças, a sua 

• « Esta conducla das cÕJ'tes de Lisboa, por ser franca, população devastada, o seu commercio entorpecido, a sua 
jústa e liberal, deu-lhes nada menos que um lmperio lav.oura perdida, a sua induslria sem acção, os seus co
absoluto no coraçfto dos brasileiros. Em prova desta ver- fres sem dinheiro, com um defioit annual insupprivel e 
d'ade tão demostrativa da candura do Brasil, como afron- uma divida publica insoluvel, apertasse com fraleroal so
tqtiva da perfidia das cõrtes de Lisboa, eu requeiro o ciabilidade a mno ele amigo, que o Brasil, lTOS transpor
vósso testemunho, ó europeus, que a esse tempo vivieis tes da sua boa-fé lhe estendeu generoso, por se•· ella e 
entre nós, e hoje rehabilitais a vossa terra ... e lambem só clla o unico inslmmenlo capaz de lhe curar as suas fe
iiivoco o \"Osso, ó felizes estrangeiros, a quem este paiz riclas, de pagar as suas dividas, animar o seu commer
bemfazejo presta hospedagem segura, e a troco do pe- cio, restabelecer a sua induslria e dar calor á sua lavoura, 
q.ueno cambio de algum suave trabalho vosso reparte devendo saber os seus allucinaclos e irrefieelidos deptl· 
grossas riquetsa; sêde sinceros; fallai a linguagem da lados que, se o Brasil não fazia jogo destes argumentos 
verdade pura ; ide, contai ás cortes de Lisboa, e á Eu.:. para com a sua prcponderancia pretender vantagens nas 
ropa inteira, os vivos' transportes dos nossos corações, de eslipl1lações elo novo pacto social, era por louva_vel mo
que fosteis leslt:muohas, quando, -::om lagrimas de doce deslia, e porque, apezar de se achar melho_r em cl!'cu~s
prazer, chamavamos aos seus deputados pais da pall·ia, tancias, só aspir<Jva a uma igualdade perfe~la, persua_d1do 
ne'roes inimilaveis, semi-deoses dos nossos dias ... e aos de que Ponugal não estendia sobre elle liStas de !llJUSla 
seus decretos obras do céo mandadas' ! 1 Fazei-lhes sa- superioridade. 
ber lambem u exaltado euthu~iasmo com que elegemos e « Esperava 0 Brasil,_ e por vida minha qn~ assim_ o 
eilviámos a eUas os nossos deputados! E pintai-lhes, final- aconselhava a boa pohlica, que as córtes ele L1sboa nao 
mente, a coragem com que tudo o Brasil jurou, e fez ju- alterassem as fórmas elos governos provisorios que as 
rá.r as bases que ellas fizerão; o denodo com que as tem províncias levantárão, não só porque o decreto de 18 de 
sustentado, e a constaneia com que ainda hoje as defende Abl·il de 182i os declarou legítimos, mas lambem para 
e defenderá por serem santas I não expor as mesmas pruvincias aos choques e abalos 

<< Mas se o Brasil tanto do coração se unio a Portugal que estas mudanças costumão produzir, de1xando para a 
em 182·1, porque em 1822 se desune delle ? A razão é co- constituiçite a organisação do verdadeiro systema_ que con
TÍhecida: Portugal desviou-se do systema de liberalismo viesse dar-lhes, o qual por todos os t1tulo_s devia ser or
eomeçado; abusou ela boa-fé do Brasil e quiz recoloni- denado pelos votos dos deputaclos deste remo. 
sa-Io 1 Logo, Pol'lugal fez o rompimento, e a reaeção do « Esperava o-Brasil finalmente, e tinha um justificado 
Brasil é um resultado necessario da acção de Portngal. direito para esperar,' que o nol'o pacto social lhe desse 

~ u Espórava o Brasil, c tinha direito a esperar, que Pm·-~utn centro de unidad~ e ele recursos, es~abelecendo neste 
tugal, reconbecentlo a sua emancipação política, que lhe reino, senão o chele do poder execuhvo, como _aeonse
dera a carta de lei de -16 de Dezembro ele !815, reconhe- lhava a melhor poliUca, pelo menos uma delegnçao com• 
cesse tambem a sua igualdade, soberania e indepeden- petenl~ deste poder, como era indispe~savel, co~ uma 
r.ía; porque a qualidade de reino unido em nada lhe di- camara legislativa que decretasse as pr~v1dentes le1s, que 
minuio estes altribuLos, por serem inscparaveis da devem 9nimar a sua. _população e a~ncullura, a SU~ 11~
magestade dos reinos, e assim o fazião crêr os princípios duslria, artes, navegaç_ao e commermo, e um poder JUdl
solidos com· que as cõrtes de Lisboa abrirão as suas pri- ciario absolutamente _llld_ependent~ de Portugal, como 
meiras secções, proclamando soberanamente que um povo persuadia a razão e a )UStJça requena. . . .1 n~o é patrimonio de outro povo. u Mas, oh fatal desgraça I Em um só d1a VJO o Bras\ 

.· 
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cortadas ao nascer todas as suas verdes esperanças ! Yio 
traçado o planG da sua ruína, a sua recolonisa0o decre
tada a sua liberdade ameaçada, a sua categona em pe
rigo 'e a sua rl!presentação iosp!tada J 

u Vio,.golpe de errada poiJtlCa! o d_ecreto que assentou 
a séde da monarchia em Lis!Joa ... V to que se lbe negou 
girectamenle um centro de unidade, aclividade e recur
sos nos votos que regei tárão a indicação de uma dele& a
ção do poder executivo neste reino, pelo falso, ~aclua
velico c absurdo principio de que o poder execultvo não 
pódc ser delegado !. •. que se llte negou parte do poder 
legislalii'O, que devia fazer as suas lei~ p~i v ativas ~ómenle 
pela soplListica razitO de que a constilUti.;ão ~ro_b~lta q_ue 
houvessem duas camaras, como se L~l const!lmçao exls
tisEe jii para o Brasil, ou quando (caso negado) existisse 
não estivesse ainda em tempo de admillir reforma, e como 
se duas camaras iegislalivas, uma para Portugal e outra 
para o Brasil, não fossem na entidade uma só caroara ! 

u Vio o iujusto e sobre todos despolico decreto, que 
chamava á Lisboa o conhecimento das causas contencio
sas pelo violento recurso d<ts revistas concedidas pan a 

· casa da supplicação daquella côrle, para que uem ao me
nos o poilcr judiciario ficasse ao Brasil independente de 
Portugal! 

u Vio os trifonnes governos provisorios que o fatal de
creto de 29 de Setembro enviava ás províncias, tleixando 
na mão de Portugal a disposição da ron:a atmada ! Mons
truoso aborto de errada poliLica! Esll! decreto fui a pri
meira e \erdadeira origem das queixas elo Brasil, o enve
nenado pomo que nelle veio semear· a discorclia, e uma 
das mais ponderosas causas que accclerárão a desunião 
que o Brasil não queria ainda! 

u Vio ao mesmo tempo o Brasil que Portugal intentava 
fazer reverdecer o impcrio do seu senhorio anliigo, r.IJ.a
mando á Lisboa não só a dcpendencia dos negocios ge
raes, como apenas se.llle pcderia tolerar, ID<!S até os des
pachos de lodos os empregos civis e militares, lncralivos 
e honoríficos, que ra .. cm a propriedade daquelles a quem 
a lei habilita para os pretender ! 

" Vio forjar-se nas côrles de Lisboa o iniquo e illiberal 
projecto de restituir á Lisboa a feira exclusiva, verdadeiro 
monopolio, do commercio desle reino, debaixo dos fasci
nosos pr·incipios de uma perfeita reciproeidaUe, com 
ruína inevilavel da nossa agricultura e violenLa infracção 
da propriedade dos nossos lanadores, que têm direito 
perfeito a vender os generos da sua eollleita a quem lhes 
oll'ereccr m'elhor mercado! · 

« Vio lambem o Brasil, coro lagrimas de sangne, os 
decretos, que pretendêrlio roubar-lhe a posse de v. M. 
lmpedul, unica garantia que afiaol;ava a sua unidade, li
berdade e segurança ! 

« Vio não só desprezadas, mas aló mandadas castigar, 
as sua~ supplicas e justas tcclamações pelo pretexto ele 
serem anti-constiltlcionaes, aulicas e facciosas .•. cõr que 
alli se tem dado a declaração expressa da vontade una
níme de Lodo o Brasil para por este falso fundamento se 
desattender! 

« Vto, oh scenas de horror! quem o crêra se o não 
vira! vio o sangue brasileiro derramado em cop1osos rios 
pelas bayonctas dos A villezes no Rio do .Janeiro, dos He
gos eru t>emambuco e dos Madeiras na .Bahia I lleJ!resen. 
tou contra estes e outros insultos daquclles ptctorianos, 
e ~erfl verdade que por deferimento ás justas queixas do 
B~usil declurúrüo as cõrtes Lle Lisboa heneroeritos da pa
tna aquclles verdadeirGs inimigos dclla, pois que a não 
ser. a sua ~onducta em tudo irnpolitica, estranllu, provo
caliva e ms_ultante dos princípios constitucionaes, outro 
grande mot1vo da queixa do Brasil, a1uda hoje uão esra
riu cortada a união desejada ! 

_ u Vio m~i~ o Br~sil que Portugal prohibio a importa
çuo ele mumçoes mtlilares e navaes para esto reino cowo 
o!Ticialmcnte intimou o cousul portuguez em Lot{dres a 
Mr, Donnet, secretario de seguros daquclla praça. 
.. " Yio, c quem póde vêr tantos erros em política, tanta 
mtqUld~de e. tanto despotismo, sem se ll1e gelar o sangue 
11_as ve1as! _vro, Senhor, a guena que os inimigos dQ Bm
.Sll dcclurárao a Y. M. 1111perial pelo uniéo crime de acei-

lar e desempenhar o magesloso titulo de seu defensor · 
perpetuo! 

u Vio ... mas não mais, Senhor; basta rle soffriroenlo ... 
;)s armas! Vós declarastes já a Portugal independencia ou 
morte. O Brasil todo proeli1ma hoje a uma só voz em to· 
dos os aog ulos dos seus cantões, aonde tem podido re
percutir o écco deste grito da liberdade: Pedro Impera
dor constilucional, .e indcpendcncia ou morte ·1 · 

u Tal é, Senhor, o caminho, por onde o Brasil te~ 
marchado, talvez mais rapidamente do que elle mesmo 
podia esperar, á sua iodependencia ... seus passos refi ec
tidos sempre, e marcados constantemente pela escala 
gradual da moderaçi!_o e da justiça, mostrão que elle se 
tem constituído legiliroamentc nação indenpendenle pelos 
solidos princípios que o direito publico uaiversal reco
nhece por constitutivos da sociabilidade, e que tem cu m
prido todos os seus deveres relativamente a Portugal e ás 
mais na~ões. 

u Hclulivamente a si, porque todas as partes que çom
pócro a vasta extensão do povo brasilico Lêrn declarado 
unanimemente a um só tempo que é sua vontade sobl)
rana fazer um Impcrio constitucioual iMepcndente, de 
que V. J\J. Imperial seja o chefe constitucional~ e ~ara 
estabelecer· as clausulas de~Le pacto social po,. meio de 
uma r.onslituir;ão liberal, santa e justa, têm nomeado os 
seus legilimos reprt:Seolaoles. Sito estes os principias 
constitutivos das grandes sociedades: e que oulra nação 
no mundo se tem consLitu1do mats solemoemeute? 

u Rdalivamcnle a Portugal, purqne sen(lo principio es
tabelecido no systema convencional, que, quando um 
povo qualquer rompe o seu pacto SOI'ial antigo para ce
lebrar outro sobre novos principias, é livre a uma parte 
delle separar-se, e não adllerir ao novo pacto social se as 
condições .lhe não agradarem, e sendo este principio tão 
sublime e inconl€stavel, que as mesmas côt' l.~s de Lisboa 
o reconhecêrão, neste r.aso está o Brasil com Portugal. 

u Não lhe agradão·as coudições do novo pacto social, 
que este á força <ie armas lhe prescreve, por serem leoni
nas, contrarias aos seus interesses, degradalivas das ex
cellencias da sua categoria, oppress1vas da sua liberdade, 
prrjudiciaes ao seu comroercio, olft!nsivas da sua propl'ie
dade, c a todos os respeitos indignas de serem Jecebidas 
por um povo liHe ... e por esta c<1usa. o Brasil não quer 
adhcrir a este pacto social e se ~epara. 

u Sem que Portugal tenha direito a exigir o coropri- r 
menlo do juramento prohrissorio, que o Brasil prestou 
de abraçar a constituição, ta) qual a fizessem as côrtes de 
Lisboa, porque este jt1ramento, além d~ rn~ll?, por sqr 
prol11bido expressamente por todas as leis divinas e hu
manas, e pelas pau·ias, .não chegou a vcrifit:~r-se por se~~~ 
coudit:ion:~l, porquanto o Bt·asil jur u a!Jrat;ar a cunsti
Luição qne fizessem as côrles de Lisboa, na hypolhcse de 
que esta Beria, como devia, justa, igual e respeiladora 
dos seus direiLos; e, como esta bypolheEe se não chegou 
a verificar·, Lambem o juramento do Brasil, que estava 
dependente da ~ua cxistcncia, não cbegou a existir, nem 
póde por isso produzir os seus efi'eitos... , , 

" Cumo não seria monstruoso vêr o Brasil reduzii.lo ao 
an~igo estado do seu oprobrio, escravo e rccolonisad.o, só 
porque, tr:ndo prestlJúO um juramento inconsiderado, de 
abrat;ar a lei que lhe des~e Portugal, confiado na hoa-fé 
c esperança Ull que ella fosse justa; este, aiJUsani!u dfl 
sua indiscreta boa-fé, lhe decretasse, coruo decretado ti.:. 
nha, a su<l un·routosa rccolonisaçilo pulilica! 

<t Tem, fi!Jalmcnte, o .Brasil cumprido os deveres rela
'tivos ás m~is naçõl!s, porque fez a sua associação de con
l'ot•midadc com os princ.ipios constitutivos Ou sociabili
dade, que o tlireiLo. publico univct·sal presc1'eve, porque 
subio ao thronu da magestade de teino pelo titulo legi
timo do decreto de 16 de Dezembro de 18 I 5, e tendo to· 
das as nat:ões reconhecido enLão a sua categoria não po
dum coro justi~a nc·gar-lhe agoJ·a a coi1linuação do 
musmo reconhecimento: e se JIJ'o negarem deixará ó 
Bras i I de ~e r nação? deixará de prosperar?... porque fez 
a sua separação de Portugal no momento em que Ih~ era 
licito fazê-la por estar dissslvido o auligo pacto social, e 
não' ter ainda firmado o novo pacto, nem o q\tercr !1rmar 
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por ser notoriamente olfensivo dos seus direitos, e Por-, raso, se quereis ser immorlal, se quereis ser grande t 
tugal ter desprezado altiva e hostilmente as suas justas A experieocia passada do vosso governo faz a prova in
reclamações, e enviar tropas contra elle para o obrigar a ccntestavel de que só este caminho vos péde levar ao 
firmar por força um contrato, que para ser valido depende templo da verdadeira gloria. 
da vontade livre de ambas as partes contratantes; e, fi- " o duvidosos principias, que o tlli!1isterio du v. l\1. 
nalJDenle, porque o Brasil, longe de offcndcr a realeza, Imperial ·manifestou ele Abril de 1821 a 9 de Janeil·o do 
antes a salvou na pessoa augusta de V. M. Imperial, a corrente anno, afugentúrão de 1·ós todas, ou quasi todas 
quem por ser success~r da corôa. do reino umtlo o Brasil us províncias do Brasil. .Mostrou-se o novo miui~terio 
todo acclama hoJe, mmlo de sua hvl·e vontade, sem coac- verdadeiramente const1Lucwnal, e tod as as p1·ovmcias 
ção nem força .de armas, seu Iu!pe1:ador cot~s.til~cional. principiárão logo a co1:rer em torno d_c V. l\r. l~pel'ial... 

u Tende~ vtslo, Senhor, a Jus.llça e Jegtttrmdal.l~ COf!i Empregou e le ';!ma s1:nples êxpressao, verdadell'o lapso 
que o Br:astllem decla.ral.lo a sua 1.nct eeenden~1a; d1gna1- de pennn, em d1vergencra do ruesrno ~ystema, e foi !Jas
vos ouvu· agora os d1re1los e olmgaçol'.s reciprocaS', que tante rr.otivo para desconfianças; acud1o em tempo o au
ficão existindo entre vós e elle. reo decreto de 3 de Junbo, e a sua constitucionalidade 

u Quet· o Brasil sustentar a sua integridade e defender sem equivoco desviou todas as desconfianças, e é ao seu 
a sua independencia, e antes 111orrcr que perdê-la, e divino liberalismo que o Brasil deve hoje a sua união a 
Lambem quer que a sua fórrna de governo seja a de um sua integridade e a sua independeucia, e vós, Senhor' a 
Imperio constitucional, hereditario na familia reinante de vossa elevação ao throno imperial. ' 
V. M. Imperial, conservando semp1·e V. ~J. Imperial e "Santo liberalismo, e lu, doce amor da vcrdade il' lt glo
seus augustos successore;; o dislincto titulo de defensor ria e da solida grandeza I vós, que c1·eaes os genios raros 
perpetuo do Brasil. dos grandes príncipes, c os guiais p••la estrada ünmortal 

« A l'órma deste gov.crno lleve ser orgauisada pela as- da virtude, do heroismo e do amor dos povos, vinde, eu 
sembléa constituinte que o.Brasi! requeren, e V. M. lm- vos invoco, e mostrai ao nosso jovcn lmperarlor em vivas 
perial mandou convocar por decreto oe 3 de Jnnho, e é côres a fealdade da escravidão e a no!Jreza da liberdade ... 
vontade unanime explicitamente manill;stada por todo o abri-lhe o codigo da natureza. e dai-lhe u lêr os direitos 
Brasil que os deputados seus representantes o1·denem immutaveis do homem cidadão, c a rigorosa ohrigação 
uma constilu ção santa, justa e liberal, que afiance ao que os prine~pes têm tle os respeitar ... moslt'ai-lhe os 
povo a segurança, e inviolabilidade das sua!! propriedades horr01·es do despotismo e a formosura da constiluciona
e pessoas; que decrete e faça efl'ecliva a responsabilidade I idade, ql'1e aqulllle desenlhronisa reis e esla dà Impe
dos ministros de v. M. Imperial e de Lodos os funcciona- rios ... levai-o ao templo recondito de um pon•tr brilhante, 
rios publicas, e ·que estabeleça um bem regulado equili- e, r:orrendo o espesso véo que encobre os seus destinos, 
brio ~nll:e os tres poderes, e que ao mesmo lefi!~O de- permilli llle que veja o Br.asil co!loca~lo acima de todos os 
clare m~w!avel, sagrada e fóra de toda a responsabthdade, Imperios, nadando em rws do prcc1oso uectar da abun
a pessoa augusta ele V. M. Imperial; que em nada arrenda dancia e da riqueza, da civilisaçflo e da pltilantropia, da 
as allas prerogativas devidas ao lugar eminente que V. :H. grandeza e da gloria, e os seus i' •Vilhões ilucteando li
Imperial oceupa, como chefo do lmperio lJrasilico; que vremente em todos os mares p<tt lt ellcs livres, c a Eu
revista a V. M. lmperi<!J de Lodos os poderes correspon- ropa · inteira abraçando a sua amiz:~ de e solici tando o seu 
dentes; que deposi.J;e nas mãos liberaes de V. M. Impe- commercio ... rleixai lambem que 1 eja nossos felizes eles
ria! o lhesouro das graças ela naç:ío para as di~Lribuir cendenles abençoando os dias venturosos que gerárão tão 
com justiça áquelles que as merecerem pela lei ; e que, bemfazejo genio ... mandai, finalmente, ao sacerdote do 

. finalmente, colloque a V. M. Imperial no throno do mais arande templo que lhe franquêe o ingresso até os bri
brilhanle explendor, da mais tlevada grandeza e do mais Titantes padrões da eternidade, e nelles v<'ja a legenda 
formidavel poder, por tal fórma que faça a inveja de lo- em le~ras de ouro, que eu ld dil iso escriptu :-Ao vplor 
dos os príncipes da terra, sem que a nenhumlenba V. l\1. de Pedro, defensor perpetuo e á ~.la constitucionalidade, 
Imperial que invejar em grandeza, representação, poder a independencia, a iiberclade, a grandeza, a gloria, o 
e gloria; que pelo poder de V. l\1. Imperial ba de medil' Brasil deve. 
o mundo a-grandeza do poder do Imperio brasilico. u Rio de Janeiro, no fausto dia 1.2 de Outubro de 1.822. 

u Manter, portanto, Senhor, e defender a integridade, -José Ch:menle Pereira. >1 
categoria e inclepen,dencia do lmperio brasilico , e gover
nar ,os seus povos pelos principias do verdadeiro systema 
constiLuciona l, e firmar depois estes deveres sagrados 
com o vinculo do juramento no fausto dia da vossa ma· 
gestosa coroação, é tudo quanto o Brasil espcm de V. l\1. 
Imperial; e elle, em reciprocidadn, se obrigará p'ül' ou
tro juramento solemne a reconhecei', como de hoje em 
diante reconlte·ce, a V. M. Imperial por seu Imperador 
constitucional e defeQsol: perpetuo, e a todos os seus suc
cessores, na fórma da successão que deve ser regulada 
pela constituição, conservando sempre V. l\1. Imperial e 
todos elles o distincto lilnlo de defensor perpetno do 
Brasil, e jumn\"'tam!Jem manter e defender até os ultimas 
vitaes alentos o governo constitucioual de V. i\f. lmpe
rial, e obedecer-ll1e em tudo. 

11 Oh! ditoso Imperador, e mais venlul·oso povo, se 
estes juramentos se chegão a fipmar e uma sevHa obscr
vaqcia lhes der duração eterna I Portenroso anno lle 1822, 
tu serás sempre o mais remarcavel nos annaes da hislo
ria ! ... Que novos princípios não ensinas, que lição im
portante não ol1'ereces aos príncipes e àos povos, que 
nova ordem de cansas não promettes I Nunca, Senhor, o 
systema convencional dos povos vio a tlleoria dos seus 
princípios tão ajustada com a pratica ... 

u E vós, Senho1·; em quem o Brasil tem posto toda a 
&ua esperança, e o mundo intêiro tem filas as mais a! len
tas observações, segui sempre pelo caminho da verda
deira, perfeita e sincera constitucionalidade, que tanto do 
coração tendes começado a trilhar, se quereis ser ventu-

Acclamaçao du Jll'imeiro Imp e1'ador no dia ·12 de Olltztbro 
de 1 8 22, e clesc1·ipção dtls {e si ejos publicos. 

«Raiou Onalmente, escreve o redactor do Es[wlho, o dia sus
pirado, que devia pôr o sello á glurid do Bra,il. A;somou aos 
seus horizontes uma !'adiante luz, que al'ug<'nl.uu para sempre 
as trévas da 5ua escruvidão. Dardejado seu zrnith um novo 
astro, eclipsando as eslrdlas ttue csmallão o fit ma.mento .. Dia 
afor·tunado, lu ai voroças os cu rações dos verd~dctros . ai?"ugos 
da palria; tu fazes a ''ergonhosa cou~us.ão dos seus tnlames 
contrnrios I E' supenluo apontar o fausltssrmÇ> dta 12 de O~;tu
bro, origem da nossa felicidade, dese)Dponho do nosso patrio
tismo. 

" Havia transbordado a medida dos atlont~dos de uma fac
ção qu.e domina as côrtes de L_isboa, levando de rojo os pouco,s 
deputados que conhecem a JUStiça e a razão, é nbafando com 
rJetcsluvcl cabala os bt•ados opportunos dos reprosenLanles do 
Dr·asi!. A saudade hydropica dessas ille~i tim.ns var~tngóós, que 
ceva vão a ambição de indolentes cçmmissar'tos, a Im(lruden~e 
vaidade de dominar do canto ocrdental da Eurova um pa1z 
mais vasto que a mesma Europa, e outros motivos oppostus aÇ> 
direito das nações, alheio das luzes do s~culo e re~ollosos á hu
manidade, desganârão coraçõe:; aliá; Já pe1 verlt~os por uma 
moral irregula>·, allucinârão ammos, ou superfictaes ou. deso
rientados e produzirão esses decretos absurdos, que as tdades 
mais rem'otas leráO com 11sco e creraõ com difliculdade. 

(( Et a nccessai'Ío desafronta r o nome br nsileiro, que se que
ria riscar da lista das uações, roubando-lhe essa apvarenLe ca
tegoria de reino, e reduzindo-a (que.delirio !) ao at~Ligo estado 
de servidão colonial. Mas seus proJectos se quebraO contra ~ 
valor brasileiro, guiado pelo seu illu:tre salvador. Das mar-



402 HISTORTA 

gens do Janeiro se levantou uma voz mais poderosa que o tro
vão, que retumbou em um momento do Amazonas ao Prata. e 
chegou de improviso as ma i> reconditas brenhns o éco de inde
pendencia ou morte. 

r< O heroc, que: pronunciou este decreto dn emancipação do 
Brasil, que oll"ereccu suas fadiga ~ . sc.u sangue, sua vida, em 
defesa dos seus sagrados direito; , ~o milSmo passo rival dos 
Alex.andres e dos Felippes, dos Augustos c! dos Ti tos, dos tlf·n
riques e dos Luizcs; esté numcn tutelar, n quem ~cl'ia escassa 
uma npotheose, era credor das mais evidentes dc:monstraçüt s 
de veneração, cumpria firmar· com a sua grandeza a nossa se
gur·ança, prcndPr em laços indissoluveis a sua glo ria e a nossa 
prosperidjldC. . 

r< A f,u.,ca electrica da gmlidiio inflamma todas as provm
ci_as, romp11 simultaneamente Pm todas o brado do enthu
siasmo, e um grit.r accordc rvs ponde do equado r ao p~l·> es tas 
vozes do mais exaltado afTecto' Y1va o Imperador constitucio
nal e prrpetuo defensor do Brasil ! 

C< O di<~ a de Outubro, assas enoobn'cido no~ frlstos da na
~ão, ' eueraúo como felicíssimo natalir,io do h e ror, que devia 
vingar os icsultos á humanidade c ó razão_, crca ndo um sobe
rano Impcrio sobr·e os destroços da tyranma e sobre as ru10as 
do despot ismo, foi de commum accordo dlis lin ~ dv para ser o 
solemne ua gloriosa acclumRção do illuslrc descendente dos 
Affousos, uo primeiro Imperador do Brasil. 

« Bem quizcramos poder retratar ainda em multe-côr a 
pompa de;te faustissimo dia; mas quando o co1 ação abafa de 
Jubilo, as vozes ex pirão na garganta, a~ expressões faltão aos 
J abios, e laoriruas de alegria são o mudo testemunho de senti
mentos que t~anscendem muito a estreita orbita d1 eloqucocia . 
Sem em bargo cumpre acurvar os hombros ao desmesurado 
peso : verdade e smgeleza se.ia o nosso norte, c a nossa quéda 
sin'a de vigia nos que se arrojarem a tão nparcellado pego. 

" O astro do diu foi saudado com a sa l v a das fortalezas, e 
embandeiramento destas e dn esquadra. Pelas 9 horas da ma
nllã cntrilrão no campo de Sanl'Anna (a que hoje comr,ete o 
nome de praça da Acclamação, co~ que de ~t·a em diante o 
appellidaremos) os corpos da 1• c 2• !loba, divtdrdos em duas 
brigadas. 

<C A primeira era commandada pelo brigadeiro .losé Maria 
Pinto, e composta de um esquadrão do 1° regimento de caval
Jaria do exercito, duas boccas de fogo das brigadas de artilha
ria a cava !lo, o batalhão de caçadores da cO rte, o de granadei
ros, o 1• c 2• regimentos de infant3ria de milicias, o 3• bata
lhão de fuzil eiros, uma bocca ele fogo, c afinal outro esquadrão 
do 1• regimento de cavallaria. 

« A segunda, commandada pelo coronel Lnza ro José Gon
çalves, era formada dos seguint~ corpos na ordem dusignada ' 
um esquadrão de S. Paulo, uma bocca de fogo, o batalhão de 
caçadores de llenriques, o r egimento de S. Paulo, o 1° batalhão 
de fuzileiros, o 3• e o 4• r egimento• de infantaria de mil ícias,' 
o, 2• bntalh5o de fuzileiros, duas boccas de fogo e o esquadrão 
de Minas. 

« Depois das convenientes evoluções gua!'llecêrão aquella 
gí·ande praça, a qual ofl'erecia uma vista encantadora, assim 
pelo aceio e luzimeo to da mesma tropa, como pelo ornato de 
sedas de v ar i das cOres, que cobria as jan ullas c varandas das 
casas qJc olhão para a mesma praça, cccnpadas por muitos es
pectadores, mór111ente sen horas, que, pela elegmcia de seus 
vestidos (em que sobresahião as cOres verde e amarei la) c ri
queza de enfe ites, offerccião uma scena capaz de despertar sen
timentos de alvoroço na alma mais tibia . 

cr No centro desta vasttssima praça se admirava n elegancia 
e riqueza do formoso palacete, reedi licado para este festivo dia, 
pintado, adornado, e alc~ tifarlo com gosto e profusão, c d~fen
dido por uma guarda de honra, composta toda de cadetes de 
1nt"antaria . Fixava as attenções de todos o escudo de armas do 
Brasil, conferido pelo decreto de 18 de Setembro, debuxados 
no tecto do mesmo palacete. 

cc Pelas 10 horas da rnanbã sabio S . M. Imperial acompa
nhado de sua esposa, e da Serenissima princeza D. Maria da 
Gloria , do paço da Doa-V ista , com o trem seguinte' precedia 
a guarda de honra de S. M. Imperial , composta de paulistas e 
flliminenses, e por batedores dous exploradores e oi to sÓlda
dos da mesma guarda. Seouião·se tres moços da estribeira, 
sendo um indio, outro mula Lo o o terceiro nP.gro . Ia depois o 
coche, que conduzia SS. MM. o Imperador e a Imperatriz, 
e a Serenissima Sra. Princeza, sendo puxado a oito cavallos, 
t~ndo ao lado quatro moços da estribeira. Acompanhava a 
guarda de honra, com mandada pelo seu chefe, o corr,nel Leite. 
Segui~ o coche d~ Estado, e após este outro, com os dous cama
ristas a serviço de SS. MM:. Imperiaes. 

« Apenas entrhrão na mencionada praça começárão os mais 
altos e frequente• vivas, escassos testemunhos do jubilo que 
dominava em todos os corações. O innumeravel concurso de 
povo, {}Ue se disputava a preferenoia em fieis demonstrações, 
seguia seu augusto soberano, que, apeando j un to ao palace te, 
subio ao mesmo, e com a sua costumada aflahil idade correspon-

deu aos porflosos brados pela sua gloria e p_ro~pe ridade. Diri
gindo-se á varanda, acompanhado da sua dlustre consorte, a 
terna mài dos baasileiro~. redobrou-se o enlhusiasmo do im
menso povo que juncava a "praça, levantando coutinuos vivas 
aos dignissimos objectos de seu amor e respeito, a que corres
pondrão Suas l\lagestades com as mais alfavéis demonstrações 
de afJecto. 

rr A tão augustas personagens Euccedeu o caro objecto das 
nossas esperanças, a Sereuissima Sra. p rinceza D. Maria da 
Gloria, que foi recebida com as mesmas demonstrações, que 
com a maior gen tileza agradeci~, accenando com a tenra e in
nocente mão, que parecw chamar novos applausos, novos vi
vas. Enleiados os espectadores de vêrem reproduzidas as virtu
des de seus illustres pais nesta carinhosa pd oceza,•tribu ta vão 
lagrimas. oflertavão corações, e tudo parecia pouco. 

c< Chegando o momento da solemne acclamução di rigirão-se 
SS. MM. e S. A. Imperial, acompanhados dos mioistros e se
crl\tarios de Estado, dos seus camaristas e da sua côr le, á va
mnda do palacete, e juntamente o lllm. senado da camara, com 
o >eu estandarte, em que esta vão bordadas as novas armas, e o 
desembargador presidente da mesma recitou um eloquente dis
curso, mostrando a justiça com que o povo brasileiro, esmiga
lhando os fer r·os com cjue os demagogos de Lisboa os querião 
algemar, reconião ao seu perpetuo defensor, dando-lhe uma 
maior ampli tude de poder, com o augusto ti tu lo de s~u Impe
rador. 

« Est ~: discurso foi ouvido pelo povo, que occupava a frente 
da mesma varanda, com a maior altenção c silencio, que só · 
mente erão interrompidos por frequentes -yivas quando o ora-_ 
dor repelia o adorado nome de Sua Magéstade, ou memorava 
a alta dignidade a que o eleva vão as suas virtudes e o amor dos ' 
brasileiros. Finuo o discurso mencionado S. M. Imperial deu a 
seguinte resposta : · 

cc Aceito o lilulo de Imperador constitucional e defensor per
a peluo do Brasil, porque, tendo ouvido o meu conselho de Es
r< tado e de procuradoms geraes, e examinado as representa
« ções das camaras das dilferenles províncias, estou intima
C< mente convencido que tal é a vontade geral de todas as 
<C outras, que s•í por falta de tempo não tem ainda chegado. >> 

cc A esta resposta, de que pendia a sorte do Brasil, seguio-se 
a scena ntais tocante que os olhos v irão, nem jámais verão. 
Quem ,sera capaz de descrevê-la por mais que os seus taiontes 
superP.m os nossos, ou ainda dos genios 1;llais abalisados? O co
ração não cabia no pe ito; queria saltar ~ra do seu estreito re
cinto; e~tavão todos como abafados do peso do prazer; uns se 
abraçavão ; outros se da vão os parabons; lagrimas sinceras 
conião dos olhos de todos, e ião misturar-se com os do nosso 
grande Imperador, que dava pleno desafogo a sensibilidade da 
sua alma, opprimiua da alluvião de paixões que a assai
tavão. 

· cc Morramos de jubilo, dizião uns entlwsiasmados, sem po
derem atinar com outra expres~ão . Drasil, vingaste o nome 
portuguez da vergonha quo tez recab ir sobre elle a detes~vel 
c• fila de malvados, que ousou insultar ... e não acabava o pe
ríodo para não misturar blasphemias de perversos com vozes 
da fidelidade . Qu~l procurava vêr o seu soberano para llle re~ 
der os testemunhos de respeito e affecto' ; qual enpontrava pri
meiro a augusta Imperatriz ou a primeira prince'za brasileira, 
e o seu coração parecia desafogar-se nq mesmo mornento em 
quu recebia nova turrento de prazer .•. Não é possível dar uma 
idéa do que tão facilmente se seotio. Voltaremos, pois, a locar ' 
o que p.)de caber em desalinhada descripção . 

« A artil haria começou logo a salva imperial de 101 ti ros, 
que foi seguida de tres descargas de infantaria, e de rbpetidos 
vivas ã nossa santa religião, ao Imperador consti tucional do 
Brasil o Sr. D,. Pedro I , á augusta Imperatriz do Brasil, e a dy
nastla de Bragança imperan te no Brasi l, á independencia do 
Brasil, â assembléa gera l constituinte e legislativa clo Brasil, 
e ao povo constitucional do nrasil. O immenso povo que cir
cundava o palacete ajuntava a estes vivas quan tos lhe suggeria 
o seu all"ecto, todos d ir igidos ao grande objcclo que tinha em 
vista. , 

« Dos edificios f ronteiros, do cume dos montes sobranceiros 
áquella praça, se levanlavão ao céo os mesmos brados, acom
panhados de festi vos acenos com lenços b rancos, ninguem que
l·enda deixar de ter quinhão em tanto j ubilo, que a todo~ surro
cava. Não podemos afastar nossas vistas deeta praça mais 
gloriosa que o campo do .Marte nos jogos seculares , onde sobre 
o amor do povo brasileiro se firmou o Imperio, que um dia 
será o maior do mundo. 

« Acabado e,;te pomposo acto a tropa desfilou, c metteu em 
alas desde o palacete até á capella imperial. Sua Magestade a 
Imperatriz sahto no mesmo grande estado jâ descripto, e se di
rigio a sua capella, da qual franqueou as trib.unas do lado da 
epístola âs senhoras que quizerào aproveitar-se desta graça. 
O nosso au~usto Imperador preferio ir a p<l, sem embargo da 
im minente cnuva, afim de ale(lrar com a sua presepça um povo 
que estava dando tão decisivas provas de amor, que quasi che-
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gava á adoração. Depois de uma guarda da cavallaria de mili· repetido~ vivas do povo e todas ~s demonstrações, que nunca 
cias segui01-se uma parte da guarda cívica, ja fardada com ele- afrouxarao. Logo que chegon a tr1buna resoárão os vivas, que 
gancia e brilho, e um numerosíssimo concurso de officiaes ge- durárão por longo temuo.; as musas oll'erccêrão seu tributo de 
:neraes e superiores, de magistrados, de empregados publicas, respeito em numerosas composiçõe;, a que Sllccedião applau
e em summa de todas as classes mais distinctas. sos dirigidos ao seu sublime objecto ; cantou-se um novo 

<< Ião após o estandarte da camara os vereadores presente.s e hymno patriolico, que a todos a~:radou, ainda mais pelo enthu. 
transactos, com o seu presidente e os homens bons, e debaiXO siasmo que inspira vão as letras tio que llela sud harmoniosa 
de um riquíssimo pallio, sustentado pelo3 procuradores das ca- musica. 
mar as das differentes villas, procedia S. M. Imperial, sobre o « Segui o-se o espectaculo. composto de um elogio dramatico, 
qual lançavão flôres de todas as janellas, ricamente ornadas, uma cantata de Troncarelli, o drama accommodado ás eir
as senhora~. que, em elegante e nobre traje, as occupavão, &umstancias, intitulado IncZependencia da Escossia, e varias 
franqueando o mesmo augusto Senhor as do museu. da usados. Não nos demoraremos no detalhe do espectaculo, su-

t< Entre estas variadas nuvens de -llôres, sub cinco arcos perfiuo ao 'que os virão, escusado mesmo para dar idéa (bem 
triumphaes, erigidos com gooto e sumptuosidade (não ílcando que limitada) do que tantas vezes temos louvado, enthusiasmo 
no transito o da Cidade-Nova, que não deLxaremos em silen- e lealdade do bom povo brasileiro. 
cio), por entre successivos e affectuosos vi v as, seguidos das « Ntio fallat>emos neste lugar da brilhante illuminção que 
bençãos e dos votos de todos os brasileiros, S. M. Imperial adornou os e,fificios publicos e particulares, as fremas dos dif
chegou á sua imporia capella, a cuja porta o esperava o Ex:m. ferentes quarteis, c singularmente a dos elegantes arcos trium
bispo capellão-mór, que, ministrando-lhe o Santo-LenllQ, que phaos quQ mencionâmus. Estes objetos não serão omittidos, 
Sua Magestade beijou de. joelhos, feita a aspersão e o incenso, ainda que mais babeis pennas tomem esta tarefa; mas occu
entoou o Te-Deum, e acompanhado do seu cabido em riquis- pão-nos agora outros mais inte1·essantes, que nos apressaremos 
simos paramentos se dirigio á capella do SS. Sacramento, a esboçar, descansando poucos momentos a escaldada phan
.donde, feita a oração, seguio Sua Magestade para occupar o tasia . 
solio, que lhe esta.va destinado na capella-mór. « Nada mais temos feito do que procurar esgota i' um grande 

« Findo o Te-Deum, e lidas as orações pelo Exm. bis-po, se lago, tomando com. a mão escassa porção de <~gua, da qual 
dirigio todo o luzido acompanhamento ao paço imperial, e, mesmo fuge a maior parte. D(} pelago rle alegria em que nada
sendo a elle chegado S. M. Imperial, as tropas de l "; e 2• linha, rã o todos os corações b•·asileiros colhemos poucas gotLas par·a 
coo1mandadas pelo Exm. tenente-general govemador das ar- espalhar sobre esta folha; mas o desalinbado da linguagem, a 
mas, seguido do seu ajudante-gentlral e quartel-mestre general, tibieza da expressão fizerão perder as mesmas curtas idéas que 
se formarão em grande parada, dando a artilharia utba salva assaltárão a nossa imaginação. Não resta, pois, outro partido 
de . 101 tiros ·e a infantaria tres descargas, seguidas dos vivas que rogar ao leitor prudente que suppra o que falta a este li
já mencionados, a que se seguirão os de todo o povo, que pa- gdro escripto com a nobreza dos sentimentos e com a valentia 
recião incessantes. dos. s.eus affectos, que nós ficaremos contentes com a glol'ia de 

« Cumpre notar que a mencionada tropa acompanhara a os matarmos. 
procissão referida, tendo á sua frente o mesmo Exm. tenente- « Um só dia era escasso tempo pa1·a se patentear o jubilo que 
general com o seu estado-maior. Jámais deverá entibiar. O se_guinte (13) foi ainda consagrado 

« Dignou-se eutão S. M. Imperial dar solemne beija-mão ao ao mesmo dignissimo objecto. Salvas de artilharia ãdvertirão 
grandíssimo numero de pessoas, que, com enthusiasJno nunca os lleis fluminenses de que o sol assomava ao hOI'izonte, to
visto, concorr·êrão a felicitar a Sua 1\IIagestada pelo seu faus- cava o meridiano, e finalmente cl.ourava ás nuvens que limitão 
tissimo natalicio, e olferecer os leaes votos-de iuabalavel adhe· nossa Yisão . A piedade de S. 1\II. Impcl'ial devia render ao AI
são, respeito e fidelidade, pela alta dignidade a que suas incom- llssimo as devidas graças pelo benefiCio com que enriquecêra o 
paraveis virtudes o elevárão, ~ustentando o magestoso throno, Brasil, dando-lhe o maior thesouru uo seu augusto Lmpe
que assombrára o unverso, sobre o amor de um povo que rador. 
adaptou por irmão, e que jurou defender como pai e amigo. « Pelas 11 horas se dignou Sua Mormstade transportar-se do 

« Os grandes acontecimentos, que no curto espaço de poucas paço da quinta da Boa-Vista para o tia cidade, acompanhado 
horas tão rapidamente se succedêrão, que não derào um mo- da adorada Imperatriz e da Imperial Princeza, em grand~ es
mento de treguas ao cora.ção opprimido, não podem (nós o tado, como no dia p1·ecedente, e logo dirigio-se á capelia, onde 
confessamos mil vezes) ser .comprehendidos em uma succiuta foi recebido pelo Exm. bispo capellão-mór e lodo o seu cabido, 
:naHação. paramentados com magnificeocia, fazendo a comitiva do 

« Capazes de sentir em toda a sua extensão os elevados mo- mesmo Senhor os ministros e secretat'ios de Estado, os titulas, 
vimentos que naquelles doces instantes agitârão os verdadeiros camaristas e mais criados de sua imperial casa. 
amigos da patria, quando lançámos os olhos áquelle quadro « Chegado á capella-mór, e occupado o respectivo solio, se 
magestoso um só objecto fixou nossa attenção, e escapárão mil cantou tercia, a que seguia a missa em pontificai, sendo esta e 
bellezas para serem comprehendidas por mais frio espectado1·. o correspondente of!icio consagrados ao patrocínio de S. José 
Por isso não mencienámos os fogos de artifiéio, que continua- por ser de segunda classe. Celebrou o Exm. e Revm. bispo 
mente se eleva vão á alemosphera, os repiques de sinos e ou- capellão-mór, e cantou-se a musicado insigne heroe a quem a 
tras demonstrações ; não nos demoramos com o aroma das natureza prodigalisou todos os talentos. Devia seguir-se a esta 
folhas que juncavão as ruas, não descrevemos os elegantes ar- uma oração, que dextramente não já desafiasse sentimentos de 
cos que apenas mencionámos; deixamos ainda abundantes es- sobra manifestados, mas que mosLra'Sse a sua justiça e a felici
pigas a n::;lior habil segador. dade que dai li provinha ao outr'ura tão oppresso Brasil. Opa-

« Ha, porém, uma circumstancia, que muito occupou a nossa dre-mestre F r. Francisco de Sampaio foi encarregado desta 
attenção, e que temos a satisfação de ter já sido habilmente em preza, e cumpre confessar gue a desempenhou digna
memorada: fallamos da constante chuva, que apenas deu o mente. 
intervallo para a gloriosa acclamação do S. M. Imperial. Con- C< Tomando por thema as palavras do li v. m dos Reis Et 
tinuando e reforçando successivemente, ella veio a ser o mais sublimius (aciat solium ejt~s á solio David Regis (E faça 
bello ornamento deste grande dia. Não é paradoxo, uão pareça o seu throno m<lis sublime do que o throno do rei David, seu 
iisonja·. • _ pai ), ex:ordiou, indicando a marcha da Providencia em regu-

« O prodigioso concurso, que a todos encheu de admiração, lar os destinos das nações, fazendo subir ao mais alto ponto de 
poderia parecer aos inimigos da santa causa em qua estamos · fortuna os assyrios, persas, m<~cedonios e romanos ; lembrou 
empenhados simples ell'eito de ociosa curiosidade; mas quando que o Brasil, seguindo a vicissitude destes lmperios respeita
vimos que a abundancia da chuva não fazia arredar um só dos, entrava no afortunado dia 12 nesta brilhante ordem, e 
passo ao fiel povo brasileiro ; quando ouvimos os éccos dos era destinado a appHecer entre as monarchias que no mundo 
seus vi vás transporem a pesada atemosphera; quando senti- têm maior consideração, e propoz-se a mostrar os moti vos que 
mos que, . estorvando o fogo das armas, não afrouxava as vo1 tinha para assim esperar, o que deduzia das suas riquezas, da 
zes do enthusiasmo; lembrou-xaos a terna exp1·essão da esposa sua extensão, da fecundidade do seu solo debaixo de diversos 
dos canticos: As muitas aguas não poderáõ apagar o meu céos, e em variados climas. 
amor; os mesmos rios não serião capazes de afoga-lo. C< Mostrou os dezares da iojusta antiga metropole, que o 

« Poucos momentos teve o coração para respirar; breves 'obrigárão a procurar a felicidade que as circum stancias oJJe
instantes repousou S. M. Imperial depois do solemne beija- recia. Aproveitando çtextramente o ter sido descoberta a Ame
mão. As praças, as ruas, o templo, o paço, tinbão sido teste- rioa por Cbristovão Colombo no memoravel dia 12 de Outubro 

- munhas do seu triumpho e do nosso amor; restava ainda ao de H92, disse que desde então prr.sentirão a sua quéda os lm· 
theatro 01 scena mais brilhante e encantadora, e para isto se ha- perios do Mexico e do Perú, que 30 annos depois cahirão de
via preparado com delicadeza e riqueza, assim em novo corti- baixo das espadas de Pizarro e Cortez. Tres seculos depois se 
:nado de.- sedas das córes do escudo do Brasil, e em abundanta levantava o primeiro Imperio do Brasil, grande, magestoso, 
illuminação, mas em scenario e vestuario, e na escolha do es- capaz de ri v alisar com os maiores da Europa com o andar dos 
peotaculo· analogo ao grande objecto do dia singular. tempos. 

c< SS. MM. Imperiaes se dirigirão á hora competente em << Estas magníficas esperanças erão roboradas veto novo sys-
grande estado, da mesma fórma que já referimos, por entre os tema da legislação, que, seguindo sempre os anttgos Imperios, 

• 
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ora precedia este nascente. Estas e outras idéas sublimas, que 
não fornece a nossa memoria, 011 que, deslocadas dtl lodo o 
discurso, perderião muito de suq grandeza, ~oleárão de ma
neira o il!ustre auditoria, que não pôde conter o applauso, e 
manifestou a admiração que o tr·ansportavil por bem mereci
dos bravos. Finda esla eloqljentc oração·entoou S. Ex. llvma. 
9 Te-Deum, e os musicas da imperial capolla desempenbárãu 
com a sua costumada poricia a musica do mesmo joven beroe 
que compuzera a cta missa. 

<< Durante este solemnissimo aeto estiYerão sentados na ca
pella-mór o Exm. José Bonifaci0 de Andrada, ministro e sec• e
tario de Estado dos nPgocios do interior e estrangei t•os , ser
vindo de mordomo- mór de S. M. Im perial, e no cotr•o da igrep, 
no banco destinado aos grandes do reino (po r ordem especial 
do mesmo Senha•) os Ex.rns. ministros c ser. rota rios de Estado, 
pro11uradores gerAcs das provrncias, conde de Palma, os ca
maristas de S:;. i\I M. lmperiaes, os viscondes do Rill-Sêcco e 
Mirandel 'a , e os barões de Santo Amaro. S. Simão, 13agé. lta
nbaen e Goya"na, nssim como em qualidade de capitão da 
guarda imperial o Ex m. João i\lal'ia da Gama Freitas Berqu6, e 
de repostei ro-mór o Exm. João Jooé de Andrade. 

~ cc A capell a imperial estava atulhada de pessoas de diiJtl-
rentes clabses e graclnações, e offerecia a ma is interessante pers· 
pecti :va. Em toda a parte se divisavão efOcazes desejos de mos
trar a energia de sentimentos u a fid elidade dos animos dos 
brasileiros. 

<< A' noite gõznu-se no theatro o mesmo espectaculo do dia 
precedente, sendo só mente novas as composições poeticas; e o 
drama, que neste dia foi José Segunclo .. Sua l)[agestade havia 
jgualmente sido conduzido em grunde estado, como fica ctito, e 
o brilhante concurso esmaltava esta noite de jubilo. A illuruina
ção foi mais brilhante que na noite precedente em razão do 
tempo mais favoravel, e os fogos de arlificio se ~uccedêrão com 
a mesma frequencia. JJ 

Ano situado na praça ela Constituiyão, dedicado ao 
. genio brasileiro. 

<< O coronmenlo se compõe de um grupo foJ'mado das 
armas do Brasil, lendo no centro um-P-coroado; nos 
dous lados eslão um inclio e um babitnnle do interior, 
cada um prend endo um dragão a seu lado e jumndo de· 
fender a ind.1pendencia do Brasil. O feclro da arcada sus
tenta uma cabrça ela Amcr!ca coroada. Os corpos la!eraes 
rematão em agnias imperiues; os frisos são ornados das 
armas do Impe1•io e de palmas. Coqueiros empregados 
como columnas são acompanbi!UOS de trophéos de agri
cullul'a e de armas militares; os pcdes!aes têm, ins
cripções. 

« A pintura representa marmore branco e as esculp:: 
turas são dourada~. 

,, Tem de alto 52 palmos e lJ7 de largo. 
Esta vão escriptos es tes versos: 

" Das acçücs minhas a maior é esta, 
<< Se acaso outra que a vença inda não res ta, 

<< O amor da pat ria, que me anima e inflam ma, 
« A' grande em preza me convida e chama. 

« Deste, passando a incognito hemispherio, 
« Sobre dous mundos er·guerei o Irnperio. 

<< N'alma a patria me existe, e na memoria 
<< Só fórrna o I.Jem da patria a minha gloria . )) 

<< Nos dous angulos da praÇa, .da parte do theatro, ha-
0 Espelho de !1.8 de Outubro de 1~22 descreve os via elegantes coretos de musica , que tocavão successiva-

arcos seguintes : ' mente symphonias e il ymnos . 

Arco da rua de S . Pedro no campo de Sanl'Anna, d~dicado Arfo da rua do OuvicÍor na cmboccadura do largo de 
á nova patria de Ped1·o. S. F1·ancisco. de Paula, dedicado ao amor conj-ugal. 

<< O coroamen to se compõe da espheru crnada de uma 
corôa e um manto imperial, sustcntqda por ~ous dra.
gões (emblema das armas da famil'ia de Bragança) ; u 
friso é ornado de palmqs c da letra. inidal do nome de 
S. M. Imper.i.:)l ; a parte superior da aberLura da 1).rcada 
tmn solwe o fecho uma esphera coroada, acompanhadil de 
dous dragwes, que a)li parecem p1:esos . 

<< Os dous cprpos lateraes são ornqdos de trop\léos mi
litares, que cercão duas pyramides, em que estão in.s
criptos os nomes de todas <IS capiJ,anias do l11Jperio ~o 
Brasil; na base de cada py.ramide esLá collocada uma 
aguia imperial, da qual a parte !lo cor.po é escondida por 
uma es~hera, e só deixa vêr as azas abertas e as gari'as, 
em que segurão d_.e uma parte um sceptro e de outra uma 
espada. 

<< Uma porta no c;entro de cada pedestal das pyram.i
des completa o ornato do envasamento deste monumento 
cnja pintura imita a esculptum dourada e granitos d() di-
yersas côres. _ 

<< Sua altura é de 53 palmo~, e a largura 19. 
<< Lião-sé QS seguintes versos nas duas faces : 

<< ~'Uifi seculo !le crime, e sangue e guerra, 
<< UJ;D. \hrono aqui porás, uue as~ombre a terra. 

<< Tão grande Imperio e re,splendor te e~pera, 
<< Que um Limbre fórmas da arrnillar esphena, 

« Entre immortaes tropbéos, com que se exalta, 
« Só este á gloria de seu nome falta. 

«Verás, Senhor, que nesta ac_vão se encerra 
« Quanto grande até aqui tem visto a terra. )) 

a Ur:q~ .. b~bda pe musica tocava alegres symllhonias e 
cantava ·nylllnos patrioticos. 

<< O coroamento sustenta uma esphera coroada, sobre 
o centro da qual estão collocadas as duas letras d~ SS. MM. 
Imperiaes -P. C.- entrelaçadas, sustentadas por dous 
pequenos genios apoiados sobre signas; tudo entrelaçado 
e coroado de fl.ôres. (') fecho da areada sustenta um peli
cano (~mblema do _amot,

1 
maternal); o friso enriq\1ecido 

de eslrellas de ouro ; as archivollas são ornadas de .dous 
gvupos de figuras, imitando baixo-relevo dourado, repre
sentando um guerreiro deixando 'brincar u.m menino cpm 
suas armas, e o outro uma mãi alei!lmd9 o filho, tudo 
imitalldo marmore branco e escúlptura <tourada; cloüs 
luslr!ls ornão o prolongamento do borpo inferior do mo-r 
numento. _ 

u Tem de alto 55 palm0s e 30 de Inrgo. 
<< Em c:ada llll_lU das ft·entes se lião os vm·so~ : 

<< Desta doce união no céo tecida 
<< "Logras em paz o fruto abençoadG, 1 

' 

« A suspirada prole esclarecida. ~ 

« Aq~a& os filhos, prezas o consorte; 
<< Nos de:veres de mài e esposa acertas\ 
« Vives ditosa, e não te assusta a morte, JJ 

Arco situado na extremidade da rua do Ouvidor, dedicado 
ao commercio. 

« O grupo que o remal!l se comppe de uma espj1era 
coroada, no centro da qual se acha um-P~eoroacto, 
cePcado todo de um man'to imperial, de eornu.copias e va
rias attributos do commercio. As arcbivoltas são ornadas 
de duas li~nras de baixo-relevo, uma representando mér
curio offerecendo uma bolsa á esperança, que este'ndé a 
m~o. 

<< O todo finge marmore branco e esculptura dourada. 
<< Altura 46 palmos, largura 26 e meio. 
« De um lado se lia : ' 
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« Doou a Pedro a eterna Prov1dencia 
« Do Brasil cimentar aíndependencia. 

~< Do Imperio brasileiro ao fado e a sorte 
« Dai começo feliz : victoria ou morte ! » 

« E do outro: 

« Dos seculos no dorso assoma o dia ; 
« Começa a brasileira monarchia. 

« A' tal ejllpreza vos tem certo o fado 
« Desde a origem dos sec.ulos guardado. , 

« Proximo a este nrco havia tambem um coreto, em 
que muitos musicos afagavão os ouvidos ·dos espectadores 
com canticos allusivQs e agradaveis symphunias. 

,Arco da rua Direita, dedicado á prospe1·idade do Brasil: 

" O coroamento se compõe da figura da America, co
roa<la de louro, tendo n'urna mão o sceptro e na outra a 
esphera do Brasil, em r.é, sobrê um carro puxaclo por· seis 
cavallos, tudQ levantado sobre degráos circulares e des
cansando sobre um socco, ornado de um baixo-relevo re
presentando a Americ(l tocada de um raio do sol, despe
daçando as cadêas que a prendião a um pedestal, a que 
estavão sobrepostas as armas de ·Portugal; a população 
brasileira armada lhe offerece os signacs de alfecto. 

.<< Os dous campos lateraes são ornados de pilastras, 
cujos capiteis são enriquecidos de aguias; os frisos sus
tentão as armas- do Imperio, tudo coroado de trophéos 
de. armas e de aguias. O fecho da a11cada, sobre o qual 
está uma esphera, sustenta uma aguia imperial, com as 
azas abertas. Duas famas offerecendo corôas guarnecm as 
archivoltas. 

" .A • continuação exterior do emvasamento tem tro
phéos _de armas, e os pedestaes, que fazem corpos lateraes 
~obre a. face da rua Direita sustentão duas grandes figuras 
equestres (de 30 palmos de alto), das quaes uma repre
l!enta ' a fama que vôa; e outra um mercurio montado 
n'um Pegaso, levando uma bandeira em que estão escrip
tas as palavras-Independencia ou morte I 
( " Estes pedestaes são presos ao corpo do arco por dous 

terrassos sustentados por pilastras, que deixão passagem 
para.as pess,oas a pé. 

" .O monumento é de branco e o;uro ;> tem de alto i05 
palmos e de largo ~1.2. 

" Estes arcos erão adornados de festões de tlôres, de 
numerosos globos de vidro, candeeiros e lustres, que os 
aformoseavão cle dia, e illuminados á noite, otfereceudo a 

• mais brilhante perspectiva. • 
u O arco proximo ao museu foi desenhado e dirigido 

pelo ~· tenente de artilharia Angelo Pamphili. Contém 
. 60 pah:,nos de -largm:a total e outros tantos de alto, afóra 
\l coroamento. Sobre dous prdestaes de granito descan
são quatro columnas de ordem dorica, e sobrepostas en
tre corôas de louro as letras iniciaes dos nomes de SS. MM. 
Imperiaes e das augustas princezas, sendo no centro 
-P. l. e 1.-e dos lados-M. J. 

« Da parte exterior das columnas havia dous transpa
rentes, em que estavãp as figuras de Ma~:te e Hercules de 
um lado, e do opposto Vulcano e Minerva, allusivas aos 
concorrentes pai'a aquelle monumento. Na cornija estava 
o letreiro-Os empregados do arsenal do exercito e mili
tares ao· lmpe1"ador ;-e na parte superior tres transpa
rentes, que conLinhão os versos que logo citaremos. 
A cada lado da abobadá havia igualmente dous transpa
rentes, um dos quaes ornado de festões de flôres. 

" O coroame nto era composto de uma facha de azul 
com ns 1.9 estrellas de prata, e no centro as inir.iaes 
-P. G. L L B: -(Petlro Grande, primeiro Imperador do 
Brasil) ; ao lado os rios Prata e Amazonas, e sobreposta a 
corôa imperial, e nos angulos corpos de armas. 

« ~o. pass.ar por es!~ m.onumenlo 's. M. Imperial, no 
faUStlSSimO d1a i2, dOUS llldiOS, postOS de joelhOS sobre OS 
pedestaes, lança vão cheirosas llôres. 

« Os versos erão os seguintes. 
• Na frPnte da rua dos Ciganos, no centro: 

<< Se sou grande não posso ser pequeno ; 
« Se tenho forças sou com ellas forte ; 
« Se sou livre não quero ser escravo 
<< (Gnla o Brasil) : independoncia ou morte! » 

11 E nos lados : 

« No momento em que o povo brasilriro 
« Vê sua independencia sustentada 
« Renasce um dia, parecido aquelle · 
<< Que, ãõ sorriso de um Deos, sahio do nada. 

« Assim a agricultura ~ais se excita ; 
« Cresce a plebe no campo e na cidade; 
« E a turba inulta, que CO ITOmpe a terra, 
« Ou se deixa emendada, ou se desterra. >) 

<< Nll; frente para a praça da Acclamação, no centro, 

« Da-nos o céo Imperador perfeito ; 
« Congresso em breve nos dara facundo : 
<< Paz, justiça abundante e firme peito, 
« Isto nos basta a nós e ao nosso mundo. ~ 

" E dos lados : 

« Temos patria : e que patria? o Imperio novo, 
« Assim do grão Brasil vozêa o povo : 
<< Filha augusta dos Cesares, Jâ hoje 
« Mãi dos Cesares, do Brasil exulta. 

« Pedro o Grande do Brasil o nó desata, 
« Povos escravos torna jã senhores; 
« Com ellas assim, desde o Amazona ao Prata 
1< Serão 'dadas na terra leis melhores. » 

" Não deixar!)mos dE: notar que na noite de i5 do cor
rente a companhia italiana pôz em scena a bella peça de 
musica do celebre Puceita, intitulada Caçada de Henri
que IV, e na scena da mesa substituindo ao nome do 
bom Henrique aquelle que oocupava os corações, fizerão 
resoar as agvada'Veis e harmoniosas expressões de-Viva 
Pedro! Viva o grande do Brasil Imperador l-o que foi 
recebido com o maior applauso, respondido com frequen
tes vi v as, repetido e de novo applaudido semelhante.:. 
men te . Henrique IV não era mais amado dos franceze!l 
que o grande Pedro dos brasileiros. » 

. ' 
E' DISSOLVIDO O GRAND~; ORIENTE EM niETADOS DE OUTUBRO 

DE 1.822 

Foi desde o momento em que o Sl'. D. Pedro 
recebeu o malhe te de gl'ão-mestre da maçonaria, que 
as intr·igas, ameaç<\S, cí umes e ambições, pl'inci
piárão, e os doas partidos se estl'emárão; sendo um 
capitaneado por JottqniJD Gonçalves Ledo, uma das 
personagens principaes da independencia do Brasil, 
homem de muito talento, bom orador, e de muita 
habilidade, ainda qtre de caracter voluvel e ambi
cioso; e outro capitaneado por• José Bonifacio ~e 
Andrada e Silva, que gozando ainda de pl'estigio, 
triumpbou na privança do imperador. 

No entanto, ambos querião a mes:.na consa: a in
dependencía du Brasil. 

Taes são os homens de todos os tempos I Sem
pre antepõem ao bem da patria a ambição e mes
quinhas rivalidades 1 

Separados assim os partidos, que de - parte a 
parte, como disse em outro lugar, se hostilisavão 
ranoorosamente com intr~gae, tentava o par.tido de 
José Bonifacio aniquilar a influenc~·a- _ -. nnià-,. o.ú 
antes a dos chefes que nella prepnn · n ~~d.r~~e· 

' ' 5 - i 
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os ser.,iços prestados pelo Granrle Oriente, he~n 
como a influencia o credito que gozava, não pod1a 
deixar de pro4uzir ciume~ em varias pessoas, das 
qnaes algumas et•ão preponderantes, o o tms não se 
tio hão querido reunir aos maçons, e outras clelle 
tinhão sido excluídas. 

Para guerrearem, pois, a influencia maçonicn com
binárão nos meios, e installát•ão uma sociedade se
creta com o titulo de- Apostolado-. sendo dos 
prim~iros influentes della, José Bonil_'<wio, \{arliru 
Francisco·, o capitão-mór José Joaqmm da Rocha, 
José i\'Iari~tno de Azeredo Coutinho, Femando Car
neiro Leão (depois eonde da VillH. Nova de S. José) 
o outros. Etita sociedade tinha esttltutos e signaes 
como se usa nn lit01·gica maçoni ca, mas differentes 
na forma, e era dividiria em palestras e decut'ias. 

.José Bonifacio para at-rcdar o Imperador i! o Grande 
Ol'iente o collocou á frente do Apostolado, com o ti
tulo de grão-mestre 0:.1 Arcbont-rei, visto que os 
seus fins, couforn)e se propalava, erão os mesmos 
do Grat1de Oriente, isto é, a independencia e a inte
""ridade do Brasil, com o systema monarcbico re
presentativo, e dynastia do Príncipe Regente. Pelo 
menos l'oi isto o que declarou o Sr. D. Pedro, em 
sessão do Gl'ancle Oriente, quando f.;i interpellado 
a respeito dos fins do Apostolado, por consta1· aos 
membms do Grande Oriente, que o Apostolado 
principiava_ a aggre~i-lo, com vehementes intrigas, 
como depo1s se verdlcou. 

Nu ullimn. sessão de Outubro o Imperador, assen
tado no throno, e já muito indisposto contra Ledo, 
a quem dias antes tratava em ca1'tà particular- de 
meu Ledo - o accusou vehementemente, dizendo 
estar atraiçoado, e este, procurando defender-se, 
não o pôde faze,·, porque o Sr. D. Pedt·o I, como 
grão-mesLt•e do Grande Oriente, e por um dect'eto, o 
suspendeu e encerrou, mandando recolher os me
taes- das- officinas ao cofre da policia,. da qual era 
intendente-geral o desembargador Aragão, e o ar
chivo para ~ quinta do Cajú. 

Os meus l'espeitaveis amigos, Dr. Manor.l Jonquii;n 
de Menezes e general José Mat'ia da Silva Bita ocout't, 
que, por Ol'dem do grão mestre mat·quez de Abrantes, 
e a meu pedido, fizei'àO uma compilação daa actas 
de 1.822, disseriio nesse trabalho, que na maçonaria 
já tudo esLava combinado para a Indepentlencia do 
Bra!:iil, a cela mação do fmpe1·ador e í ntegl'idade do 
Imperio, quaurlo nesta côrte installou-se uma socie
dade com o titulo de Apostolado, a qual organisou 
se11s estatutos, adaptando signaes, toques e pnla
vras, differentes, dos da maçonaria, clivitlida em 
centurias e · decurias, da qual !ie qisse ser p1·incipal 
collaborarlor (segundo escreveu .na mencionada 
memoria o DI'. Manoel Joaquim de Menezes) o 
DI'. Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Maehado e 
Sil vu(*), que sendo maçon · an Ligo, não se Linha 

(') Antonio Carlos não pOdia ser o principal collaborador do 
Apostolado, conforme disse o meu respdtavel amigo o Dr·.Me
nezes, porque estava por esse tempo na Europa, e só chegou ao 
Rlo de J<1llPiro no dia 30 de Janerro de l823, u nem podia 
concorrer p&rn a installação do Apostolado, como se vê do 
Telegrapho Ma1·itimo, que aqui copio: 

cc No Diario do Governo o. '2 de sexta-feira 3 de Janeiro 
de 1823-lmpel'io dn Bras-il-nás noticias maritimas do d1a 31 
d!l Dezembro de 182'2, entradas: Pernnmbucci, 7 dias, br·igue 
ioglez Swífiisure, mestre John Beckford, equipagem 15. las
tro, passageiros um inglcz. e João Xavier Carneiro da Cunha, 
eoc:arregado pela camara de Pernambuco oe felicitar S. M. im
perial; refere o mestr~ que de Falmouth conduzia para està 

querido I'e•mir ao Grande 0Piente, como fizerão 
seus clois irmãos e )Jarentes. 

Para essa associação conoorrel'ão em grande 
numero os maçons, que por orgulho ou desejo de 
primarem não se tinhilo !lliado no Grande Oriente, 
os que tinhiíu si •lo reprovados, c muitos pr<J!'anos. 

INSTALLAÇAO DO APOSTOLADO E S.EUS TRA fiALHOS 

O apostolado começou a tl'abalhar uo .edificio da 
Guarda Velha, onde é hoje secretaria de Estado dos 
negocias do Iruperio(*) e então quartel-general do 
commando das armas. As sessões erão na sala onde 
está hoje o archivo da secretaria; e os mémbros 
do Apostolado se denominavão-columnas do thruno 
-porque o fim dogmatico era sustentar a monar
chia conslitucioual, e guerrear com todas as forças 
as idéas t•epuhJicanas. 

Foi eleito chefe do A])Ostolado o Imperador 
D. Pedro I, com a denominação de-Archont rei
e José Bonifacio seu lugar-tenente. 
. -~ ordem do Apostolado, como já disse, sendo di

Vldlda em palestras e decni'ias, cada uma se com
punha de doze aposte1Õs o um presidente. 

Uma das palestras estaheleceo-sr. no Cn.tette 
em casa de Antonio Rodrigues da qilva; ou na do 
padre José Cupet•linu, depois of(icinlmaior da se
cretaria de marinha; as decurias trabalhavão em 
oatros lugares, corno na rua · da Asscmbléa, (anti
gamente da Cadêa) em casa do coronel Antonio Pe
reira Pinto; e na rua de S. José, onde perante o 
Sr. D. Pedro e José Bonifacio, farão admittidas e -
juramentadas muitas pessoas de consideração. As _ 
sessões que se fazião erão alternadas, e em dias de
terminados se reunião no centro social denominado 
- Apostolado. - As palestras _do Apost~ado en
joa vão aos homens de bem e de bons sentimentos 
q~e a ell~s constantemente assistião, pelos abusos ~ue 
Vlão prat1eados, e por vere1,11lançar-se mão de meiOS 
torpes para a perseg-uição dos contrarias, co;~_Uo a 
espionagJ!m, as denuncias, as intrigas, não só contm 
os membros do Grande Orient'e, como contraalg~ns 
portugqezes indistinctamente. . ' \ ' _ 
_ Desta\>. mesmas palestras sahifão os males de qu.e 

amda hoJe se resente o BI·asil, sendo c~mpeão de tudo 
isso o celeb~e Porto Seguro, muilissimo p1'otegido 
de José Boni'facio, e que acabou miseu.avelmente 
no sitio dos Bozios, em Cabo-Frio; e do não menos 
celebrado Marciano, po1· alcunha o Miquilinq., pardo 
mm·ceneiro, cantador de modinhas, e mmto :vallido 
do f~lperador O. Pedro I. "' 

E' dE: razão observar, tambem, que um dos 

côrte os e;x,-deputados às cOrt~s de Libboa José Ll~o CoutioP,o, 
Cypriano José Bar. ta de Almetda, Franmsco Agostmho Goo:fàJl, 
Bueno e Fcijó; porém que ficára em Pernambuco pela nottcllt 
que a !li ti verão de que U<tquella barra cruzavão duas corveta~ 
de guerra mandadas pelo ~ladeira. . . . . 

cc Dia to de Janeiro dP- 1823.-Ltsboa, 40 dtas; bngue Pte-; 
clacl,e, mestre João Mauricio, !lquipagem 32, passageiros o bri
gadeiro Mauoel Pedro de Freitas Guimarães e outros; referem 
que no dia 19 morreu . .;.Jaooel Fernandes Th.omaz. . 

cc DíaTio do Governo-lmperio do Brastl-o. 23 de qmota
feira, 30 r\e Jlmeiro de 1823, noticias mari.timas, entradas: 
Londres, 49 dias, brigue inglez Regente, e_qUlpagem ~· r:r;testre 
Joho Scadet, passageiro o Exm. Sl'. Ao tomo Carlos Rtbetro de 
Andrada. ll 

(') Ainda existe o salão onde trabalhou o Apostolado, e ond.e 
trabalha boje (9 de Janeiro de 1871) a secção central, su~Ol·di
nada ao director geral da secretaria, de Estado dos negamos do 
Imperio, com as quatro columoas elo templo do Aposto· 
lado. 
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memb_ros mais influentes do Grande Oriente, 
Jo~quyn Gonçalves Lcdo, aspirava a pt'ivança do 
Prmc1pe, para rlat' a queda nos Andradas e entrar 
p;u·a o miuisterio. Tinha-se ctmstil uidu emulo ou 
adversario de José Bonifacio, e por isso aprovei
tando a ausenci!l deste, como já disse, fez pro
clamar o Pt·mc1pe grão-mestre da maçonaria, 
ficando-José Bouifacio seu adjunto, cujo acto, com
quanto não fosse 1m pugnado, não t'ecebeu u aquies
cencia _de muitos m~mbros ~o Gl'(Lnde Oriente, que 
entend1ão que devia ter sido delle previamente 
instruido o grão-mestr~ José Bonifacio, que sem 
duvida se não _opporia ao ~rão-mestrado do fmperio. 

Este, despe1tado por lS!U), julgou que todos os 
membros rlo Grande Oriente, estavão em opposição 
a elle, e procurou vingar-se; suas disposições forão 
apro~elLadas pelo Aposto1ado; e assim fizerão _per
suachr ao 81'. D. Pedl'o, que já tinha sido acclamado 
em uma assêmbléa do povo maçonico, e depois pelo 
povo ell? 12 de Outubro de 1822, que os maçons 
pretend1ão estabelecer um governo democratico. 

E' DE~fiTTIDO O MINISTERIO ANDRADA NO DIA 29 DE OUTUBRO 

PELO IMPERADOR, E LOGo DEPOIS REINTEGRADO POR REPRE· 

SENTAQÕES DO POVO, DA TROPA E DOS PROCURADOI\ES DAS 

PROVINCIAS NO DIA 30. 

' 
' Forão tã0 inauditas as intrigas, que apparecêrão 
nesse mflz de Outubro, de •l822 entre os membros 
do Geanda Orienttl, suspenso, e os membros do Apos
tolado, que o Imperador j nlgou conveniente dimittir 
o mioisterio Andrada. • 

O jubilo publico, escreve o visconde de Cayrú 
corno testemunha presencial, foi interrompido par 
uma extraordinaria occurrencia. 

Depois ria acclamação do Imperador, excitárão-se 
emulações e contendas de ambição entre os membros 
do ministeri_o e pessoas de. notoria influencia no go
verno, e per1gosa popularidade no vulgo, porfiando 
todos em adquirir o favor imperial afim de se en
grandecerem pela nova ordem do Estado. 

O espírito de pat'tido se descobria. Uns cidadãos 
se esconj nravão contra suspeito despotisnto, outros 
contra presumido clemocrntismo. 'remeu-se do fu
nesto choque de animosidades e intereshes . 

Inopinadamente em 30 de Outubro di vulgou-se 
que o Imperador dimittira o minislerio: os reaes 
motivos ficárão no segredo do gabinete . Não sem 
fundamento se conjecturou que se representaria ao 
chefe da nação os perigos dos conselhos dos seCI·e
tarios de. !!.:stado elos negocios elo imperio e da fa-
zenda, aspirantes á supremacia no governo. > 

Mas no mesmo clia sentio-se alvoroço na côt'te en
tre a.. turl;a de clientes e devotos, especialmente dos 
ministros irmãos, José Bonifacio de Andrada e Silva 
e Martim Francisco Ribeiro de Andrada. · 

Por arteiros agentes, solicitou-se e consegltiu-se, 
(segundn ·se disse) nunca visto numero de milhares 
de assignaturas de pessoas de todas as ordens, e 
class~s. Fez-se uma representação ao Imperador para 
a relfitegt·ação dos dous Amlradas no ministei'ÍO. 
Esta rept'esentação foi levada ao senado da carnara 
municipal em tumultuaria concurso de povo, re
querendo-se ao procurador dessa camara que o 
apr·esentasse quanto antes á Sua Magestade lmpe
nal, que reclamou para isso urgencia do deferi
mento. 

Entre as enunci<J.ções da representação é eom par-

ticularidade notavel, que os Andradaserão apresen
tados como a unica ancora, unidos ao throno do 
novo Imperio. 

Ainda é mais reparavel a clausula final : -- Vossa 
Magestad e _não. encontt•a no ?irculo dos holljlens, ci
dadãos mu1s d1gnos; e por 1sso lJU<! Vossa Mages
tade Imperi t.l obedecendo á patda deve colloca-los 
nos lugares de que sahirão. Este povo leal o pede. 
Todo o Imperio se desmanda. -

Por parte da tropa da côrte se offereceu ao im.~;>e
rador outra semelhante representação mais t:onmsa 
e comedida. 

Os procuradores geraes da província (menos 
!oaquim Gonçalves Ledo) dirigirão ao Imperador 
~gua_! representação, com hypei·bolico elogio dos 
Irmaos Andmdas, afirmando ter sido por ambos 
lançado a primeira pedl'a do magestoso edificio da 
nossa glorio~a independencia, dizendo -consenti
r~n~os que vuscille já o throno imperial que ha 18 
dias acabamos de levantm'? 

No mesmo dia., á noite, no theatro, se espalhou 
uma proclamação anonyma em que erão appellidados 
os Andradas, Franklins Bra~ileiros e se lhes dava o 
titulo de anjos tutelares da l'egenel'ação polil,ica, 
accrescentando-se que havião erguido nos seus hom
br~s o peso da Independencia, concluindo-se-a nossa 
extstencia política es tá em perigo e o nos. o Impe
rador ás bordas elo pl'ecipicio: além do Estado sal
tando fóra da mão do piloto. Nesse papel inculca
va-se haver macllinação dos caebonat•ios. 

Tão estl'anha idolatria clemagogica, e concur
rencia de gente no thr·ono, foi sem exemplo, foi 
equivalente a fo rça publica. O Imperadot' pareceu 
qual Cezar circurnvalado no capitolio. 

Ainda que os ministros Andradas, naturaes de 
S: Paulo, fossem egregios patriotas fl acJ,ivos adrni
mstradores, comtudo era notorio que pela na
tural. liga da irmandade havião adquerido ascen
denCia no conselho e incorrido em odio de muitas 
pessoas po1· algumas medidas de suas l'epartições. 

Além de que ostentaváo timbre sem igual de 
rancol' aos lusitanos, bem que por justos t·esenLi
mentos dos males causados pelos sectarios das 
côrtes de Portugal. , 

O imperador no mesmo dia 80. jui [iO II pl'lld~nte 
condescender, pelas instancias dos representantes 
das provi ncias colligarlas ; mas pot· decreto recla
mou a prerogativa constitucion'll de sua livre no
meação e demissão dos co mmissurios do podt; r exe
cutivo, e pn1' uma proclamaçãn aos !luminenses re
coánuendou lhes união e tranquiilidittle, vigilancia 
e constancia(*). 

A Gazeta do Rio de Janeir·o em seu n. 132 rle 
sabbaclo 2 ele ovembro de 1822, referindo os t'nctos, 
conta que : 

(') Foi uma comedia ridícula o que se passou no dia 30 do 
Outul>ro dü 1822. Dizem alguns que José Douifacio <l seu irmão 
Martim Francisco, em coosequencia das intrigas e exa ltação dos 
parLidos, per! irão no dia 29 a sua demissão; o outros dizem 
que o Imperador, a vêr se applacava a exaltação dos partidos 
que ameaça vão n rui na do nascente Impel'io, demitLio os An
drattas. Fosse 1/l o qu1• fosse, o decreto appareceu, ti no dia 1!0 
de Outubro o lmpHrador SH vio forçado a remtegrar nas mesmas 
pastas us ministros demittidos. 

José Booifacio, que morava no largo do Rocio, hoje praça da 
Constituição, onde mora José da Silva Braga, com o botequim 
do-Café com leite-foi esperar a multidão do seu partido no 
Caminho-Velho do Boto fogo, e das 4 para os ó horas da tarde, 
dirigindo-se o puvu para alli, o trouxe1·ão em charolu. O lmpê
rador, a tarde, vt3io com a Imperatriz pa1·a a casa de José Bo-
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u A capital do Impcrio do Brasil acaba de ser test~- se ajuntava em prodigioso numero nas praças, vociferando 
munha da mais publica, e afTectuosa demonstração de contra os inimigos do Estado, que havião occasionado tão 
respeito e amor, consagrados ás virtudes e talentos de intempestiva e lamentaua demissão. 
dous dos ministros e secretnrios de Estado, que, quaes « S. M. fmperial recusa aceita-la; põe em pratica 
outro Athlas, havião tomado sobre seus llombros o peso quantos meios lhe suggere a sua delica1teza, a sua boa
da nossa independenr.ia. ·dade e o amor que consagra ao Brasil; mas a isenção phi-

\c Um partido Oll facção um pouco ramiflcada, que losophica de hoje ainda é a mesma que era ha 24 s~cu
desdc muito tem posto em obra todas as tentativas para los, e o grande PccJro, fmperador do .Brasil, leve de ouvir 
ter entrada em os negocios politicos, e dispór a seu bom de Andrada quasi a mesma TPsposta qne da bocca de 
prazer da subslancia da nação, pôde illudir por não Diogenes ouvira o grande Alexandr~, e ce1 Lamente nos 
pouco tempo a credulidade publica sobre a pureza das persuadimos que acharia tanta nobreza de sentimentos 
suas intenções, que mascarava com ufTectado zelo do bem no procedimento dõ n,psso illustre philosopho, que diria 
geral, ainda quando, pela erronea doutrina que espali.Java delle o que a respeito do cynico dissera u destruidor do 
em papeis, que uns redigi!io, outros publicavão, outros Imperio dos per as: a Que se não lôra Alexandre não 
elogiavão, outros defendião e outros mesmos absolvião quereria ser senão Diogenes. )) 
do anathema, que a lei e o bom senso contra elles fui- « E' então que a voz do heroico povo fluminense se 
minava, não era desconllecida a muitos cidadãos a per- exalta em apoio dos votos do seu augusto defensor, o 
versidade dos seus designios. magnanimo rmperador constitucional do Brasil, c de una-

cc Chegárão, emfim, com tão estudados e tortuosos nime accorclo se. ajunlão para conseguirem todus o tnesmo 
meios a empolgar lugares, onde lhes era l'acil atacar já fi.m para que trnllalhão cle mão commum. Fazem-se as
com menos rebuço o sanctuario da justiça, levando a in- s1gnados, annuncios, proclamações, afim de solicitar a 
triga, que sempre presidira ás suas operações, ao pé geral .cooperação que devia levar a1He o throno uma fiel 
mesmo do solio imperial, onde, sem pejo uem remorso, exposição dos males que esperava o llrasil, se não são 
só cuidavãp de denegrir procedimentos cheios de recli- remstallados nos seus empregos os tllaumatUI'gos da sua 
dão para abonarem todas as manobras, com que os co!- independencia, e primeiros propugnadores r.lc seus pos
laboradores de tão infernal tarefa se propunhão dar ex- tergados direitos. 
tensão a seus tenebrosos projeetos. cc Elles sabem que a sua philosophia não é tão austera 

u Não era possivel que 0 ministro e secÍ·etario de (o que a tornaria vã) que desattendão os sentimentos de 
Estado dos negocios do Imperio e estrangeii'os, e 0 dos um povo inteiro, qne os olha como sustentaculo da pu
negocias da fazenda, que vião ir se npos>ando tão immo- blica felicidade, e desprezem a bem merecida aura popu
ral partido das a'•enidas, que couduzr.w ao lhrono para lar que proclama suas virtudes cívicas, sua eo1·agem, seu 
fascinarem a perspicacia do nosso augusto Imperador patriotismo. Sim, um resentLmento particular d~:ve ceder 
constitucional e perpetuo defensor, não previssem em sua ao bem geral. Os Aristides, ainda depois de experimen
madura e atilada retlexrío a grandeza do mal que se pre- t~rem a ~arbara lei do ostracismo, não se esquecem que 
parava ao Brasil. sao a~hemenses, nem os Andradas poderão esquecer-se 

que L sao. brasileiros quando julgão atraiçoada a causa da 
cc Quaesquer outros que tivessem em vista aproveitar sua patna. 

aguas turvas para pescarem inL~resses pessoaes, usariã.o u ~as quem ha de deferir a estas supplicas? S. M. 
das armas de seus inimigos, ou, para melhor dizer, dos Imper~al, que não tem poupado diligencia para trazer os 
inimigos do bem publico, pois nunca se ganhará victo- resent1dos á convicção de que devem..ficar em seus lu
ria pelejando-se com as armas desiguaes . Mas como po- ~~res_. s_egur.os de que se tomárão medidas para não ser 
derião caminhar com o peso de tão execranda armadura Jamais lllud1da a perspicacia e-sabedoria do mioisterio 1 
(a int1·iga, a cabala, a immoralidade) homens que só pre- Certamente não. Vascillava o povo em um conllicto de 
zão a justiça, que só amão a verdade, e que do íntimo duvidas, nascidas de semelhantes reflexões, quando appa
de seu coração Linhão esposado os interesses do Brasil rece na tarde do dia 30 na praça da Constituição o nosso 
pelo que em si sãQ para todos os seus filhos, e não pelo auguste defensor. 
que podião para si esperar? _ cc Uma grande massa, composta de innumeraveis cida-

cc Non possum sic incedere quia usum non habeo, dizia daos o sauda com o costum(\do grito-Viva o Imperador I 
cada um delles com David quando regeitou a armadura S. M. Imperial con.sterna-se com a geral inquietação que 
de Saul; mas não lhe sendo possível, como queriilo, lan- tra~ o po~;o descontente; enlra na casa do ministro, que 
çar mno da funda para delJellar semelhantes Coliats, dei- remtente. á sua pe.rsut,são nem aclnuira a seus desejos 
xárão-lhes o campo franco pal'a melhor serem conhecidos nem sahll'~ do lugar para onde se retirára ; & quando 
os seus planos, tanto do monàrcha, corou do publico. chega ás pnellas e vê a turba immensa que se apinhava ' 

d · d ~m torno deite, e que mais e mais se augmentava, resolve 
cc A emissão e seus empregos publicos era o uuico u d~ uovo pessoalmente, não já com motivos p· roprios, 

meio honesto que homens de hem podião empregar em m s · 
tal conjuncwra, e foi este o expediente que tomárão os a com motivos geraes da neceessidade pubblica debel-
illustres Andradas. A' noticia desta demissão estremeceu lar a poudonorosa resistencia, que até iitli havia encon-

trado naquelles unimos por extremo sensil}iJisados. o Imperio do .Brasil, ainda mal seguro em seus novos 
fundamentos. Os habitantes desta cidade olbavão este cc O Im~erador sahio; mas atraz de Sua Mageslade vai 
a~ontecirnento como uma calamidade publica, que abi·an- um mass1ço de povo, que espera conseguir sua preten
gJa a todas classes. o povo corria amotinado pelas ruas, e ção guando forem publicamente conhecidos seus desejos; 

e nao se enganava, como nunca costuma enganar-se, 
quando pensa seriamente nos seus communs interesses,. 

~il'acio, e, o n~o encontrando, deixou uhi a Imperatriz e par
tiO para o Botalogo, e perto do caes da Gloriu, avistando-se· 
e ~peaodo-se ambo_s abraçárão-se e cborárãu, e juntos v ierão 
para a casa do R oeto. 

• . José BooHacio, ,dapois que entrou em casa, chegou a uma das 
Janellas, e deu v1v as ao Imperador D. P ed1 o l, P edro II, Pe
dro lU! Pedro LV e a. q~antos ~edros houvessem, que foi cor
!espon~ldO pela muluuao ! ! Na o obsldute o ndiculo de tudo 
Isto, fo1 o Impefador a pé, com a Imperatriz e José Bonifacio, ao 
theatru, que estava pomposamente decorado, e onde depois o 
padre FretLas (filho da ç:ap1tan1a do Espírito-Santo) recitnu mui
tas poesias rie improviso. 

Nessa nwsma noite principiou a devassa oontra Ledo Ja
nuano, José Clemente e outros, cuj o processo lranscre~i na 
2• serie do meu B,·asil Histol"ieo. 

Apenas S. M. Imperial ia entrando na rua da Glorià 1 

quan_d?~. <\O longe tiC divisou outro massiço· de povo, que 
se dirigia para a cidade. 

cc Causou expcctação ~os concurrentes a vista daquelle 
pheuorueno; porém o augusto Imperador logo previo o 
que poderia ser, e, tendo mandado pa;;ar o carrinbo, disse 
em altas vozes: cc Aposto eu que é José Bonifacio que alli 
vem trazido pelo povo. " Não se enganou na sua conjec
tura o heroico defensor do povo do Brasil ; Sua Mages
lade linha sobejas provas para conhecer que o homem, 
que se abrasava no mais aclivo zelo pelo Brasil e pela 
conservação de sens direitos e de seus intere~ses, não se
ria insensJvel ás vozes de seus conterraneos, que pedião a 
sua constante cooperação para se manterem esses mesmos 

lf 
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direitos, de que apenas e nem aind a apenas li nlião go
zado. 

u Alli espera até que divisa o minist1•o, que r41kllmenl e 
vinha acompanhado do ' povo; nUo so fTre a ingenuidade 
do grande Pedro (que nisto se mostrou maior do que era) 
que deixe de apear-se para olfe recer seus imperines bra
ços ao fiel ministro, que vem lançar mão do leme do Im
pério . O povo Ll'do se compunge: uns suspirão opprimi
dos da vehemencia de seus transportes ; outros exclamão: 
v1va o magnanimo Imperador 1 outros, em fim, querem 
puxar o carro que o conduz, o que S. l\1 . lm perial recusa, 
dizendo em allas vozes : c< O triumpbo de hoje nflo é meu, 
é de José Bonifacio ! 1 ! n 

« Circumscriptos pelos limites da histor ia deixamos á 
consideração dos amantes da pall·ia ap r e fl exões que sug
gerem Lodos estes acontecimentos, todos es trs ditos dig
nos por certo de se transmittirem á mais remota poste
ridade, e rematamos o tosco esboço dos su ccessos deste 
dia tão _glorioso par~ a causa do Brasil, e tão van tajoso 
ao hermsmo da prob1t.!ade e da honra, dizendo qu e a ci 
dade se illurninou toda espontaneame nte e qu l' sendo 
dia de thealro, foi alli Oülro novo ca ~po em' que se 
applaudirão, com nunca visto en tliusiasmo, as virtudes 
dos uossos Âristides e os talentos dos F ranklin s brasilei
ros, e que :S.- M. Imperial coroou tão memora vel dia, fa
zendo publicar a seguinte proclamação: 

u Briosos e leaes fluminenses .- Acabais de dar-me a 
prova mais convincente de alfec to, que pod ieis mostrar 
tanto a mim, como á sagrada causa lles te Im perio. Os 
meus principias de conslitucionali(l1cde não sf1o para vós 
duvido~os nem para ninguem; mas sim tem sido por al
guns menoscabados, e pa1·a qll€ elles vos sejão cada Ve7. 
mais patentes eu agora mesmo acabo de nomear um rea to 
ministro, perante o qnal deveis dehnnciar os teniveis 
monstros, afim de que a vara da justiça os faça ou desap
parecer. da face . do uni.verso, ou pejo menos do I mpeTio 
do Brasil. 

<< O caminho constitucional es tá aberto pela razão ; si
gamos por elle, e assim poderemos vi r a chegar áqu elle 
apuro de honra, desinteresse e de amor da patria qu e nGs 
deve em todo o tempo caracterisar. 

'' O vosso Imperador sempre foi o defensor dos d irei
tos deste Imperio muito antes de vós o cons liluir des tal ; 
portanto lembrai-vos que elle nunca amaria que m vos 
fosse traidor. A verdade appareceu e a experieneia vô-lo 
acaba de comprovar. 

u Segunda vez vos recommendo união e Lranquillidade, 
e pela primeira vigilaneia sobre os inimigos do Brasil, e 
confiança nu minlsterio que acabo de nomear. 

<< E' o que vos recommcnda o vosso Imperador, é o 
que deveis scguir.-lM"PERADOR. " 

Representação das pt·ovinc'ias. 

<< Senhor .-Os procura!lores geraes das províncias do lm
perio reunidos nesta côrte, considerando os males icalculaveis 
que amração a nação e o throno brasilico, que a impulos do 
amor e gratidão dos povos brasileiros se levantou ba pouco 
para segurança da sua liberdade e i ndependencia, no meio de 
maravilhosos applausos e vivas, reproduzidos no mesmo dia e 
hora em todas as provincias do Imp~rio , serião perjuros a seus 
deveres se emmudeéessem no meio elo perjgo, justamente te
mido pelos supplicantes e pelo l;lonrado povo des ta cõrte, que 
entre judiciosos al aridos reclainão contra a demissão dos tres 
honrados .ministros e secretarias de Estado J usé Bonifacio de 
And·rada t: Silva, Màrtim Francisco de Andrada e Silva e Cae
tano Pinto Montenegro, e querem a rein kgração de seus lu
gares. 

cc Não são. Senhor, occultos ao abaixo-assignados nem aos 
honrados povos desta prov íncia os motivos, que forçárão os 
douli primeiros ministros a pedirem suas demissões. Sabem, e 
é notorio, que a ambição, a venalidade e a intriga, copiadas 
por excellenteb phrases sobre a theoria. dus dii·eitos do cida
dão, com que homens recheiados de vicios, inimigos do thron o, 
democratas por orgulho. e não por systema, perturbadores do 
publico, - pretendem fascinar o ,POVO incauto ; fizerão espalhar 
anathemas contra os benementõs e constitucionaes ministros 
José Bonifacio e Martim Francisco, que, a par do desinteresse 
proprio tem um e outro desenvolvido a vastidão de seus talen-

tos com a melhor energia pela ~;a~ a da causa do Brasil, depois 
de ser por ambos lançada a pnmerra pedra do magesloso edi
ficio da nossa aJoriosa independencia. 

cc E dir-se-b a, Senhor, que a intriga de poucos triumphou 
da virtude d?s pov;os brasileiros? Consenlir•·mos que vascille 
JA o throno rmperral, que ha 18 dias acabamos de levanta•·? 
Entregaremos ·a sor te deste lmperio ás vor,tades carbonarias 
de homens egoístas? Teremos animo de vê1· derri lllldQ em pou
cos tempos o adorado lhrono que acabamos de erigir para 
nossa independencia. para nosso decoro e para nossa ~Pgu
rança? 

<c Não, Senhor , não o esperão o~ abaixo-assign.ll los por si e 
pelos b~nemeritos povos que representão. Tanta é ã confiança 
que fazem os supplioantes na firme ínalteravel justiça de V. 1\I. 
Imperial. Acud i, Senhor, a este rico e vastissimo Imprrio, que 
tornará a scgura1' sua fil'meza, rei o tegrados, como pedimos, os 
tres minbtros acim~ mPncionados.-0 pl·oourad<lr desta pro· 
vinoia do Rio de Janeiro, José Maria~o de Azeredo Coulinbo. 
- 0 procurador da província de S. Paulo, Antuuiu Rodt igues 
Velloso de Oli veira.-0 procurador da provincia do Espirito
Santo, J osé Vieira de Mattos.-Antonio Vieira da Soledade, 
procurador da província de S. Ped ro.-Joaquím Xavier Cu
rado, procurador da provincia de Santll Ca tbarina.-M9noel 
Ma rt ins do Couto Reis, procurador da provincia de S. Paulo . >J 

Copia da v~teaçno de 30 de Outubro. 

u Anna do nascimento de Nosso Senhor Jesus-Christo de 
1822, aos 30 de Outubro do mesmo ao no , nesta cidade e cO rte 
do Rio de Janeiro , em os paços do conselho, em vereação que 
fazendo estavão o; vereadores e procurador do senado, co
migo escrivão ai.Jaixo-nomeadc, abi, teu do-se já Onda a acta de 
vereação ord inaria , na fórma constante elo li vco del!a, por 
parte do procurador desta província José Ma riano du Aze, edo 
Coutinho r,,i comm unicarlo que su achava dentro dús paços do 
conselbo acompanhado de immenso concurso ue povo, que, 
estando fie proposito á sua espera, tt intercep tou e emba r'açou 
ua passagmn p •• ra oua casa , uiz,;ndo-lhe que o povo oslava em 
massa á por la do senado, com suas representações, para serem 
apresentadas a S. M. Imperial pelo mesmo senado, e por elle 
procurador-geral, pedindo bouvesse o mesmo augusto Senhor 
por bem ius tau1·ar nos .1eus lugal'es os ministros e seor·etarios 
de Estado dos negocias do lmperio e dos da fazenda, José Bo
nifac io de Andrada e Silva, Martim Francisco Ribeiro de An
drada, e bem assim o da justiça Caetano Pinto de Miranda Mon
tenegr·o, de cujos conhecimentos, litteratura, honra o desinte
resse e amor ao Brdsi!, o mesmo povo esperava, e confiava o 
progresso, estabilidade deste Imperio r ico, v..asto e poderoso, e 
qu.e fará a admiração e inveja das mais nações, tendo por seu 
perpetuo defensor o magnanimo, excelso ejusto Imperador o 
Sr. D. Pedro I, delicias do mesmo povo, de ~uem ousa espe
rar e submissamente pedia tal gráça. 

« Sendo mandado introduzir pelo procurador deste senado, 
após dei! e entrou igu!llmente numeroso concurso dt• povo, que 
ocoupava ambas as salas , escadas o corredores, ficando um 
consideravel ajun tamentt1 no largo, e pot não se achar presente 
o actual presidente o clesemba rgador José Clemente Pereira, 
para maior sO!()mni,!ad<J deste acto requereu o proourador-ge
t al aos membros dosenado, queseachavão presentes, ao des
embargado r juiz do cri rue, que tem ser vido nos seus impedi
mentos , pela noticia que se lhe Li nha dado de sP achar o dito 
da~embargaclo l" licunci;,t.lo por S . M. Imperial para continuur a 
gozar da demissi10 Lem(;Jorarill que havia obtido. e, as -.e!llindo 
o senado a este reque rimento, mandou pelu alcaide do mesmo 
chamar ao dito dest mbargador José Paulo de Figueíroa Na
buco e Araujo, e no entanto, chegando o dito procurador-gera! 

-a uma das janellas do sonado, perguotandú ao J.IOVO, que se 
achava embaixo, qual era a sua i_ntenção, enthusiasmado o 
mesmo povo, com repetidos vivas a S . M. LU!per ial, deolal'ou 
que ia de confo rmidade com as representações que já se acha
vão entregues no senado, para elle procurador-geral, com o 
mesmf> senado, passar imn.udiatamente a apresentar a S. M. 
Imperial, pedindo-lhe bnuvesse de defel'Ír·l hes pot· ·ser mui 
justa a sua causa, e que espera vão que u 111esmo Senhor lwu
vesse de apartar desta côrte todos os ind 1viduos quA tinhàu 
concon:ido pa1'a a desu nião dq governo, pois que tendo o 
mesmo povo depositado em suas reaes mãos o gov<•rno, nãe 
só desta prov inoia, como- das que se achão u11idas, "só das &uas 
reaes e imnH!d iatas reso l uçõe~ dependia a salvação da patria, 
não se achando sous ministros responsavei> a outra alguma au
toridade que uiio rossu o mesmo 1m perante, que tem dado so. 
bejas provas do seu liberalismo e constitucionalidade. 

<< Chegado qu<J foi o uesembargadur juiz do crime, se diri
gia ao dito procurador-geral , e depois ele ponderar que, es
t~ndo de bom grado prompto para tudo que era justo, CO!T)tudo 
que lhe occorr ia que não estava competentemeute autonsado 
para presid ir no senado, não só por não lbe c0nsllu' official
mente o impedimento do actual presidente, como por não ter 
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recebido nomeaçao algumn. e não podendo ter a cerl!·za de ser 
escul hid o, pois ainda que a le i, na falta d•J juiz de fóra, nomtla 
a um juiz do crime para o substituir, havendo outro o pode
ria ser. 

províncias, das quaes em umas reioará a ari tocracia, em ou· 
tras a dtlmOcracia, e em tOdas a confusão, o despotismo, a de
solação e a guerra civil. 

" Us-atjr;i, Senhor, em que pararáõ os esforços, ~s vigílias 
" ab fadigas de V. M. imperial e de<ses dous ministros; eis
aqui em que se hão de sonverter os nossos sacrilicios e c,s ho-

« Foi respondido pelo procurador-geral, com applausu de 
todo o povo, que, sem offender ás leis e cgmprometter a auto
ridadu delle ministro, requeria a sua aosistt'ucia eomo autori
-dade pnbli r,a par a attestar de unanime concurso c' consenso do 
povo, 1> igualmente requeria !icasse usta acta em sessão aberta 
por· alguns dias para concorrerem as n.ais pessoa · que são do 
mesmo vnto e opinião, de que para consta r fiz esta acta, que 
assignárão coru o puvo e eu Jo,é Martino Rocha, escrivão do 
senado da camara , que o escrevi.-Nabuco.-Bulhões.-Pe
reira da S1!va.- Vianna.-Xav ier.-Como procurador-geral 
deMa provincin, J osé Mariano de Azeredo Coutinho. 

cc Está conforme.-José Martins R ocha. » 

Representação dn tropa. 

« Senhor -0 com mandantes ,. mais oniciaes dos corpos da 
gwarniçãc, desta córle. CIJm aquelle respeitu duvido á augusta 
e sagrada pt:ssoa de V, M. Iwpenal,_ e peuet•ados da ma1s _do
loro~a sensoc;ão á vista d11s males tmmiDel!tes quH ameaçao o 
Brasil pela demissão conced!da aos be?emer~tos da patna José 
Bon1facio de Andrada e S1lva, do mw1steno dtJS ncgocws do 
Tmpr. rio e es trangeiros, e Mar tim l'raocisco Ribeiro de An
drada àos da fazenda, ousão comparecer ante o augusto throno 
de V. l\l.lrnperial a expôr que lhes const·l qJe alguns ~mbiCIO
sos, e de reconhecida perv l!rsid ade, 1em pretemltdo espalhar 
no publico que elles tem a seu favo r a força armada, e até que 
alguns militares são collaboradores nos fu_oestos plauoE que a 
sua desmedida ambição tem traçado, afim de occuparern os 
mais pingues e eminent••s empreg!'s, ainda mesmo á custa do 
sangue de seus honrados compatnotas , ser v 10~o-se de todos 
os meios que a cab.da e a mais denegrida cu!un101a podem sug
gerir· para manchar ~ credito e illibada reputaçào daquelle3 
úous b~nemt:ntos mlnlSlroo, deogosta-los e !~::va-los ao extremo 
de pedirem demissão, quando em seus talent?S• ,honra e cr~
di lo adquil"ido nas nações da Europa, o Bras1l t10ha deposJ
tadd a sua confiança, <:orno os mais fo r tes pedestaes do throno 
r.onsti tucional de V. M. Imperial, e da sua futura grandeza e 
feli cidade. 

cc Convencidos, pois, que é do. seu _dever sagrado pugnar 
pela sua honra atrozrn~nle offendtda,_ fazem patente, na.pre
sença de V. M. Impenal , yue elles jdma1s laltaráõ ao JUra
mento que gostosos derão, de deftnder a sagrada causa doBra
sil, que V. J\f. Imperial tão he1·oicamente tem JU~ado de!ender; 
e r•·speitosamente implorão que V. M. Impenal se dtg~e de 
atteot~r pela tranquillidade, segurança publica e sal_vaçao ~a . 
patria, que se acha ameaçada por um bando de fa~mosos, !~
zenrlo-os processar e puni r como merece~. e outros1m esperao 
da ~abedo ri a e JUStiça de V. M. Imper1al que, para h_IJnra e 
credito do governo, prosperid_ade e ~e~uranç - _do Impen o ~ra
silico, sejão rest1tuidos .ao m1ntster1o os refend os be~em<lrllos 
ministrr,s José Bonifacto de Andrada e S1lva n Mart1m Fran
cisco R1bei ro de AuJ rada. 

(C Os infra-escriplos, ;:cmpre !ieis aos seus juramentos, pro
testilo defender á cu ·ta do seu sangue a causa do Bras1l, que é 
a de V. M. Jrnpe1 iat, e chei os do ma1or ac<Jtamento beijão a 
sua nugusta m~o. Rio de Janei ro, 30 de Outubro de 1822.-Joa
quim J IJsé dl: AlmiJida, cru·ouel grdduadu e c:ommandaute do 
4o batalhão de caçadores da côrte -Conde de Escragoolle, ma-
jor.-Ornningos Franc i~co Br:1ga, ca pitão. lJ . 

{St•guem-se as assignaturas dos comrnaodan les e ofllmaes de 
diversos corpos.) 

Represen tação do povo . . 

cc Sen hur.-0 povo desta cap1tal e prov íncia amante da 
grande causa do lmpario do Brasil , protesla e jura na presença 
de V. ~ ~- Imperial, do céo e de todo o mundo, que a demissão 
concedida nos bcneineritns cidarlâos José Bnoif,lcio de Andrada 
e Silva e Martim Francisco R1beiro de Andrada dos emprP.gos 
de ministros u st·cretarios d.e Estado dos negocias do lrnperio, 
estrangeiros e fazenda, é assás pe1·niciosa á vantagem, gran
deza c andqmento progressivo da indepf·ndencia e lib'erdade 
deste uasceote , 111as ri co e vasto Imperio. 

cc Os ~ L• us conhecimentos pol1tir.os, a sua reconhecida littera
tura, o StlU crcdi•o estabdecido para com as nações estrangei
ras, a sua honra e o seu decid ido patriotismo e amor pela 
sagrada causa do Brasil . os tinhão r.onstituido dignos da admi
ração g1•ral , <lo amor e resptlitu dos cidadãu> amigos da ordem, 
os quaes olha vão para elles como a unica ancor~ {uo1dos ao 
lh•·ono de Vossa Magestade) desle novo lmper1o; e, como o 
terror ue tentlbrosos e inceudiarios pa1t1dos, que, minando a 
estabilidade do Brasil, ameação conduzi-lo ao throno sangui
noso dn anarcbia, da disc<>rdia ll desunião das suas mais bella:; 

locaustos da nossu patria I · 
cc E' para ·emediar a este~ males imrninentes, é mesmo para 

ventura de Vos>a Magestade, que dobrado ás supplicas deste 
povo fiel lhe convem dignar-se de re-chamar âquell~s dous be
nemeritos cidadãos ao exercício de seus empregos. de que elles 
se despedirão; todo o povo sabe, SJln hor. c Vossa Magestade 
tambern o sabe ainda melhor, que a demissão por el!es pedida 
só teve por objecto vér crescer impunemente o partido de um 
bando de facCi!JSOs, que intentão collocar-se nos primeiros car
gos do lmpeno, espalhando {para conseguirem seus fins) pela 
gente credula iàéas de futuro despotismo; e o mais é, Senhor, 
que alé ousârão publicar que tinhão á sua disposição a força 
armada quando só elles seriào capazes de exercer esse despo
tisme se podessem um dm tomar as redllas do governo, até 
agora ex{;rcido com tanta liberdade; e Psle po vo, Senhor, que 
a--caba de ser regenerado, que só deseja vôr á testa da adrninis
tl·ação publica cidadãos honr·ades, que atteotem pPia sua se
gurança pessoal e da propriedado, que os defc: nuãu das inva
sões externas de que ~e vê ameaçado, para cuja defesa se tem 
prestado tão heroicamente, com donativos e emprestimos, po
deria ver a sangue frio ingeridos nos cargos pul>licos esses fac
ciosos, que procurão as sombras da nbile para concertarem os 
seus mal vados planos I 

cc A h ! Senhor, quem então se contaria segur-o ! Quaes serião 
os cidadãos honrados que quererião habitar nesta côrle! E qual 
seria o resultado final! A anarchia e a guerra civil. E Vossa 
Magest.ade, tendo em torno de si os autores da desordem , em 
vão pretenderi~ remedia-la, e a sua sagrada pessoa, com toda 
a sua real ram11la, Ocaria exposta aos desvarios de perversos e 
ambiciosos. 

cc Convem, pois, Senhor processar e punir os malvados; só 
este remcdio é Gapaz du salvar a pa1ria, e não a dem1ssão de 
ministros fieis e zelosos, pois que umb. tal medida é mais um 
degrâu para os facciosos chegarem aos seus Iins. Esses minis
tr-os, que tão denodadamente têm pugnado pelos direitos do 
Imperro dà Brasil, que até agora têm sacrilfcado a sua vida Já 
amAaçada pelo congresso de Portug~l. devem ceder ás circums
tancias, devem aGudir ás crises da nação, devem salvar dOi 
males internos e externos, canegando-a aos proprios hornhros. 

cc Outro qualquer partido que tomarem lhes será muito in
jurioso; elles perderâõ a reputação de que com tanta justi23 
gozão, e elh1s merecer3õ a execração deste povo se porventura 
o deixarem agora exposto a uma guerra civil. Vossa Magestade 
não encontra no circulo dos homens cidadãos mais dignos, e 
que mais mereção a conliança da patria, e é por isso que Vossa 
Magestade, obedecendo á patria, deve re-colloca-los nos luga-
res de que sahir~o. \ \ 

cc Este povo fiel o pede, todo o Imperio o demanda, e Vossa 
Magestadt>, que jurou defendê-lo perpetuamente, não póde ses 
surdo ás vo~es de seus subdi tos quando s~ dirigqm ? mostrar 
os meios du salvar o mesmo lmpen o. 10 de Jàne1ro, 30 de 
Outubr;o de 1 8~"2 . » 

1c Amigos gratos, briosos e honrados Ouminenses.-Eu não 
tenho certa mente expressões com que po~sa fnca rooer-vos o 
meu agradecimento; o aia 30 de Outubro sempre será grato 
aos bons brasilei ros, e com especialidade a vós, que com toda 
a submissão e respeito a e melhor de todos os monarcbas, re
cot restes aos meios legaes, afim de sustentardes as ràspeitaveis 
celumnas do lm perio, que, á força da mais execl'ar;J~a intriga, 
se achavão abaladas, ameaçando-nos a sua JDestabihdade ma
les incoosideravcis, só de nenhum apreço para aquelles que se 
pretendião elevar com a sua quéda e sobre a vo sa desgraça 
firmar a sua felicidade. , 

cc Vós me transportaveis com as excessivas demonstrações 
de amor, respeito e confiança, que tençles em no~so perpetuo 
defensor e primeiro Imperadur do Brasil o Sr. D. Ped1·o de AI 
can tara: vós me enchieis de prazer quando, com toda a justiça, 
clamaveis fos,em remtegrados nos seus lugares os benemeritos 
e tão honrados ministros e secreta rios de Estado, em tudo dig
nos de nossos l'llspeitos e das nos>as mais serias contempla
ções; vós me deixastes eternamente agradecido por me achar
des digno de promover uma cansa em que clamava a razão, a 
JUstiça tJ os interesses de todo o Bra>il : não dtstes gosto ao 
faccioso cengresso de P ortugal e aos seus satelhtes, que des
grac;adameente entrl' nós existem. 

cc Supplantastes e desvanecestes os projectos desse pequeno 
partido de mal vadns; brilhou a verdade, a honra sobresahio; 
e quando obrardes de semelhante manei ra achareis sempre 
prompto, e rogo-vos q.ue Q não poupeis, aquellu de quem con
liastes a importanllss1ma procuradona dos vossos d1re1tes; e 

., 

• 



se alguma cousa vos mer·eci, congratulando-me comvosco por 
tão JUStos e relevantes motivos, supplico-vos, como l'E'Compensa 
das minhas Fadigas, o mPsmo que vos recommenda o pai da 
patria, o maior dos bra>ileiros-união e tranquillidalle. Rio de 
.Janeiro, 31 de Outubro de 1822.-José Mariano dr Azeredo 
Coutinho, procurado•· geral da proviuoia. >> 

Proclctmação que se distribwio no t'healro no dia 30 de 
OutubJ'O de 'I 822. 

c< Honrados brasileiros !-Os vis carbouarios, quo jurarão a 
destruição da nossa patria para sobre muntões de cada veres e 
rui nas erguerem o decantado republioanismo, ganhllriiu por um 
momento campo âs sua machioações. Elles, abusanJo <la boa
fé do ' Impe•· ador. ousarão (perlillos !) der-ran•ar .a sisaoia e a 
discordw, e conseguirão o terl'ivul resultado de desgosl>lrem 
os anjos tutelares da regeneração brasilica, os iliustr-.·s Andra
das, que erguérão nos seus humbros o p~so da nossa mri~tpen
dent:ia, para os fazer reti rar do ministerio, unica opposição aos 
seus freneticos plano;. 

cc Brasileiros !-A' tPsta do rancho infame está (vós bem o 
conheceis) um monstro, que, por desgr·aça , é nosso patrício; 
um vil, sem conbec:imeotos, nascimento ou virtudes, qutJ quer 
engrossar com o nosso sangue para l'artar· a sua rlon•asiacta am
bição; um pedido, que saudou o decreto desorganisador de 29 
de Setembrn de 1821, com a ce••imouia do seu infernal rito, e 
que hoje, com o amor da patria nos lab ios e o odio eterno no 
malvado coração, pretende a ruina da mesma patria, que o 
soffre ainda. 

cc Elle é o nosso tnaior inimigo, e os de.nagogos são os nossos 
verdugos. A nossa exist~ncia política está em perigo, o nosso 
Imperador á borda do precipicio. O leme do Estado saltou fóra 
das mãos do séu piloto, e o navio está prestes a dar 110 L'Scolho. 
Eis a linguagem da honra ! 

cc Alerta, brasiki•·os! Vingança contra os perversos ! União 
e constancia. 

« Denodados milit<!_!'e.- , que haveis vingado a patria do in
sulto dos ioimiggs ! O vosso nome servio de instrumento aos 
facciosos, para publicarem que tinhão força armada para os 
coadjuvar nos seus crimes ; estâ, por tanto a ~·ossA honra ulce· 
rada; mostrai ao mundo a fidelidade da vossa conducta ; exigi 
do Imperador o .castigo dos malvarlos que maculArão a vossa 
reputação, e reganhareis o lugar que ''Os pertence entre os ci
dadãos vossos irmãos, com a confiança que mer·ec'eis. 

i< lnvioto Imperador! lndependencia ou morte, gritastes vós 
dos serras !paulistanos ! Seu écco repercutio em todos os cora
ções brasileiros; ouvi, portanto, e marcai na vossa alma a voz 
da patria mesta. Coragem e energií!,l A patria assim o exige. 
Molestias agudas não se curão com paliativos. Fechai os ouvi
dos aos pa1·asitas que traficão ac.cesso junto a vós. Ouvi conse
lhos, mas conselhos são. Os resultados dos clubs são funestos .. . 
fechai-os, Senhor. 

c< Tornem os E'rancklins br~sileiros para o vosso lado, e não 
consintais fugir os encomios que mereceis! O vosso throno é 
firmado nos nossos co~ações, e este lmpel'io inexpugua vel será 
co~nvosco salvo da~ rmnas que prepar'ão os cabalistas. » 

Ao lllm. e Exm. Sr. José Bonifacio de And1·ada, primei1·o 
minist1·o e secretario de Estado dos negocias do Jmpe
rio e estrangeiros. 

cr O constante varão que a pai ria adora 
E que da atroz facção os monstros doma, 
Já d'antc-mão no tempo eterno mora, 
E torna aos lares, qual Calão em Roma. 
A constitucional bandeira arvora : 
Das mãos do Imperador as redeas toma, 
E, apezar da infernal ferocidade, 
Salva a patria, o &ob'raoo, a liberdade. » 

Luiz Raphael Soye. 

Aos temerarios am.bicipso~· demago11~s, satellites infames 
da anarchia, ínimigos declarados, nao só da paz, mas 
até da patria, que sn.crificão. 

c< Demagogos perversos, frandulagem, 
Da perseguida, triste especio humana, 
A cujo coração fenoo damna 
Tudo quanto não é roubo, carnagem. 

cc Qual tigre, a quem camivora coragem 
Atormenta feroz na •nHta hircana, 
Cada um de vós, com raiva atroz insana, 
Espera ufano a anarcbica voragem. 

<< Os pezames vos dou, com a noticia 
Má para vós, oh moll>ti'OS assanhado,: 
De que não haverá saoguioeo a.sougu~. 

<< i\1orda-se a vo sa barbara sevicia . 
Os ministros leaes são reintegrados 
E niío ha quem por Pedro a Deos nio l'!Jgue. >J 

4ll 

Lui:: Raphcre/ SoyiJ. 

Decreto. 

. << Have"'lo eu concedido a Jos6 Bonifa<:io de Audrada e 
Silva~ l\l"rtiG.J Franci;co .Ribuiru de Autlradn e Laclcuo I 1nto 
de rtllrand_a l\lontcn••gro, as demissões rios lugarr<: de mioht.•os 
e. secretar tús de Esl<~du! porque ass1m 111e havião pcdiJo r!lpc
lldas vezes, e porque nmguem deve ser obrigado a sen·ir Pm
pregos de tanta rt:sponsabilidade contra a p•·opria vontade, e 
tambem purque ocJultamente mal illtBlo<:i .nndos busca vão pur· 
todos _os uwdos faze_r-lbes perder a Oplnlilo publica , l'Pllb~ndo 
á naçuo buns ser.v1Jores, JUlguei convemuute · ú just•ça J ao 
bem do Estailo ace1tar-lhes as suns rl ~n1issíies para que então o 
povo, com •mpac·c•ahdade e s1zudeza, rle>cobnsse os intri ,an
tes e calutnniadoros, faundo justiça ã proiJidud u e {I vir!J'de · 
e com ell'eito o povo e tl'opa desta capiinl. conhecrndo logo o~ 
autores desta VIl cabala, com que elie, preleodiãv en"rande
cer~se e promover tumultos, dissençõe·, e, finalmente. a"gu~rrn 
c •.v •l~ t'eum.dos em seus votos aos procuradores geraes das pro
VlncJas e a camara ~esta leal ctdade, me 'epresentárão com 
toda a constltu.ctOnahr\ade e respeito o quanto convwha ao 
bem do Impcno c no meu que houve.se no miuioteriu toda 
ener~•a, e u~1dade de RPntimentos c ci fl meio.•. pa•·a o que Pra 
p_reClso que fossem re.ntegrados nos seus lugHc·es José Bouifa
CIO de Andracln e Silva. e Mart1m Francisco Ribeiro de An
drada, c tambt•m Cuetall(> Piuto de i\lirauda Monteo~g• o. 

<< Po_rtanto, deseJando satisfazer em tudo que fl\r justo a.es 
requenmentos .dos povos c ás represc>ntnçúes dos procurado
··~s geracs, be• por bem reintegra r com elfeito os acima men
CIO~ados nos lugares que anttH'iormente occupavão no minis
tepn, exorcendo assim 0 direito que constitucinnalmentc me 
pertence, de no_mea r ou ctemittir o:; meus miolslrcs, segundo 
convem ao serv•ço do Jmpeno; he1 outrosim por bl\m, pelas 
mesmas razões~ que oontmuem nos mesmos lugares de minis
tros c secretanos de Estado, João Vieira de Carvalho ua re
partição dos nogocios da guerra, e Luiz da Cunha Moreiru na 
repartição dos negocios da marinha, e que João Ignacio da Cu
n~a e_ Sebastião Luiz Tinoco da Silva, qu<1 agora sahem do mi
liiSteno, tort:~:em_ a exercer os cargos e empregos que antece
dentenlente tmhao, por esperar delles que conlinu~m com a 
mesma probidade, intclligencia 0 honra, com que alé a•ora se 
tem distinguido no serviço publico. " 

<< Os mesmos ministros e secr .. tatios de· Estado nomeados 
assim o tenhão entendi lo. Palaci•J do Rio de Juneiro, ao de 
Outubro de 1822, e to dn lmpt::rio (Com a rubrica dd S. i\1 Itn-
perial).-Luiz da Cunha Mureira. » · ---

Edita.l. 

<< O Dr. F•:aocisco de França Miranda, Jo desf•o:b&rgo de 
S. M. Impenal, que De~s guarde, Jesewbargador J:~ casa da 
suppllcação do Brasil u aJudante do conselheiro intendente-ge
ral da policia, etc. 

<< Faço saber que, coustando baver n~sta cO•·te e cidade al
guns facl:ios<•s u perturb:• dorcs da boa ordem, que, conspirando 
contra o govtJrno estabelec:ido, e espalhando contra elle as mais 
atrozes cal umnws,_ pretendêrào exCitar entre 6 povo d discor
dla e_ a guerra CIVIl, dl'namar o sangue dos cidadãos honrados 
e pae~ficos, c caYar, cmfim, a,é aos alicerces a ru1na deste ua -
cente Impeno p~ra saciarem a sua vil arubição ; e sellciO po1· 
extremo con~e01ente â segurança !J.ubllca, e á salvação du 
mesmo Imp_el'lo, que taes monstros se.1ão pron•pLam•Jnte conhe
Cidos .e.castJgados co r!• as penas corrHopond~ntes aos seus dHiic
tos, lm S. M. Impel'lal serv•do para osse fim ordennr-me, por 
portana d11 2 do c_orl'tmte mez e anpo, quu eu, s~m a menor 
perda du temp~, bnJa d" proccd~r a u111a •ri~;omsa deva,sa •o
bre ~s pessoas Jil •ofao.adas na "piuião publica, COlHO autores 
de ta9 enorme attelll~CI.u, e bem assim sobre todob os seus 
cumpltces, o que. part•c•po ~ todos os cidadãos luwrnd•>> ll ze
losos_ d~ lranqu•ll•~ade publica para que, tendo alguma noticia 
de lao wfame proJeOLO, ou sabendo de algumas ci• cumslaliCias 
tendentes a. illustra-lo c provai-o, hajãu de comparecer de 
hoJe. em d.ante na casa da mmlla residencia a qualquer h01·a 
do dia pa1'a ah1 depOrem o que soub!lrem. 1!: para que ohague á 
not1c1a de tuJos se m"nllo11 affix:ar u [Jrcsenle. Rio de Janeir·o, 
4 de Novembro de 1622. Eu João Neporuuccno Cantalic•· es
crivão nomeddo, o escrevi.- Francisco du França illiruni.. li 
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Provincia de Goynz. • ~~":'tt•nte <lo se11 contexto, e de bom grado darei o.seu de
i vido e promplo cumprimento. 

" Jllm. e Exm. 'r.-Recehenclo esta jnnta as portarias " Deos guarde a VV. EExs. ~oyaz, ~ de Setembro de 
ns. :1.8 1.9 e ~O foi tal o entbusfasmo dos seus membros 1822.-lllms. e Exms. Srs. pres•dente e membros do go
que n~ mesmd dia e na mesma hora fez as devidas par: verno provisorio desta província de Goyaz.-l~rnncisco 
tlcipações, tendo a satisfurão de levnr á p•·esençá de V. Ex. Xavier dos Guimarftes Brito e Costa . " 
a resposta da junta da fazenda, c amara e mais chefes de 
corporaões. 

<I Esta junta fez logo publicar a proclamação junta, 
remellendo por copia a todos os julgndos ; nella se não 
encontrão aquellas exptessões brilhantes que electri são 
os povos; porém expressões ~ incu ra~, sahidaS' de corações 
verdadeiramente porlugm•zes, põe á toda a luz o patrio
tismo, a gralidão e os sentimentos de igualdade de que 
são possuídos os membros desta junta. 

u Seja nos lieito lambem levar á presença de V. Ex. 
a cai'La tjue a esta junta dirigio a da província da Bahia, 
e a l'espo~ la que clitou o amor e a inabalavel adhesão á 
augusta pessoa de S. A. 1\eal. 

u V. Ex. queü·a faze•· chegar ao CDnllocimenlo do 
mesmo augusto Senhor os sentimentos da junta proviso
ria de Goyaz, quo se glorill em afiançar que identicos 
occupão os aniwo$ dos bons goyanos. 

u Deos guarde a V. ~~x . muitns annos. Goyaz, 30 de 
Agos to de 1.822.-lllm. e Exm. Sr. Josó Bonifacio de An
drada e Silva -Alvaro José Xavier.-José Rodrigues Jar
c1im.-Jolio José do Couto Guimarães.-Ignar,io Soares 
de Bulhões.-Kaymundo Nonato Hyacinto.-J~uiz Gon
zaga de Camargo Fleury. ,, 

<• lllms. e Exms. Srs.-Com o officio de V\'. EEx~. em 
data de lwje acabamos de receber a portaria de 21 de 
Junho passado, expedida pela secretaria de Estado dos 
negocios do reino, pela qual S. A. R. o Príncipe Regente, 
protector e defensor pe1·petuo da nossa liberdade, ha por 
bem determiuar em beneficio da sagrada causa da reu
nülo e independencia deste reino, que todas autoridades, 
quando tiverem de informar sobre a justiça de qualquer 
pretenção, informem igualmente sobre os sinceros senti
mentos com que o pretendente se vota para a referida 
causa. 

u E sendo esta tão sabia, como política providencia, a 
mais adequada nas circumslancias actuaes, para que lo
dos os empregadoR se dirigirão nas suas operações aos 
justos Iins da felicidade publica, que devemos anciosa
mente promovt>r por meio da união de sentimentos a fa
vor do bem uo .Brasil, sentimentos que nos libongeamos 
ele possuir <!m toda a ex tensão do poblico dever, lemos a 
honra do participar a VV. EExs. que, fazendo immediata
DICn te cumprir e registrar es ta real portaria, receboiPOS 
ll maior snl i~fa •;ão no cumprimento de uma ordem de 
tan ta imporl ancia, esperando qne VV. EExs. se dignem 
levar á augustil presr:nça de S. A. Real as nossas disposi
ções sobre tão grande objecto. 

<I Deos guarde a VV. EExs. muitos annos. Goyaz, 26 
de Agosto de 1822 .- Ull us. c Exms. Srs. presidente e 
mais membros da junta provisoriH do governo desta pl'O
vincin.-All•aro José Xavier.-Francisco Xavier Leite do 
Amaral Coulinllo.-José Joaqu1m Pulcllerio dos Santo~.-
Luiz Bartbolomeu Marques. n · 

11 Hecebemos o honroso officio que VV. EExs nos diri
girão em data de 26 do corrente, acompanhado da copia 
da portaria do mesmo dia do nosso adorado Príncipe 
constitucional, protector e defensor perpetuo da nossa li
beJ•dade e direitos, e inteirada esta r.amara do seu con
teúdo lhe ddrá n seu devido compr11uento. 

u Dcos guarde a VV. EExs. muitos annos. Goyaz, em 
cumara de 28 de Agosto de 1.822 .- IIlms. e Exms. Srs. 
presinenlll e mai<~ deputados da junta do governo pmvi
sorio de~la cidadc.-João Pedro da Cunha.-João Lou
l'enço Pf: l'uil·a.-Joaquim da l\ocha Maia. n 

u lllms. e Exms. Srs.-Recebi o offido de VV . EExs. 
tle 30 do mez que acabou, com a copia da po rtaria de 
S. t\. neul, uosso dilecto principe defensor perpetuo do 
reino do Bt·asil, de 2 de Junho do corrente anno. Fico 

" lllms. e ExJUs. Srs.-Recebi o officio de VV. EExs. , 
datado do dia de h ontem. ao qual acomp~ nhava· a copia 
da portaria da secretaria de Estado, datada de 21 de Ju
nho do corrente anno, e fico na sua intelligencia para a 
devida exccuçlto todas as vezes que as circutnstancias 
assim o exigirem ; quasi que afianço que jâmais h a verá 
um portuguez, que cheio de amor, não abraco a sagrada 
causu ela união e independencia do Brasil, á vista dos 
acontecimentos succedidos em algumas províncias deste 
reino do Brasil, pouco adhereotes a este bencfir.o sys
tema. 

u Deos guarde a VV. EExs. Goyaz,_27 de Agosto de 
1.822.-lllms. e Exms. S•·s. do governo ... n 

Bençao das novas bandeiras. 

u Domingo 1.0 do corrente (escreve o Espelho de 15 de 
Novembro de 1822) se celebrou com toda a pompa a 
benção das novas bandeiras, que hão de conduzir os bra
sileiros ao campo da gloria. Não descrevemos as cir
cumstancias desta festa nacional, fitando sómenle os 
olhos no augusto Imperador, já de joelbos ante os alta
res, recebrndo das mãos do Exm . bispo capellão-mór os 
estandartes que distribuía ao seu fiel exercito; já á frente 
da mesma tropa, dirigindo com uma energica falia os 
briosos sentimentos que a distinguem, 

u A salva de artilharia postada na praça do Paço, as 
descargas de infantaria, forão acompanhadas de iguaes 
applausós das fortalezas, vendo-se a um tempo tremula
rem sobre as ameias e nas mãos dos valentes brasileiros 
novos pendões da inedpendencia. · 

" No seguinte dia as embarcações de guerra nacionaes 
arvorârão a m~:sma bandeira, que no dia l2 foi saudada 
pelas estrangeiras, içando-a no tope do mastro gaande. 

Falla de S. lJf . Imperial ás tropas. 

« Soldados de Lodo o exer:ci'Lo do Imperiol-E' hoje um 
dos grandes dias que o Brasil tem lido; é hoje o dia em 
que o vosso Imperador, vosso dêfenso1· perpetuo- e gene- ' 
ralissimo deste Imperio, vos vem mimqsear, eqlregando- \ 
vos em vossas proprias mãos aquellas handeiras, que em 
breve vão tremular entre nós, caracte1'l ando a nossa in
dependencia monarchico-constitucional, que, apezar de 
todos os revezes, será sempre Lrinmphanle. 

u Logo que os exercitos perdem os estímulos da.honra 
e a obediencia que devem te1· ao poder executivo, a or
dem e a paz de repente e substituída pela anarchia; mas 
quando elles são como este, que tenho a gloria de com
mandar em chefe, cuja dilisa é-valor, respeito e obe
diencia aos seus superiores-os cidadãos pacifir.os contão 
com a. sua segurança individual e de propriedade, e os 
perveros rotirão-se da sociedade, succumbem ou conyer
tem-se. 

u Quando a patria precisa ser defendida, e o exercito 
tem por divisa-independencia ou morte-a palria des
cansa trunquilla e os inimigos assustão-se, são vencidos 
e a gloria da naçito redobra o brilho. 

u Soldados! Não vos recommendo valor, porque vós o 
tendes; mas ~im vos asseguro que podeis contar sempre 
com o vosso generalissimo nas occasiões mais arriscadas 
em que, sem amor á vida e só á patria, vos conduzirá. ao 
campo da honra, onde, ou todos morreremos, ou a causa 
ha de ser vingada. 

u So ldados ! Qual será o nosso prazer e o das nossas 
famílias qúando ao seio dellas voltarmos cobertos de lou
ros, nos virmos rodeados da cara esposa e de nossos filhos, 
e lhe disset·mos : aqui me tendes; quem defende o Brasil 
não morre; os nossos direitos são sagrados, e por isso o 
Deos dos exercitas sempre nos h a de facilitar as victorias. 
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Com estas bandeiras em frente no campo da honra des
truiremos os nossos iuimigos, e no maior calor dos com
bates grilaremos constantemente: Viva a indepeodencia 
do Brasil! Viva, viva 1-!~IPERADOR. n 

Porta1·ia circular mandando devassctr na.s 11rovincias os 
inimigos do governo. 

<• Tendo-se felizmente descoberto pelo brioso e léal 
povo e tropa desta côrte, e pelos procuradores geraes das 
províncias, no dia 30 de Outubro, uma facção occnlta e 
tenebrosa de furiosos demagogos e anaJ·c:!Jistas, contm 
quem se está devassando judicialmente, os quaos para se 
exallarem aos mais lucrativos empregos do Estado sobi'C 
as ruínas do throno Imperial e da felicidade do Brasil, 
ousa vão lemerarios com o maior machiavelismo calum
niar a indubitavel conslitucionalidttde do nosso augusto 
Imperador e dos seus mais fieis ministros, incutindo nos 
cidadãos incautos mal fundados receios do velho despo
tismo, que nunca mais tornará, ao mesmo tempo que com 
a maior perfidia se servião das mais baixas e nojentas 
adulacções para prcteuderem illudir a vigilaBcia de S. M. 
Imperial e do governo; e constando ter sido um dos pré
vios cuidados dos solapados demagogos ganhar partida
rios em todas as províncias, para o que espalhavão emis
sarios, que abusassem do zelo que ellas devem ter pela 
sua liberdade constitucional, liberdade que S. M. Impe
rial tantas vezes jurára, e que tanto tem promovido com 
todas as suas forcas, como é pat~nte ao mundo inteiro; 
tendo já o mesmo augusto Senhor conhecido os traidores 
e seus pe1·versos e manhosos desígnios, com que se pro
punhão plantar e dissemiaar desordens, sustos e anar· 
chia, abalando igualmente a reputação do governo, c 
rompen1o assim o sagrado élo que deve unir todas as 
províncias deste grandioso Imperio ao seu centro natural 
e commum, união donde sómente llle póde provir força, 
prosperidade e gloria; manda pela secretaria da Estado 
dos negocios elo lmperio que os governos e camaras das 
províncias, a quem est1 fõr expedida, cuidem sem perda 
de tempo em vigiar e descobrir, com todo o esmero e 
aclividade, quaesquer ramificações deste infernal partido, 
indagando quaes sejão seus agentes e emissarioB'por meio 
da mais rigorosa devassa, e logo que estejào sufficiente
mente illuslraàos a este respeito tomem immediatamente, 
com r.autela e energia, todas e quaesquer providencias 
que exigir a paz, e o socego da província e a salvação do 
Estado, isto debaixo da mais rigorosa responsabilidade 
ao Imperador e á nação, e de todo o seu justo procedi
mento darão immediata coeta pela competente secretaria 
de Estado para subir tudo á augusta p1·esença de S. M. 
Imperial. Palacio do Rio de Janeiro, em H de Novembro 
de 1822.-José Bonifacio de Andrada e Silva. n 

Pt•ovidencias tomadas em p1·oveito das !'endas do Estado. 

n Tomando. em madura consideração o solemne acto, 
pelo qual o l1eroico e brioso povo deste vasto e rico Im
perio proclamou a sua independencia e deixou de ser parte 
integrante da nação portugueza; reflectindo, outrosim, 
que pela separação dos dous Estados c1eve neceessaria
mente caducar o direito que tinba todo o cidadão portu
guez á posse e gozo daquelles oflicios, graças e mercês, 
que lhe havião sido conferidos, e pagos pelos rendimen
tos do Brasil emquanto unido a Porlugal; Eabcndo além 
disto que ainda antes desta separacão o congresso ou o 
governo de Lisboa, abusiva e escândalosamente havia 
dado a pol'luguezes officios pertencentes a habitantes do 
Brasil, só pelo simples facto de não terem até então ido 
residir em Portugal, e por tão arbitrario procedimento se 
havia constituído primeiro quebrantador de um direito 
naquelle tempo inconleslavel : hei por bem que todas e 
quaesquer graças ou mercês, officios de justiça ou fa
"Zenda, concedidas ou pertencentes a pessoas resirlentes 
em Portugal, fiquem de nenhum effeito desde a publica
ção deste decreto, e tornem a entrar na massa geral das 
rendas do Imperio para delles se dispõr como melhor con
vier aos interesses do mesmo. 

u Os meus ministros de Estado e do meu conselho, a 
quem o conhecimento c cumprimento deste pertencer, 
assim o tenbão entendido e fação executar com os despa
chos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro, em 12 de 
Novembro de •822 (Com a rubrica de S. l\l. Imperial). 
-Martim Francisco Ribeiro de Andrada. 

11 Cumpra-se e registre-se. Rio de Janeiro, 13 de No
vembro de 1822.-Rii.Jeiro de Andrada. n 

Novas pl'ouidencias. 

« , endo eonstante que alguns capitalistas da cidade 
da Bahia tem concorrido com avultadas sommas para a 
mantença e conservação naquella capital das tropas por
luguezas, commandada~ pelo brigadeiro Ignac.io Luiz Ma
deira de Mello, talvez illudidos pela falsa promessa de que 
taes empreslimos são conceituados divida nar.ional, e 
como taes devem ser pagos pelo thesouro da província, e 
outrosim que os negociantes estrangeiros alliciados já pela 
diminuição nos direitos a que são sujeitos os seus gene
ros e mercarlorias, já pela lisongeira esperança de maio
res lucros, já mesmo pela liberdade de os poderem reem
barcar depois de assim despachados para out1·os portos 
deste lmperio, aonde entrão livres de direitos, têm 
affiuido para aquelle porto com ext1·aordinaria quantidade 
dos ditos generos e mercadorias, o que tami.Jem !em coo
perado para retardar a época da evacuação e embarque 
das referidas tropas; e sendo um dos meus mais sagra
dos deveres o lnnçar mão de todos os meios que estive
ao meu alcance para salvar quanto antes aquella l'ica e 
bella província dos honores e devastações praticadas pelos 
novos vandalos porluguezes: hei po1· bem mandar que 
todos os generos e mercadorias estrangeiras despachados 
na alfandega da Bahia, e reembarcados para outros por
tos deste Imperio, tornem a pagar nas suas respectivas 
alfandegas os diJ'eitos ncllas estabelecidos emquauto se 
conservarem tropas portuguezas naquella capital; que a 
divida contrahida pelo dito i\ladeira não seja paga pelas 
rendas publicas da provincia, c que taes capitalistas, no 
caso de reincidencia, sejão reputados rebeldes á causa do 
Brasil e minba, e como taes punidos com aq11ellas penas 
que a lei decreta para semelhantes criminosos. 

« Os meus ministros de Estado e do meu conselho, a 
quem o conhecimento e cumprimento deste pertenccer, 
assim o tenbão entendido e fação executar com os des
pachos necessarios. Palacio elo Rio de Janeiro em 12 de 
Novembro de 1822 (Com a rubrica de S. 1\1 . Imperial). 
-Martiõ:J Francisco Ribeiro de And1·ada. 

u Cumpra-se e registre-se. Rio de Janeiro~ 13 de de 
Novembro de 1822.-Ribeiro de Andrada. n 

HISTORIA. DO APOSTOLADO, SEUS TRABALHOS E TERMINAÇÃO 

Suspenso o Grande Oriente, as intrigas e perse
guições tomárão mais força; porque as ambições e o 
desejo de mando e das vantajosas posições se mani
festa vão francamente. Quando todos se deverião unir 
para a solidificação da independencin, e a boa orga
nisação das instituições do Brasil ser o empenho de 
lodos, não aconteceu assim ; porque os obreiros da 
emancipação política do paiz perseguião-se mutua
mente, como mostrarei em outros lugares, e se vê no 
monstruoso processo (que publiquei no men B1·asil 
Histo1·ico, onde tambem fallei do Apostolado) ma ri
dado instaurar por José Booifacio contt·a os cida
dãos, Domingos Alves Branco, Rocha Pinto, Alves 
de Azevedo, Tinoco, Gouvêa, Vale1·io Tavares, Lis
boa, Costa Bat·ros, Lopes, Ledo, Nobrega, José Cle
mente Pereira, padres Januario e Lessa : que justi
ficárão os acontecimentos do dia 30 de Outubro de 
i822, que irei contando. 

Os desejos de vingança pela sêde do mando, E>rào 
extraordinarios, e como Ledo era o maior inimigo 
e emulo de José Bonifacio, almejava este captura-lo 
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para no''llmente processa-lo ; e Ledo não igno
rando as uiligencias que se fazião para o prender, 
occultou-se em diversas partes, até que em uma 
noite, com o rosto, peito e braços pintados de 
pt·eto, veflLirlo de mulhet', e COJll . um balaio á ca
beça, acompanhado por alguns amtgos, que o se
guião dispersos, embarcou em uma falua para uma 
t'azendn dll S. Gonçalo, em Nictberoy, onde Psteve 
em casa de um seu amigo que ainrh vive, (Belar·
mino, hoje harão de S. Gonçalo) c que muita parte 
tomou em favor da indcpendcncia de sua patria. 
A11i esteve Ledu occulto, c tlahi por intermedio e 
protecção rle Lourenço Westin, consul da Suecia, 
embarcou em um navio dessa nação, que se dirigia 
a Buenos-AyrPs, on le esteve até que a influencia 
dos Andçadas se desvaneceu pela dissolução da cons
tituinte, em 12 de Nnvemhro de 1823, sendo elles 
deportados no mesmo mcz, po t' aco!'dão do con
selho de Estado. 

Depois da suspenção dos trabalhos do Grande 
Oriente, as intrigas continuárão; e, segundo dizem 
os documentos que possuo, planos tenebrosos se 
urdião nelle; e dize111 que o mais horroroso era o de 
uma conjut·ação contra a ~essoa do lm~erador, que 
cleveria ter lugar na cnp1tal rlo Imper10, tendo-se 
para isso aproveitado o não comparecimento do Sr. 
D. Pedro nas sessões do Apostolado, por se achar de 
cama no palacio la Boa Vista em S. Chr.islovão, 
desrlc o diil 30 de Junho(*), em consl'lquencia de 
uma quéda qne solfl'eu andando a passeio. que lhe 
resultou a fractura de uma costella. . 

O Imperador soube da conjuração por uma c~rta 
anonyma que lhe dirigirão, cscripta em allemão, e 
que foi lida em segredo por Sua Magestade. a Impe
ratriz, a qual continha uma denuncia contra o Apos
tolado, clizendo-se que nelle se tramnva uma conspi
ração que devia effectuar-se na noite do dia 1.6 de 
Julho se Sua Magestade fosse á sessão do Aposto
lado. Esta carta foi entregue por um desconhecido· 
denlt'O de outra, dirigida a Placido Antonio Pe
reira de Abreu em que se lhe dizia, que sua exis
tencia corria risco eminente senão entregasse a que 
ia dentro a Sua Magestade o Imperador, em mão 
propria, naquelle mesmo dia. 

Placido Antonio Pereira de Apreu, receioso da 
ameaça, fielmente entregou a Sua Magestadc o Im
pet·ndot· a carta, e como não sabia a quem se dirigir, 
para dar conta do que lhe fôra ordenado, fez pelo 
Diario do Rw de Janeiro de quarta-feiru 16 de J O.lho 
de 1823. u. 1.4 do 2° semestre e 197 do anuo, a se
guinte declat·ação : ((.Placülo Antouio Pereira àe 
Abreu, faz saber qne entf'egou a Sua Magestade o 
Imperador a carta que receben para 1 be ser en
tregue no dia 1.5 de Julho de 1.823 . - Placido An
tonio Pereira de Abreu. n 

O Impel'ador, no mesmo dia em qne recebeu a 
carta, mandou chamar, pOt' volla das 6 horas da 
Ul.rcle, o seu ministro José Bonifacio para conversar; 
e sem l'azer-lhe revelações, lhe detel'minou que não 
sahisse, e que por elle alli esperasse em companhia da 
imperatriz, poiR, qu~ ~e ia curar. Levantou-se e assim 
como se achava, ligado por ataduras, vestiu-se e em
brulhou-se em um capote, e bem agazal.!::rado, porque 

(') i\111is adiante tratarei deste objeCLO em particular, 
quando Lrnl<H' da demissão do gabinete A.nrlrada no dia 17 
de Julho de i823, e dos aconlecimenlos que prf'cedêrão a 
esta demissão. 

a noite estava chuvosa, sahio montado em um ca
vallo desferrado e dirigio-se ao quartel de artilharia 
montada, em S Christovão, e dahi pelas 8 horas da 
noite, pouco mais ou menos, acompanhado do com
mandante Pardal, e ele ofUciaes t.!e confiança, e de 
uns cincoenta sol<lados, todos encapotados e bem 
armados, e montado!:' todos em cavallos rlesferrados 
partirão para a cidade, e chegando á rua da Guarda 
Velha, apeárão-se torlos. 

Sua Magestade bateu á porta do edificio com a se
nha da ordem, sendo-lhe ella aberta; mas o porteiro 
duvidando fnnquear-lhe a entrada, não obstante co
nhece-lo, foi logo seguro por dois homens; e o 
mesmo aconteceu no segundo portico. Vencidos 
estes dois embat·aços, não achou difficuldade no 
tet·ceiro, que era o da reunião. 

Logo que ahi chagava mais nm membro do 
Apostolado, fH'a costume como signal de ordem, 
levantarem-se todos, · e pucharem o punnhal o 
que sendo presenciado pelos guardas-cos•.as, que 
erão os officiaes, ao entrar Sua Magestade, puchárão 
pelas espadas; mas o 1mpet'ador, sustendo-os, deter
minou que, os of!i~iaes o esper·assem no vestíbulo, 
e caminhou em direitura ao throno, onde Antonio 
Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva, presi
dia; c quei'endo este, no acto de lhe offerecer a ca
deim, ajuntar e guardar os papeis c:mcernentes aos 
trabalhos da sessão que erão o plano da conjuração, 
e propostas hadolc, em um cofeesinho vP.rmelho, que 
estava ao lado, e que era pt•oprio delles, não o pôde 
conseguir, porque o Imperador lh'o obsLOLl fazendo-o 
elle 11roprio ; e logo em seguida dirigindo-se á as
sembléa disse:-((Podem retirar-se, ficando scientes 
que não haverá mais reuniões do Apostolado sem 
minha ordem. ,, 

A estr3 tempo acha vão-se já approximados e fa
zendo alas os soldados encapotados e armados, e 
por entre os quaes forão passando os apostolo's, jul
gando que d'alli irião para as prisões; porém nada 
lhes oconteceu, porque ~a da respirou. 

O Imperador voltou para pala cio, o o que se p~s
sou entre elle e José Bonifacio, pão o podemos sabe~;: 
o qne é certo, é, que no dia 17 de J ul~o foi Jos~ 
Bonifacio demiltido de ministro de EstQdo, sendo 
substituído por José Joaquim .Cam~i\'O de Campos. Os 
apostolos, bell) que nada !izessem claramente porque 
o Imperador tinha no cofres1nbo vermelho o corpo 
de delicto, conLinuárão com as. intl'igas e p'ersegui
ções, levando-se na camara temporae.ia a mai::; sa
nhuda op_posição, até que o Imperador a dissolveu, 
como largamente contarei, quando deste assumpto 
tratar. 

Assim tenrlo sido a independencia obea de todos, 
não pode caber a José Bonifacio o titulo exclusivo 
de patriarcha da independencia do Br·asil, porque, 
como elle, muitos concotTeeão com o mesmo fet'vor 
e enthusiasmo; e se a algncm com justiça, cabe a 
S!_lorin de ter sido o patriarcha da indepciJclencia do 
.l:lrasil, é ao Sl' . D. Pedro I, de veneranda me
moria. 

A junta do guverno da Cachoeil'a em 21 de Outub7'o no
mea uma commissão com o fim de felicitar a S. A. 
Real. 

" O conselho interino de govel'Do nesta provincia 
manda r·emeller aos Srs. deputados os artigos que lhes 
devem servir de instrucções na impol'lante commissão de 
que vão encanegados perante f! aogusla pc~soa de S. A. 



DAS CONSTITUIÇÕES 4i5 

1\eal na cõrLe do Rio de .Janeiro, e a competente guia para u A província da Bal!ia, q1.1e tem constituído na villa 
o seu transporte. da Cachoeira um governo temporar·io, composto de um 

u De?s guarde a V. Ex. Sala das sessões na villa da deputado P?'" cada uma ~as villas reunida~ , para o im
Cachoerra em 22 de Outubro de i822.-IIlms. e Exms. · portante objecto de sacudrrem o JUgo do infame despota 
Srs. deputados Francisco Gomes Brandão Montezuma e que tyrannisa a capital, e que felizmE>nLe se acha circums
Simão .Gomes Ferreira Velloso.-Miguel Calmon du Pin e cripto no recinto da r.idade, nito podia deixar de vir tri
Almeida, secretario interiuo. n butar o fiel rendimento do seu respeito ao heroico de

fensor de seus direitos e incansavel pr·opugnador da sua 
liberdade constitucional, e de Lodo o Brasil, hoje elevado 
pelo amor e gratidão dos povos ao fasligio da dignidade 
imperial. 

u Enviou para este e.lfeito aquelle governo dons dos 
seus membros a esta ceHte, os Illms. e Exms. Francisco 
Gomes Brandão Montezuma e Simi10 Gomes Ferreira Vel

u Artigos: loso, seudo o primeiro assás conhecido em Lodo o Im
« 1. o 1\equerer a S. A. Real armamento e todo o ge- per i o pela flrmeza de caracter com que (á face mesmo do 

nero de munições, assim como officiaes babeis, que com- f)•ranno do Brasil) sustentava com o maior denodo e pre-
mandem os corpos, pr(lvidencias estas que são sobrema- sença de espírito a sã doutrina da necessidade da reunião 
neira urgentes e devem ser promptamente dadas. de suas provinr::ios ao unico e natural centro, que a for-

lnstrucçaes dadas pelo conselho intm·ino do governo desta 
província á deputação nomeada para i?' felicitar da 
pa1·te do mesmo conselho a S. A. Real, e dar conta do 
estado da província ao mesmo augusto Senhor. 

u 2. o Sobre a creação de correios de communicação Luna lhe depar·ára na pessoa augusta do seu regente, e 
pela costa entre a cõrte e a província da Bahia. com ignal ail'outeza exprobava a perversidade com que o 

" 3. o Sobre a eleição de uma junta que fique gover- extincto, malvado govemo daquella província a desmem
nando a província até se ve1·ificar o methodo de governo brára das suas limilrophes, para que, indo aggr·ega-la a 
para todas as províncias do Brasil, determinarlo na cons- um reino tão distante, podesse mais a seu salvo locuple
tituição que fizer a assembléa geral legislativa e consti- tar-se com a jaclum da sua fortuna, e, o que mais é, com 
tuinte do mesmo reino, providencia que urge ser dada a anihilação de seus interesses e de seus direitos. 
quanto antes porque o conselho intel'ino de governo não « Chegados, pois, aqui os ditos deputados, foi-lhes as
póde subsistir facilmente attenta á mulliplicidode de seus signados o dia 22 do corrente para levarem a suq mensa
men~bros. gem á [)resença augusta do grande Imperador constitu-

" {J. 0 Sobre a competente insinuação régia ao bispo de cional e perpetuo defensor do J3r-asil, e o mesmo dia foi 
s. Paulo, como diocesano mais antigo, para que este ins- indicado ao Illm. e Exm. João de Billencourt Pereira 
titua um vigario capitular por não haver durante a occu- Machado e Souza, membro e deputado do governo da 
pação da cidade recurso algum ecclesiastico na pro- província de Santa Catharina; ao lllm. Antonio de Aze
vincia. vede Mello e Carvalho, deputado da camara, povo e tropa 

<c 5. 0 Sobre o methodo da eleiçfto e numero dos procu- de Paranaguá; ao Illm. e Revm . .João Luiz de Souza 
radores da provincia, segundo o decreto de Fevereiro Sayão, thesoureiru-mór e deputado do cabido de Ma
proximo passado, e bem assim sobre o numero dos depu- riana ; ao Illm. Dr. Luiz Josê de Godoy Torres, membro 
tados á assembléa geral legislativa c constituinte, que de- e deputado da camara da cidade de Mariana, e ao 111m. 
vem ser eleitos por esta província quando se sanccione a sargento-mór Manoel de Freitas Pacheco, memaro e de
desmembração Jia comarca de Sergiipe, que se considera putado tla camara do Sabará, para comprimentarem ao 
actualmente como província á parte. mesmo augusto Senhor pela sua elevação ao throno do 

<c 6 .0 Qual deve ser a conducta do governo desta pro- Imperio do Brasil, em nome dos govemos, camar·as, po
vincia a resp.eilo dos que se achão presos por motivos po- vos e corporações suas constituintes. 
liticos. cc O senado da camara desta capital, que está na antiga 

<c 7. o Providencias sobre os recursos jurliciaes, visto a posse de fazer as honras do acompanhamento a todas as 
occupação da cidade, onde existem os tribunaes supe- mensagens que as outras províncias le,ão á presença de 
riores. S. M. Imperial, praticou o mesmo com estas, que reunidas 

u s.o Iguaes providencias sobre as tropas que devem no paço do conselho dali i sahirão em grande prestilo, 
guarnece r· a cirlade ·e província depois da evacuação das formado por urn crescido numero de cidadãos de todas 
tropas de Portugal...... as classes, que para esse fim concorrêrão, sendo grande 

<c Sala das sessões na villa da Cachoeira, em 21. de Ou- parte das difl'erentes províncias, que por seus procurado
tullro de 1822.-Francisco Elesbão Pires de Carvalho e res vinhão render a S. M. Imperial o reverente tributo da 
Alõuquerque, presidente. - Fr~ncisc? Gomes Brand~o sua respeitosa homenagem. 
Montezuma, secretarro.-Antomo Jose Duarte de AraUJO <c Dirigio-se o acompanhamento ao paço, sendo meio
Gondim.-Maooel da Silva e Souza Coimbra.-Manoel dia, pE>Ia rna do Ouvidor e parte da rna Direita, cujas 
Gonça lves Maia Biltencourt.-Manoel José úe Freitas. casas se achavão armadas de cortinas, sanefas e colchas 
-Theodosio Dias de Castro.-Simão Gomes Ferreira Vel-, de seda, estando tanto as janellas, como as ruas povoadas 
!oso.-José de Mello Varjão.-Francisco .José de Miranda. de innumeraveis especlaúores, qne se rego~ ijavão de vêr 
-Manoel dos Santos Silva.-Miguel Calmon du Pin e AI- reunidas neste cenLro de gm,itação político-brasileira os 
meida. )) representantes das pi'Ovincias colligadas par·a a salvação 

da inclependenc ia nacional. 
cc Tcnclo alli chegado forflo introduzidos na sala, oade 

CHEGÃO AO RIO -DE JANEIRO VARIAS DEPUTAÇÕES, E ENTRE S. M. Imperial, rod eado da sua côrle, OS aguardava, e na 
ELLAS A DEI.'UTAÇAO DAHIANA, COA1POSTA DOS SRS , Fl\AN- sua augusta presença recitárão OS diSCUrSOS de que fare
OISCO GOMES BRANDÃO MONTEZUMA(') E SU1~0 GOAIES mos menção. A' excepção do Dr. Lui·t José de Godoy Tor
FERREIRA VELLOSO. 

_ Chegados ao Rio de Jan~iro os deputados de va
ria!i localidades do Imperio, foi-lhes assignado o dia 
22 de Novembr·o de i822 para levarem a sua men
sagem á presença do Imperador, o que Ozérão do se
gundo modo : 

(') Um dos redactores do Constitucional da Bahia. 

res, que pronunciou de cór· um pequeno, mas elegante 
comprimento a Sua MAgE>sLade, e elo outro representante 
do Sabará, que pedio ao mesmo Senhor qne houvesse de 
receber aquellas mesmas Pxprm,sões como diLas em nome 
da camam sua constituinte. n 

" Senbor.-Defendendo V. M. Imperial os imprcscrep
tiveis direitos do povo brasi!P.iro, levando-o ao gozo de 
sua política e. civrl liberdaúe contra as arrogantes lep la
livas de Portugal, e por fim consLiluindo o Brasil nação 
independente, tem V. M. Imperial levantado um monu
ment.o de ~loria, que será constantemente raspeiLado nas 
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geraçõ•!S futuras, sem que até hoje lenha apparccillo igual,uo depois o de Portugal, q.uando em 16ú0 uma segunda 
nome na historia antiga ou moderna. Tão altos e nunca vez se consliLuio nação independente. 
igualados feitos lia ruuilos que anhclão os bal1ienses vir << Appare1;a mais na historia politica das nações o 
agradecer a v. \I. Imperial; ha muito que elle~ têm ju-~ ex-emplo do valor l.Jrasilciro proclamando a sua indepen
rmlo em seus cora~ões dar a 1 ida por um Príncipe cida- dencia. E quanto não d istão delta as demais na perfeição 
dão que soube quehrat··lhes os ferros portuguezes e sal- dos meios de que lançamos mão para a conseguir? Quanto 
va-ios tia civil aoarchia. não rlistão della nos princípios que adoptámos, e que 

" A tudo lhes obstou a lt'aiÇ!1o de uma junta tumul- certo fnrão a base do nosso rutut·o codigo poli ti co? Nen1 
tuaria, escrava do partido anti-bi'Usilir.o, em consqueocüt nos perturbará a (lemagogm, ambição e iustabilii.latlé das 
da qual bayonetas lusilanas, cobertas com o manto de republicas, nem nos definhar·à a tyrannia e prepolencia 
constitucional protecção se apoderárão da capital da pro- das monarchias absolu tas. 
vincia, plano tmçado no centuviralo li~bonense para le- u Uma prudente e bem equilibrada divisão dos pode
var ao cabo o horroroso projecto de recoloniSfl.r a parte res publicos, guardada a inviolabilidade e mais direitos 
mais feliz da America, a mais rica e ferlil, o vasto lmpe- proprios da mages!ade, e defendido o sacrosauto do cida
rio do Brasil. dito, constituirá para sempre é! prosperidade, grandeza e 

" E' porém, o americano homem lil'l'e ; decretou as- sPgurança do rico lmperio do Brasil. 
sim a' natureza ao crear o nuiverso ... Os babianos, Se- <I Com quanta saLi,façfro o dizemos 1 Não desolárão os 
n!Jor, os vencedoJ'es dos bala1os, já estão livres. Preso o nossos campos, nossas povoações e cidades, os parlidos 
i11imiao em suas trincheiras não ousa avançar um passo ingenilos das commoções publicas I Não vimos a fome 
sem ~1ue receba tias armas bahianas a punição do seu succeder á abundancia, a peste devorar nossos filhos, 
tresloucado arrojo. Vem perto o momento ela sua total nossos amigos, nossos concidadãos' .. Povos da Lena, 
ruína. aprcvHlei a vindicar vossos direitos; respeilai nossas ins-

" Nossos pulsos já não rox êão grilhões infames proprios liluit;ões, respeitai o primeiro Imperadot· hrasiliense, e se 
só de outra classe de entes. Nos corações bahienses não quereis ser felizes vincle obrdecer-llte. 
cala nem calou nunca o monslruoso scisma da divisão das << Jllil graças, Senhor, vos damos pela nossa pt·ovincia; 
províncias. E' b~se ~as suas Intenções a fratemidade, o mil graças vos sejão dadas pelas gerações futuras, pelo 
respeilo, a obetltencta e fiJehdade ao augusto chefe da incalculavel hem que haveis feito ao povo brasileiro. -
nação brasileira, ao primeiro dos r.mpemdores do mundo, A vós, Senhor, 1 udo se deve; fostes o primeiro movei da 
o pai da ratria, o uefensor do Drasil! nossa independen~ia política e da nossa prosperidade. 

u o sempt·e memorando dia 25 de Junho deste anuo foi Continuai a ser o nosso defensor; rematai a grande e 
o destinado pelo Supremo Arliilt·o dcs Imperios para magestosa obra que tão heroicamente haveis começado; 
marcar a feliz época ãa polilica regeneração da província e praza ao céo qué gozeis por longos anoos em par á au
a que lemos a honra de pertenc~r,_ e ct~jo orgão som?s· gasta e sagrada pessoa da Imperatriz, vossa condigna es
Foi aquelle dia o em que a palnoltca vtlla da Cachoetra posa, nm lmperio, que terá por base o amor e a gratidão 
levantou o pendàO da liberdade e proclamou o paternal dos poYos.-Francisco Gomes Brandão Montezuman.-
governo de V. M. Imperial. Simão Gomes Ferreira Velloso. n 

" Então com a ligeireza do raio, toda a comarca se I 
livra, e p~la mesma fórma toda a pmvincia. E urgindo a ---------------------
politica a mnior unidade nos movimentos, um centro de 
governança, i.lontle emanassem, i.lirigida_s por um_a só mão, 
a actividade e a força, ao passo que a JUnta restdente na 
Bahia o installada a 2 de Fevereiro, acobardada pelo 
vand;lo, nüo só não quiz unir-se á causa da província, 
mas até pt•oc lamou conlJ'a ella. 

u Para evitar os damnos da confusão accoruou a pro
víncia como primeint medida de defesa, crear um go·· 
verno' qne regulasse os uegociôs do momento, até que 
v. M. Imperial outra cousa se dignasse deliberar. 

u Foi assim que, nomeando catla uma das villas colli
gadas o seu procurador, se organisou o conselho de go
verno interino dà província da Bahia, o qual, julgando do 
seu primeiro e mais sagr•ado d€ver o dirigir a V. M. Im
perial seus protestos de obediencia e respeito, escolheu 
para isso dons dos seus membros, que são os que têm 
agora a honra de fallar a y. Àl. Imperial. 

,, Em todas as óras grandes e releirados têm sido os 
esforços dos sahios e políticos pm·a convencerem as nações 
de qu.c é sempre epltemera a grandeza c prosperidade, 
qne provêm de canaes alheios e não do essencial de ri
queza publica, a agricultura e induslría propria. Esta 
verdade eterna, c já sancc.ionada pela expcriencia de na
r.ões antigas e modernas, foi ainúa postergada pela Eu
ropa, e no nm do scculo XV appareceu a moda de pos
sUir r.olonias. 

11 Quanto, porém, não tem custado caro ás nações que 
assim o enlendêrão! A Inglaterra, potencia da primeira 
ordem, vio pot' vezes manchada a sua gloria, principal
mente nos dias i.le Delawaro, na questão com os E~lados
Unirlos, e por fim reconheceu o erro, abnteu o orgulho. 
São demasiado !"Iblicos os acontecimeulos da America do 
Sul para que de les façamos aqni menção. 

« Povos pequenos têm obrigado gmncles naçõe~ a en
trarem em os seus limites n:~Lu!'aes. A Allemanha chora 
ainda hoje o sangue allemão innlilllienle derramado para 
firmar-se no llheno·. A Hespanha, o [Wimeiro dos Estados 
daquelle tempo, não pôde vencer o denodo hollandez, e 

(•) Montezu ma. depois da mensagem, a pedido do Impm·a· 
d_or, escreveu e publicou nma memoria a respeito dos aconte
Cimentos da B~hia, que foi impressa na typographia nacional. 
Esta memoria é hoje raríssima, porque l'oi por ordem ~o go
verno, com uma iollnidade de outras obras impress&s, em 
1836, para a fabrica de polvora da Estrella, para serem em
pregadas no fabrico de cartuxos para o exercito! I ! 

Não se admire o leitor disto\ A perseguição, que o govet>no 
do Brasil faz á hisloria do paiz, ainda continua. Tendo o corpo 
legislativo (ern tempo da administração dos liberaes) promul
gado a lei 1.340 de 24 de Agosto de 1866, com o fim de me au. 
xiliar na continuação da publicação da minha obra

1 
Gho?·ogra

phia Histo?·ica , etc., do Impm·io do B!"ÇISil (cujos primeiros . 
cinco tomos esta vão impressos e esgotad~ a edição), determi
nado que o governo subscrevesse 1000 el'emplares ou tomos, 
para os destribuir pelas b1bliothecas e repartições publi!JIIs, 
os ministros do lmperio de 16 de Julho de 1868 e o uç 1870 a 
1871, pondo embaraços a execução da lei, tizerão com que..a 
camara conservadora interpretasse a lei, diversamenle, de 
modo que, para satisfàzê·los, disse a commissão de fazenda 
(incompetente neste caso) que a lei eslava satisfeita• com a as
signatura de metade da reimpressão do 10 lomo! 

Ha nada mais irrisorio 1 ! A incompetente com missão de fa
zenda da cama r a dos deputados e o ministro do lmperio jul
garem satisfeita uma lei, que diz que a assignatura sera até a 
conclusão de uma obra;- de muitos tomos, dos quaes cinco ja es
ta vão impresso~, com a metade da reimpressão do to tomo I 
E esta obra s~ndo a historia documentada do Brasil I 

Ainda mais. O Bra~ il não possue um corpo do hisloria pre
pria por falla de documentos e da immensa difficuldade de os 
haver; e e~\, durante 17 annos, os procurando por toda a parte, 
com incrível diligencia c grandes despezas, pude completar um 
riquíssimo nrchivo de documentos, Vendo a opposição dos mi
nistros e da camara conservadora, feita à publicação da historia 
do pa1z. desgostoso oiTereci ao .governo o meu archivo para ser 
recolhido ao arcbi vo publico, a fim de se não perder essas pre· 
ciosidades. 

Eu possuía, pela ordem dos tempos, para mais de 400 tomos 
de documentos historicos desde 1501 até os nossos dias, cons
tante rle cartas régias, alvarás, regimentos, correspondencia 
dos governadores do Brasil com a melropolc, da metropole 
C'lllÍ. os di versos governadores, e destes com as autoridades Jo
caes, ele. · 

Possuía os documentos dns viagens ao intuior do Brasil, os 
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" Senhor.-Depois de 72 annos de idade, ctnaren ta e 
tres em pregado no serviço dos augustos pai e avós de 
V. ~1. Imperial, quiz o céo felicitar meus dias com o ga
lanlão de ser o deputado escolhido pelo go~emo proviso
rio da pr•ovincia de Santa Catharina, de que que sou 
membro, para por todo elle vir beijar a augusta mão de 
v. M. Imperial em testemunho ele gratidão ao alto bene· 
ficio que, sobre tantos, V. M. Imperial acabo de uespen
der com o _Brasil, que, estendendo as vistas sobre os Im
perio~ da Europa, não podia em todos elles, e em todo o 
mundo inteiro, encontr·ãr um tão digno modelo da sua 
mesma grandE>za I 

u Sim, Senhor, estava abafado em nossqs co1·ac:ões ha 
muito o verdadeiro titulo devido ao heroe protector e de· 
fensor dos brasileiros. Era o grande genio de V. ~l. lmpe· 
riaJ, gênio que será recontado nos vindouros seculos, o 
que por incomparavel energia c bem fundada esperanc;a 
nos supprimin a voz na garganta ! 

" Nesses revoltos mares, em que víamos a náo da na· 
ção desconjuntada, e quasi sorv i tia pelas ondas da vil per·
fidia, não podian1os correr ~em risco da nossa perdição, 
e o mais é, da nossa deslwnra ! · 

u Amargas experiencias de fmtricidas, que, pintando 
· n'um congresso de paz Incidas imagens de uma suspirada 

regeneração, afiavão em seus clnbs os servediços ferros 
para os cravarem em nossos peitos nos acordárão rio le
thargo. Dasta, Senhor; enganárão-se. No ilteio do seu 
caminho enconlrát·ão o sen sepulchro I .Basta, que em· 
quanto elles sacrificão legiões sem necessidade aquem uo 
Allantic:o, nós, no centro elo Brasil, acclamamos o defen
soi de seus dil'cilos, o protector da sua justa causa, o ge
nio tutelar de seus fõros, o excelso D. Pedro, primeiro 
Imperador do mais vasto Imperio, seu e tle toda a sua 
impet•ial clcscendencia. 

u Tal era o direito da -Providencia, que o Brasil adora, 

escriptos dos tl'abalbns dos jesuítas ; possuía muitos papeis SQ
bre as minas do Brasil; os documentos das fundações dos edifi
cios e estabelecimentos publicas, e possuía uma riquíssima Cúl
lecção de impressos, desde 1808 até agora, publicados nas dif
ferentes capitanias e províncias, wbre assumptos histgricos e 
políticos, e tudo queria recolher ao arcbivo publico, que 
pouco tem sobre a historiado Brasil, por con terem as suas pra
teleiras copias de cartas de sesmarias, e da ex Li neta mesa da 
coosciencia e ordem; e o governo tambem embaraçou a acqui
sição destas raríssimas preciosidades! Entre esses raríssimos 
papeis entravão chronicas manuscriptas e ineditas das diffe
reotes capitanias do Brasil. 
Deseo~aoado por tanta indiffer~nça do mioisterio do Imperio, 

cedi mu1tas das manograpbias e chronicas, e quasi todos os cu· 
I'iosos e raríssimos ·impressos que possuiu ao Sr. DI'. João 
Antonio Alves de Carvalho, que os conserva P guarda oo maior 
apreço, sendo elle bojo o brasileir.o que possue a mais rica 
bii.Jilotheca sobro o Brasil. 

Para que o leitor avalie o que é o governo do Brasil, isto é, 
certos indivíduos que entrão para o poder, talvez pa1a ser
virem ele instrumento de outros, aqui transcrevo o que diss~ 
o illustrado Dr. José Angelo ao senado brasileiro a respeito 
dos meus esforços em proveito da historia paLria. 

Ao senado b?•ctsileio;·o. 

cc Na sessão de 16 de Agosto de 186 i apresentei â caa1ara dos 
Srs . deputados um prújecto, que tomou a numeração ~08, e 
que acaba de ser adaptado pela mesma camara na sassão de 27 
deste mez, u como este projecto passou sem impugnação ai· 
guma, seguindo para o senado o referido projecto, venho por 
este meio dizer as razões que tive para apresenta-lo e procu
rar a sua adopção. 

u O meu honrado comprovinciano o Sr. Dr. Mello Moraes 
fez-me presente de cinco volumes da Chorog?·aphia histo
?'ica, chr·o?to(l?'aphica, gcnealogica, nohiliat·ia e llolítica 
do Impe1·io do B?·asil; animado pelo merito do escriptor, 
de quem jó. tinha lido com proveito as suas obras Phisiolog·ia 
elas Paixões e a Biog?·aphia elo bar·cio ele Cayní,, apreciei 
o alcance dessa obra importantíssima, sobretudo pelo apuro da 
imparcialidade e pela som ma de documentos que apt·esenta. 

C< Vi nessa obt·a, não o trabalho de algum especulador, mas 
o esforço de mãos dadas com a dedtcação de um obreiro do 
futuro engrandecimento deste paiz. E, ioquerindo sobra as cau
sas que embaraça vão a continuação J rssa mesma obra, o meu 
honrado comp1•ovinciano declaruu-mo que era falta de meios, 

e tal é, Senhor, a ju1·a que o nra,il ,·o• sagra. lmlE'p~n
tlencia ou morte. Assim por mim vu-lo r~pr·cscntão o~ re
PI:ese~tanles do go,er·no .e os povos da tninha J•l'ovincia. 
Drgnm-vo<, Senhor·, de ~'ter os meus. '('11' '1io seus Yolo~. 
-João de J.lil!encourt P<:reira '\Tachado e Souza . ., 

u SenhOI'.-A honrosa commissfío ele qne nw onc,u·
rrga o onvidor· c ramam de Par·an;~guá, ele accorclo .:om 
a tropa c povc, pot· ella representado, para rclicitt~r ;~ 
V. :\1 . Imperial pela sua elevação ao fastígio da suhlime 
dignidade imperial, encl!e~tdo 01e de glot·üt , excitando em 
mim o mais nobre enthusiasn ,o, e fazcntlo ni.Jtmt!ar rn1 
meu ro1 nçiio as mais gratas sensações, I ;oh rz ele ui mio 
prazer, me eclirsc ? esp!rit~ para tllpntntr.nte n Jlfl'<'ll
cber. c. mostrar ~o vrvo o JUbJlo, os lr:tnspotles de alrgrin 
e sat1slação publica, que electrisou a tocln o po,•o e tropa 
daquella vJila no sempie meruoravel c glcrio'o dia 1:.. de 
Outui.Jro, em que V . . \l. fmpcrial por vr,ntade un~n1n1e 
foi acclamado pr·imeiro imperador consLilucional do Ht>lo 
e riquíssimo Impcrio rio Brasil. 

<< Os ltabilanlrs, Senhor, dnquclla villa, prezando-se 
de pertencE'!' á briosa família paulista em lodos os tem
pos e occnsiões, sempre com o nraiur denodo sou bcrão 
da.r as ma.is d~cisivas. provas d~ ll2110l' e re>peito ao st>ns 
r·cts, obed1enrw ás lers e suhmtssao ás autoridades le"i
lima~e~te conslituidas; srmprc re~peitáritO os recip~o
cos d!l·eJlos tios seus semelhantes; em todo o tempo amá
rão a sua boa rrputação, a ponlo qne a menor nuvem 
sobre e lia era o maior solfl'ill'lento que as consas humanas 
lhes podPrião produzir·. 

u São e~tes, Senhor, são esres os mesmos, qne, cohe
renles com os principios que sempre fizerão a norma da 
sua conuucla publica e particular·, me cornmcltrm a sin
g\llar· honr;~, nomeando-me seu deputado para apresen-

e que, esgoLat.los os seus recursos com as im pres lles feitas 
apenas para deixar lmpre .sos muitos documentos, havia em: 
prehcodido a publicação do pel'iodicu Bra.~il In.~tol'iro . 

cc Então não b<'sito'i uo rueio d.e auxiliar tantos esforços, tan
tos estudos; entendt qur, aulonsando o governo pnra assi<>oar 
es.;a obra, fazia-so um grande serviço ao paiz, dot~ odo-o~om 
a sua bistoria paLria documentada. 

« Além disto eu vi no meio de Lanta tledicação, e especial 
paciencia para colligir uma somma immcusa de documentos 
muita abnegação; eu sabia qua o Sr. Dr. l\lello illoraes tinb~ 
dado ~. bibliothcca rublica ela Bahia quinhentos e tantos volu
mes de boas obras, bem como dera para o começo da biblio
lheca publica de minha província mais d~ mil 1100 volumes 
de obras excellcotes, e algumas de edição 1'ara, e. igual rtotaçãú 
fizera do 1000 volumes a btbltOLbccn da provtncin de Santa 
Cath31ina. 

rc Deixar, pois, que tantos esforços ficassem esquecidos p~Ja 
indifi'ercnça do auxt lio . era não comprehcnclcr o grande alcance 
do assumpto, e descouheccr que o Sr. Dt·. Mello :VIoraes pf\ssue 
o mais rico arcltivo que um historiador póde d<sejar. 

<•.Este anno fomos companheiros de viagem da Babin para 
a9u1, e então sou~e que o Sr. Mello J\foraes, no interesse prin· 
ctpal a que ha ma.ts de 11 aonos se euLregou, isto é, de collec
cionar os manuscriptos existentes nos diver•os archivos, t'óra 
áC!uella cidade, como possuidot·a de muitas antiguidades histo
nc~s, e_ por espdÇO de 7 mezes adquirio muttos requisitos his
tortcos, Importantes docua:cntos, não só nos archivos publicos 
como em mãos dos seus numerosos amigos. ' 

« Vi ainda que, ao passo qne elle se entregava a esse arduo 
trabalho, escrevia nm periodico, o Ag>·icultor Bahiano, f.l vi 
que o Sr. Dr. Mello MofijCS não é um-escriptor official-que 
lisongêa as paixões, e escurece a verdade dos gt·norles fa ctos 
que interessão â h isto' ia Jo paiz. E comoo possuidor do grande 
arch~ v o ela bis~oria do Bras1l, porq~e tem em si na o só o que 
cxtstta nos archtvos de Portugal relativamente .ao Brasil, comn 
os documentos pertencentes ào Sr. cooselhetru Drurum!lnd 
entendi que dPvia esforçer-me para que o uuxilb passasse: 
E oeste sentido trabalhei com alguns collHgas. 

« Na impossibolidaoie de ter o paiz pelo esfor~o de um só 
bomem a impressão de sua historia docurneoLada, concorre 
para Plla, auxiliando· o a uação com a sua ass ignatura. 

rc Não é nem será-uma despeza impt·oduc:Liva :-é a h isto. 
ria patna publicada, que EÓ sera paga recebendo-se os volu
mes ; é u~a animação ao disLincto alagoano, que vê os poderes 
do Estado mleressarlos pelo seu trabalho. Córtr, 30 de Julho clP. 
1866.-J os6 Angelo. ll 

' 
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ta r-me perante o imperial solio de \'. M. Imperial, e em 
SPU nome de novo protestar sna inalienavel fidelidadl', sua 
firme auhesão, seu cordial amor, acatnmento, gratidão, e 
ohed iencin á sagr·ada e inviolavel pessoa de V. M. Impe
rial. 

~~ Quando, Senhor, os povos sen tem a necessidade de 
uma reforma politrca, e assiduamente traba lhão par11 con
solidarem um novo systema, do qual esperão todas as 
Vlltllagcns, j:lrn11is obstaculos alguns suspenderão a força 
desta impulsão ; a autoridde da razão é illimitada logo 
qne se pórle mostrar e desenvolver livremente; a electri
cidade dos pensamentos se communica n'um instante, e 
nada f<dla ruais á imaginação que a vontade sem armas, 
rompendo as antigas e ignominiosas cadêas, que o terrí
vel despotismo outr'ora forjava e que a simples razão em 
um momento fez desappar·ecer; mas lambem é esta a 
época em que os maiores acelerados, abusando da cred u
lidade publica, procurão, semelhantes á serpen te da es
criptura , por meio da infame seducção, extraviar os 
e,piritos, e não se atrevendo a mo~trarenr-se a peito des
collu to, tomão , como o Protheo da fabnla, todas ns figu
ras, vestem todos os trajes e fallão toda a especio de lin·· 
guagenr; profanando as sagradas vozes de ph ilantropia, 
liberdade, igualdade, monstruosos vampiros , sómenle 
anhelão aproveitar·se das desgraças publicas, espalhando 
a sizauia para a seu prol lança rem novos grilhões aos de 
boa-fé illudidos, e constituírem-se os mais encarniçados 
e ~angui-;edentos tyrannos {" J. 

tanto impere nos corações e fos e unanimemente accla
mado sem o estrondoso apparato aos bellicos instrumen
tos, sem o terror elas formidaveis legiões ? 

<r Viude, ó soberanos, que dispondes o vosso alvedrio 
da sorte do vossos subditos; vinde aprender com o 
nosso incompuravel Imperador a respeitaras direitos do 
honll'm, a proteger as sciencias, animar a agricultura, a 
estender o commercio e a navegação, a promover a in
dustria, a aperfeiçoar· as artes, a disciplinar exercitas, a 
cobibir os nbusos, a dissipar os presligios, a restabelecer 
e consolidar a paz e união, a animar com seu exemplo as 
virtudes moraes e cívicas. 

u Vind e, finalmente, conhecer este inclyto hei'Oe Pe
dro Grande do sul, primeiro Imperador do Br·asil, que 
denodadameute trabalha unido a este generoso povo na 
grande empreza da sua regeneração, tomando por divisa 
-independencia ou morte! 

(\ Senhor ! Eu já receio cançar a allenção de V. M. Im
perial ; é forçoso não transcender os limites da modera
ção; termino, portanto, supplicando a V. M. Imperial a , 
graça de acolher· benigno esta · sinceres ex pressões, e 
lançar suas proficuas vistas sobre este povo, que me con
cede a honra de felicitar por elle, como seu orgão, a V. M. 
Imperial, e que de novo _comigo protesta e jura a mais 
constante obediencia a V. M. Imperial e firme ad!Jesão 
á causa commum.-Antonio de Azevedo Mello e Car
valho. •> 

u Tal tem constantemenlc sido, segundo nos trans- u Muito alto e augusto Senhor.- ·ada de mais honroso 
ruille a hisloria das revolnçõPs, a infame marcl1.1 desses e de maio1· gloria podia caber-me em sot'le, que vir ante 
aventureiros amliJiciosos, qn', qunes outros vorazes lobos, o imperial solio de Vossa l\Jagestade buru !demente apre
procurão saciar sua hydropica sêde com o sangue dos in- sentar os sinceros e devidos protestos do cabido da santa 
nocentes cordeiros, desejando anedar para longe de si, i~reja cathedral tle Mariana, de ser eternamente fiel e 
pur mero de cabalas e intrigas, todas aquelles que, riva- obediente ao primeiro, e grande Imper·ador constitucio
litiando em fidelidade e amor da palria desintPressarlo, ual do Brasil, seu defensor perpetuo, o Sr. D. Pedro de 
com os Quin to-Cincinatos, r.om os Caios Fabrii}ÍOS e com Alcanlara, unindo-se aos seus irmãos brasileiros em agra
os 1\flgulo,, em pregão todos os seus cuidados, valor e decer a 'V. M. Imperial, por coroar os grandes e impor
consummada perícia na conse rvação , angmen tos r pros- taulissimos beneficios feitos ao Brasil com a aceitação do 
peridade da sua palt·ia. diadema imperial, que unanimemente se lhes offereceu, 

u :\ias, ah I Senhor, quanto V. L Imperial uãu é vigi- e que pelos mais fortes títulos de justiça e gralidão lhe 
laute enr artedar para longe essas medonhas e terríveis erão devidos, e como que a independencia deste lmperio 
procellas, qne ameação a subversão, o nanfragio da náo e a sua bem entendida liberdade recebe o maior realcP, e 
do Estado! Quanto V. l\I. Imperial não é promplo em ar- torna-se mais seguro e indestruclivel. 
rotear os tojos e espinhos r.om que os inimigos rle V. M. · u E quem poderá dlilvidar? A posi~ão geographica do 
Imperial, que o~ são larnbrm de Lodos os honrados bra- Br·asil e a sua vastidão, unida aps immensos r·ecursos com 
sileiros, prelen rlião abrolbar o caminho da nossa com- que o• Creador do universo 0 enriqueceu, e a sua popu
mum prosperidade! Quanto não é V. M. tmperial inlrepido /ação, já exigião que fosse uma grande polencia; os seus 
em dissipar esses vulcões políticos, que surdamente tra- hallitantes achavão-so nas circumstancias as mais legiti
balhavão e em br·evc produzirião a sua ex plosão I mas e imperiosas de reassumirem os legítimos, ·naliena-

u. Ah I Senhor, por· quantos tilulos nãc: tem V. M. Irn · veis direitos, concedidüs pelo seu Divi11p Autor, afim de 
per111 I peuliorado os a~ryso lad~s corac:oes. de lodos os, se livrarem ue um cento de despotas traosallanlicos, que 
que, rorno V. \1: imperr~l, r, rezao a !Jumamdade, a boa- perllda e manl.tosamenle os pretendião escravisar, e assim 
frl , a beneficencJa e a JUsuça, firmes escoras dos Es-1 reformar o pacto da ~ocied ade civil e fundar a sua [elici· 
t,ulo~! dade ; es tes bens, em região tão extensa, composla de 

u Se ilS an l igas naçõõs elevárão por suas apolheoses ás -províncias gr·andes e populosas, cerlamonte se não conse
cl:rssPs das suas di vindarles os seus beroes, em signal de guem sem uma monarchia conslil ucional. 
reconhccimPnto, nós, Senhor, acclamando 11 V. i\.1. Impe- u, O augusto pai de v. M. Imperial, nosso an tigo mo
dai por p1·imeiro Imperadot· deste vastíssimo Jmperio, e narcha, pelo estado violen to e de coacção em que se acha 
ft•rnwndo dos no~~os co rações seu firme throno, trau - sacrilegamente cercado pelos seus inimigos, e do Brasil 
mittiremos á mais remota posteridade as excelsas virtu- nã podendo obrar livremente, nar1il fazia a bem nosso; 
deM qne jàmais ornár·ão a algum jnvcn Princioe ; fazemos pelo contrario só dava o seu respeita v~ I nome e firma a de
retumbar nas mais longínquas regiões os nossos vivas e eretos de destmição e morte, que se forj ão nos conselhos 
urclamnçõr.s; daremos a lndos os povos exemplo de ré- da iniquiclade; nesta l:i rr.umstancia, sem a mais atroz in
ron lt ecimenlo, de aruor e de fidelidade. justiça, t\!beldia e ingratidão, não podia V. i\I. Imperial 

u \lus, Se nh or, se quando o nosso coração ah11 nda em 
sensações excessi vame nte gr·atas . mui difficil é a sua 
e nu uciação , quem haverá á facP, de tan Las c liio assigna
l ad~.ts «c~õés, vercladeir·amenle heroicas, que possa fiel e 
enrrgicamente tecer os verdadeir·os encomios ao ueroe 
muior que seu immOI'tal nome, maror ainda que suas vic
lorias I Que príncipe tem apparccido sobre a terra, que 

(') Para o ambicioso de dominar o crime, não é nada, 
dizia Euripide5. Num si violandum est jus, 1·egnandi gm
tia violanclum est. 

I 

deixa r de en trar r1o gozo dos direitos que a sua real pro
rnogenitura lhe adquir·io. 

u Erão duas ver·dades inegaveis ser o Brasil indepen~ 
1lente de Po rtugal, e Vossa Magestado ser o Jmperador. 
Eis deste modo segu ra esta grande obra, pois que toda é 
fundada tla justiça ; eis segura, porque assim se estreitão 
os vínculos da união, e adquirimos a amizade e admira
elas gr·andes polencius da Europa, que não olharião in-
diiTerenles para um procedimento contrario. 

u Assús, em curto espaço de tempo, tem V. M. Impe
rial feito vêr que nenhum obstaculo se llte. póde oppOr 
para felicitar-nos ; as difficuldades se lhe aplaiuãtJ quando 
se trata do bem do Brasil. O primeiro Cesar da America 
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é mais veloz que o primeiro Cesa1· de noma. Sem os de
feitos deste possue todos os seus talentos, e nós estamos 
seguros que V. M. Imperinl. destruindo todas as maclri
nações dos nossos inimigos, fará luzir a paz. a sereuitJ;tde 
e abuudanr.ia desde o Amnzonas até ao Prata, formará 
um trnperio fundado nos corações de seus subditos, ir
mãos bras ileiros, que com força ou ar'dil alg_um podera 
jámais destruir-se. 

c1 Com todos os seus concidadãos o cabido de .Mariana 
oiTerece as suas pesssoas, haveres, em defeza de V. M. 
Imperial, da augustissima Imperatriz, e das imperiaes 
e brasileiras filhas dos Cesares brasileiros, protestando
lhes fiel e eterna adhesão , pois que daqui é que dimanão 
os seus interesses verdadeiros, e só assim gozaria o Brasil 
de um governo em que se respeitem os direitos do ho
mem, e que será o mais brilbanle entre os governos 
constitucionaes.-João Luiz de Souza, thesoureiro-mór 
da Sé de Mariaua e representante do cabido. >J 

Coroaçao e sag.raçl!o de S. M. I. o 81·. D. Pedro I, no dia 
:1 • de De:z:emb1·o de 1822.-Dem·ipção dos festejos. 

cc O flrasil, supp\antando o despotismo e a anarchia, havia 
levantado no glorioso dia 12 de Outubro um novo tllrouo, er
guido sobre o amor e a gratidão de um povo generoso, q~x ·fir
mado em bases tãO solida5, persistir• inabaln vel a despeito de 
solapadas intrigas e de aggressoes descaradas. Cumpria, porém, 
que a religião consagrass1:1 esta grande obra, dando-lhe o cunho 
da eternidade, que só póde emanar d' Aquelle que crea e dis-
sipa os lmperros. . 

C< Estava, portanto, reservauo ao dia 1• de D~:~zembro este 
espectaculo estranho nos fastos lusitan<J$ e assombroso para a 
America. Se em semelhante dia a lealdade e a prudencia, es
migalhando um jugo tyran·nico, fixártão na augusta casa de 
Bragança aquella corôa, que mãos iníquas haviào usurpado, 
pondo-as sobre fracas e intr·usas cabeças, oeste mil vezes mais 
glorioso um Príncipe, que faz a admiravão do universo, funda 
uma vastíssima monarcbia constitucional, sustentando os di 
reitos dJ homem sem dezar das prerogativa5 da realeza. E' por 
isso, e por outras muitas razões obvias ao juuicioso leitor, que 
a gloria deste dia 1• de Dezembro supera a do anno de 1640, 
que occupou tão brilhante lugar nas pagioa's da bistoria. 

11 Reservando, porém, este assumpto a elevados engenhos, 
tomemos a gostosa tarefa de dar uma idén (bem que limitada) 
das circumstancias que precedêrão, acompanhárão e s~guirãu 
as venerandas cerimuoias da coroação e sagração de S. M. L 
o Sr. D. Pedro l, imperador con~titucional e perpetuo defen
sor do Brasil, com aquella singeleza que só tem o verniz ria 
verdade. 

« Uml salva de artilharia aonunciou o principio deste faus
tissimo dia, e desde logo se puzerão em exercício as acertadas 
providencias que de antemão, e com toda a reflexão e madu
r~za, se haviào tomad'O para que o menor incidente não per
turbasse tão merecido jubilo. A's 7 horas o batalhão de grana
doiros, destinado a fazer a guarda de honra, se postou em 
linha na frente da capella dos terceiros do Carmo, e o 2• bata
lhão de caçadores guarneceu a têa que conduzia C'.lo paço â ca
pei la imperial. 

cc A mais tropa se formou em <l uas brigadas, sendo a pri
meira commandade pelo brigadeiro MarCIJIIo Joaquin,:r Mendes, 
e composta do 1• e 3• batalhões de caçadores, 1° regimento da 
!l• linha e brigada de artilharia a cava \lo, e a segunda com
mandada pelo brigadeiro José Maria Pinto Peixoto, composta 
do r~imento de caçadores Je S. Paulo. 4• batalhão de caçado
res da córte, 3• e 4• regimentos dt~ infantaria da 2•1inba, 1• re
gimento de cava!laria do exercito; c á hora meociooadn entroJ 
nas respectivas paradas. 
· 1c !>elas 9 horas e meia sahirão SS. MM. lmperiaes do paço 
da quinta imperial da Boa-Vista, em grande e.;t~do, em ricos e 
elegantissimos coches, acompanhados da sua guarda de honra, 
e, ao passar pela praça da Constituição, a 2• brigada, que alli 
estava posta, fez a devida contim·ncia, assim como a outra na 
resp~cLiva posição. 

C< O alvoroço que todos os corações suotiriio cunr a presença 
augusta do Imperador é superiur a toílas as uxpresõõ~s; Lodos 
se apressa vão a ve-lo, qunl a beijar-lhe a mãu, qual admirava 
a riqueza e elegapcia dos vestidos; um lixava sua att~nção nu 
semblant~:~ prazenteiro e benigno com que a todos acolbia ; ou
tro repassava peld imaginação as virtudes 4ue adornão sua 
grande alma, e de todas as partes vinhão motivos a admiração 
e all'ecto. 

cc Portanto SeJa desculpada a ommissão dos signae.; exterio
res de applauso, corno fogos de artifimo, r·epiques de sinos, 
musicas dos batalhões, os ..puncd int~ rTumpiJos vidas que 

atroa vão os ares, o alinho com que esta vão adornadas as frro
t~s dns casas nas ruas do seu transito\ o imruenso concurso de 
s~nboras que aforruuseavào as janelas, e que com os lenço 
branco aC·lUl!Janhavão os vivn~. e outros mu.tos. O nosw e~
pirito acanhado se sente opprimido do peso immeoso de tanto 
prazer, e nflo póde desabafar uma pequena parte delle. 

cc As salas do paço esta vão novamente pintadu. de verde e 
ouro. com eleganoia e gosto. Na do throno, e d11baixo do 
mesmo, sobre uma mesa coberta de veludo verti'!, estava a cu
róa imperial, de ouro puro e brilhantl'S, obra prima e de 
grandíssimo valor; as outras insígnias descansavão em mesas 
lal(lraes igu~lmenle cobertas, assim como na mesma sala se 
achava o riquíssimo pallio. com toda a sumpluo idaue, feito 
para tão grandt: pornp~. c o estandar'L~ imperial, de v~ludu 
vP.rde, bordado de ouro . • 

cc Pela. tO hora furão as in:;igr;i•s dauas pdu Exm. b"rào 
de Santo Amaro, mestre de cel'imonias, endo l!ntregue· por 
moços da camara " ~stoqut•, o estandarte imperial, a insígnia 
de mordomo-mór e o pallio. Sobre a mesa Jo lhrono e a da 
casa do doce! se puzerão esC'revaninhas. 

u Com~çou logo a pôrtse em mar·cha a pr'ocissãu na $1JBUinte 
or'dem: a uma guarda de archeiros seguirão os Limbales ll clla 
ramelas; logo um luzrdu acurupanhan1ento de pessoas das cla•
s~s mais graduadas, vestidas segundo compelia a tão briJhanl.tJ 
acto. Após ião o rei d'armas, arauto e passav<mte; então os 
moços da cnmara e ofliciae. da cas8, e ajudantrs do mestrP rle 
mestre de cerimonias, l'ormavãu alas á có~J,e, eutre as quaes 
i~o as insigni~s impena~s levadas pelos Exms. procuracto1 es 
geraes das provincias, a sabtr: a espada, bastão e luvas pelos 
Exms. Antonio Vieila da Soleüadc t: ~lanot:l Clcmeute Caval
cant de Albuquorqcu, acompanhados dos mnços lidal~os lllms. 
Manoel J aciolhn Na varro de Sampaio e Mello e José I·ortunato 
de Brito; o manto imperial pelos Exms. M uroel F~:~rreira da 
Cmnara e O. Lucas José Obes. acompanhatlus rios moços lhla!
gos Il oms. Antonio Maria Pereira da Cuuha e João lgnacio da 
~.-unha; o sctJptro pelo Exm. Antonio Rodrigues Yclloso de Oli
veira, acompanhado do m~Jço fidalgo !IIm. Braz.Carn"iro No
gueira da Costa e Gama: a coróa pelo Exm. José 1\l riaou de 
Azeredo Coutinho, ac<Jmpanhado;; rios moços fidalgo$ Illms. 
teouardo Pinlwrru da Cunha e Vasconcellos e Luiz .Tosé de 
Carvalho e Mello. 

« Seguia-se o Exm. barão de Santo Amaro, mestr·e de ceri
monias. A este acolllpaohavão os ajuduut~:~s do mesLrll do curi
monia, a saber: os lllms. lgnacio Alves Pinto de Almeidn e 
José CaPta no de Andrade. Sustenta vão as varas do palli1> oito 
procuradores das c 1m oras, a sHber: do lado direito o Exm. 
l\IIanoel Martins do Couto Reis, os lllms. José Vieira de Mattos, 
Francisco Gomes Brandão Montezuma e José de Souza e Mello; 
do !aclo esquerdo o Exm. Estevão Ribeiro clf:' Rezenrle, os 
lllms. José Anl•>Oio dos Santus Xavi~:~r, João de BiltencourL Pe
reira Machado e José Francisco de Andrade Alm~ida i\Io
giardim. 

cc Debaixo do pallio chamava a attenção e respeito de tortos 
a augu>ta prPseoça cte S. M. lmperial, â rlireita rlo qua l, e um 
passo adinnte, o Exm. conde d~ Palma, condestavel, le<'al)do 
o estoque com a ponta levantaria, e um pas;o a traz rlesle o 
Exm. José Bonifacio de Andrada e Silva, mordomo-mÓI', após 
do qnal o Exrn. D. Fr~ncisco ria Costa de Macedo, ruma rista, " 
o Exm. João José de Andrade, capitão da guarda. 

cc Do lado esquerdo ia o Exm. barão de S. Jofio Marcos, ~Qn
til-h nrnem da canrara cl ll S. 1\II. Imperial. como cama rerro
mór, eu Exm. tuiz de Saldanha dJI Gama, roposll~lt'o-mór. Se
guia ao pallio o scmado rta camara desta cidnde, e fechava o 
cortejo umn guarda de arcbeiros, dos qua~s duas alas marcha
vão aos lados da córte e do pallio. 

cc Toda es ta luzida procissão seguia na ordem indicada por 
uma longa t!la fornda de seda escada te e ouro, e coberto o eF
trado de ricos tapetes, até á capt~lla imperial, á porta d ~ qual 
estava o Exm. e Revm. bispo capellào-mór, com todo o s~u 
cabido em riquíssimos paramentos eucaroaclos. ~os Exms. e 
Revms. bispos de Mariana e de Kermau, que r·ecebêrão a 
S. M. Imperial, c feita a aspersão se encamiohárão lodos ti ca
pella do Sacramento a fazer a competente oração. 

rc Antas de .vassarmos :11l iante diremos alguma cousa da 
pompa e riqueza com que estava adornada a cnpclla imperial. 
No frontespicio r. corpo da igreJa se vião sedas e~ca rla tes e 
lbama~ de pt·ata, galões de ouro, dispostos com agr·adavel sy
metria; porém a capella· mór merecia mais particular atenção, 
prim l'iramenle pelo tbrono de S. M. Imperial, que era dP ve
ludo liso, guarnecido de franja cte ouro de mai< de palmo de 
longo, e o espaldar e doce! de veludo lavr·ado, com uruilo galão 
de ouro de mais de quatro dedos, tudo novo. 

cc O solio do Exm. bispo capellão-ruór· lambem ostenta,·,Jri
qu~za, a qual sobn:~sabia ainda não só em todo o ornato do al
tar (como frontal, castiçaes, palmas, l!LC.), como nas dum. IJan
quetas, uma de ~orviço c pompa, e outra somente de pompa, 
em que a prata e o ouro apparecião com profusão, digna de 
tão augusta cen munia. 
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cc O tbrono de S. M. Imperial (de que fallâmos) estava ele
vado quasi ao meio da parede, do latlo do E\•angelbo, na 
mesma linha do supedaneo do altdr; no nngulo direito do es
tra,Jo havia uma cadeira rasa, com duas almofadas de veludo 
par a o condestavel, c no pavimento, P. junto Mestrado do 
throno, as cadeiras destinadas para o mordomo-mór, cama
r~iro-mór, camarista, resposleiro-mór, ministro de Estado das 
justiças e mestre de cArimonias. 

cc Em quan to os bispos . celebrante e assist~n tes tumav~o os 
respectivos assentos, cam1nhava lPn tamente S. l'.J. Impenal, e 
subio ao presbyterio acompanhado do coudesta~el, mordomo
mór e repostei ro -mór: que ~~~ârào o lado da ep 1~tola, e do c~
mareiro-mór, camansta, mm1stro de Estado da Justiça e cspl
tão da guarda, o do Evangelho, fi cando um pouco mai ·adiante 

« O respeitoso escrupulo com que imos ssguindo esta narra
ção nos fez ultrapassar a occasião de uma ob ervação, que não 
é p~ra desprezar, e que portanto faremc•s neste lugar: Notou 
um aJl11go escriptor que na gloriosa acclamaçii o do Sr. 
D. João IV, que prrun~iro ennubreccu estu dia 1o de Dezem
bro, a epístola, que a igreja mauda cantar, e que é tirada da 
carta de S. Paulo aos romanos, alvoraçãra grandemrnle e ani
m~ra os conjurados. 

« Estamos persuadidos que se enganou aquelle escriptor, 
porque é constante que aquelle dia tôra sabbado. Estava, po
rém, reservado a um neto ddqnellc grande rei a terminante 
applicação desta passagem do apostolo, por concorrer a sua co
roação com a primeira dominga do advento, cuja missa se can
tou. Traduziremos o texto em questão: 

o mestre de cerimonias. 
cc Ficando Sua Magestade cru pé, no meio do circulo dos 

bispos, começou o celebrante a solemnidade augus~a e reli
giosa, e logo que pronunciou as palavras Deo gratuts, sen
tou-se S. M. Imperial na cadeira que havia chegado o repos
te1ro-mór, ministrada pelo guarda tapeçaria, o 111m. Gonçalo 
Germano de Araujo, para ouvir o discarso prescripto no pon
tiOcal, que começa Cum hodie, findo o qual ajoelhou o Impe
rador para prestar o juramento, que o ministro de Estado da 
jusliça léu de joelhos, .á esquer~a de S. M. Imper!al, que pôz 
ambas ~s mão subre o m1ssal ao d1zer as pillavras Stc me Deus 
or.ljuvet . 

cc Disse depois o celebrante a oraciio competente, e o Impe
rador com o san cartejo se dirigi o pelo lado do Evangelho ao 
seu camarim para tomar a veste propria para a uncção. 

<< Voltando S. l\I. lmpe•·ial cum o mesmo acúmpanhamento, 
os bispos o forão receber ao canto do alla•·. e o conduzirão ao 
pé do celebraute, e, afastando-se um pouco para a parte do 
Evaugellio, &u IJI'Ostrou para IJUYir a ladainha (sendo recitada 
pelo mesmo celebrante a supplica relmliva ao ImperadorJ"e as 
preces até acabar a oração preparatoria Actiones, etc . 

« L~vantando-se S. M. Imperial. e desviando-se um pouco 
para que o celebrante se preparasse para a cerimonia, ajoelhou 
para receber as uncções, de:;atando-lhe o camarista os cordões 
de aber tura da veste, que era de selim verde, aberta por 
diante com a.berturas nas espadoas e no buxo do braço direito; 
levavd mais coleira á portugueza de renda el e França. Ungido 
no l>raço direito, peito e espar:loas, e limpa a uncção com glo
bos do algodão, fecliactas as aberturas das vestes, se. retirou 
S. 1\1. I mperial ao seu camarim a tomar o manto impem1! .. 

« Preparou-se entretanto o celtJbrante para a missa, ~fliclan
do-lhe (nomo em todo o acto), como prc!sbytero assiStente o 
lllm. monsenhor vice-decano, diacono o lllm. monsenbor fi
dalgo, subdiacono o lllm. conego Antonio Pedro Monteiro 
Dormond, e diaconos ao solio os Illms. monscnhores Azeredo e 
Roque. . 

rc s. M. Imperial, revestido do manto imperial (CuJa cauda 
sustentava o Exm . cama reiro-mór), e precedido das pessoas 
~ue o acompanbayão, l!ntrando no presbyterio, pelo lado es
querdo do altar, e, fazendo a devida 1 everencia, subi o ao 
throno onde ouvi o a missa até o penultimo verso do gradual. 

cc Fi~do este, e adve1tido S. M. Imperial pelo mestre de ce
remooias, desceu do tbrono e se encamin~ou ao pr.ebisterio, 
em cuja extrem idade o recibêrão os dous b1spos asSIStentes, e 
conduzirão ao pé do celebrante . Alli ajoelhou, e o celebrante, 
r ecebendo a espada desembainhada da mão do di acooo da 
missa e pegando-lhe pela base da folba a entregou pelos copos 
Do l~perador, com as palavras do ritual Accipe gladium, 
ditas as quaes tornou o diacono a embainhar a espada, e o ce
lebrante cingia com ella a S. 1\i. Imperial, com as palavras 
Acci11gerc gladio tuo, etc. 

« Lcvanl.llu-se o lm parador, desembainhou a espada, fez 
com elld vario3 movimentos, e correndo-a sobre o braço es
quQrdo, como quem a limpa. metteu-a na bainba e tornou a 
ajoel hai'. 

q. L•JVantandn-se en tão o celebrantc tirou do altar a corôa 
imperial, e, ajuctado dos b!spos assistentes, a pô.~ na cabeça d.o 
Imperador, dizen lo: Ace?.pe cO?·onarn I mpent, etc. Terml
oad ts estas palav ras, recebeu o celebrante das mãos do dia
cano o sceptro imperial, e o entregou ao Imperador, proferindo 
Arripe !Ji1·gam 1Ji1·tutis, etc. 

« Assim 1·eve.tido das insígnias 1mperiacs se leva ntou S. M. 

cc E' já hora (diz S. Paulo) de nos levantarmos do Eomno, 
« porquanto agora está mais perto a nossa salvação do que 
cc pensavamos. Precedeu a noite, mas chegou o dia. Pel<:r que 
« abramos mão das obras das h'évas e vistamos as armas da 
« luz. >> Convencido de que o leitor farâ justa applicação desta 
passagem a deixamos á sua contemplação. 

« Depois do Evangelho subio ao pulpito o Revm. padre
mestre F r. Franci co de Sampaio, e tomando por thema o 
verso 45 do cap.l, do liv. 3o dos Reis. allusivo á uncção de Sa
lomão Unxerunt eum Sadoc sacerdos et Nathan propheta 
regem, et insonuit civitas, fez um eloquente discurso ana
logo ao magestoso objecto, que exclusivamente occupava a 
attenção dos portuguezes a attenção dos porluguezes em tão 
grande di>~. 

<< Lido o oiTcrtorio, o Imperatlor, avisado pelo mestre de ce
rimonias, desceu do throno, e preoed1do das pessoas ja desig
nadas, do esmoler-mór o Revm. padre-mestre Fr. Severino de 
Santo Antonio, e do copeiro menor o lllm. Joaquim José de 
Magalhães Coutinho, que tinha nas mãos um riquissimo vaso 
de ouro com oiTerenda, composta de muitas peças do novo cu
nho do Imperio, se dirigia ao altar, e logo que chegou ao pres
by terio o cama1 ista lhe Lirou a corôa, que sustentou nas mãos, 
e S. M. Imperial, ajoelhando ante o celcbrante, lhe apresentou 
a oll"erenda, que recebêra das mãos.Qo esn:oler-mór, e rece
bendo outra vez a corôa voltou ao throno com o mesmo acom
panhamento. Terminada a oblata o Imperador foi thurificado 
em pé pelo monsenhor diacono. · 

cc A' élevação, o camarista tirou a corôa, que pôz sobre a 
mesa do llu·ono, e S. M. Imperial fez a adoração de joelhos. 
Depois do Agnus Dei levantou-se e receheu do Exm. bispo de 
Mariana a paz por amplexo . No tempo da communbào o Im
perador depOz o sceptro, desceu do lhrono come na o!Ierenda, 
e ajoelhou no primeiro degráo do altar, onde receueu a eucha
ristia da mão, que primeiro beijou, do bispo celebrante, o qual 
lhe ministrou lambem a purificação pc,o mesmo calix. Reti
rou-se S. M. lrnperíal ao throno para dar graças. 

« Acabada a missa, tomando o Imperador a corôa e o scep
tro, c sentando-se o mes!re de cerimonias conduzia o repos· 
teiro-mór ao pé do throno, e este, recebendo do prestes uma 
pequena mesa, coberta com panno de veludo verde e almofada 
do mesmo, sobre a qual estava o livro do~ Santos-Evangelhos, 
collocou-a sobre o tbrono, á dirella. Cônduzido da ~:~~esma sorte 
o Exm. ministro de Estado da justiça, posto no estrado do 
tbrono, com a face um pouco voltada pat'l\ o corpo da igreja, 
lêu em voz alta a formula do juramento de S. M. Imperial, que 
é a seguinte: ' 

<< Ego Petru3 Primuo, Deo annuente, unanimi que popnli 
cr voluotata, factus Brasilire Imperalor, ac etiam CJusdem de
<< fensor perpetuus, profiteor ac promitto religionem catholi
« caro apostolicam romanam observare et sustinere. Promitto 
cc lmperii legis observare, easque suslinere juxta ordinem 
cc constitutionalem. Promítto Imperii integritatem, Lolis viri
« bus defendere, ac conservare. Sic me Deus adjuvet et baec 
<< Sancta Dei Evangelia. » 

<< Traducção : 
<< Eu Pedt·o I, pela graça de Deos e unanime vontade do 

« povo,-. fei to Imperador do Brasil e seu defensor perprluo, 
cc JUro observar e manter a religião catbolica apostolica ro· 
<< mana. Juro observar e fazer observar constitucionalmente 
« a leis do fmperio. Juro defender e conset·var com todas as 
« minhas forças a sua integridade. Assin• o juro aos Santos
<< Evangelhos. )) 

Imperial. e eutão roi conduzido ao throno pelo ~x.m. bispo as
sistente ao lado direito, e o E:-.m. bispo de ~la1 iana a m.querda, 
e precedido do seu acompanhamento; e sen~o alli sentado, 
proferindo o celebraote as palavras. ta et ,·ettne, depôz este 
a mitra, e vollandu-se para o altar levao tou o bymno Tc
Deum, a que assistia á direita do throno e descoberto, e após 
elle o bispo assistente da mesma maneira, permanecendo, po
rém o Impt>rador sentado com a corôa na cabeça e o sceptro 
na mau. 

<< Ouvido o juramento, o ajudante do mestre-De cer imonias 
José Caetano de de Aodr&de conduzio o alferes-mór, a guem 
preccdêJ·ão o rei d'arwas, arauto e passavante, e adiante qua
tro archeiros, e dirig10do-se todos ã pequena varanda levan
tada no adro da capella, dando ahi o rei d'arm as as vozes do 
estylo, o alf~:res-mór, desenrolando o estandarte imperial, disse 
em alta voz:. a O muito augusto lmperador Pedro I. Impera
« dor constitucional, pr.rpetuo defensor do lmperio do Brasil, 
« estã coroado e enthronisado. Viva o Imperador J >J 

cc Findo o hyruno e ditas as orações descérão do tl1rono os 
bispos, e fazendo re,~erencia ao lhrono o celebranle continuou 
a missa, CtJjo Evangelho S. M. Imperial ouvio em pé. 

rc Di Las estas pala nas, salvárãO.íiS fortalezas e a esquadra, 
todas as tropas llzerão fogo de alegria e repicá1·ão os sinos, res
pondendo sempre o povo com tanto enthusiasmo, que dia só 
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verno, e camara ao centro, formou-se o circulo, leu 
este juiz de fõra um eloquentc papel, acclamou o nosso 
amado Imperador com vivas, quo nascião dos corações 
destes provincianos, juntos da maneira mais luzida na 
mesma praça·: seg11io-se i,·mos governo, e cam<tra, para 
os paços do conselho, onde o juiz de fórv correu o véo ao 
augusto rctr alo de Sua Magestarle lmpcria I, c11jn presença 
deLl motivo a..no1'0S e altos vivas: tornamos a~scntLl com 
a cama1·a, e logo o cidadão do estandart.c o upt•csentou {, 
janclla, c o jniz de fóra gritou trcs vrzC's, c smHion o nos~o 
imtnortal ltllperador, qne a tropa alli j't posta la e os ci· 
dadãos repelirão com cnthusiasmo: recollte11 o estandarlc: 
fez-se o .auto de acclamação, no qnal jummos prciln e hu
mena:;tcm :1 Sna í\Jagcstade rmperia l o Sr. D. Pedro de 
A'lcantara : assi~núrão muitos cidadãos r! e toda~ as classe.s: 
mas suspendêrão-se as assignaturas por ser muito dia; 
levantárno-se o governo e camara, fOillOS para a matriz, 
celebrou-se missa solemne com musica nova, orou com 
eloqtiencia o vif(ario tle Taquari: o governo e- camara, 
conclui da :J festividade vicrão para pala cio, c houve cortejo, 
erão duas horas da tarde r1uando toda esln fuocção se 
concluio: ás cio co sahio procissão, c ao rcr.olher cantou -se 
o Te-Deum : estão dispostos nove dias de lu mina rias, c 
tres mezes de festas pnblic:ts; flllalmenle esta província 
vai marchando com tocla a dignidade colligada flrmomcnlc 
ás mais que tem jurado a sua inclepcndenc.ia; a acclamaçüo 
de Sua Magestade nivelou todos os espíritos a um só par
tido; os pés de chumbo forão os pTimeiros a darem as 
mãos, que nós aceitamos como generosos brasileiros. 

" Mas emflm o peior é, qne Lenho estado muiio doente 
do peito, e só esta cllet·vcscencia de consas grandes me 
poderia dar alguns alentos, pat·a comparecer hoje aos 
aclos quo lhe conto; não obstante, a intensidade t.lo sol 
que hoje fez, apanhado sem chapéo na cabeça no meib ela 
praça, me obrigon com o maior pesar a recolher-me á 
casa antes do tempo com uma ardente J'cl>re; o governo 
1\Qmeou-me ·pai·a ir em seu nome ~restar a Sua Magcslade 
Imperial os seus respeitos, e congmtulações, e cu enthu
siasmei-me tanto que aceitei ; mas as minhas forças não 
podem satisfazer tão honrosa e importante commissão; 
estou muito mal, CO)tl"esso ao meu amigo esta me custou 
assás o concluir. Goze V. Ex. boa sande, e sou deveras 
-Ilim. Exm. Sr. Francisco Xavier Ferreira-De V. Ex. 
amigo muito allen!o, certo e fiel compatriota. -Felix José 
de Mattos. Porto Alegre 12 de Outubro de 1822. 

« P. S. Em todas as camaras desta província foi Sua 
Magestade Imperit\l acclamado hoje, menos em l\lissões, 
pt>rqtte não [oi possível fazer chegár lá a noticia, mns não 
se póde duvidar que ha de ser acclamado com o mesmo 
enthusiasr!lo que aqui foi. n 

. Vereaçito exlram·dinaria de 10 de Outub7'0 de 1822. 

fazendo-os entrar em acção de harmonica u nidadc · porque 
sem a virtude da união nenhumas forças pódem 'ser effi
cazes; como. it~do melhor conslav.a da sol>retlita carta que 
neste acto fOJ l1da, c se acha regtslt·ada no livro compe
tente a f. accrcscontando que o senndo publicou lo"'o esta 
carta por ser meramente consultiva ela 'ontat!c <las" outras 
cam~ms, c rezcr~ar fnzc-lo quando tivesse reoebido as 
competentes respnstns, que de facto já tem ror.ehiclo de 
mHit;~s cmnnras desta provincia, tia do i\linas, S. Paulo, 
c c;i rilnni:l 1lo Espírito Saulo, todas em confot·midade com 
a [li'Oposiçiio d~ mesma cirr-nlar. 

« Que sendo estas as medidas que úquellc tempo liuhão 
parc<:itlo >tÍfficienlcs ao senado sobre este ohjl'cto, com 
tu elo as l!ltinHtS noticias vindas de Porlngnl mostrárão que 
cllas crão in ·ufficientes; pot·que confrt·mnndo as que já 
princapiavão a correr de que as côt'les de T.ishoa, não só 
linhão desprezado, c condcmnaclo por aulir.as, fDcciosas, 
e nnte-constllncionaes as justas represe11Lações do nrnsil, 
mas até insislião em mandar retirar delle o seu augusto 
defensot·, com o macl!iavilico fim ele lhe roubar o centro 
segmo da sua união, c preparªvão grossus expedições 
pam vir cusLigar os rebeldes do Urasil, qne nes te caso 
vem a ser tod o este reino, porqne todo clle a uma só voz 
tem sollatlo o grilo nnivcrsal da reclamação dos seus di
reitos offcnrlidus, linhão as mesmas noticias protlnzido a 
commoção, que era de esperar, no espirilo publico, fa
zendo ver a todos que nas circumstancias em qne o Bt·asil 
aclualruenle se aclHl relativamente a Portugal, a sua se
paração deste não só era neccssaria mas até inclispcnsavcl, 
p')is que este. quct·ia por força de armas obrigar o Brasil a 
accedcr a um pacto social leonino por ser manifestamente 
opprcssivo t.la liberdade do Bt·asil, degradalivo tias cxccl
lencias da sua ct~tegoria, c~ntrarios aos seus inlet·esscs, 
prejudi!:ial ao seu commerc10, offensivo da sua proprie
dade, e a todos respeitos indi<>no ele ser recebido por um 
povo livre : resultando de tudo manifestar-se a opinião 
putlica em uma voniade dicisiva de declarar a sua lnde
pcndencia de Pot·tugal, e acclàn1ar a St1a Alteza Real Im
perador constiluciónal do Brasil : com tanta força e effi, 
cacia que o mesmo Senhor já houvera siclo ncclamado 
tumultuariamente se o senado da camara não tivesse to
mado .a providencia de publicar o cai tal de 21 de Setembro, 
annunciando que a acclamação se dispunha para ser fcila 
solemnemente no fausto dia 12 de Outubro do correnLc. 

u Que as razões que delerminárão o mesmo senado a 
intervit' nas medidas das dispo~íçõell necessarias para o 
sobt·edilo fim forão íl conhecida vontade geral ilo povb 
desta provihcia, maniJestuda igualmente em outras, co'mll 
era geralmente sabido, e a neces~iclada cJe acautelar que 
algum passo precipitado, e tumultuario apresentasse como 
dbm de partido, ou facção, um acto que se conher.ia ser 
filho da vontac'e gernl .de Lodo o povo: c que esta~ mesmas 
razões, e a necessidade de ol>mr em uuião perfeita ue 

u Aos 10 dias do mez de outubro dQ ahnô de ~822, vontade com tod.~s ~s pro~'Jncia$ linha obrigaclo o senado 
nesta cidade e côrte de s. Sel;lastlão dllRio de Janejm ~ a escrever ás cam!lr~s a ctrcul;lJO de 17 de Seteml>ro, que 
paços do conselho, se jnntá~ão em vereação extraordi.na}ia no mesmo a c to fot h da ._ . . 
o dezembargador jui;t de fóra, vereadores , e procurador t< E que de facto se nao en~anou ~ se.nado no seu.JUiZ~~ pe senado da camara comi<>o o escrivão abaixo nomeado porque todas as camat·as desta provmcHt tem cnvtado Ja 
e os homens bons que' no m~snro tern servido, e os mes~ ·a esta côrte .os seus procuradores com poderes . bastantes 
teres, c mais cidadãos de toda~ as classes civis e mili- para q~te u:llldos ao senado da camam desta capllàl accla
tares, que concorrêrão em virtude nos avisos que $.C nzerão· mem . JU~tamente co~ este o mesmo Senhor .lm~e~·ador 
a t?do 0 povo. e , constJtuc!on:d do Br~stl, e qu~ a~. cat-qaras ~a1s v.tZJnhas 
, \,E tomarldo a fíllla o p.residehle do senado da cama~a, das pt•ovn'l~ms tle ~ma.s, .9apttar1ia elo Esptr~to San~o, e 
e~poz: "que em veteaçüo de 1 (I~ setembro tinha este en- ?.: Paulo, tmhão av1s,ado Ja,que no mesmo fausto dia 12 
viado a Lodos os senàdgtes dàS camaras do Brasil un1à Ja? selebrar Q aclo da acclamaÇão de Sun.Alleza Real e 
d.rta circular, em que lhes propunlla _a ul·génto neces·- a'~ubav~ de saber-se com .certeza que esta JÚ se fizera em 
~~~:~de qu~ e~istia de investir ,9,uantó anl~s a Sqa Alteza VJ!la Rtca, c Quelnz no dia 30 de S?tembro. . 
R~til 'o PmiCJpe l\egente do Brasil, e seu d\lfensor per- u Mas que apesar de se ter mamfestado em uma ltn
~é'tú'o, no exercício effectivo de todos os attributos do guagem tão clara a vontade publica, o senado da camara 
p'ódêr éxeciltivo, que no sys'terha constitucional com- desejava ouvir o voto explicito de todo o povo desta ci
petem ao rei constitucional; porque sendo C'onheêido que dade, por ser este objccto de multa gravidade, e impor
o Brasil tem cortlra si temíveis inimigos internos, e ex- ·tancia; e que este er.a o fim a todos bem conhecido para 
ternos que lhe fazem a gu-erra, era demonstratla a neçes- que o mesmo povo fOra hoje convocado : e que esperava 
sidãd.e que o mesmo tinha, de empregar LQdO'~ os D?eios o mesmo senad~ ~e todos os cidadãos presentes expres
ao ~eu alcance de uma vagorosa defesa: e para este fim sassem a sua opimao e von1ade com absoluta franqueza, e 
era indispensavel qu·e o seú chefe c valente defensor po- plena liberdade1 na certeíla de que nenhuma responsabi
desse pbr em activo desenvolvimento os mesmos meios lidade lhes resultaria de faltarem com verdade o que cn-
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tendessem, por assim o pedir a legilimidade do acto, que 
só pódia srr válido quando assentasse sobre uma decla
ração absolutamente livre da maior parte do povo do 
Brasil. 

11 E logo tomando a palavra Pedro lia Costa Barros, 
major da brigada nacional da marinha expóz, que o pro
cedimento do senado era muito louvavel, e digno de ap
provação de todo o povo porque nelle se observava que o 
mesmo senado nada mais linha feilo que dar direcção a 
opinião, e vontade publica para que esta apparecesse á 
face não só do Brasil mas do mundo inteiro revestida das 
formulas solemnes, que estão reconhecidas por enuncia
tivas da vontade unauime dos povos : e que esta era no 
presente caso universal em todo o povo brasileiro de de
clarar a sua independen·cia de Portugal pelas razões pon
deradas pelo presidente do senado: o que era conforme 
a todos os solidos princípios do systema convencional até 
reconhecido pelas cõ1·tes de Lisboa, segundo os quaes 
quando alguma nação muda o seu pacto social, e fórma 
de governo, é livre a qualquer parte da mesma nação se
parar-se, se as conrlicções do novo pacto lhe não agra
darem; o que acontece ao Brasil relativamente a Portngal, 
por serem manifestamente lesivas as condicções do mesmo 
pacto social que este lhe prescreve, 

11 ue declarando assim o Brasil a sua independeneia, 
a acclamação de Sua Alleza Heal é uma consequencia ne
cessaria, a qual recahe bem no mesmo augusto senho1·, 
não só por ser o successor hereditario do throno portuguez, 
e neste caso ter tlm direito legitimo a preferir na corôa 
do Brasil : mas muito ruais por ser esta a vontade uni
versal de lodo o povo do Brasil, e um premio bem devido 
á l1eroica resolução que o mesmo senhor tomou de ficar 
no Brasil, sendo o primeiro ~ue conformando-se com a 
opinião dominante deste remo declarou a sua indepen
dencia: mas que cumpria advertir que não parecia ser o 
dia i2 proprio pal'a Sua Alteza Real prestar o• juramento 
do estilo, por ser costume prestar-se este no aclo das co
roações dos monarcbas: acto que se não verificava na
quelle dia, e que por isso lhe parecia que devia reservar-se 
para a prestação do mesmo juramento para o dia da co
roação do mesmo senhor. 

u Forão em seguida approvadas por uma unanime ac
clamação dos cidadãos presentes todas as disposições to
madas, e praticadas pelo senado da camara, por ser da 
vontade unanime de todo o povo a declaração da inde
pendencia do Brasil, e acclamar Sua Alteza Real Impe
rador constitucional do Brasil ; e convierão todos que o 
juramento que o mesmo senhor deve prestar como Impe
rador constitucional fique reservado para o dia da sua 
coração por ser o competente. 

u E pelo mesmo cidadão sobredito representado que 
era vontade de todo o povo que Sua Alteza Real conser
vasse em si, e em Lodos os seus successores o distincto 
titulo de defensor perpetuo do Brasil : e foi este requeri
mento applaudido por todos os cidadãos presentes com 
uma acclamação de unanime approvação. 

,, Foi annunciada ao innumeravel povo que cobria o 
largo de S. Francisco de Paula de uma das janellas dos 
paços do conselho a deliber!lção que se acabava de tomar: 
e prestou o mesmo povo o signal da sua expressa appro
vação gritando a uma voz- approvamos tudo - Viva a 
independencia do Brasii,-Viva o Sr. D. Pedro Imperador 
constitucional do Brasil, e seu defensor perpetuo: e que
remos que conserve este titulo elle e seus successores
e queremos que se declare na acta que é nossa vontade 
'lue assim o sancione a assembléa constituinte, como ar
tigo de lei fundamentei. 

u E sendo presentes os procuradores das camaras desta 
província para unidos ao senado da camara desta cidade 
acclamarem a sua Alteza Real como representantes das 
mesmas cama1·as, a estes pedio o presidente do se&ado que 
declarassem por parte dos seus constituintes se appro
vavão ou t10hão que oppor á declararão unanime da von
tade do povo desta capital, que acabá vão de ouvir: e res
ponderão todos que approvavão tudo quanto se acabava 
de deliberar, e accordar, e que protestavão que as suas 
camara$, e povos respectivos raclíficarião solemnemente 

esta approvação que em seu nome acabavão de fazer por 
Lerem instruções expressas de obrarem em tudo de con
formidade com o senado da oamara desta capit~l por 
serem constantes os sentimentos de puro patriotismo, e 
verdadeira constitucionalidade que o anima, e dirige. 

11 E perguntando o presidente do senado se algum dos· 
cidadãos presentes tinha mais alguma representação a 
fazer: pelo capitfto-mór José Joaquim da Rocha foi apre
sentado um alvará de procuração do senado da camara 
da cidade de :\Iariaoa, que o aulorisava para apresentar 
a sua Alteza t~eal os votos do povo daquella cidade que 
erão de acclamar alli o mesmo Senhor Impemdor do 
Brasil, no dia 12 do corrente, que em virtude dos poderes 
desta procuração approvava por parte do expressado se
nado da camara de Mariana tudo quanto este senado, e 
povo a·cabava de fazer. 

u E declarando todos os mais cidadãos presentes que 
nada linhão a representar se deu este acto por findo. E 
para constar se mandou lavrar este termo em que se as
signárão o presidente, vereadores e procuradores do se
nado da camara, com os homens bons que nelle tem ser
vido, os mesteres, e os officiaes representantes dos corpos 
da 1• linha desta côrte, e os procuradores das camaras 
das villas desta prol'incia, e o da cidade de Mariana, e os 
mais cidadãos presentes. 

u E accordou-se que se declarasse aberta esta vereação 
em sessão permanente em quanto durassem <ts assigna
luras por ser impossível ultimarem-se no dia de hoje. E 
eu José Martins Rocha escrivão do senado da camara o 
escrevi. - José Clemente Pereira. -João Soares de Bu
lhões. - José Pereira da Silva Manoel. - Domingos 
Vianna Gurgel do Amaral.- José Antonio dos Santos 
Xavier {Seguem-se as mais assignaturas).- José Martins 
Rocha. ,, 

Falia quf a S. lrl. Impe1•ial e defensor perpetuo do Brasil 
dirigia o presiáente ào senado da camam do Rio de 
Janeiro no fausto dia 12 de Outubro de 1822. 

u O povo da província do Rio de Janeiro, legitima
mente representado pelo senado da eamara desta cidade, 
e pelos procuradores d{ls camaras de todas as villas do 
seu dislriclo, que estão presentes, identificado em senLi· 
mentos com a vontade universal de todas as províncias, 
expressamente declarada, Lem decretado em vereação ex
traordinaria de iO do corrente sustentar e defender a in
dependencia do Brasil, que v. M. Imperial, conforman
do-se com a opinião dominante, declarou: e acclamar 
neste fausto dia a V. M. Imperial Imperador con'stitucio· 
nal do Brasil. I 

u Orgão fiel das suas vozes, encarregado de apresen
tar a V. M. Imperial tão honrosa mensagem, depois de 
felir.ilar a v. M. Imperial pela elevação no throno, eu 
devo mostrar-vos, Senhor, em vivo quadro a justiça que o 
Brasil tem para der.retar a sua independencia, e as obri· 
gações reciprocas que de hoje em diante ficão existindo 
entre vós e elle. 

<< Todos os Imperios, Senhor, nascem, sobem, descem 
e afinal ex pirão ... nenhum existe hoje dos primeil·os que 
governárão o mundo ! Esta lei de verdade eterna, que o 
direito •ublico ensina sobre os argumentos irrefragaveis 
que lhe fornece a historia, acaba de nos apresentar for
midaveis Imperios recem-nascidos, filhos. da Amel'lca, 
porção preciosa de outr'ora poderosos retnos do velho 
mundo, que deixão tocado o soberbo zenilh da sua gran
deza, e lloje marchiío ao occaso da sua decadencia. ·.• 
E' pela força irresistivel da mesma lei eterna que o Brasil 
subio ao throno da magestade em 16 de Dezembro _de 
1815, e que elle tem declarado soberanamente a sua lU• 
dependencia. 

u ;\las tem o Brasil direilo fundado em jusli~a para de
clarar a sua independencia? Tal é, Senhor, a .'mpo~tante 
questão que esta declaração. olferece. O Bras1l.pod1~ re
solvê-la respondendo: sou hvre; não sou palrJmODIO de 
PortugaÍ; não quero permanecer por mais tempo unido a 
Portugal : é esta a minha vontade soberana ... A força do. 

.. 
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seu poder sustentada a sua resposta. Mas o B1·asil não 
guer levantar o e:lificio da sua independencia sobre prin
cípios dLlvidosos, e que não estejão revestidos da mais 
solida razão ; na sua coud neta tem a prova da sua rnocte-

. raçito, e na couducta de Portugal o argumento de sua 
justiça. 

" Trezentos e oito annos existira o Brasil só para Por
tugal, recebendo escravidão, oppressão e vilipendio em 
troco de preciosos thesouros, alimentos com que este 
sustentava a sua liberdade, domava a sua cxistencia e 
abrilhantava a sua grandeza ... c doze ião decorrendo de 
roubos, desolações e ruína~. males que ll.Je importou a 
innundação de i808, quando o estandarte da liberdade, 
levantado sobre o Douro, e firmado sobre o Trjo, reper
cutio seu écco nos 19 est_rellactos céos que r.nriquecem a 
corôa do soberbo Brasil; e, lJem que a experiencia de 
tres seculos o devêra preYenir contra aquelle de quem só 
recebêra clUJ·os ferros, o Brasil tudo esquece neste mo
mento acreditando na liberdaue promellida, e entrega- se 
sem reserva nos braços de seus irmãos de Portuga l ... 
Tanto póde a boa-fé em coruções generosos 1 

'' Com art(l e manha, ao que parece agora, se não foi 
sincera cordialidacle, fillla das primeims circumstancias, 
que a chegada de S. M. Fidelíssima e a precipitada as
cendencia do Brasil fizerão variar, sonbe o congresso de 
Lisboa ganhar a confiança céga dos sinceros brasileiros 
por meio das expressões de paz, igualdade e confralel'lli
dade, que nos sons manifestos ostentou, nas suas procla
mações affiançou e na linguagem lib,.eral dos seus depu
pulados persuadia, e mais ainda pela sublime política 
com que constantemente deixou de admillir a discU %,~ão 
de moções relativas ao Brasil, que inten1peslivnmenlc 
se apresentavão, pelo justo fundamento de não estarem 
ainda reunidos todos os seus deputados, e sobretudo, fi
nalmente, pela declara<:ão solemne qne decretou, firmou 
e jurou no art. 21 das bases, de que os seus decretos não 
obrigarião neste reino senflo depois que nelle fossem re
cebidos. 

u Esta conducla das côrtes de Lisboa, por ser franca, 
justa e liberal, deu-lhes nada menos que um Imperio 
absoluto no coraçi'lo dos IJrasileiros. Em prova desta ver
dade tão demostrativa da candura do Brasil, como afron
tativa da perfidia das côrles de Lisboa, eu requeiro o 
vosso testemunho, ó europeus, que a· esse tempo vivieis 
entre nós, e hoje rehabililais a vossa Lena ... e lambem 
in v oco o vosso, ó felizes esLI'angeiros, a quem este paiz 
bemfazejo presta hospedagem segura, e a troco do pe
queno oambio de algum suave trabalho vosso J•eparle 
grossas riquezsa; sêde sinceros; falia i a linguagem da 
verdade pura ; !de, contai ás côrtes de Lisboa, e á Eu
ropa inteira, os ''ivos transportes dos nossos corações, de 
que fosteis · Le5temunhas, quando, ~om lagrimas de doce 
prazer, chamavamos aos seus depu tados pais da pall·ia, 
heroes inimitaveis, semi-deoses dos nossos dias ... e aos 
seus decretos obras do céo mandadas 1 ! 1 Fazei-lbes sa
ber Lambem a exaltauo enlhusiasmo com que elegemos e 
enviámos a ellas os nossos deputados! E pintai-lhes, final
mente, a coragem com que Lodo o Brasil jurou, e fez ju
rar as bases que ellas fizerão ; o denodo com que as tem 
sustentado, e a constancia com que ainda hoje as defende 
e defenderá por serem san Las I 

" Mas se o Brasil tanto do coração se unio a Pbrlugal 
em 182·1, porque em 1822 se desune deite? A razão é co
nhecida: Portugal desviou-se do systema de liberalismo 
começado ; abuso o da boa-fé do Brasil e quiz recoloni
sa-lo 1 Logo, Portugal fez o roinpirnento, e a reacção do 
Brasil é um resulLado necessario da acção de Portugal. 

u Espérava o Brasil, e Lin!Ja direito a esperar, que Por
tugal, reconllecentlo a sua emancipação poliLica, que lhe 
dera a carta de lei de l6 de Dezembro de t815, reconhe
cesse Lambem a sua igualdade, soberania e indepeden
eia ; porque a qualidade de reino unido em nada lhe di· 
minuio estes altribntos, po1· serem inseparaveis da 
magestade dos reiuos, e assim o fazião crêr os princípios 
solidos com que as côrles de Lisboa abrirão as suas ari
meiras secções, proclamando soberanamente que um povo 
não é palrimonio de outro povo. 

" Esperava o B1·asil, e não era estranha a sua espe
rança, que as cortes de Lisboa, respeílando a força da lei 
eterna, qt1e sobre as ruínas de nns Imperio~ levanta ou
tros, reconhecesse a tll'gente necessidade de promover o 
engrandecimento do Brasil, como unico meio de escorar 
o velho edifi~io de Portugal, que por seu tumo estã pro
ximo a cahir. E por estes princípios era no B1·a5il que as 
mesmas côrlcs, a usarem de uma verdadeira política, de
vião estabelece r a 5éde ela monai'chia para não perderem 
este, e salvarem aquelle. 

" Espe1·a1'a o Brasil, e devia esparar o sabio impnrcial, 
que as cortes de Lisboa, por terem no seu quadro genios 
na verdarle sublimes, aprenderião no exemplo das Ame
ricas rnglezas e Ucs panh olas a man'l il·a de I ralar a~ Por
tuguezas, e que, marchando de annalyse em annalyse, se 
convencessem que só os vínculos de boa-fé, franqueza e 
lilJer<Jlismo, e nma perfeita igualdade, erão capazes de <<tar 
em laço eterno a união ele dons reinos, que a naturez<l 
creou para serem independentes. 

'' Esperava o Brasil que Portugal tivesse conhecido, 
nos ullimos 14 annos que o dominou, a sua robustez, a 
sua força e a sua inexpugnabilidade, e que, allento aos 
acontecimentos de 1817, e aos symptomas que mui lo em 
tempo rehentárão em 1.821, reconhecesse que o Brasil 
amava a sua independencia, que trahalbava por ella com 
decidido empenho, c que neces~u·iamenlc a havia de 
conseguir; porque nem os americanos portugnezes são 
menos valentes que seus irmãos inglezes e llespanboes, 
nem Ponugal nação mais poderosa que a Inglaterra ou a 
uespanha! E cont;,ndo sob1·e estes princípios, como podia 
o Brasil deixar ele esperar que l~ortugal uesse por esqu e
cicias as odiosns idéas de uma preeminencia, alóm de an
Li-coosLilucional, chimerica, porque a não podia sus
tentar? 

,, Esperava o Brasil (e nunca expressára estes senti
mentos se não fól'a provocado) ·que Portugal, vendo o 
estado da notaria debilidade a que uma serie continuada 
de males conhecidos linha levado as suas forças, a sua 
população devastada, o seu commercio entorpecido, a sua 
lavoura perdida, a sua iodt.Jstria sem acção, os seus co
fres sem dinheiro, com um deficit annual insupprivel e 
uma divida publica iosbluvel, apertasse com fraternal so
ciabilidade a mflo de amigo, que o Brasil, nos transpor
tes da sua boa-fé lhe estendeu generoso, por sei' ella e 
só ella o unico instrumento capaz de lhe curar as suas fe
ridas, de pagar as suas dividas, animar o sr.u commer
cio, restabelecer a sua indnstria e dar ealor ú sua lavoura, 
devendo saber os seus allucinados e il'l'enectidos deptl
tados que, .se o B1•asil não fazia jogo destes argumentos 
para com a sna preponderancia pretender vantagens nas 
eslipulações do novo pacto social, era por louva.vcl mo
deslia, e porque, apezar de se aol!ar melho_r om cll·cu~s
tancias, só aspirava a uma igua'dade perfe~La, pers~a_d1do 
de que Portugal não estendia sobre elle 1 tslas c\e IDJUSla 
supe,rioridade. _ 

" Espera1•a o Brasil, __ e por vida minha qu~ assim_ o 
aconselhava a boa poillica, que as córtes de Lisboa nao 
alterassem as fórmas dos governos provisorios que as 
províncias levantárão, não só porque o decreto de ·18 de 
Abril de 182i os declarou legítimos, mas tap1bcm para 
não expôr us mesmas províncias aos choques e alJalos 
que estas l)ludanças costnmão procluzii', deixando para a 
constiluiçrw a organisação do vei'dadeii:o systema. que con
viesse t.lar-lhes, o qual por Lodos os Lttulos devia ser or
denado pelos votos dos depu laúos deste reino. 

u Esperava o Brasil, finalmente, e linha Uf!l justificado 
direito para esperar, que o nol'o pacto social lhe deSSE\ 
um centro de unidade. e de recursos, estabelecendo neste 
reino, senão o chefe do poder executivo, como _aconse
lhava a melhor política, pelo menos uma delegaçao com
petente deste poder, como era indispe~savel, co~ uma 
camara legislativa que decretasse as pr~vtdentcs le1s, que 
devem animar a sua população o agncullura, a su~ m_
dustria, artes, naveg1tção e commercio, e um poder JUdt
ciHrio absolutamente independC11le de Portugal, como 
persuadia a 1•azão e a justiça requeria. . . . 

,, Mas, oh fatal desgraça 1 Em um só d1a Vto o Brastl 

• 

• 
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cortadas ao nasce•· todas as suas verdes esperanças 1 Vio 
traçado o planG da sua ruioa, a sua recolooisaç~o tlecre
t;;da, a sua libe•·dade ameaçada, a sua catcgol'la em pe
rigo ~a sua representação insultada J 

u Vio, golpe de errada po!itica! o d.ecreto que assentou 
a séde da rnonarchia em Lisboa ... V1o qut: se lbe.negou 
directumentc um centro de unidade, aclividatle e recur
sos nos votos que regei tárão a indicação de uma dele&a
ção do porler executivo neste reino, pelo falso, f!!aclu~
velico e absurdo principio de que o poder cxecutJvo nao 
póde ser delegado! ... gue se llle ~egou pa.rte do poder 
legislali\'O, que devia fazer as suas lei~ p~1 ~at1vas ~ó~ente 
pela sophistica raziw de que a const1lU11;ao ~ro.IJ~b1a q.ue 
houvessem duas cama~·as, conJo se tal consl!lmçao exis
tisse já para o Brasil, ou quando (caso negado) exisLisse 
não estivesse ainda em tempo de admitlir reforJna, c como 
se duas camaras iegislalivas, uma para Portugal e outra 
para o .Brasil, não fossem na entidade uma só C<.tmara! 

" Vio o injusto e sobre todos dcspolico decreto, que 
chamava á Lisboa o conhecimento das causas contencio
sas pelo violento rec urso d<ts revi~tas conceuidas para a 
casa da supplicação daquella côrte, para que nem ao me
nos O' poder judiciario ficasse ao Bras1l independente tle 
Portugal! 

u Vio os triformcs governos provisorios que o fatal de
creto de 29 de Setembro enviava ús províncias, ueixamlo 
na mão de Portugal a disposição da forc;a armada 1 Mons
truoso <.tborto de errada politica! Este uecreto fui a pri
meira e 'crdadeira oligem das queixas do B•·asil, o enve
nenado pomo que nelle veio semear a discurclia, e uma 
das mais ponderosas causas que accelerárão a desunião 
que o Brasil não queria ainda! · 

" Vio ao mesmo tempo o Brasil que Portugal intentava 
fazer reverdecer o imperio do seu senhorio aoliigo, cha
mando á Lisboa não só a depeodencia dos negocios ge
J'aes, como apenas se lhe pcderia tolerar, mas até os des
pachos de todos os empregos civis e militares, lucrativos 
e honorificos, que !alem a propriedade daquclles a quem 
a lei habilita para os pretender ! 

" Vio forjar-se nas côrtes de Lisboa o iníquo e illiberal 
projecto de restituir á Lisboa a feira exclusiva, verdadeiro 
monopolio, do commercio deste reino, debaixo dos fasci
nosos princípios de uma perfeita reciprocidade, com 
Iuina inevitavel da nossa agricultura e violenta infracção 
da propriedade dos nossos lavradores, que têm direito 
perfeito a vender os gcneros da sua colheita a quem lhes 
oiTerecer melhor mercado 1 

<• Vio lambem o Brasil, com lagrimas de sangne, os 
decretos, que pretendêrão roubar-ll1e a posse de v. J\f. 
Imperial, unictt garantia que afianc;ava a sua unidade, li
berdade e segurança! 

u Vi o não só desprezadas, mas até mandadas castigar, 
as sua~ supplicas e justas reclamações pelo pretexto de 
serem anli-constiluciunaes, aulicas e facciosas ... côr que 
alli se tem dado á declaração expressa da vontade una
nimc cle todo o .Brasil para por este fulso fundamento se 
ilesaltender! 

" Vio, oh scenas de ho1ror! quem o crêra se o não 
yirfi! vio o sangu~ brasileiro derramado em coptosos rios 
pelas bayonetas dos Avillezes no Hio de J"an!)iro, dos He
gos em Pernambuco e dos l\Jadeiras na .Bahia ! t\eprescn
tou contra estes e outros insultos daquêlles p1elorianos, 
e será verdade que por defcJ•imcnto ás justas queixas do 
B~asJI declurúrào as córtes de Lisboa l.Jenemeritos da pa
tl'Ja aquclles v.crdadeirQS inimigos della, pois que a não 
ser. a sua contluctu em tud? in11!olitica, esLJ·anha, provo
cativa e msullanle dos pnnc1p1os con.titucionaes, outro 
grande motivo da queixa do Brasil, ainda !J(Ije não esta
ria cortada a união desejada ! 

_" Vio m~i~ o llrasil que Portugal p•·obibio a. intporta-
, Çao de mun1çues nul1tarcs e uavacs pru·a este re10o, como 
officialmente intimou o consul purtuguez em Londres a 
Mr. llonnel, secretario de seguros daquella praça. 
_ .u ~'io, e quem póde vêr tantos enos em política, tanta 
JDJqutd~de e. Lauto despotismo, sem se lhe gelar o sangue 
nas vews! vto, Sc:nlior, a guerra que os iuimigos do Bra· 
si! declarltrão a Y. M. imperial !Jelo unico crime de acei-

lar e desempenhar o magestoso titulo de seu defensor 
perpetuo! 

" Vio ... mas não mais, Senhor; basta de soffrimento ... 
;)s armas! Vós declarastes já a Portugal iudepcntlencia ou 
morte. O Brasil toclo proclama hoje a u 1ua só voz em lo· 
dos os ang ulos dos seus cantões, aond~ tem podido re
percutir o écco, deste grito da liberdade: Pedrq Impera
dor consU wcional, e jndependencia ou morte 1 

" Tal é, Senhor, o caminho, por onde o Brasil tem 
marchado, talvez mais rapidamente do que elle mesmo 
podia esperar, á sua iodependencia ... seus passos refi ec
tidos sempre, e marcados constantemente pela escala 
gradual da modera<;flo e tla justiça, moslrão que elle se 
tem consliluido legitimamente nação indenpendente pelos 
solidos princípios que o direito publico miiversal reco
nhece por constitutivos da sociabilidade, e que tem cu m
prido todo2 o'S seus deveres relativamente a Portugal e ás 
mais nat:ões. 

,, Relativamente a si, porque todas as partes que com
põem a vasta extensão Jo povo brasilico têlll declarado 
unanimemente a um só tempo que é sua vontade sobe
rana fazer um Imperio conslitucioual independente, de 
que V. ~L imperial seja o chefe constitucional; e ~ara 
estabelecer ns clausulas deste pacto social po•· meio de 
uma constituição liberal, santa e justa, têm nomeado os 
seus legítimos rcpn·senlanles. Si.to estes os princípios 
constitutivos das grandes sociedades: e que onlra nação 
no mundo se tem conslitu1do mais solemnemet.tte 1 

" Rtlativameote a Portugal, porqne sendo principio es
tabelecido no systema convencional, que, quando um 
povo qualquer ro111pe o seu pacto sor.ial antigo pa1a oe
lebrat· outro sobre novos princípios, é livre a uma parte 
delle separar-se, e não adherir .ao novo pacto social se as 
condições lhe não agradarem, e sendo este principio tão 
sublime o incontestavel, que as mesmas côrt~s de Lisboa 
o reoonbecêrão, neste caso está o Brasil com PortugaL 

,, Não 1 lhe agradão as condições do novo pacto social, 
que este á força de armas lhe prescreve, por serem leoni
nas, contrarias aos seus interesses, dcgradalivas das ex
cellencias da sua categoria, oppressivas da sua liberdade, 
prrjudlciaes ao seu commercio, o!fensivas da sua proprie
dade, e a todos os respeitos indignas de serem récebidas 
por um povo livre ... e por esta cãusa o Brasil não quer 
atlherir a este pacto social e se sepa!!a. 

,, Sem que Portugal tenha direito a !xigir o compri
mento do juramento promissorio, que o Brasil prestou 
de abraçar a constituição, tal qual a fizessem as cõrtes de 
Lisboa, porque este jnramento, além de nullo, por ser 
prohibido express~menle por todas as leis divinas e hu-. 
mana>, e pelas pau·ias, não chegou a verificar-se por ser• 
condieion:1l, porquanto o Brasil jurou Ál.Jraçar a consti
Luição que fiztlSsem as côrles de Lisboa, na l!ypothese de 
que esta seria, como devia, justa, igual e fespei~adora 
dos seus direitos; e, como esta hypothe~e se não ctlegou 
a verificar, Lambem o juramento do Bras li, que estava 
dependente da ~ua cxistcncia, não chegou a existir, nem 
póde por isso produzir os seus ell'eitos ... 

" Como não seria monstruoso· vêr o Brasil roduzitlo ao 
antigo estado do seu oprobrio, escravo e recolonisatl.o, só' 
ponpto, tendo prestat.lo um jurameuto inconsiderado, de 
abra~ar a lei que lhe ucs.e Portugal, confiado na boa-fé 
e esperança de que ella fosse justa; este, abusando da 
sua iud1scrcta uoa-l'é, lhe'l.lecretasse, como decretado ti
nha, <.t sua alfroutosa recolonisação volitica! 

<< Tem, fi!talmentc, o Brasil cumprido os deveres rela
tivos ás mais nações, porque fez a sua associação d~ co~· 
formidatlc com os prinripios constitutivos Cla soctabih
dade, que o uircito publico universal prescrev.e, pQt'qu_e 
subio ao Uu·onu da magestade de rc1no peiG titulo legi
timo do decreto de 16 de Dezembro de 1815, e tendo to
das as narões reconLecido eutão a ~ua categoria não po
dem com' justiça negar-lhe agora a continuação do 
mesmo reeouhecimenlu: e se ih'o uegarcm deixará o 
Brasil de ~er nação t deixará de prosperar? ... porque fez; 
a ~na sepa1 ação de Portugal no momento em que 111~ era 
licllo faze-la por eslar diss~lvido o auligo pacto soctal1 e 
não ter ainda firmado o novo pacto, nem o querer Hrmàr 
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por ser notoriamente oiTensivo dos seus direitos, e Por- , roso, se quereis ser immorlal, se quereis ser grande 1 
tugal ter desprezado alliva e hostilmente as suas justas A experiencia passada do vosso governo faz a prova in
l'eclamações, e euvinr trop.as contra elle para o obrigar a contestnvel de que só este caminho vos póde levar ao 
firmar por força um contrato, que para ser valido depende templo da verdadeira glcria. 
da vontade livre de ambas as partes contratantes; e, fi- • " os duviuosos princípios, que o ministerio de v. l\l. 
nalmenle, porque o Brasil, longe de otrcnder a realeza, Imperial manifestou de Abril de 1821 a 9 de Janeiro do 
antes a salvou na ~essoa augusta de V. M. Imperial, a corrente anno, afugentt\rão de Yós todas, ou quasi todas 
quem por ser successor da corõJ do reino unido o Brasil as províncias do .Brasil. ~Jostrou-se o novo ministerio 
to.do acclama hoje, muito de sua livre vontade, sem coac- verdadeirameute eonslitucional, e todas as províncias 
cão nem força de armas, seu Intpcrador couslilucional. principiárão logo a co~ret· em torno d_e V. l\I. lu~perial ... 
• " Tendes visto, Senhor, a ju stiça e legitimidade com Empregou este uma stmples ~xpressao, verdaue11·o lapsO' 
que o Brasil tem declarado a sua independencia; dignai- de penna, em llivergencia do mesmo systema , e foi bas
vos ou,·it· agora os direitos e obrigar;õcs reciprocas, que tante n;olivo para desconfianças ; acudio em tempo o au
ficão existindo e-ntre vós e elle. reo decreto de 3 de Junho, e a sua constitucionalidade-

(( Quet· o Bwsil sustentar a sua integridade e tlefendcr sem equi voe~ desviou todas a~ desconfi~nç;is, e é ao seu 
a sua in<lcpendencia, e antes morrt·r qne peruê-la, e divino liberaltsmo que o Brasil tl eve hOJe a sua união, a 
lambem quer que a sua fórma de governo seja a de um sua integridade e a sua indcpcndencia, e vós, Senhor, a 
fmperio constitucional, hereditario ua família reinante de vossa elevação ao tllrono imperial. 
V. M. Imperial, conservando sempre V. M. Imperial e ,, Santo liberalismo, e lu, dor.e amor da vcrdacleira glo
seus augustos successores o dislincto titulo de defensor ria e da solida grandeza! vós, que creaes os genios raros 
perpetuo do Brasil. dos grandes príncipes, e os guiais p~ la estrada immortal 

<< A fónna deste goveruo deve ser organisada pela as- da virtude, do heroismo e elo amor dos pO\'OS, vinde, eu 
sembléa constituinte que o Brasil requeren, e V. M. Im- vos invoco, c u1ostrai ·o nosso joven Imperador em vivas 
perial mandou convocar por clecreto o e 3 ele Junho, e é côres a fealdade da escravidão c a nobreza da liberuacle . .. 
vontade unanime explicitamente maniiestada por todo o abri-lhe o codigo da natureza, e dai-lhe u l ~r os direitos 
BPasil que os deputados seus representantes ordenem immutavcis do homem cidadão, e a rigorosa obrigação 
uma constilu ção santa, justa e liberal, que afiance ao que os prioc1 pes t~m uc o~ respe itar ... mostr~i - lhe os 
povo a segurança, e inviolal.Jilidade das sua~ propriedades horrores do despol!smo e 3 lormosum da conslltllciona· 
e pessoas; que decrete e faça cn·ecliva a responsubilidade lidade, que aqucllG dt:senlhrouisa reis e esta d<l J.d'lpe
dos ministros de V. M. Imperial c de touos os funcciona- rios ... levai-o ao templo recondito de um porvtr brilhante, 
rios publicos, e que estabeleça um bem regulado equili- e, ~:oneado o espesso véo que encobre os seus destinos, 
brio entre os tres poderes, e que. ao mesmo tempo de- permilli ·lhe qt)e veja o Brasil collocado acima ele todos os 
dare invio!avel, sagrada e fóra de toda a responsabilidade, Imperios, nau ando em rios do precioso nectar da al.nln
a pessoa augusta de V. M. Imperial; que em nada oll'enda dancia e da riqueza, da civilisat;"in e da philantropia, da 
as altas prerogativas devidas ao lugar eminente que V. i\f. grandeza e da gloria,• e os seus l··, vi lhões Uuclt,ando li
lmp.erial occupa, como chcl'll do Imperio brasilico; que veemente em todos os mnres par.1 ellcs livres, e a Eu
r..evista a V. M. imperial de lodos os poderes correspon- ropa inteira abraçando a sna awiz,do e solicitando o seu 
dentes; que deposite nas mãos liberues de V. M. Impe- commercio ... deixai lambem que 1 eja nossos felizes des
rial o thesouto das graças da naç:lo para as di~lribuir cendenles abençoariclo os dias venturosos que gerárão tão 
com justiça áquelles que as merecerem pela lei ; e qne, bemfazejo genio ... mandai. finalmente, ao sacerdote do 
finalmente, colloque a V. M. Imperial no lhrono do mais grande templo que lhe franquêc o ingresso até os bri
brilllanle explendor, da mais tlevada grandeza e elo mais lhantes padrões · Lia eternidade, e nelles l'<'ja a legenda 
formidav131 poder, por tal fórma que faça a inveja de lo- em letras de ouro, que eu lá ui~ i:;o escripta :-Ao valor 
dos os príncipes da terra, sem que a nenhum lenha v. l\1. de Pedro, deJ'cnsOl' perpetuo e á ~.ta constilucionaliuade, 
Imperial que invejar em grandeza, representação, poder a independencia, a iibcrclade, a grandeza, a glorii!, o 
e gloria; que pelo poder de V. M. Imperial ha d~ medir Brasil deve. 
o mundo a granclcza do poder do Imperio brasilico. " Rio de Janeiro, no fausto dia 12 de Outubro de 1.822. 

te Manter, portanto, Senhot·, e defender a iutcgt'idade, -José Clemente Pereira. n 
categoria e indepcndencia elo Imperio brasilico, e gover
nar os seus povos pelos princípios do verdadeiro system'á 
constitucional, e firmar depois estes deveres sagrados 
éom o vinculo do jnmmento no fllllsto dia da vossa ma
gestosa coroação, é tudo q,uanlo o llrasil espem de V. M. 
Imperial; e elle, em reciprocidade, se obrigará pot· ou
tro juramento solemne a reconhecer, como de hc,je em 
d-iante reconhece, a V. M. Imperial por seu Imperador 
constitucional e defensor perpetuo, e a todos os seus sue
cessares, na fórma ·da successão que de\'e ser regulada 
pela consLituição, conservando sempre V. M. Imperial c 
todos elles o distinclo titulo de defensor perpetuo dq 
Brasil, c jurará lambem manter c defender até os ulliroos 
vilaes alentos o governa conslitucioual de V. \\!. Impe
rial, e obedecer-lhe em tudo. 

" Oh! ditoso Imperadot·, e mais venturoso povo, se 
estes juramentos se chegão a firmar c uma severa obscr
vancia lhes der duração eterna! Portenroso anno ele 1822, 
t.u senis sempre o mais remarcavel nos annaes da histo
Í'ia ! ... Qne novos princípios não ensinas, que lição irn
porlanle não on·ereces aos principes e aos povos, que 
nova ordem de consas não promelles ! Nunca, Senhor, o 
sy$tema convencional dos povos vio a lheoria <los sel:IS 
prin.cipios tão ajustada com a praliea ... 

11 E vós, Senhor, em quem o l3rasil tem poslo toda a 
súa esperança, e o munuo inteiro tem filas as mais atlen
las observações, segui sempre pelo caminho da verda
deira, perfeita e sincera constitucionalidade, que tanto do 
corar,cão tendes com~?çado a trilhar, se queJeis ser ventu-

Acclamaçao du primeiro Impemdor no dia-12 de OtJtubro 
de 1822, e descripção dos festejos publ-icos. 

«Raiou finalmente, escreve o redactor do Espelho, o dia sus
pirado, que dev ia pôr o scllo á gloria do Braoil. A>somou aos 
seus horizonte> uma radiante luz, que afugentuu para sempre 
as trévas da sua escruvidão. Dardejado seu zeniLh um novo 
astro, eclipsando as estrcllas que esmaltão o firmamenló. pia 
afo1·tunado, tu alvoroças os curações dos verdadCirOs am1gos 
-da palria; lu fazes a vergonhosa coufusão do:; seus infames 
contra rios! E' supertluo apontar o fausttsstmo dta 12 de ÜGtu
bro, origem da nossa felicidade, desempenho do nosso patrio
tismo. 

c< Havia transbordado a medida dos attcnlados de uma fac
ção que domina as córtes de Lisboa, levando de rojo os poucos 
deputados que conhecem a justiça e a razão, e abafando com 
detestavel cabala os brados opporlunos dos representantes do 
Brasil. A saudade bydropica dessas ill~itimas vantagens, que 
cevaviio a ambição de indolentes comnussarios, a imprudente 
vaidade de dominar do canto ociden tal da Europa um paiz 
mais vasto que a mesma Europa, e outros motivos oppostus ao 
direito das nações, alheio das luzes do seculo c revoloosos á bu· 
manidade, desgarrá rã~ coraçõe~ aliás já pcrverli~os por uma 
moral irregular, altucmárlio ammos, ou superfictues ou. deso
rientados, e produzirão esses decretos ab5urdos, que as Jdaües 
mais remotas leraõ com asco e cren\.õ com difticuldade. 

« Era necessario desafrontar o nomo br nsileiro, <tue se que-
ria riscar da lista das nações, roubando-lhe essa avparente ca
tego ria de reino, e reduzindo-a (que delírio 1) ao antigo estadq 
de servidão colonial. Mas seus projectos se queiJrão conlra o 
valor brasileiro, guiado pelo seu illuEtre salvador. Das mar-
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gens do JaneirÓ se levantou uma voz mais poderosa que o tro
vão, que retumbou em um momento do Amazonas ao PraLa, e 
chegou de improviso ás mai;; reconditas brenhas o éco de inde
pendencia ou morte. 

cc O hcroe, que pronunciou esle decreto da emancipação do 
Brasil, que oll'ereceu suas fadigas, seu sangue, sua vida, em 
defesa dos seus sagrados direitos, ao mesmo passo rival <los 
Alexandres e dos Felippes, dos Augustos e dos 'fitos, dos Hen
riqucs e dos Luizes; este numen tutehlr, a quem seria escassa 
urna apotheose, era credor das mais evidentes dcmonstraçõ• s 
de veneração: cumpria firmar com a sua grandeza n nossa se
gurança, pt·ender em laços indissoluvcis a sua gloria e a nossa 
prospr,ridade. 

<C A fai.;ca electrica da gr~tidão inO amma todas as provín
cias, rompe~ simultaneamente em toda<~ o brado do enthu
siasmo, c um grit.1 accordc re:;p')nde do equador ao prllr> cs~as 
vozes do mais cx.llado all'ecto : Vtva o imperador constttumo
nal e perpetuo defensor do Brasil ! 

cc O din 12 de Outubro, assâs cnnob r'I'Cido DO> faslos da na
ção, vcucraúo como felicíssimo nataliGio do lwroe, que devia 
vingar os icsultos á humanidade e á razão! creando um sobe
rano Imperio sobre os dP.stroços da tyranma e Súbre as ru10as 
do despotismo, foi de commum accorclo destinado parll ser o 
solemnu da gloriosa acclamação do illustrc rl ~sccndeote dos 
Afionsos, Jo primeiro Imperador do Bra~il. 

<c Bem quizeramos poder retratar atnda em mulle-côr a 
pompa de , te faustissimo dta; mas quando o cor ação abafa de 
JUbilo, as vozes ex:pirão na ga rganta, as expr-essões faltão aos 
J abios , e l~grimas de alegria são o mudo testemunho de sent i
mentos que transcendem muito a estreita orbita da eloqucncia . 
Sem embargo cumpre acurvar os hombros ao desmesurado 
peso: verdade e smgeleza seja o nosso norLe, e a nossa quéda 
sin·a de vigia nos que se arrojarem a tão aparcclladu pego. 

« O astro do dia foi saudado com a salva das fortalezas, e 
(!mbandciramenlo destas e da esquadra. Pelas 9 horas da ma
nhã entrArão no campo de Sant'Anna (a que hoje compete o 
nome de praça da Acclamação, com que d~ ~ra ern diante o 
appellidaremos) os corpos da 1• e 2• ltnha, dtvldtdos em duas 
brigadas. 

<< A primeira era commandada pelo brigadeiro José Maria 
Pinto, c composta de um esqundr5o elo 1• regimento de caval
laria do exercito , duas boccas de fogo das brigadas de artilha
r ia a cavallo, o batalhão de caçadores da côrte, o de granadei
ros, o 1• e 2• regimentos de infant1ria de mil ícias, o 3° bata
lhão de fuzileiros, urna bocca de fogo, c afinal outro esquadrão 
do 1• regimento de cavallaria. 

C< A segunda, commandada pelo coronel Lr•zaro José Gon· 
çal vcs, era form.ada dos se11uintes corpos na ordem designada : 
um esquadrão de S. -PaulO, urna bocca de fogo, o batalhão de 
caçadores de Henriques, o regimento de S. Paulo, o 1° batalhão 
de fuzileiros, o 3• e o 4• regimento' de infantaria de milícias, 
o 2• batalh5o de fuzileiros, duas boccas de fogo e o esquadrão 
de Minas. 

<( Depois das convenientes evoluções guarnecêrão aquella 
grande prãça, a qual offerecia uma vista encantadora , ass im 
pelo aceio e lnzimento da mesma tropa, como pelo ornato de 
sedas de v a ri das côres, que cobria as janullas e varandas das 
casas qJe olbão para a mesma praça, cccupadas por muitos es
pectadores, mórmente sen horas, que, p~la eleg·mcia de seus 
vestidos (em que sobresub tão as cô!·es verde c amarei In) e ri
queza de enfeites, offerecião uma scena capaz de despertar sen
ti mentos de alvoroço na alma mais tíbia. 

cc No centro desta vast1ssima praça se-admirava a elega ncia 
e riqueza do formoso palacete, reedilicado para este festi vo dia, 
pintado, adornado, e alcatifatlo com gosto e profusão, e defen
dido por uma guarda de boora, compo ta toda de cadetes de 
mfantaria. Fixava as attenç()es de todos o escudo de armas do 
Brasil, conferido pelo decreto de 18 d Cl Setem~ro, debuxados 
no tecto do mesmo palacete. 

« Pelas 10 horas da manhã sahio S. M. Imperial acompa
nhado de sua esposa, e da Serenissima princeza D. Maria da 
Gloria, do paço da Boa-Vis~a. com o trem seguinte: precedia 
a guarda de honra de S. M. Imperial, composta de paulistas e 
fluminenses, e por batedores dous exploradores e oito solda
dos da mesmn guarda . Seauião·se tres moços da estribeira, 
sendo um índio, outr·o mu1ato e o terceiro negro. la dtlpois o 
coche, que conduzia SS. MJ:\1. o Imperador e a Imperatriz, 
e a Serenissima Sra. Princeza , sendo puxado a oito cavallos, 
tendo ao lado quatro moços da estribeira . ..\cumpanhava a 
guarda de honra, commandada pelo seu chefe, o con,nel Leite. 
Segui~ o coche de Estado, e após este ouli'O, com os dous cama
ristas a servi~') de SS. MM. Imperiaes. 

« Apeuas entr~rão na mencionada praça começArão os mais 
altos e frequentes vivas, escassos testemunhos do jubilo que 
dominava em todos os corações. O innumeravel concurso de 
povo, que se disputava a preferencia em fieis demonstrações, 
seguia seu augusto soberano, que, apeando junto ao palacete, 
subio ao mesmo, o com a sua costumada a!labilidade correspon-
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deu aos porüosos brados pela sua gloria e prosperidade. Diri
gindo-se á varanda, acompanhado da sua illustre consorte, a 
terna mãi dos baasileiros, redobrou-se o enthusiasmo do im
menso povo que juncava a praça, levantaudo contínuos vivas 
aos dignissimos objectos de seu amor. e respei.to, a que corres
pondtào Suas Magestades com as maiS afl'avets demonstrações 
de aífecto. 

" A tão augustas personagens wccedeu o caro objecto das 
nossas esperanças, a Serenissima Sra. princeza D. Maria da 
Gloria, que foi recebida com as mesmas demonstTaç.ões, que 
com a maior gentileza agradecia, accenando com a tenra e in
nocen te mão, que par ecia chamar novos applausos1 novos vi
vas. Enleiados os espectadores de vêrem reproduzidas as virtu
des de seus illustres pais nesta carinhosa princeza, tributa vão 
lagr imas, oflertavào corações, e tudo parecia pouco. 

<< Cucgando o momento da solemne acclaniação i1irigir·ão-se 
SS. MM. c S. A. imperial, acompanhados dos ministros e se
creta rios de Estado, dos seus camaristas e da sua côrte, á va
randa do pQiacete, e juntamente o L!lm. senado da camara, com 
o 5eu esta ndarte , em que esta vão bordadas as novas armas, e o 
desemb~rgador presidente da mesma r ecitou um eloquente dis
curso, mostrando a justiça com que o povo brasileiro, esmiga
lhnndo os ferros com que os demagogos de Lisboa os querião 
algemar, recorriào an seu perpetuo dP.fensor, dando-lhe uma 
maior amplitude de poder, com o augusto titulo de s~u Impe
rador. 

<< Estn discurso foi ouvido pelo povo, que occupava a frente
da mesma va randa, com a maior attenção e silencio, que só
mente erão interrompidos por frequentes vivas quando o ora
dor repetia o adorado nome de Sua Magestade, ou memorava 
a alta dignidade a que o eleva vão as suas virtudes e o amor dos 
brasileiros. Findo o discurso mencionado S. M. Imperial deu a 
seguinte resposta : 

" Aceito o titulo de Imperador cons titucional e defensor per
« petuo do Brasil, porque, tendo ouvido o meu conselho de Es
« Lado e de procuradores geraes, e examinado as representa
(( ções das camnras das diiYerentcs províncias, estou intima
(( mente convencido que tal é a vontade geral de todas as 
<< outeas, que só por falta de tempo não tem ainda chegado. )) 

<C A esta resposta, de que pendia a sorte do Brasil, seguia-se 
a scena J.l'ais tocan te que os olhos vir;io, nem já mais ~erão. 
Quem será capaz de descrevê-la por mais que os seus taientos 
superP.m os nossos, ou ainda dos genios mais aba lisa dos? O co
ração n.ão cabia no peito; queria saltar fóra do-seu estrei to re
cinto ; e~tavão todos como abafados do peso do prazer ; uns se 
abraça vão ; outros se da vão os parabens ; lagrimas sinceras 
corrião dos oi h os de tódos, e ião misturar-se com os do ·~osso 
grande Imperador, que dava pleno desafogo á sensib ilida e da 
sua alma, opprimiàa da alluvião de paixões que a a sal
tavão. 

cc Morramos de jubilo , dizião uns entbusiasmados, sem pq
dcrem atinar eom outra expr essão. Brasil, vingaste o nome 
portuguez da vergonha que fez 1 êcahir sobre elle a detestavel 
ca fil a de malvados, que ousou insultar ... e não acabava o pe- \ 
riodo para não misturar blasphemias de perversos com vozes 
da fidelidade. Quo i procurava vêr o seu sob~rano pa~a lhe ren
der os testem unhos de respeito e affecto; q~al encor:ltrava pri
meiro a augusta Imperatriz ou a primeira ftrinceza brasileira, 
e o seu coração parecia desafogar-se no mesmo momento em 
qutl recebia nova torrente de lHazer ... Não é possível dp.r uma 
idéa do que tão fac ilmente se scntio. Voltaremos, pois, tocar 
o que póde cabor em desalinhada descripçáo. 

<< A artilharia começou logo a salva imperial de 101 tiros, 
que foi seguida de tres descargas de infan ia ria, e de repetidos 
vivas á nossa santa religião, ao Imperador constitucional do 
Brasil o Sr. D. Pedro I, á augusta lmper'atriz do Brasil, e a dy
nastiP, de Bragança imperante no Brasil, á independencia do 
Bras1l, á asscmbléa geral constituinte e legislativa r:lo Br~sil, 
e ao povo constitucional do Brasil. O immenso povo que cir
cundava o palacete ajuntava a estes vivas quantos lhe snggeria 
o seu affecto, todos dirigidos ao grande objecto que tinha em 
vista. 

<C Dos edificios fronteiros, do cume dos montes sobranceiros 
áquella pr~ça. se levanta vão ao céo os mesmos brados, acom
panhados de festivos acenos com lenços brancos, ninguem que
renda deixar de ter quinhão em tanto jubilo, que a todob surro
cava. Não podemos afastar nossas vistas deeta pr.aça mais 
gloriosa que o campo de Marte nos jogos seculares, onde sobre 
o amor do povo brasileiro se firmou o lmperio, que um dia 
será o maior do mundo. 

a Acabado este pomposo acto a tropa desfilou, c melteu em 
alas desde o palacete até á capella imperial. Sua Magestade a 
Imperatriz sabio no mesmo grande estado já descripto, e se di
l'igio á sua capella, da qual franqueou as tribunas do lado da 
epístola ás senhoras que quizerào aproveitar-se desta graça. 
O nosso augusto Imperador preferio ir a pó, sem embargo da 
irnminente chuva, aüm de alegrar com a sua presença um povo 
que estava dando tão decisivas provas de amor, que quasi che-



DAS CONSTI'fUIÇOES 403 

gava á adoração. Depois de uma guarda da cavallaria de mili· 
elas seguia-se uma parte ela guarda c1vica, já fardada com ele
gancia e brilho, e um numerosíssimo concurso de officiaes ge
neraes e superiores, de magistrados, de empregados publicas, 
e em summa de todas as classes mais distinctas. 

cc lão após o estandarte da camara os vereadores presente.s e 
transactos, com o seu pr•esidente e os homens bons, e debauo 
de um riquíssimo pallio, sustentado pelo; procuradores das ca
maras das dill'erentes villas. procedia S. M. Imperial, sobre o 
qual lançavão flOres de todas as janellas. ricamente ornadas, 
as senhoras, que, em elegante e nobre traje, as occupavão, 
franqueando o mesmo augusto Senhor as do museu. 

« Entre estas variadas nuvens de Uõres, sob cinco arcos 
triumphaes, erigidos com gooto e sumptuosidade (não ficando 
no transitb o da Cidade-Nova. gue não deixaremos em silen
cio), por entre successivos e aiiectuosos vivas, seguidos das 
bençãos e dos votos de todos os brasileiros, S. M. Impel'ial 
chegou ã sua imperia capella, a cuja porta o esperava o Exm. 
bispo capellão-mór, que, ministrando-lhe o Santo-Lenho, que 
Sua l\fagestade beijou de joelbos, feita a aspersão e o incenso, 
entoou o Te-Deum, e acompanhado do seu cabido em riquís
simos paramentos se dirigia á capella do SS. Sacramento, 
donde, feita a oração, seguia Sua Magestade para occupar o 
solio, que lhe estava destinado na capella-mór . 

C< Findo o Te-Det~m, e lidas as orações pelo Exm. bis-po, se 
dirigio todo o luzido acompanhamento ao paço imper·ial, e, 
sendo ·a_ elle chegado S. M. Imperial , as tropas de 1• e 2• linha, 
comruandadas pelo Exm. tenente-general governador das ar
mas, seguido do seu ajudante-general e quartel-mestre general, 
se formárão em grande parada. dando a artilharia uma salva 
~e 101 tiros e a infantaria tres descargas, seguidas dos vivas 
Já mencionados. a que se seguirão os de todo o povo, que pa
recião incessantes. 

cc Cumpre notar que a mencionada tropa acompanhara a 
procissão refel'ida, tendo á sua frente o mesmo Exm. tenente
general com o seu estado-maior. 

cc Dignou-se então S. M. Imperial dar solemne beija-mão ao 
grandíssimo numero de pessoas, que, com enthusiasmo nnnca 
visto, concorrêrão a felicitar a Sua Magestade pelo seu faus
tissiruo natalício, e oll'erecer os leaes votos de inabalavel adhe
são, respeito e fidelidade, pela alta dignidade a que suas incom
paraveis virtudes o elevárão, sustentando o magestoso throno, 
que assombrára o unverso, sobre o amor de um povo que 
adaptou por irmão, e que jurou defender como pai e amigo. 

C< Os grandes acontecimentos, que no curto espaço de poucas 
horas tão rapidamente se succedêrão. que não derão um mo
mento de tregrlas ao cora.ção opprimido, não podem (nós o 
confessamos mil vezes) ser comprebendidos em uma succinta 
narração. 

cc Capazes de sentir em toda a sua extensão os elevados mo
vimentos que naquelles doces instantes agitarão os verdadeiros 
amigos da patria, quando lançámos os olhos áquelle quadro 
magestoso um só objecto fixou nossa attenção, e escapárão mil 
bellezas para serem comprehendidas por mais frio espectador. 
Por isso não mencieoamos os fogos de artificio, que continua
mente se elevavão á atemosphera, os repiques de sinos e ou
tras demonstrações ; não nos demoramos com o aroma das 
folhas que juncavão as ruas, não descrevemos os elegantes ar
cos que apenas mencionamos; deixamos ainda qbundantes es
pigas a n:aior habil segador. 

c< Ha, porém, uma circumstancia, que muito occupou a nossa 
attenção, e que temos a satisfação de ter já sido habilmente 
memorada: !'aliamos da constante chuva, que apenas deu o 
intervallo para a gloriosa acclamação de S. M. Imperial. Con
tinuando e reforçando successivemente, ella veio a ser o mais 
beBo ornamento deste grande dia. Não é paradoxo, uão pareça 
iisonja. . 

<< O -prodigioso concurso, que a todos encheu de admiração, 
poderia parecer aos inimigos da santa causa em qua estamos 
empenhados simples ell'eito de ociosa curiosidade; mas quando 
vimos que a abundancia da chuva não fazia arredar um só 
passo ao fiel povo brasileiro; quando ouvimos os éccos dos 
seus vivas transporem a pesada atemosphera; quando senti
~os que, estorvando o fogo das armas, não afrouxava as vo
zes do enthusiasmo ; lembrou-110s a terna expressão da esposa 
dos canticos : As muitas aguas não poderáõ apagar o meu 
amor ; os mesmos rios não serião capazes de afoga-lo. 

C< Poucos momentos teve o coração para respirar; breves 
instantes repousou S. M. Imperial depois do solemoe beija
mão. As praças, as ruas, o templo, o paÇo, Linbào sido teste
munhas do seu triumpho e do nosso amor; restava ainda ao 
tbeatro a scena mais brilhante e encantadora, e para isto se ha
via preparado com delicadeza e riqueza, ass.im em novo corti
nado de sedas das côres dll escudo do Brasil, e em abundante 
illuminação, mas em scenario e vestuario, e na escolha do es
pectaculo analogo ao grande objecto do dia singular. 

<< SS. :MM. Imperiaes se dirigirão á hora competente em 
grande estado, da mesma fórma que já referimos, por entre os 

repetidos vivas do pove e todas as demonstrações, que nunca 
afrouxárão. Logo que chegon á tribuna resoárão os vivas, que 
durárão por longo tempo; as musas otrerecerào seu tributo de 
respeito em numerosas composições, a que succedião applau
sos dirigidos ao seu sublime objecto ; cantou-se um novo 
hymno patriotico, que a todos agradou. ainda mais pelo entnu. 
siasmo que inspira vão as letras do que pela sua harmoniosa. 
musica. 

cc Seguia-se o espectaculo, composto de um elogio dramatico. 
uma cantata de Troncarelli. o dr·ama accommodado ás cir
cumstancias, intitulado IncleJJen<Uncia ela Escossia, e vario~ 
dansados. Não nos.demor·aremos no detdlhe do espectaculo, su
perlluo ao que os virão, escusado mesmo para dar· idéa (bem 
que limitada) do que-tantas vezes temos louvado, enthusiasmo 
e lealdade do bom povo brasileiro. 

« Não fallaremos neste lugar da brilhante illuminção que 
adornou os eJificios publicas e particulares, as fr•entes dos dif
fenmtes quarteis, e singularmente a dos elegantes arcos tr·ium
phaus qull meocionámos. Estes objetos não serão omittidos, 
ainda que mais babeis pennas tomem esta tarefa; mas occu
pão-nos agora outros mais intere'ssantes, que nos apressaremos 
a esboçar, descansando poucos momentos a escalda'da phan
tasia. 

cc Nada mais temos feito do que procurar esgotar um grande
lago, tornando com a mão escassa porção de agua. da qual 
mesmo fuge a maior parte. Do pclago de alegria em que nadà
rão todos os corações brasileiros colhemos poucas gottas para 
e.s~al har sobre esta folha; mas o desalinhado da linguagem, a 
llh1eza da expressJo fizerão perder as mesmas~curtas idéas que 
assaltárão a nossa imaginação. Não resta, pois. outro partido 
que rogar ao leitor prudente que suppra o que falta a este li
gdro escripto com a nobreza dos sentimentos e com a valentia 
dos. s_eus aflectos, que nós ficaremos contentes com a gloria de 
os mutarmos. 

cc Um só dia era escasso tempo para se patentear o Jubilo que 
Jâmais deverá entibiar. O seguinte (13) foi ainda consagrado 
ao mesmo dignissimo objecto. Salvas de artilba t'ia ãdverlirão 
os fieis lluminenses -de que o sol assomava ao horizonte, to-
· cava o meridiano, c finalmente rlourava ás nuvens que limitão 
nossa visão. A piedade de S. M. Imperial devia render ao Al
trssimo as devidas graças pelo benefic1o c:om que em·iquecêra o 
Drasrl, dando-lhe o maior thesou ro O.) seu augusto Impe
rador. 

cc Pelas 11 horas se digo ou Sua M~~~stade transportar-se do 
paço da quinta da Boa~Vista para o úa cidade. acompanhado 
da adorada Imperatriz e da Imperial Princeza. em grande es
tado. como no dia precedente, e logo dirigio-se á capella. onde 
foi recebido pelo Exm. bispo capellão-mór e todo o seu cabido, 
paramentados com magnificencia, fazendo a comitiva do 
mesmo Senhor os ministros e secretarias de Estado, os títulos, 
camaristas e mais oriados de sua imp.Jrial casa. 

C< Chegado â capella-mór, e occu[Jado o respectivo solio, se 
cantou tercia, a que se~lúo a missa em pontificai, sendo esta e 
o correspondente officro consagrados ao patrocínio de S. José 
por ser de segunda classe. Celebrou o Exm. e Revm. bispo 
capellão-mór, e cantou-se a musicado insigne heroe a quem a 
natureza prodigalisou todos os talentos. Devia segui r-se a esta 
uma oração, que dextramente não já desafiasse sentimentos de 
sobra manifestados, mas que mostrasse a sua justiça e a felici
dade que dali i provinha ao outr'ora tão oppresso Brasil. Opa
dre-mestre Fr. Francisco de Sampaio foi encarregado desta 
empreza, e cumpre confessar que a desempenbou digna
mente. 

cc Tomando~por tbema as palavras do liv. Ul dos Reis Et 
sublimius {aciat sol·ium ejus d solio David Regis (E faça 
o seu tbrono mais sublime do l{ue o throoo do rei David, seu 
pai), exordiou. indi~ando a marcha da Providencia em regu
lar os destinos das nações, fazendo subir ao mais alto ponto de 
fortuna os assyrios. persas, macedonios e romanos; lembrou 
que o Brasil, segu indo a vicissitude destes lmperios respeita
dos, entrava no afortunado dia 12 nesta brilhante ordem, e 
era destinado a apparecer entre as monarcbias que no mundo 
têm maior consideração, e propoz-se a mostr·ar os motivos que 
tinha para assim esperar, o que deduzio das suas riquezas, da 
sua extensão, da fecundidade do seu sol o debaixo de di versos 
céos, e em variarias climas. 

C< Mostrou os dezares da injusta antiga metropole, que o 
obrigárão a procurar a ftllicidade que as circumstancias offe
recia. Aproveitanúo dextrameote o ter sido descoberta a Ame
rica por Cbl'istovão Colombo no memoravel dia 12 de Outubro 
de 1492, disse que desde então prFsenlirão a sua quéda os Im
perios do Mexico e do Perú. que 30 annos depois cahirão de
baixo das espadas de Pizarro e Cortez. Tres seculos depois se 
levantava o primeiro Impario do Brasil, grande, magestoso, 
capaz de rival!sar com os maiores da Europa com o andar dos 
tempos. 

cc Estas magnifle&s esperanças erão rllboradi!S velo novo sys
tema da legislação, que, seguindo sempre os anttgos Imperios, 

• 
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ora precedia este nascente. Estas e outras idêas sublimes. que 
nao fornece a nossa memoria, ou que, d~slocadas de todo o 
discurso, perderião muito de sua grandeza, ')D\eárão de ma
neira o i Ilustre ~uditorio, que ofoo pOde contPr o applauso, e 
manifestou a admiração que o transportavd por bem mereci
dos bravo>. Finda esta cloquente orução entoou S. &. R·tma. 
ó Tc-Deum, e os musicos da imperial capella desempeohãrão 
com a sua costtJmada perícia a musit:a do mesmo juven heroe 
que compuzera a da missa. 

!C Durante este solemoissimo ac:to esli ,·erão sentados na ca
pella·rnúr o Ex.m. José Bonifacio de Andrada, mtuistro e sect c
ta rio de Estado dos negocios do interior o estrangeiros, ser
vindo de mordomo-mór de S. M. Imperial, e no corr·o da igreJa, 
no banco destinado aos grandes do reino (por ordem Pspecial 
do mesmQ Scohoo) os E:;:m5. ministros e serretarios de Estado, 
procuradores ger~es das provmcias, r.nnde de Palma, os ca
marisJ.as de Ss. ~1~1. lmperiaes, us viscondes~ Riu-Sêcco e 
.Mirandel a, e os barões de Santo Amaro. S. Simão, Bagé. lta
nhaen e Goyana, nssim como em qual i ladc de capitão da 
guarda imperial v E~m. João l\laria da Gama Freitas D1•rquó, e 
derepostci ro-mór oExm. João Jo.é de Andrade. 

<< A capella imperial estava atulhada de pessoas de diff~
rer:tes cln&ses e graduações, e offcrecia a mais interessante pers· 
pectiva. Em toda a pa rte se divisavão eflicazcs desejos de mos
trar a e11ergia de sentimentos e a lidelidaue dos animos dos 
brasileiros. 

« A' noite gozou-se no tbeatro o mesmo cspcctaculo do dia 
precedente, sendo súmeote novas as composições poetica~ e o 
~rama, que neste dia foi José Segundo. Sua M~gestade havia 
Igualmente sidu conduzido em g~:.nde estado, como fica dito. e 
o brilhante concurso esmaltava esta noite de jubilo. A illumina
ção foi mais brilhante que na noite precedente em razão do 
tempo mais favoravel, e os fogos de artttlcio se ~ucccdêrão com 
a mesma frequencia . >> 

O Espelho de i8 de Outubro de i822 descreve os 
arcos seguintes : 

Arco situado 11a praça da Constituição, dedicado ao 
genio brasilei1·o. 

c< O coronmento se compõe de um grupo formado das 
armas r! o Drnsi l, tendo no centro um-P-coroado ; nos 
dons lados estão nm índio e um habitante do interior, 
cada um prendendo um dragão a s~u lado e jurando de
fender a incJ~pcndencia do Brasil. O fecho da arcada sus
tenta nma cnlwça ria Amcrica coroada. Os corpos lateraes 
rema tão em a~uias imperiaes; os frisos são ornados das 
armas do Imprrio c de palmas. Coqueiros empregados 
como columnlls são acompan hados de tt·oph éos de agri
cultura c de armas_ militares; os pcdestaes têm ins
cripções. 

" A pintura representa marmm·e bmnco c as esculp
luras são dourada~. 

,, Tem <le allo 52 palmos e úi de largo. 
u Esta vão escriplos estes versos: 

c< Das acçücs minhas a maior é esta, 
<t Se aoaso outra que a vença inda não resta. 

<< O amor da pntda, que me 1\PÍma e inflam ma, 
« A' grande em preza me convida e chama. 

« Deste, passando a incognito hemispherio, 
« Sobre dous mundos erguerei o Imperio. 

<< N'alma a patria me existe, e na memoria 
<< Só fúrma o bem da patria a minha gloria. )) 

.. 

cc Nos dons angulos da praça, da parte do tbealro, ha
via elegantes coretcs de musica, que tocavão successíva
menle symphonfas e ilymnos. 

I 

A1·co da rua de S. Pedro no campo de Sanl'Annct, dedicado Arco da 1·ua do Ouvidor Í'!a crnboccadura do largo de 
d nova patria de Ped1·o. S. Francisco de Paula, dedicado ao amm· conjugal. 

cc O coroamento se compõe da csphcra ornaua de uma 
corôa e um manto imperial, sustentada por dous dra
gões (emblema das armas da famili a de Bragança) ; o
friso é ornado de pálmas c da letra inidal do nome de 
S. M. Impetial; a parte superior da abertura da arcada 
tem sobre o fech'o uma esphera coroada, acompanbada de 
dous dragões, que alli parecem presos. 

« Os dous có1·pos lateraes são ornados de trophéos mi
litares, que cercão duas pyramiçles, em que estão ins
criptos os nomes de todas 1.\S capitanias do Im~erio do 
:Brasil; na biise de cada pyramide está collocada uma 
aguia imperial, da qual a parle do corpo é escondida por 
uma esphet·a, e só deixa vêr as azas abertas e as garras, 
em que segnrão de uma parte um sceptro e de outra uma 
espada. 

cc Uma porta no centro de cada pedestal das pyraJDi
des completa o omato do envasamento deste monumento 
cuja pintura imita a esculplura dourada e granitos de di
versas ctires. 

<t Sua altura é de ó3 palmos, e a largura 19. 
cc Lião-sc ós seguintes versos nas duas faces : 

a N•um seculo de cril;ne, e sangue e guerra, 
a Um tbrono aqui porás, que assombre a terra. 

cc T~o grande Imperio e resplendor te espe,ra, 
« Que um timbre fórmas da armillar espbera. 

« Entre immorlaes tropbéos, com que se exalta, 
a Só este á gloria de seu nome f a \ta. 

<< Yerás. Senhor, que nesta acção so encerra 
« Quanto grande até aqui tem visto a terra. >J 

• Uma banda de musica tocava alegres symphonias e 
cantava llymnos patrioticos. 

( 

cc O coroamento susten ta uma esphcra coroada, sobre 
o centro da qual estão collocadas as duas letras de SS. l\TM. 
Impcriaes-·P. C.- entrelaçadas, sustentadas por dous 
pequenos genios apoiados sobre signas, tudo entrelaçado 
r. coroado de flõres. O fecho da arcada sustenta um peli
cano (~::mblema do amor maternal) ; o friso enriquecido 
de estrellas de ouro ; as archivollas são ornadas de dous 
grupos de figuras, imitando baix-o-relevo dourado, repr~
sentando um guerreiro deixando briúcar um p1eniuo com 
suas armas, e o outro uma mãi al~ilan<lo d filho, tudo 
imitando marmore branco e esr.ulplura dourada; dous 
lustres omão o prolongamento do corpo inferior do mo
numento. 

" Tem de alto 55 palmos e 30 de largo. 
cc Em cada uma das frentes se lião os versos: 

<< Desta doce união no céo tecida 
<< Logras em paz o fruto abençoado. 
c< .A suspirada prole esclarecida . 

<< Amas O$ filhos. prezas o consorte; 
co Nos deveres de mãi e esposa acertas, 
<c Vives ditosa, e não te assusta a morte.)) 

Arco situado na ea;tremidade da rua elo Ouvidor, dedicado 
ao commercio. 

u O grupo que o remata se compõe de uma esphera 
coroada, no centro da qual se acha um-1>-coroado, 
cercado todo de um manto imperial, de cornucopias e vã
rios attributos do commercio. As arcbivoltas são ornadas 
de duas figuras de balxo-relevo, uma representando mer
curío offcrecendo uma bolsa á esperança, que estende a 
mão. 

cc O todo finge ~armore branco e esculptura dourada. 
cc Altura 46 palmos, largura 26 c meio. 
cc De um lado se lia : 
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sorvia até 16 de Julho de 1.831, sendo substüuido 
pelo coronel l\fanoel da Fonceca Lima e Silva. 

A 26 de Abril de 1831. : 
Imperio.-Manoel José de Souza Fl·ança, servia 

até i6 de Julho de -1831, sendo substituído por José 
Lino Coutinho. 

Regencia pm·manente. 

A 5 de Julho de 1.831. : 
Justiça.- Diogo Antonio Feijó, servia até 1° 

de Agosto de 1832, sendo substituído por Manoel 
da Fonceca Lima e Silva. 

A regencia, por decreto de 16 de Julho de 1.831., 
aceitou a demissão, que deu do cargo de ministro 
do Imperio, o conselheiro Manoel José de Souza 
França, e nomeou a José Lino Coutinho para a pasta 
do Impel'io, e a Diogo Antonio Feijo para a da 
justiça. 

20. Gabin~te de 16 de Julho de 1831.-Regencia 
pe!'manente. 

Imperio. -José Li no Cout~n~o, servia. até 3 de 
Janeiro de 1.832, sendo substltmdo por Dwgo An
tonio Feijó. 

Fazenda. -Bernardo Pereira de Vasconcellos, 
servio até 10 de Maio de 1.832., sendo substituído 
por Joaquim José Rodrigues Torres, interinamente. 

Guerra.- Manoel da Fonceca Lima e Silva, 
depois barão de Suruhy, servio até 3 de Agosto de 
1.832, sendo substituído por Bento Barroso Pereira. 

A 28 de Outubro de 1831. : 
Marinha. - Joaquim José Rodrigues Torres, 

depois visconde de Itaborahy, servia até 3 de Agosto 
de 1.832, sendo suhstitudo por Bento Barroso Pe
reira, interinamente. 

21. Gabinete geral de 3 de Agosto de 1832. - Regencia. 

Imperio.- Antonio Francisco de Paula Hollanda 
Cavalcante e Albuquerque, depois visconde de Albu
querque: servia até. 1.3 _de Sete~nbro de 1832, sendo 
subs.titmdo por N1colao Perelra de Campos Ver
gueiro. 

Fazenda. -Antonio Francisco de Paula Hollanda 
Cavalcante e Albuquerque, servi o até 13 de Setembro 
de 1832, sendo substituído por Nicoláo Pereira de 
Campos Vergueiro, interinamente. 

Estt·angeiros. -Pedro de Araujo Lima, depois 
marquez de Olinda1 ~el·vio até 13 de S~tem~o se
guinte, sendú substttmdo por Bento da Silva L1sboa, 
depois barão de Cayrú. 

Justiça, interino.-Pedro de Araujo Lima, servia 
até 13 de Setembro seguinte, sendo substitnido por 
Honorio Hermeto Carneiro Leão, depois marquez de 
Paraná. 

Guerra. - Bento Barroso Pereira, servia até 1.4 
de Setembro, seguinte, sendo subst ituído pelo ge
neral Antero José Ferrei•·a de Brito, depois barão 
de Tramandatahy. 

Marinha, interino.- Bento Barroso Pereira, ser
vio até i4 de Setembro se~uinte, se~do ~ubst!
tuido por Antero José Ferreira de Brüo, mterl
namente. 

22. Gabinete geral de 13 de Setemb1·o de l.832.- Regencia. 

únperio.- Nicoláo Pereira de Campos Verg!lei_ro, 
servio até 23 de Maio de 1.833, sendo substttmdo 

por Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho (depois 
visconde de Sepetiba). 

Fazenda, interino. - Nicoláo Pereh'l\ de Campos 
Vergueiro, seJ•vio até 14 de Dezembro ele 1832, 
preenchendo a vaga Car:.dido José de Araujo 
Vianna, depois visconde de Sapucaby. 

Estrangeiros. -Bento da Silva Lisboa, depois 
bnrão de Cnyní, servia até 2l de Fevereiro de 
1.831:, sendo substituído por Aureliano de Souza e 
Oliveira Coutinho, interinamente. 

Justiça. - Honorio HermeLo Carneiro Leão, 
depois marquez de Paraná, set•vio até 14 de Maio 
de 1833, sendo substituído por Candido José de 
Araujo Vianna, inLet·inamente. 

A 14 de Setembro : 
Guerra. -Antero José Ferreira de BI'ito, depois 

barão de Tramandataby, servia uté 16 ele Janeiro 
de 1835, sendo substituído pelo general J.Jão Paulo 
dos Santos Bai'reto. 

Marinha. - Antero José Ferreira de Brito, servi o 
até 7 de Novembt·o de 1.832, sendo a vaga preen
chida por Joaquim José Rodrigues Torres. 

A 1 de Novembro de 1.832 : 
Marinha. -Joaquim José Rodrigues Torres, 

depois visconde de Itaborany, servia até 30 de Julho 
de 1834, sendo substituído por Antero José Fer
reira de Brito, interinamente. 

A i4 de Dezembro de 1832 : 
Fazenda. - Candido José de Araujo Vianna, 

depois visconde de Sapucahy, servia até 2 de Junho 
de 1834, sendo substituído por Antonio Pinto Chi
chari'o da Gama, interinamente. 

A 14 de Maio de 1833 : 
Justiça, interino. - Candido José de Araujo 

Vianna, servia até 4 de Junho seguinte. 

23. Gabinete de 23 de !ti aio de 1833 . 

Irnperio. - Aureliano de Souza e Oliveira Cou
tinho, depois visconde de Sepetiba, se('vio até 10 de 
Outubro do dito anuo, sendo substituído por An
tonio Pinto Chicborro da Gama. 

Fazenda. - Candido José de Araujo Vianna, 
depois visconde de Sapu~aby, servia até 2 de Junho 
de ~834, sendo substituído por Antonio Pinto Chi
chorro da Gama, interinamente. 

Estrangeiros. -Bento da Silva Lisboa, depois 
barão de Cayrú, sel·vio até 21. de Fevereiro de 1834r 
sendo substituído por Aureliano de Souza e Oliveira 
Coutinho, interinamente. 

Justiça, interino. - Candido José de Araujo 
Vianna, servia até 4 de Junho de 1833, sendo a 
vaga preenchida por Aureliano de Souza e Oliveira 
Coutinho. 

Mal'inha. - Joaquim José Rodrigues Torres, 
depois visconde de Itaboraby, servia até 30 de Julho 
de 1834, sendo suhstituido por Antet·o José Fer
reira de Brito, interinamente. 

Gue1·ra. - Antero .José Ferreira de Brito, depois 
barão de Tramandatahy, servia até lü de Janeiro 
de 1835, senrlo substituído por João Paulo dos 
Santos Barreto. 

A 4 de Junho de i833 : 
Justiça, inter~ !lo. -Aureliano de So~za Olivei•:a 

Coutinho, efTect1vo a iO de Outubro segmnte, serVIa 
até i6 de Janeiro de 1835, sendo subsLlLnido pol." 
Manoel Alves Branco. 

54 
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24. Gabinete de lO de Outubro de 1833. - Regencia. 

Imperio. - Antonio Pinto Chichorro ua Gama, 
servio até 16 de Janeiro de 1835, senuo subs
tituído por Manoel do Nascimento Castro e Silva. 

,Justiça. -- Aureliano de Souza e O li v eira Cou
tinho, depois visconde de Sepeti~a,_ servio até 16 de 
Janeiro de 1.835, sendo substumdo por Manoel 
Alves Br·anco. 

A 21 rlc Fevereil·o de 1834: 
EsLJ•angeiros, interino.-· Aureliano de Souza e 

O li v eira Coutinho, servi o até :16 de .11lneiro de 1835, 
sendo substituído por Manoel Alves Branco, inte
rinamenle. 

A 2 de Junho de 1834: 
Fazenda, interino. -Antonio Pinto Chichorro dn. 

Gama, sel'vio até 7 de Outubro de 1834, sendo subs
tHuido por Manoel do Nascimento Castro e Silva. 

A 30 de Julho de 1834: 
Marinha, interino. -Antero José Ferreira de 

Brito, servio até 16 de Janeiro de 1835, sendo subs
tituído por João Paulo dos Santos Baneto, interi
namente. 

A 7 de Outubro de -1834 : 
Fazenda.- Manoel do Nascimento Castro e Silva, 

servio até 16 de Maio de !'837, sendo substituído 
por Manoel Alves Branco. 

25. Gabinete de 1ú de Janeiro de i835. - Regencia. 

Jmperio.- Manoel do Nascimento Castro e Silva, 
servio até 20 do lllesmo mez, sendo substituído por 
Joaquim Vietra da Silva e Souza, depois senador 
pela província do Matanhão. ~ 

EsLrangeiros, interino. -Manoel Alves Branco, 
depois visconde de Caravellas, passou a servir effec
tivo a 14 de Outubro de 1835, até 5 de Fevereiro de 
1.836, sendo substituído pelo general José Ignacio 
Borges, interinamente. 

Justiça, -Manoel Alves Branco, servio até 14 de 
Outubro de 1835, sendo substituído por Antonio 
Paulino Limpo de Abreu. 

Mari11bn. -- Joi\o Paulo dos Santos Barreto, ser
vio até I4 ele Março de '1835, sendo substituído 
pot' Joaquim Vieira da Silva e Souza, interinamente. 

Guerra. -João Paulo dos Santos Barreto, servio 
até 14 clt1 Março de 1835, sendo snbstituido por 
Joaquint Vieit•a da Silva e Souza, interinamente. 

Fazenda.- Manoel no Nascimento Castt·o e Silva, 
servio até 16 dfl Maio rle '1837, sendo substituído 
por Mnnoel Alves Brn.nco. 

26. Gabinete de 20 de Janeiro de 1835. -: Regencia. 

Imperio. -Joaquim Vieira da Silva e Souza, 
sarvio àté 14 de Outubro de 1835, sendo substituído 
por Antonio Paulino Limpo de A.bt·eu. 

Fazen(la.- Manoel do Nascimento Castro e Silva, 
sr.rvio nté 16 de Maio de 1837, sendo substituiqo 
pot• Mano(ll Alves Branco. 

Estrangeiros.- Manoel Alv~s Branco, servia até 
5 de Fevcrei 1'0 de 1836, sendo subsLituitlo pelo se
nado I' general Jo5é I~ na cio Borges, interinamente. 

Ju5Liça . - Manoel Alves Bt·anço, servia até 14 
de Ontnlwo de 1835, sendo substiLuirlo por Antonio 
P11ulino Limpo de Abreu. 

Marinha. -João Paulo dos Santos; Barreto, 
sel'vio hté 14 de Março de 1835, seLHlo substituído 
J?Ot' Joaquim Vieira da Silva e Souza, interinamente. 

( 

Guerra. - João Paulo dos Santos Barreto, servio 
até 14 de Março de 1835, sendo substituído por 
Joaquim Vieira da Silva e Souza, interinamente. 

A -14 de Março de 1835 : 
Marinha, interino. - Joaquim Vieir·a da Silva e 

Souza, servio até 17 do mesrno mez, sendo pr·een
cbida a vaga pelo capitão de mar e guerru, José 
Pereira Pinto. 

Guer·ra, interino. - Joaquim Vieira da Silva e 
Souza, servio até 16 do mesmo mez, sendo substi
tuído depois pelo coronel barão de Itapicnrú-Mirim, 
José Felix Pereira de Burgos. 

A 16 de Março dito : 
'Guer·r·a. - Barão de Itapicurú-Mirim, José Felix 

Pereira de Burgos, ser·vio atê 14 de Outubro de 
1835, sendo substituído pelo coronel Manoel da 
Fonceca Lima e Silva, depois barão de Suruhy. 

A 17 do mesmo: 
Marinha. - José Pereira Pinto, servio até 14 de 

Outubr·o de 1835, sendo substituído per Manoel da 
Fonceca Lima e Silva, interinamente. 

27. Gabinete de 14 de Outubro de 1835.-Acto addicional. 

Imperio, interino. - Antonio Paulino Limpo de 
Abreu, depois visconde de Abaeté, servio até 5 de 
Fevereiro de 1836, sendo substituído pelo senador 
José lgnacio Borges. 

Estrangeiros. - Manoel Alves Branco, depois 
visconde de Caravellas, servio até 5 de Fevereiro, 
de 1836, sendo substituído pelo senador general José 
Jgna.cio Jlorges, interinamente. 

Justiça. - AnLonio Paulino Limpo de Abreu, 
depois visconde de Abaeté, servia até 3 de Junho 
de 1836, sendo substituído por Gustavo Adolpho de 
Aguillar Pantoja. 

Marinha, interino. -Manoel da Fonceca Lirpa e 
Silva, depois hat·ão de Suruhy, servio até 5 de Fe
vereit•o de 1836, sendo preenchida a vaga pelo co- · 
ronel Salvador José Maciel. 

Guena. - Manoel da Fonceca Lima e Silva, sen
vio até o 1 o de Novembro de 1836, sendo substituído 
pelo general conde de Lages. 

Fazenda.-- Manoel do Nascimento Castro1e Silva, 
servio até 16 de Maio de 183(, sen!tlo substituído 
ppr Manoel Alves Branco, 

Os jornaes do (lia disserão: <<O novo ministerio 
acha-se organü:ado da forma seguinte : 

Imperio. -- Pedro de Araujo Lima. 
Estt·aogeiros. - Mat·quez de Bal'bacena. 
Fazeada. - · José Ignacio Borges. 
Justiça. -Antonio Paulino Limpo de Abt·eu. 
Guerra, e interino da marinha.- Manoel da Fon-

ceca Lima e Siva. ,, 
No dia ·15 declarárão: «Não se tendo realizado a 

m:gani.sação do minister·io da maneira, que hontem 
annunciámos., por motivos que nos não é dado pro- . 
fun'Ciar, somos hoje antorisaílos a publicar que o mi
nisterio se aeb.a por agora formado rios segutn~ 
senhol'es: 

Justiça e interino do Imperio.- Antonio Paulino . 
Limpo dó Abreu. . 

Fazenda. --Manoel do Nascimento Castro e Silva. 
Estrangeiros. - Manoel Alves Branco. 
Gnena e interino da t11<1rinba. -Manoel da Fon

ceca Limà tl Silva. ,, 
Mas este ministerio. só ficou composto a 5 de Fe

vereiro de i 836, com a nomeação dÕ brigadeiro Sal-
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vador José Maciel para a pn~ta da mar in ba e do se- 30. Gabinete de 29 de Setembro de 1.836. - Acto addicional. 
nadar José Ignacio Borges para a do Imperio e inte
rinamente de estrangeiros. 

28. Gabinete de 5 de Feveteiro de 183fl. - Acto addicional. 

I~porio.- Gustavo Adolpho de Aguillar Pantoja. 
serv10 até 1· de Novembro de 1836, sendo substi
tuído por Manoel da Fonceca Lima e Silva. 

Imperlo. - José Ignacio Borges, set·vio até 7 de 
Junho de 1836, sendo sub:ltiluido por Antonio Pau
lino Limpo de Abreu. 

Fflzenda. -Manoel do Nascimento Castt·o e Silva 
servi o até 16 de Maio de 1837, sendo substituid~ 
por· Manoel Alves Branco. 

E~trangeims.- Antonio Paulino Limpo de Abreu, 
serv10 até 1 o de Novembro de 1836, sendo substi-Estrangeiros, interino. - José Ignacio Borges, 

servia até 3 de J nnho de 1836, sendo substituído 
por Antonio Paulino Limpo de Abreu. 

Marinha. - Salvador José Maciel, servia até 16 
de Maio de 1837, sendo substünido peto chde de 
esquadra Tristão Pio dos Santos. 

tuído ~or Gustavo Adolpho de Aguillar Pautoja. , 
J~st1ça.- Gustav? Adolpho de Aguillar Pantoja, 

servw até 16 de Ma10 de 1837, sendo substituído 
por Francisco Gê Acabyaõa de Montezuma. 

Fazenda.- Manoel tio Nascimento Castro e Silva, 
servia até 16 de Maio de 1837, sendo substituído 
por Manoel Alves Branco. 

Mnrinba. - Salvador José Maciel, servia até :16 
de Maio de i837, sendo substituído por Tristão Pio 
dos Santos. · 
. Guena.'- Manoel da Fonceca Lima e Siiva, ser

vw até f o de Novembi'O de f836, sendo substiLuido 
pelo conde de Lages. 

Justiça. - Antonio Paulino Limpo de Abreu, 
servia até 3 de Junho de 1.836, sendo substituído 
por Gustavo Adolpbo de Aguillar Pantoja. 

Guerra. - Manoel da Fonseca Lima e Silva, ser
via até o f• de Novembro de 1836, sendo substi
tuído pelo general conde de Lages. 

Os j~rnaes disserão : u Em ·consequencia da ~rave 
moles tta de que se acha acommeltido o Sr. Ltmpo 
de Abreu, demitlio-se S. Ex. do cargo de ministl'O 
do lmperio, que exercia interinamente, e a pasta 
passou tambem interinamente para as 'mãos do 
s:. Pantoja, ministro da justiça. Consta que o Sr. 
Limpo de Abreu, obteve uma licença por 5 mezes 
para tratar de sua saude. >> 

A 3 de Junho de 1836: 
Estrangeiros.- Antonin Paulino Limpo de Abreu, 

servia até to de Novembro de 1836, sendo substi
tuído por Gus~a.vo Adolpho de Aguillal' Pantoja, in
terinamente. Por decreto de 1 de Novembro seguinte o Sr. 

Manoel da FJJnceca Lima e Silv:~., foi nomeado mi
nistro do · r mperio, sendo nomeano o Sr. conde de 
Lages par~ a pasta da guert•a em lugat· do Sr. Manoel 
da Fonceca, passando o Sr. Pantója a ministro da 
justiça Ocando encarregado interinamente da de 
estrangeiros. 

Justiça. -Gustavo Ado]pho de Aguillar Panto)a, 
Rervio até i6 de Maio de 1837; sendo substít.uido 
por Francisco Gê Acahyaba de Montezuma, depois 
visr.onde de Jequitinhonha. 

u Em 3 de Junho o Sr. Limpo de Abreu deixou a 
pasta da justiça e passou a tomar conta da dos ne
gocias estrangeiros, e foi substituído naquella pelo 
Sr. Pantoja, que acabava de ser reintegrado no seu 
. lugar de desembargador da relação de Pernambuco 
(Jornal do Commercio). n 

29. Gabinete de ?..de Junho de 1.836. - Acto addici:onal. 

lmperio,. interino.- Antonio PauUno Limpo de 
Abreu, depois visconde de Abaeté, servia até 29 
de Setembro de f836, sendo substituído por Gus
tavo Adolpho de Aguilhtr Pantoja. 

Fazenda. -Manoel do Nascimento Castro e Silva, 
servi o até 16 de Maio de 1837, sendo snbstituido 
por Manoel Alves Branco. 

Estrangeiros.- Antonio Paulino Limpo de Abreu, 
servia até 1. • de Novembro de 1.836, sendo substi
tnido pot· Gustavo Adolpho de Aguillar Pantoja, in
terinamente. 

Justiça. -Gustavo Aclolpbo d.e Aguillar Pantoja, 
servia até f6 de Maio de 1837, sendo substituído 
por Fra·ncisco Gê de Acahyaba de Montezuma. 

Marinha. - Salvado!' José Maciel, servia até 16 
de Maio de 1.837, sendo substituiclo por Tristão Pio 
dos Santos. 

Guerra. -Manoel da Fonceca Lima c Silva, ser
via até 1• d.e Novembro de 1836, sendo substituído 
pelo conde de Lages. 

Tendo a regencia aceitado a demissão que deu o 
marechal de campos José Ignacio Borges, do cargo 
de ministro e secretario de Estado dos negocias do 
Imperio, passou o Sr. Limpo de Abreu a exercer 
este cargo interina mente. 

31.. Gabinete de 1• de Novembro de 1.836. - Acto 
addicionat . 

Imperio. - Manoel da Fonceca Lima e Silva, 
depois barão de Suruhy, set•ylo até f8 de Março de 
1837, sendo substituído por Antonio Paulino Limpo 
de Abreu. 

Estrn.ngeiros, interino. - Gustavo Adolpho de 
Aguillar Pantoja, servia até 20 de Fevereiro de 
f837, sendo substituído por Antonio Paullno Limpo 
de Abreu. 

Guerra. - Cunde de Lages, João Vieira. de Car
valho, servia até 7 de Abril de f837, sendo substi
tuído por Salvador José Madel. 

Fazenda. -Manoel do Nascimento Castro e Silva, 
servia até fó de Maio de f837, sendo substituído 
pot· Manoel Alves Branco. 

Justiça.- Gustavo Adólpho de Agulllat• Pantoja, 
servia até f6 de Maio de f837, sendo substituído 
por Francisco Gê Acabyaba de Montezuma. 

Marinha. -Salvador José Maciel, servia até i6 
de Maio de 1.837, sendo substituído por Tl'istão Pio 
do::; Santos. 

A 20 de Fevereiro de f837 : 
Estrangeiros .-Antonio Paulino Limpo de Abreu, 

depois visconde de Abaeté, servia até 16 de Maio de 
f837, sendo substituído por Francisco Gê Acahyaba 
de Montezuma, interinamente. 

Os jornaes de 20 de Fevereiro de f837 disserão: 
Consta-nos que dentro em poucos dias o Sr. Autónio 
Paulino Limpo de Abreu tomará conta da pasta dos 
negoci.os estrangeiros. 

• 
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32. Gabinete de !8 de Alarço de !837. - Acto addicional. 

Imperio interino. -Antonio Paulino Limpo de 
Abreu, depois visconde de Abaeté, set·vio até 16 de 
Maio seguinte, sendo substituído pol' Manoel Alves 
Branco. interinamente. 

Fazenda.- Manoel do Nascimento Castro e Silva, 
servio até 16 de Maio de 1837, sendo subslitnido por 
Manoel Alves Branco. . 

Estrangeiros.-Antonio Paulino Lirn po de Abreu, 
servio até. 16 de Maio seguinte, sendo substituído 
por Francisco Gê Acabyaba de Montezuma, interi
namente. 

Justiça. -Gustavo Adolpho de Aguilar Pantoja, 
servia alé H~ de l\Iaio segninle, send-o substituído 
por Francisco Gê .Acabyaba de Montezuma. 

Marinha. -Salvador José Maciel, servia alélf6 
de Maio de 1837, sendo sub:;tituido por Tristão Pio 
dos Santos. 

Guerra.- Conde de Lages, João Vieira de Car
valho, servio até 7 de Abt'il seguinte, sendo substi
tuído por Salvador José Maciel, interinamente. 

A 7 de Abril de 1837 : 
Guerra, interino . -Salvador José. Maciel, servia 

até 16 de Maio seguinte, sendo snbstilnido pelo co
rou el José Saturnino da Costa Pereira. 

Por decreto de 18 de Setembro completou-se o 
ministerio com o Sr. Pedro de Araujo Lima, na 
pasta do Imperio. 

u O Sr. Diogo Autonio Feijó, regente do Imperio. 
demittio-se h_ontem (19 de Setemhro de 1837) do 
alto cargo que occupava, e deixou a capital. 

Na sessão da camura.-dos deputados, acharáõ os 
nossos leitores (Jornal do Commercio) o manifesto 
que S. Ex. , ao retirar-se dos negocios •publicas, di
rigia aos brasileiros. 

Na lórma da constituição o Sr. Pedro de Araujo 
Lima, nomeado por decreto de ante-hontem ministro 
e secretario de Estado dos negocias do Imperio, 
passou a tomar conta da regencia i ntel'ina. » 

A 22 ele Abril de i838 foi nomeado effecti v o ore
gente interino Pedro de Araujo Lima, e dada inte
rinamente a pasta do Imperio ao deputado Bernardo 
Pereira de Vasconcellos. 

34. Gabinete de 19 de Setembl'O de 1837 (Geral). - Acto 
addicionnl.-Regencia. 

Imperio.- Bernardo Pereira de Vasconcellos, 
servia até 16 de Abril de 183fr, sendo substituído 
por Francisco dA Paula de Almeida e Albuquet·que. 

Fazenda. - Miguel Calmon dn Pin e Almeida, 
depois mat·quez de Abrantes, servio até 16 de Abril 
de 1839, sendo suósLituido por Canclido Baptista de 
Oliveira, interinamente. 

Os jornaes de 20 de Março disserão que, em con
sequencia da molestia do Sr. Manoel rla Fonceca 
Lima e Silva, passava a pasta do Im per i o a ser inte
rinamente occupada pelo Sr. Limpo ele Abreu. 

Estrangeiros. -Antonio Peri~rino Mac(el Mon-
33. Gabinete de 16 de Maio de 1837 (Geral). - Aolo teiro, dêpois barão de Itamaraca, servio até 16 de 

addioionat. Abril de 183!), sendo substituído por Candido Bap
tista de Oliveira. 

Jmperio, interino._ Manoel Alves Branco, de- Justiça.- Bernardo Pereira de Vasconcellos, ser-
po1s visconde de Caravellas, servio até .18 de Se- vio ató i6 de Abril de de 1839, sendo substituído 
tembt·o seguinte, tomando a pasta Pedro de Araujo por Fl'ancisco de Paula de A1meida e Albuquerque. 
L' . Marinha. --Joaquim JoEé Rodrigues Torres, 

1W:~enda. _Manoel Alves Branco, depois vis- depois visconde de Itaboraby, servio até 16 de Abril 
conde de Cara vellas, servi o até 19 de Setembro se- de 1839, sendo substituído por Jacintho Roque de 

Senna Pereira. • ' guinle, sendo substituído por Miguel Calmon du 
Pin 

0 
Almeida. Guerra. -· Sebastião do Rego Barros, servia até 

Estrangeiros, interino._ Francisco Gê Acahyaba 5 de Mar~~ de 1~,3~ •. sen.do s~ó~tttuido por foaquim 
de Montezuma, depois visconcl~ de Jequitinhonha, José ~oclllgues loues, l~teun<tmenfe. 
servia até 19 de Setembro ser•mnte sendo substi=- A o de Março de 1839. 
tuldo po< Antonio Peregrino Maciel 'Monteil,'o. Guerr~, interino. -Joaçruim J.osé Rodrigues Tm:-

Justiçn.- Francisco Ge Acahyaha ele Montezuma, re~, servw ai~ 16 ele Abnl se~mnteb sen.do ~Qbst~
set·vio até 19 de Setembro seguinte, sentlo ·suhsti- tmdo por Jacmtbo Rogue de Senna • eretra, H)ten-
tuido por Bernardo Pereira de Vasconcellos. namente. 

Marinha. - Tristão Pio dos Santos, servi o até 19 Disserão os jornaes: ((Forão nomeados por dect·eto 
de Seteml)ro seguinte, sendo substituído por de hontem (19), para o cargo de ministros e secre-
Joaquim José Rodrigues Torres. . tarios de Estadcr, os Srs. : 

Guerra.- José Sn.turnino da Costa Pereira, ser- Bernardo Pereira de Vasconcellos, ministro da 
v~o eté 19 de Setembr·o seguinte, sendo substituído justiça e interinamente do Imporia, Migllel Calmon 
pot• Sebastião do Rego Barros. du Pin e Almeida, da fazenda, Joaquim José Ro-

A 18 de Setembro de i837 : drigues 'rorres, da marinha, Antonio Perigrlno Ma-. 
Imperio. - Pedro de At'aujo Lima: no seguinte ciel Monteiro, de estrangeiros, e Sebastião do Rego 

dia foi substituído por Bemnardo Pereira deVas- Bai'l'os, da guerra. 
couccllos. O Sr. Rodrigues Tones ficou no dia 5 d~ Warço 

Disserão os jornaes : A mudança de ministel'io de 1839, encarregado da pasta da guerra, durante 
verificou-se completamente. Fot·ão nomeados por a ausencia do Sr. Rego Barros, que parte 11ara 
decreto de 16 do ccm·enle : o sul a 15 de Abril de 1839. Os ministros derão a 

O Sr. Or·. Manoel Alves llmnco, ministro da fa- sua demissão, e o regente trata de formar o novo 
zen~ln c encarregado interinamente da pasta do Im- ministerio. 
pert6; o Sr. Montezuma, nünistt·o da justiça e en- Por decreto de i6 forão nomeados: o Sr. Al
cal'regarlo interinamente da de estrangeiros, o Sr. meida e Albuqnel'qne, para justiça e interino do 
José Satnrnino, da da guerra; eu St·. 'l'ristãó da da fmpel'io; Candido Baptista, estrangeiros e interino 
111arinba. da fazenda; Jacintho Roque, da marinl1a e interino 

-----•-----------------------------------------------------------------
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do expediente da guerra no impedimento do Sr. 
Rego Barros. 

O St•. Rego Barros chegou no dia 6 de Maio e as
sumio e expediente de sua repartição. 

O Exm. urcohispo meh·opolitano recebeu o de
creto de nomeação para ministro do lmperio ; 
Sur. Ex. recusou aceilat· a pasta (Bahia 25 de Maio 
de 1839). Dizem os jornaes do dia: 

<< Da aceitação de Sua Ex. Rvma. está pendente 
a aceitação do Sr. marquez de Paranaguá e de ou
tros que devem compôr um ministerio eJiectivo 
e homogenio em princípios e que aos livrará das in
certezas d'e um provisorio (interino) sempre funesto 
ao paiz. Para o Imperio foi uma grande calamidade. 
a regeição de Sua Ex. á esse eminente cargo, mas 
para si quiz elle reservat·-sc parn crises mais peri
gosas, conservando-se e poupando o grande pres
tigio que suas virtudes civicns e sua alta posição 
social lhe hão com j usliça grnngeado. ,, 

35. Gabinete de i6 de Ab1'il de 1.83(!. -Aclo addicional 
(Getal) . 

Imperiô. -Francisco de Paula Alméida e Albu
querque, servio até o i o de Setembro de i839, sendo 
substiluido por Manoel Antonio Galvão. 

Fazenda, interino. - Candido Baptista de Oli
veim, servio até i" de Setemht•p de i839, sendo 
substit,p.ido por Maq.oel A1ves Branco. 

E~trangeirns. - Candido Baptista de Oliveiril, 
servw até i" de Setembro de i839. sendo substi
tuído por Caetano Maria Lopes Gama. 

Justiça.- Francisco de Paula Almeida e Albu
quet·que, servio até i o de Setemheo de 1839, sendo 
substituído por Francisco Ramiro de Assis Coelho. 

Marinha. - Jacintbo Roque de Senna Pereira 
servio até 22 de Maio de ·1 840, sendo subsLi tuid~ 
po1· Joaquim José Rodrigues To!'res, interinamente. 

~ueu·a, ~nterino. - Jacintho Roque de Senna Pe
rell'a, servw até i6 de Março da i839, sendo substi.
tuido pelo c.onde de Lages. 

A i6 de Maio de i839 : 
Guerra. -Conde de Lages, João Vieira de Car

valho, servi o até i8 de Maio ·de i840, sendo substi
tuldo por Salvndor· José Maciel. 

() Sr. Rego Barros ministro da guert·a que havia 
chegado do Rio Grande no dia 6 c assumido o ex
pediente da repartição, demttlio-se no dia f5 desse. 
cargo. 

Diz o Jornal do Commercía: 
<< Chamamos a attenção dos leitores sobre a 

parte do relatorio de Sua Ex. qne publicamos hoje. 
No i o de Setembro, forão assignndos os decretos, 

concedendo as demissões pedidas do Sr. Candido Bap
tista das pasL~s de est1·ungeiros e interino da fazenda, 
ao Sr. Francisco Albuquerque ela pasta da justiça e 
interinamente do Imperio, e nomeado os Srs. Galvão 
para o Imperio; Alves Beanco, fazenda; Lopes Gama, 
estrangeiros; e Ramieo, justiça, continuando na 
marinha e guena os mesmos. 

A camara dos deputados 1(0 dia 31 de Agosto ha
·via regeitado por uma maw.r_ia de dous votos, a 
emenda do senadG concedendo ao governo aulori
sação para engajamento de estrangeiros. O projecto 
foi julgado vantajoso e resolveu-se que se convi
dasse o senado para a f'usão. 

O S1·. Candido Baptista partio para a Bueopa em 
uma missão importante. >) 

36. Gabinete do. 1.0 de Setembto de 1.839. - Acto 
addicional. 

Imperio.- Manoel Antonio Galvão, servio até 2 
de Maio de 1840, sendo substituído por Francisco 
Ramiro de Assis Coelho. 

Fazenda. - Manoel Alves Beanco, depois vis
conde de Caeavellas, servio até !8 de Maio de i840, 
sendo substitui do pot· José Antonio da Silva Maia. 

Estrangeiros. - Caetano Maria Lopes Gama, 
depois visconde de Maranguape, servio até 24 de 
Julho de 1840, sendo substituído pot· Aureliano de 
Souza de Oliveira Coutinho. 

Justiça.- Francisco Ramiro de Assis Coelho, 
servio até 18 de Maio de i840, sendo substiLuido 
por José Antonio da Silva Maia, interinamente. 

Marinha. - Jacintho Roque de Senna Pereira, 
t;rrvio até 23 de Maio c! e 1840, sendo su bstituido 
por Joaquim José Rodrigues Torres, interinament.~. 

Guerra. -Conde de Lages, servio até 18 de Maw 
de i840, sendo substituído por Salvador JosP 
Maciel. Dis5erão os jornaes do dia : 

u O Sr. Manoel Antonio Gal vão deu demissão do 
cargo de ministro e secl'etario de Estado dos uego
ciot; do Impel'io. O Sr Ramiro minisLr·o da justiça -
tomou interinamente a pasta. 

37. Gctbinete de 2 ele lllaio de 1860. - Acto addicionat. 

Imperio, interino -Francisco R.amiro de Assis 
Coelho, servio até 1~ de Maio rle i840, sendo subs
tituído pot· Caetano Maria Lopes Gama. 

Fazenda. - Manoel Alves Bt·anço, sel'vlo até 18 
de Maio de i840, sendo substituído por José An
tonio da Silva Maia. 

Estrangeiros. - Caetano Maria Lopes Gama, 
depois visconde de M<trangtiape, servio até 21 de 
Julho de 1840, sendo substiluido pm· Aureliano de 
Souza e Oliveira Coutinho. 

Justiça. -Francisco Ramiro de Assis Coelho, 
servio até i8 de Maio f!e 18'~<0, sendo substituído 
por José Antonio da Silva Maia, interinamente. 
· Marinha. - Jacintbo Roque de Senna Pereira, 
servio alé 23 de Maio de ·1840, sendo substituído 
por Joaquim José Rodrigues Torres, interinamente. 

Guerra. -Conde de Lages, servio até 18 de Maio 
de 1840, sendo sul>stituirlo por Salvador .José 
Maciel. 

Por decreto de •J 8 de Maio, foi nomeado o se
guinte ministel'io: 

Lopes Gama, estrnngeiros e interino do Imperio, 
Silva Maia, fazenda e interino da justiça, Salvado!' 
José Maciel, guena, e JacinLbo Roque, marinha. 

No dia 23 os jornaes declarárão : <t O ministerio 
está organisado peln maneira seguinte, devcn1lo os 
decretos ~se somos bem informados) srr as5ignudos 
hoje 23 elo corrente: 

Imperio e interino i!a marinha. - Joaquim José 
Rodrigues Torres. 

Justiça. - Paulino José Soal'es de Souza. 
Estrangeiros. - Caetano Maria Lopes Gama. 
Fazenda. - José Antonio da Silva Maia. 
Guerr~.-Salvadot· José l\laciel. >> 

38. Gabinete de i8 de Jllaio de 1.8ll0. - At:lo addiâonal. 

.Imperio, interino.- Caetano Maria Lopes Gama, 
depois visconde de l\faranguape, servio nté :!2 de 
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Julho de 1840, sendo substituído por Bernardo Pe
reil'a de Vasconcellos. 

Fazenda. -José Antonio da Silvo. Maia, servio 
até 24 de Junho de 1840, sendo su[,stiluido por 
Martim Francisco ltibeiro de Andrada. 

Justiça, interino. -José Antonio da S!lva Maia, 
servio até 23 do mesmo, sendo preencbtda a vaga 
por Paulino José Soares de Souza. 

Guerra.- Salvador José Maciel, servio até 24 de 
Julho de 1840, se o do substituído por Francisco de 
Pnula Cavalcnnte de Albuqnerque: 

Estmogeiros . - Caetano Mal'ia L?pes Gama, 
depois visconde de. Mara.nguape, serv10 até 24 de 
Julho ele 1840, sendo substituído por Aureliano de 
Souza e Oliveira Coutinho. 

Marinha.- Jacintho Roque de Senna Pet·eira, 
servio a.té 23 do mesmo mez, sendo substituído por 
Joaquim José Rodrigues Torres, interinamente. 

A 23 de Maio: 
Justiça. - Paulino José Soares de Souza, depois 

visconde do Uruguay, seJ'vio até 24 Je Julho de 
1840, sendo substiluitlo por Antonio Paulino Limpo 
dP Abreu. 

i\Ia.rinba. - Joaquim Josó Rodri~nes Tol'l'es, 
ilepois visconde de Itaborahy, servio até 24 de Julho, 
rl e 1840, sendo.substituido por Antonio Franuisco 
de Paula Hollanda Cavalcante de Albuquerque. 

Por decreto de 22 ele .J ulbo de 1840, foi nomeado 
Bemardo Pereira de Vasconcellos, ministro do !m
perio. 

Por decreto da mesma data foi adiada o. assem
blén gernl para o dia 20 de Novembro do corrente 
anno. Eis o decreto (questão da maioridade do Im
per·ndor): 

u O regente, em nome, etc. tomando em conside
ração a exposição que pelos ministros e secretarias 
de Estado das differentcs repartições lhe f01 feita, 
a cerca do estado de perturbação em que actual
mente se acha a camara dos deputados e atten
dendo a que a questã.o da maioridade de Sua Ma
gestade Imperial que nella se agita, pela sua gra vi
duele e pela. sua alta posição e importancia da au
gusta pessoa á que é relativa, só mente pode e deve 
!>er tratadn com madura reflexão c tranquilliclade: 
ba por bem, usando da. nttribuição que lhe confere 
o arl. 101 ~ 5• do constituição rio Tmperio, a<liar a 
assembléa geral para o dia 20 de Novembro do cor
l'ente anno. Bel'llardo Pc!'eira de Vasconcellos, se
nador do imperio, ministro fl secretario de estado 
dos negocias do imperio, o tenha assim entendido e 
faça rxecutar. Palacio do Rio de Janeiro 22 ele Julho 
de 1840, 19° da Indepandencia e do Imperi. Pedt·o 
de Araujo Lima- Bernarrlo Pereira ae Vitscon
cellos. 

<< Está cont'01·me.-João Camejro de Campos. 11 

Depois a , lido na cnmam elos Srs. rle)}Utados o 
clerweto de arliamento da nssembléa geral, dirigi
rão-se mnitos deputados ao paço do senado, onde 
se acbavão varios membt•os dessa camarn, e alli to
már•ão as delibernções que conslfío da neta que pu
blicárão os jornnes de 23, e que transcrevel'ei quando 
tratar em particulat· da maioridade ,]e Sua Mages
tadu o Imperador. 

Ao numeroso concut·so que se achava. no campo 
da llonra (de Sant'Anna ou da Acclamação), e que 
dava constantes vivas á maioridade, vier•ão reunir-se 
os estudantes da academia militar e depois diffe
J'PD tes corpos da gua rtln nacional. 

f 

Os representantes dn nação, t·eunidos no senado, 
resolvêrão alli permanecer até o dia seguinte, em 
que SuaM. f. o 8r. O. Pedro II, devia ser acclamado 
e vir prestar juramento no seio da representação 
nacional. 

Tendo o t'egente dito que havia adiado as ca.
maras sómente com o fim · de preparar toda a so
lemnidade para Sua Magestade ser acclamado no 
dia 2 de Dezembro, perguntou ao Imperador : 
<< Vossa M11gestade quer ser acclamado no dia 2· ou 
já? 11 Sua Magestade respondeu : u Quero já. >J 

Então o senado envio11 nm1 deputação no regente 
pedindo o rlecreto da convocação da assemblén para 
o dia seguinte, a qual deputação voltou ás 2 horas 
dn tarde, com o rlecreto que adiante transcreverei. 

39. Gabinete u das Not>e horas» de 22 de Julho de 181t0. 
-Maioridade. 

Imperio. -Bernardo Pereim de Vasconcellos, 
servio até 24 do mesmo mez, sendo substituído por 
Joaquim José Rodrigues Tot'res, interinamente. 

Fazenda.- José Antonio da Silva Maia, servio 
até 24 do mesmo mez, sendo substittuido por Martim 
Francisco H.ibeiro ele Andrada. 

Estrangei1·os. - Caetano Maria Lopes Gama, 
depois visconde de Mara.nguape, servio até 24 do 
mesmo mez, sendo substituído por Aureliano de 
Souza e Oliveira Coutinho. 

Justiça.- Paul i no José Soat·es de Souza, depois 
visconde de Urugnay, servio até 24 do mesmo mez, 
sendo substituído por Antonio Paulino Limpo de 
Abreu. 

Marinha. --Joaquim José Rodrigues Torres, 
depois visconde de Itaborahy, servio até 24 do 
mesmo, sendo substituído po1· A. F, de Paula Hol
landa Cavalcante de. Albuquerque. 

Guert'a. -Salvador José Maciel, servio até 24 do 
mesmo mez, sendo substituído pot· Francisco de 
Paula Cavalcante de Albuquerque. 

A 22 do mesmo: , \ 
Imperio, interino. -Joaquim Jbsé Rorlt'igues 

Tones, servio até 24 do mesmo, sendo suhstituido 
por Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Machado. 

Por decreto de 22 de .Julho, mnndou a regencia 
couvorar a assembléa geral legislativa pat·a o dia 23 
do mesmo. Eis o decreto: 

<<Tendo sobrevindo ao decreto que adiou a Rssem
bléa geral para o dia 20 de Novembt·o, circumstan
cias extruordinarias que tornão indispensavel que 
se reuna quanto antes a mesma assembléa geral : 
ha por bem o regente, em nome etc. convoca-la 
para o dia 23 do cotTente. -Bernardo Pereira de 
Vasconcellos, ministro, etc., do Imperio, o tenha 
assim etncndido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro, em 22 de Julho de 1840, f9• da indepen
dencia e do Impet'io. -Pedro de Araujo Lima.
Bemat·do Pereira de Vasconcellos. n 

Na mesma data foi concedida a demissão pedida 
por Bernardo Pereira de Vasconcellos do cargo de 
ministro do lmperio, sendo encart'egado interina
mente da mesma pasta Joaquim José Rodrigues 
Torres. 
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40. Gabinete de 24 de Julho de 1840 (Geral).-1• minis
teria da maioridade ou do 2• Imperadm·. 

lmperio.- Antonio Carlos Ribeiro de Andrada 
Machado e Silva, servio até 23 de Março de 1841., 
Rendo substituído por Cauditlo José de Araujo 
Vianna. 

Fazenda. - ~1artim Francisco Ribeiro de An
dradl!, sel'vio até 23 de Março de 1841. sendo subs
tituído por Miguel Calmon du Pin e Almeida. 

Estrangeiros. ·- Aureliano de Souza e Oliveira 
Coutinho, depois visconde de Sepetiba, servio até 
20 de Janeiro de 1843, sendo substituído por Ho
norio Hermeto Carneiro Leão, interinamente. 

Justiça. - Antonio Pa~1lino Limpo de Abreu, 
depois visconde de Abaeté, sm•vio até 23 de Março 
de 1841, sendo substitui do pot' Paulino José Soal'es 
de Souza. 

Marinha. -Antonio Francisco de Paula Hollanda 
Cavalcante e Albuquerque, depois visconde de Al
buquerque, servia 11té 23 de Março de 1.841, sendo 
suhstituido pelo marquez de Paranaguá. 

Guet•ra. -Francisco de Hollanda Cavalcante de 
Albuquerque, servia aJ,_é 23 de fllarç? de 1841, sendo 
substituído por Jo~é Cl?mente Pereira. 

Depois de acclamado maior Sua Magestade o Im
perador seguia-se o dect·eto de adia~e':lto ~a ass~m
bléa geral, e a formação do novo m1mster10 acJJna 
mencionado. 

Este minislerio foi que dect·et.ou a lei de 3 de De
zembro de 1841 em cuja confecção e discussão teve 
a ruaxima parte o ministro Paulino, c expedia os re
gulamentos de 31 de Janeiro e d~ 1.5 de Março de 
1842 da ot·ganisação judicinria. 

Este gabinete mandou processar a varias pessons 
por negocias políticos. . . . . 

Di~serão os jornaes: u A <mse tmmsterw.l, que 
parecia proxima ao seu tnrmo, dependendo do t·e
sultado do conselho do ministros que (hoje 22 de 
Março) teve lugar, tomou o·carecter de pt'(Jlonga
mentQ e da maior complicação, em virtude de uma 
occurrencia imprevista. 

Os Srs. Anrlradas e Limpo de Abreu, pedirão 
effectivamente, e obtiverão as suas demissões; 
porém os Srs. Holla~d~s Cavalcantes, supposto, ?e
gundo co~stn, persts~ts.s~m, com os .tres fl;Ien?JO
nados ministros, na opuuao que deu origem a cJ'lse, 
não se julgárão pot' esse facto constituídos na n~
cessidade de os acompanhar na resolução de sahi
rem do ministerio, e declilrárão, segundo consta 
tambem, que continuarião a fazer parte do gabinete, 
se Sua Magostade o Imperador não houvesse por 
bem determinar o <;ontrario. 

Consta. mais que o Sr. Aureliano, tendo declarado 
que sabiria lambeu~ Jo mi.ni_sterio, _na bypothese de 
se dimittirem os cmr:o m1mstl'Os, JUlgou dever so
brestar ness:t resólução, visto permanecerem no ga
binete os Srs. Caval0antes, provavelmente poeque 
esse facto veio desti'Uir a collisão, tieando á questiio 
ministerial o effeito rla incompatihi1idade, que só 
existia na alternativa das demissões dos membros 
que sustenta vão as duas opiniões. 

Desta sorte, · em vez da organisaç<lo de um novo 
gabinete é ueoe:;saria sómentc uma simples modifi
cação pela entrada de tres novos mem_bros; e cons~a 
que os Srs. Cavalcant.is forão effect1vamente hoje 
chamados (23) ao paço para se lt'lllar desse com ple
mento do minislerio. Porém, sendo evidente que o 

Sr. Aureliano ha de tambem set· ouvido para es ·a 
medida, não se póde duvidar de que porlom origi
nm·-se dif(iculdades para a concurrencia do opiniões 
sobt·e a escol ba dos trcs candidato , e ~ue, por con
sequencia. a cl'ise póde ainda prolongar-se por no
vos accidentes, e ter uma 8olução mui diversn da 
que se apresoula. 

Completnr-se-ba com effrito o gabinete, persis
tindo os Lres membros existentes. c concordando na 
escoiba dos tres que fnllào? Bavm·á, pelo contrario~ 
discordancia inconciliavel na designação dos trec; 
candidatos ? Nesta ultima bypothese, permanecerá 
no minislerio algum ou alguns dos membros rlis
cordantes, ou organisar-se-ba um gabinete com
pleto de nqvo ? 

Todas estas questões nascem muilo ·nalnral e lo
gicamente elo HSt.ado presente rla crise, e é por is o 
quo dissemos qne tomou um caracter rle maior pro
longamento P complioaçãt> ( Despertodor n. 942 dP 
23 de Março de 181.1.). >J 

41. Gabinele de 27 de Março dei841. -Reinado do 
Sr. D. Ped1·o IT. 

Imperio.- Candido Jgsé de AI·aujo Vianna rlepois 
visconde de Snpuca by, servi o alé 20 ele Janeir·o de 
1843, 5enclo substituirlo por José Antonio da Silva 
Maia. 

Fazenda. ·- Miguel C·llmon du Pin e Almeida, 
depois marquez de Abmntes, ~erl'io até 20 de Ja
neiro ele 1843, sendo substiLuirlo por Honorio Fier
meto Carneiro Leão, intCI·inamente. 

Justiça.- Puulino José Soares de Souza, devois 
visconde de Uruguay, sel'vio até 20 de Janeiro dA 
1843, sendo substituído por H.mor.io Hel' mcto Cai'
neiro Leão. 

]\farinha. -:- Mat·qucz dr. Paranaguá, Francisco 
Villela Barbosa, servio até 20 de Janeiro de 1843, 
sendo substituído por Joaquim José H.v<lrigue 
Torres. 

Guerra. - J (ISé Clemente Pereira, sm•vio ;ti é 20 
de Janeiro de 184.3, sendo snbstituidp por Sal vaclo1· 
José Maciel. 

Estt·a.ngeiros.- Au1·eliano de Sonza e Oliveira 
Coutinho, depois visconde de SepP.tibn, servir1 até 
20 rle J<ineiro (le ·l843, sendo substituid•J po1· Ho
nOl·io He!'meto Cameiro Leão. 

A 26 de Agosto de 1842 : 
Marinha, interino. -José Clemente Pe!'ctru, ser

vio interinnmcnte até 13 de Setembt·o seguinte por 
imperlimento do marquez ue Pat·auaguá. 

A ·13 de Setembro de 1842: 
Mnrinba. - Marquez de Paranaguá. 
Os jornacs de 24 disserão: u Tendo os St·s. Ca

valcantis pedido lambem as suas dcmis!:õe. , pas
sou-se á formação do novo gabinete da seguinte 
maneira : 

Impei'io.-Ara.ujo Vianna. 
·Fazeuda .-Calmon du Pio. 
Justiça.-Soares de Souza. 
l\farinbrt.-Mai'quez d~ Paranaguá. 
Guerra. -Clemente Pereira. 
Continuando o St·. Aureliano na pasta de estran

geiros. n 

ô Sr. Euzebio de Queiroz foi reintegrado no lu~ 
aar· de chefe de policia, onde fez bons serviçus ; u 
St·. Saturuiuo de Souza e Oliveil'a, dHspacbado pre-

• 
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:;identr do Rio-Grande do Sul, e o Sr. conde do Rio
Pardo commandante da mesma província. 

f12 . Gabinete de 20 de Janeiro de 1.8[!3 ( GeTal). 
Te!'oeiro reinado. 

Imperio.-José Antonio da Silva ~ai~, servio até 
2 de Fevereiro de 1844, sendo substítmdo por José 
C a l'lus Pet·eira de Almeida Torres. 

Fazenda.-Jouquim Francisco Vianna, servio até 
::l tlc Fevereiro de 1844, sendo substituido por Ma
noe1 Alves Branco. 

Estrangeiros, interlno.-Honorio Hermeto Car
neiro Leão (depois marquez de Paraná), servio até 
S de Junho de 1843, sendo substituído por Paulino 
.José Soares de Souza. 

Ju tiça.-Honorio Hermeto Carneiro L~ão 1 servia 
até 2 de Fevet•eiro de 1844, sendo substitmdo por 
Manoel Alves Branco, interinamente. ~ 

Mal'inha.-Joaquim José Rodrigues Torres (de
pois visconde de llaborahy), servia até 24 ~lo ~esm~, 
sendo substituído por Salvador José Mamei, mteri
namente, por impedimento do effectivo. 

Guerra.-Sa1vador José Maciel, servia até 2 de 
Fevereiro de 1844, sendo substituído por Jeronymo 
Francisco Coelho, interinamente. 

Os Srs. Torres, Maciel e Mala, fiz crão parte do 
ministerio, que, e~ :1.~40, adiou as camara.s ~ o 
Sr. Vianna pela prtmmra vez fez parte do mtms
terio. 

A 24 do mesmo : 
Marinha, interino. -Salvador José Maciel, servia 

até 6 de Fevereiro seguinte, assumindo o lugar o 
effectivo. 

A 6 de Fevereiro de 1843 : 
Marinha.-Joaquim José Rodt•igues Torres (de

pois visconde de ltaborahy), servia até 2 de Feve
reit·o de 1.844, sendo substituído por Jeronyrno 
Francisco Coelho. 

A 8 de Junho de 1843 : 
Estrangeiros. - Paulino José Soares de Souza 

(depois visconde deU rugu~y)! servi o ~té 2 de Fe
vereiro de 1.844., sendo substllmdo por Ernesto Fer
reira França. 

Na camm·a dos deputauos continuava a discussão 
do voto de graças. Jnterpellado o ministro da jus
tiça (no dia 18) se era exacta a noticia pu
blicada no Jornal do Comme1·cio de haver o Sr. Au
reliano pedido demissão, respondeu S. Ex. pela 
al'firmativa. O Jm·nal de 17 havia dito: << Consta
nos que o Sr. Aureliano pedio demissão do cargo 
de ministro dos negocias estrangeiros. >> 

Os jornaes de 20 declat·árão : « O uiinisterio pe
dio a sua demissão. O St·. senador Honorio Hermeto 
Carneiro Leão aeha-se encan;egado da formação do 
novo gabinete. ~~ O Jornal dQ 21, com a epigraphe 
« Meia-noite ,, disse : << O ministerio esti dfinitiva
mente organisado da maneÍJ'a seguinte: 

43. Gabinete-da .Meia-noite-de 20 de Junho de 18l!3. 

Justiça e eslrang,eiros.-Honorio Hermeto, 
Imperio.-José Antonio da Silva Maia. 
Mnrinha.-Rodrigues Torres. 
Guerra.-Salvador José Maciel. 
Fazcnda.-Joaquim Francisco Vianna. ,, 
« Chegãrão no dia õ de Junho (1843) <l esta côrte 

os Srs. Antonio Paulino Limpo de Abreu, Geraldo 

• 

Leite Bastos e Torres-Homem, presos em 18 de Ju
nho do anno passado, e deportados em consequen
nia da occurrencia da·1uella época; vierão no vapor 
inglez Royal Sovereign, de Liverpool. Os mesmos 
senhores tiverão orrlem de recolher-se ás salas do 
quartel dos permanentes, onde se achavão desde 
terça-feira 6, á noite. » 

<< O ministerio de 20 de Janeiro pedio bontem 
(3:1. de Janeiro de 1844) a sua demissão, que foi 
aceita. Deu causa a este acontecimento o ter S. M. o 
Imperador recusado annuir á demissão do Sr. Sa
turnino de Souza e Oliveira do lugar de inspector 
da alfandega da côrte. Consta-nos que Sua Mages
tade encarregou o Sr. visconde de Monte-Alegre da 
formação do novo gabinete . 

« A inesperada demissão do ministerio causou 
hontem na cidade a maior sorpreza. 

« Meia-noite de i de Fevereiro.-0 Sr. Monte
Alegre escusou-se da tarefa d!) organisar o ministe
rio. S. M. o Impera,dor chamou então o Sr . .José 
Carlos Pereira. de Almeida Torres, que aceitou a 
commissão. ,, 

Por decretos de 2 ficou o ministerio organisado 
como se segue. 

[j[j. Gabinete de 2 de Feverei7'0 de 1.8[Jl! (Geml).-Terceiro 
reinado. 

fmperio. -José Carlos Pereira de Almeida Tor
res (depois visconde de Macabé), servia até 29 de 
Setembro de 1845, ficando no impedimento Manoel 
Alves Branco, como ministro interino do Imperio. 

Fazenda.-Manoel Alves Branco (depois viscande 
de Caravellas). 

Estrangeiros .-Ernesto Ferreira França, servio 
até 26 de Maio. 

Justiça, interino.-Manoel Alves Branco, servia 
àté 23 de Maio, sendo substituído por Manoel An-
tonio Galvão. , 

Marinha.-- Jeronyrrio Frrancisco Coelho, servia 
até 23 de Maio, sendo substituído por Antonio 
Francisco de Paula Hollanda Cavalcanti de Albu-
querque. \ 

Guerra, interino.-Jeronymo Friancisco Coelho, 
servia até 24 de Maio, assumindo nesta data a effec
ti vidade. 

A 23 de Maio de 1844 : 
Justiça.-Manoel Antonio Galvão, servia até 26 

de Maio de 1845. 
Marinba.--Antonlo Francisco de Paul~ Hollanda 

Cavalcanti de Albuquerque (depois visconde de Al
buquet·que). 

Guerra.-Jeronymo Francisco Coelho, servia até 
26 do mesmo mez, sendo substituído por Antonio 
Francisco de Paula Hollanda Cavalcanti de Albu
querCJ:ue, interinamente. 

A 26 de Maio de 1845: 
Estrangeit·os.-Antonio Paulino Limpo de Abreu 

(depois visconde de Abaeté), tendo sabido Manoel 
Antonio Galvão. 

Justiça, interino.-José Carlos Pereira de Al
meida Torres, servio até 29 de Setembro de 1845, 
ficando no impedimento Antonio Paulino Limpo de 
Abreu, interinamente. 

Guerra, interino. -Antonio Francisco de Paula 
Hollanda Cavalcanti de Albuquerque. 

A 29 de Setembro de i 845 : 
Imperio, interino.-Manoel Alves Branco, servio 
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no impedimento do effectivo, que acompanhou Sua 
Magestade em viagem á província do Rio-Grande. 

A 5 de Outubro ele 1845 : 
Justiça, iuterino .-Antonio Paulino Limpo de 

Abr·eu. 
Por decretos de 23 de Maio farão nomeados: Ma

nQel Antonio Gnlvão, ministro da jnstiçn; Antonio 
Fl'nncisco ele Paula Hollanda Cavalcanti de Albu
querque, ministro da marinha; e Jeronymo Fran
cisco Coelho, da guerra. Com rsta modificação 1icon 
completo o gabinete ·de 2 de Fevereiro. 

« Cnntinuandô hontem (24 de Maio) no senado 
a 1• discussão da resposta á falla do thr·ouo, orárão 
os S:-s. Alves Branco, Lopes Gama e Vergueiro, 
sendo este interrompido (meia hora depois de meio 
dia) para lê r-se um officio do Sr. ministro do J ~
perio, acompanhando a copia do decreto quê dis
solve a camara dos deputados, o qual foi ouvido em 
profnndo silencio. >> 

A 27 l'oi o Sr. Ramiro de Assis Coelho nomeado 
chefe de policia em substituição ao Sr. Euzebio. 
O Sr. Manoel Muniz Tavaz·es fôra nomendo com
mandante do corpo policial rm substituição ao 
Sr. Polydoro, que fôra rlemittido. 

45. Gabinet" de 2 de Maio de 1846 (Geral). 

Imperio. -Jonquim Marcell.ino ue Brito, servio 
até 22 rle Maio de 1847, sendo substituido por Ma
noel Alves Bl'anco. 

Fazenda.-Antonio Fmncisco de Paula Hollanda 
Cavalcanti de Albuquerque (depois visconde de Al
buquerque), servio· até 29 de Al,ril. 

Estrangeiros.-Barão de Cayrú (Bento da Silva 
Lisboa) servio até 22 de Maio, sendo substituido 
por Saturnino de Souza e Oliveira Coutinho. 

Marinha.-Antonio Francisco de Paula Hollanda 
Cavalcanti de Albuquerque, foi substituído por Can
dido Baptista de Oliveira. 

JusLiça.-José Joaquim Femandes Torres, foi 
substitnido por Nicoláo Pereira de Campos Ver
gueiro. 

Guerru.-João Paulo ilos Santos Bar·reto, servio 
até 22 ue Maio de 1847, sendo substituído por An
tonio Manoel de Mello. 

A 20 de Março de 1847 : 
Marinha, interino.-João Paulo dos Santos Bar

reto. 
A 29 de Abril de 1847 : 
Mal'inha.-Antonio Francisco de Paúla Hollanda 

Cavalcanti ele Albuquerque. -
A 17 de Maio de 18-17 : 
Fazenda.-José Joaquim Fernandes Torres. 
Jusliç.a.-Caetano Maria Lopes Gama (depois vis-

conde de Maranguaj)l)). 
Marinha, interino.-João Paulo dos Santos Bal'

retr•. 
Com excepção do da justiça, os rlemais pedirão 

a 21 ns suas demis~ões, á rista da discnssão da ca
marn e convencidos 'de que não podião contar com 
maior·ia. 

CRE\ÇAO DO PRESIDENTE 00 CONSELHO DE liiNTSTROS 

O decreto n . 523 de 20 de Julho de 1847 creou 
um présidente do conselho de minstros, e outro da 
mesma data nomeou para este: cargo Manoel Alves 
Branco, do conselho de Estado e ministro dos ne-
gocio:> da fazenda. ' 

O Jo1•naldo Comme1·cio de SO dr Janeiro ele t8~8 
diz : « O Sr. Satu r· nino pedi o e oi> ter r demissão dó 
cal'go de ministro dé estr·angei1·os. O Sr. Alves 
Branco, prosidenle do conselho, acha-se encarre
gado de reol'ganisar u gabinete. Falla-so no SI'. Pi
menta Bueno par·a a pa5ta de estr·angPiros. u 

46. Gabinete ·de 22 de .llaio de 1847 (Geral). 

Fazenda.-!.• Presidente elo conselho de minis
tros, l\lanoel Alve~ Branco, rlrpois visconde de Ca
ravellas, servio até 20 ele Oulnhro de 1.817. 

Imperio, intel'ino.-1\fanoel Alves Branco, servio 
até 20 d'e Julho de 1847. 

EstJ·angeir·os.-Saturnino de Souza e Oliveira, 
servia até 29 rle Janeiro de 1818. 

Justiça. - Nicoláo Pereira de C·1mpos Yergueiro. 
Marinha.-Candido Baptista ue Olivuil'a, servia 

até 17 ue Mai'ÇO de 1848. 
Guerra.-Antonio Manoel de Mr1lo. 
A 20 de Julho de ,t8'17 : 
lmperio.-FI'anci~co de Paula Souza e Mello, scr

vio até 28 de Ago~to de t847, obtendo exoneração 
por haver pedido, allegando achar-se doente. 

A 28 de Agosto de 1817: 
Impcrio, interino.-l\Ianoel Ah'es Bt·nnro, srnio 

até 20 de OutulJI'o de 1847. 
A 20 de Oulul)l'o de ·1847 : 
Imperio.-Nicoláo Pcreir·a ue Campos Vergueiro. 

' Fazenda, inter·iuo. -Saturniuo de Sqnzu e Oli
veira. 

A 18 ele Novembro de 1847: 
Fazenda.-0 presidente do r.onselbo Manoel Al

ves Branco, servio até 7 de Março de i848. 
lmperio, interino.-Manoe] Alves Branco, servia 

até 7 de Mai'\O de 1848 : · 
A 1. ele Janeiro ele 1818 :· 
Justiça, interino .. -Saturnino de Souza e Oliveira. 
A 29 de Janeiro tle 18~8: 
Estrnngeiros.-José Antonio Pimenta Bueno, de-

pois visconde de S. Vicente _ 
Justiça, interino.-José Antonio Pimenta Bueno. 
O Jornal de 8 de Março de 18~8 diz: u O Sr. Ma

noel Alves Branco, presidente do conselho, ministro 
da fnzenda e inte1·ino do Imperio, deu houtcrn a sua 
demissão, que foi acrita por S. 1\f. o Impe:·ador. 
O Sr. visconde de l\Iacahé acha-se encrrFegadn da 
organisação do novo minis.lel'io. u 

47. Gabinete de 8 de !tlarço de~J848. 

Jmperio.-2.• Presidente do conselho, visconde 
de Ma!'ahé, set•vio até 31 de i\Jaio. 

Eslrangeiros.-Ar.ttonio Panlino Limpo de Abreu, 
depois visconde de Abaeté, servio até 3! de Maio. 

Justiça. -José Antonio Pimen~1 Bueno, servio 
até 31 ele Maio. 

A 9 de Mnrço rle 1818: 
Fazenda, intcr·ino.-Antonio Paulino Limpo de 

Abreu. 
Marinha.-:\fanorl Felizardo de Souza c Mello. 
Guerr·a, inlel'ino.-:\Jano<:l Felizardo de Souza e 

Mello, servio até 3.:1. de Maio. 
A 14 de l\Iaio de 1848: 
Fazcnda.-Jesé Pedl'o Dias rlc Carvalho, set·vio 

até 31 de Maio. 
Marinha.--:Jõaquim Anlão Fernandes Leão, ser

vio até 29 de Setembro de ·J 848. 
55 

• 

" 



438 HISTORIA 

cc No dia 26 de Maio, na rarnar.t dos deputad~s 1 50. GIJ,binete de 8 de Outub1·o de 1.849. 
-encrrrou-se a . discussão da resposta. á falia d~. . . . -
tbrono. O proJec:tn da com missão, f}Ue contém um ImpPrJ0.-5. 0 PresHlente rlo conselho, visconde 
~oto rlr descunOnnça ao gabinete actnal, e que fôra de Monte-Alegre. 
1rnpugnado pelo mesmo. gabinPlr, foi appl'Ovarlo por Esl_rnng_eir·os.- Pau li no José So~res de Souza 
50 votos contra 44. Pteou, portanto, o ministel'io (depms vtsconde de Uruguay), serviO até 6 de Se-
em n ma minoria de 6 votos. J> trmbro de t 853. _ 

No -Jornal do Gommercio de 27 de Maio ac.ha-se a A 1 i dr Maio de 1852: 
lista clns honrados memhros que volárüo pró e con- Imperio.-Frnncisco Gonçalves Martins (depois 
tra nestn importautl' qne~tão. bHrào de S. Loure nço). 

O Sr .. Paula Son.za foi chamado para organisar o Jnstir;a.-José lldel'onso de Som~a Ramos (depois 
DO\O g~blnl'tf' no dw 28. baJ'àO das Ires Barras. • 

No_ dia 31 ficou o ministl'rio OJ'gnnisado, <'Orno se M11rinh~ .-Zucarias de Goes e Vascon•'ellos. 
vê adwnto. A 14 de Julho rl e 1853: 

Justiçn .-Lniz Antonio Bat'hosa. 
48. Gabinete de 31 de 111aío de 1848. 

Fazrndn.-3. 0 Prcsicl rnlr do consr·lho, F'J'a ncisco 
de PauJil Souza e Mrllo, servio até 29 de Setembro 
de 18M!. 

lrnpf' rio.-José Pedro Dias de Carvalho. servio 
até 29 rle Setemheo de 18-18. 

f<:strangriro~.-Brr·nflrcln ele Souza Frnnco, servio 
até 29 ele Setembro de ·1848. 

Justiçn -Antonio Manor•l rle Cnmpr1s Me·llo ser-
vin alei 29 rle Srtr>mhrrJ •l•: tfl.18 • 
• ~uerra.-Joào Paulo elos Sàntos Barreto, servio 
ate 2!:1 de Setemhro rlr 184'i. ' 

_l\lur·inba.-Joaquim Antão Pernanucs Leão, ser
VJO até 29 rle Setembro ele 1848. 

A ·18 riP Agns10 rle 18118: 
Fazenda, inteJ·ino. -11f'r'narYI0 rlr. .Ronza Pranco, 

servio até 29 ele Setembro de 1848. 
A Cfln1nr'a rios rlepularlo>< traiJa!bon em s(·s~ãu sc

c·rl'la. no~ rli. ~ 23, ~4 r ~Ui dr. Sr•trmbro, terminando 
no rlur 26 p_nla rim:t hnra ~~a t~rrll'. O r!epula1l" Cnr
valbo ~fnrerra rrnpôz ~ at.lHllllCOtn da rliSt!ISsão jllll a 
a srs~a0 do anno segutnte, que passou por 32 vptos 
conlr'a 29. 

â9. Gobinele rle 29 de Setembro rlc 1848 (Geral). 

l~slJ'angeiJ'0s.-t~oo Pr'esidr.nte cl u conSI!lho, vis
r.oncle dr Olind~. srrvio até 8 rll' Ontnbro de t849 
sc•nrlo snlwtitnid(J por Panlino JoséSoHr'PS rleSnuzn: 
' lll lpc r·io.-Viscflnde de Monte-Alegre (José ela 

Cr,sta Cat'vnlho), sPrvio até H de Maio ele 1852 
senrl~ f;ll b~:i Lu ido _por_ Franci sco Gonç;l] ves Mn:'tins: 
clf'pms IJ·,r·an.e hoJe v1sco~do de S. Lourenço. 

51. Gabinete de 6 de Setembro de 1853 (Geral) ou o da 
co~1(úsdo dos parliclos cu1n o 11onte d~>-OUJWiliaçc:io. 

Fazcncla.-6. 0 Pr·rsidc·nte do consclhr·, marquez 
de Pnr;1ná (então visconde). 

r:~lleceu 11 3 de Selembro de 1856 . 
JmpPrio.-Lniz P~dr·eira elo_ Conto FPrr'a.z (r! r pois 

h:~r·ãu rlo Bom-Helli'O), serv10 até 4 de Maie_, de 
1857. -

E~t.r·;tngoir'os.-Autonio Paulin o Limpo ,]e Atreu 
(ilr[lnis vbr·.mrk r!f' Abaeté). 

J n~t iça .-.J.,!'é Thomaz Nnbuao ele A rn njn, srrvio 
até 4 rle Maio de 1857. 

1\lnrinha, intrrinn.-Perlro de Alcantarn Delle-
garde, ) · 

GueJTn -Petlro de Alcantam Bellegarde. 
:\ 15 de Dctrmb,·o de 1853 : · 
Mariuha.-José Maria da Sllva Parnnhos. 
A 1~ de JanP íro rle !855: 
Fazenda.- Antonio Paulino Li:npo ele Abreu·, 

senio Ídlerinamenle, ua ausencia d•J lllarquez de 
Paraná, [tO!' 12 dias. 

A 14 cleJnnho de 1.855: 
Et>trungeiros.-José · Maria da Silva Paranbos, 

serl'iu ulé 4 de Maio dê- 1.857. 
_ Mar-inba . .. :-João Maur·icio Wanrl~rlcy, r~r.pois ba

rao rle Coleg<pe, servro ulé OuLul)l'ú.de 18sp. 
G uert·a.-i\larq uez de Caxias, 7° pnesiclen te elo (;OO

selho na vaga Ju mo...rquez tle Parant n 3 de SetenJ
hro uH 18ií6. 

A 23 ele Agosto clr. 1855 : -
Paz(,nrla, intet·ino.-.Tofi.o Mauricio WanJrrley, 

serviu até 8 dt• Outubro de 18M. PazetHia, JnterJOo.- \'rsconrlc de O linda (Pedro 
de Al'nnjo Li1na) . 

.Tu ~·ti~;a.- l~nzrhill dP Qnriroz Couti~ho l\Jattoso Snhr·r o gabjnrte de 6 de Seternbrn de 1853 es-
da Gnrn~r·;1. fni snhstitnitln [V11' José' Ilrlefonso do crrvc o Con·eio !t/ercantil ele 19 de Janeiro ele 1859: 
Snn7.'~ .llamns (r1Pp0is h; 1 r ~n das Tr·cs-Barras). 

M:n'rnlla.:-Mnnorl Fr~ l izardn dr. Sonza e Mello, " .lil ch cf!;'t rfío ns Pxcmplares do llnnuario 'dos Dous 
Sf'J'\ !O tnt<'rmamente àlé c:bcg<tt'Manoel Vieira 1~stn. Mundos p~ra o HIIIIO ele '1857 a ~858. Esla J)Oticia não 

nul'l'l'rt .. inlrt·l'no.-'larl'lf'l Frlizitr'du /~(· 'Souza e deiX<l de lrr inle,rcsse, 111ÓI'UlCtlle quallliO :;e souber que 
Mrllt~, st> l".'!n nlé 6 r!P SPiemhro de 1853. o tr·eclro re lcttivu ao Brasil diz, r.ntrc outras cousas, o se-

.-\tidi~ Outrrhr·orlP. ·IK48: gninlc: . _ . . . , .. . . 
Pllze• rHia. -.Jo;:r[ll j m J

11
sé Ro r] r' r 'I' . , ( 1 u--n .:mtllrdo o mtnJ~Ieno Par a na, a quem se du·Jgma 

. . .. 1gnes or1 es c e- o L!lltt!'l"tdtot' [) l'edru? 1\e tra um ccr1o numero de an-
pols vr,t·nnde •1P ttabor'·rh\•) . ' . · · ' · · · · 

9
. 

1 
·
1 

Ih · ~c J · ·! no> . .t~. r que rll•· Jomn nma partr mnts c!Jrccla e ma1s 
1\ -~ 'l' · li n dr! IH 1.9: activa nos negocios, o joven soberano do Brasil J.tarece 
~l;tr::n b · 1 ·-:-~1anl'lr.~ \~ll'll'il Trt"':l (rlrpois baeão de I pros··~nit na n•;ilrznçfífl :!e um pPn~amenln ~1ovirln por 

Mn i'JI I 1<1) f111 Sll 116llt •trd•J pOl' Zacarias rle Goes e 1
1 
um prnsanwnlo de cnnr.ili;u,;an, elle quer govrnHH' Rem os 

Va~r· nnrf'JICtS. auligu~ pdrlirlus, <l>>OCiuudo iJOHII.:IlS dt: lOJas a;; opi-
ÜUPI'I'U. -Manoel Fedizanlo de Sonza e Mcllo. I niõcs. , . . . 
A 8 r],, Onllllll'O ;.1\· Ul'!9 0 rnini•trr·i 0 1. d· _ " No mnrqnPz de Paraná enconlmra um acllvo a~1x1har 

dio c obteve demissão : l'oi 
11 

tlll'a 1 ~, . rt a P~ , de~ril t· .. lrlr~a, l.: lo1 m~~ruu para .mctlwr se ultto~gtr este 
COII!'.Ciho 

0 
,.;scor•rln rl. 1\l , 0 •j · r 0 pr CS!l ente r O 1 ;.Ivo pt•la. üt•ourgnursaçao rlos <~nllgos par 1tdu- <Jllc se ai· 

' " • v 1 • rnr .c- . ., r:>gr·t~. . temn <I -yslerna Pleitrl!'al. Collar.~do na nccesRidade de 
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form;.r nm novo gabinete, o Imperador O. Pedro não de
sistia de seu pro~osito. 

" Chamava a prin~ipio o visconde de Uruguay, um dos 
homens mais considera vis do Brasil, pm·a lhe confiar a 
missão de compbr um ministerio; mas, depois de duas 
longnissimas conferencias, o visconde de Uruguay decli
nava a missão que lhe era offerecida; elle não admiltia 
completamente a política imperial para se poder encarre
gar de pratica-la no poder, e para assumir a responsabi
lidade delta. 

u A mór parte do.; chefe~ do partido conservador, os 
Srs. Moúte-A legre, Queiroz, bem corno o visconde de 
Uruguay, pouco acredilavão na duração de semelhante 
systema de fusão universal, e mesmo duvtdavão que hou
vesse vantagem para o paiz nessa miscellanea de todos os 
os homens e de todas as dúulrinas. Sem duvida bastan
tes matizes haviào desmaiado com o tempo; l>astantes 
questões, que punhão outr'ora os partidos em luta, ha
vião sido resolvidas: \ pa.z material reinava no Im-

pe~!0iiavia, com tudo, muito a fazer-s·e ainda: e existião 
ainda Jnuit~s dive1·gencias de opiniões, de sorte que o go
verno não dPveria hesitar em apoiar-se de preferencia 
sobre um parLirlo dedicado sobretudo á ordem e ás idéas 

. de moderação. Tal era o pensamento dos principaes con
servadores, e 'é provavelmente por s~r e;,ssa a sua opinião 
que o visconde dP Uruguay recusa v a entrar em uma com
binação traçada' com outras idéas. 

« Então o I.mperador dirigia-se a um velho servidor, o 
marquez de Olinda, que se prestava mais complacente
mente a realizar a poliliea de seu soberano, e dahi nascia 
um ministr.rio, onde entravão os Srs. visconde de Maran
guape, Souza Franco, Vasconcellos, Coelho e Saraiva. 
Neste gabinele o presidente do conselho e o viscbnde de 
IIJaranguape erão conservadores; os Sra. Franco e Coe
lho re11resentavão o elemento liberal; o Sr. Saraiva era 
um moço de talento e capacidade. 

Desgraçadamente,, afóra as considerações polilicas, o 
ministel'io tinha UtT) defeito primitivo: o marquez de 
Olinda era velho, muitas vezes doente e sem influencia; 
já em f851. fbra obrigado a deixar o ministerio por falta 
<Ie fllrças : o visconde de Maranguape tocava igualmente 
á idade av.ançada; de ha muito eslava fóra dos negocios, 
de sorte que tinha de voltar de novo ao estudo das ques
tões que ia tratar.-" 

a Quando se acaba de lêr este trecho, não se póde dei
xar de fazer esta pergunta: 

" Os Srs. Uruguay e Queiroz ainda pensão hoje que 
nào ha vantagem para o paiz na miscellanea de homens 
e de idéas? , 

11 Ainda não ae1·editão hoje na duração do systema de 
fusão universal? n 

5'!. Gabinete de 8 de Outubro de 1856. 

(Deste g11binete em diaate principiárão os relato
. rios monstros.) 

Guerra.-8.• Presidente do conselho, marquez 
de Caxias. 

Fazenda.-João Mauricio Wanderley, servio até 
4 de Maio de i857. 

Marinha, interino.-José Marra da Silva Para
nhos, servio até 4 de Maio. 

Impel'io.-Luiz Pedreira do Couto Ferraz, servio 
até 4 de Maio de 1857. 

Estrangeiros.-José Maria da Silva Paranhos. 
Justiça.-José Thomaz Nabuco de Araujo, servio 

até 4 de Maio de i857. · 

53. Gabinete de 4 de Maio de 1.857. 

Imperio.-9.• Presidente do conselho, marq11ez 
de Olinda. 

Fazenda.-Bernardo de Souza Franco. 

Estrangeiros.-Visconde de l\lat·angunps. 
Justiça.- Francisco Diogo Per·eira de Vascon-

cellos. 
Marinha. -José \ nlonio Saraiva. 
Guer-ra.-Jeronymo Francisco Coelho. 
A I i dt> .Julho de 1858: 
Gue!'ra, interino.-José Antonio Saraiva. 
Disserào os jorlll!cs: << Prolongaudo-sc o estado 

de molestia do Sr. Jeronymo Coelho, insistio ante
hontem S. Ex. pela sua exoner·ação. Como tarnbem 
o Sr·. Vasconcellos estivesse adoentado, entendôrão 
os restantes membros do gabi nele que devião pedir 
á corl\a que os dis[Jensaase a todos. 

« Sua Magestade mandou chamat• nesse mesmo 
dia o Sr. conselheiro Euzebio, que escusou-se por 
se achai' enfecmo dos olhos. Fot então chamado o 
Sr. Ahneté, que or·gnoisou o gabinete, como se vê
adiante. 11 

54. Gabinete de 12 de Dezembro de 1.858 (Geral). 

Marinha.-10. Presidente do conselho, visconde 
de AIJaelé, ser·vio até 10 de A~osto de 1859. 

Impet·io.-Sergio Teixei1·a de Macedo, idem. 
Estrangeiros.-José Maria da Silva Paranhos, 

idem. 
Justiça.-José Thomaz Nabucu de Araujo, idem. 
Guerra, interino. -José Maria da Silva Pa

ranbos. 
A 12 de Fevet·eiro de 1859: 
Guerra.-Manoel Felizardo de Souza e Mello, 

servio até iO de Agosto de i859. 
O gabinete d.e 12 de Dezembro ped10 no dia 8 de 

Agosto a sua demissão por ter proposto o adiamento 
das camaras, e ser esta medida recusada pela corôa. 

Foi chamado .o senador Silva Ferraz para organi
sar o novo minislerio. 

55. Gabinete de f O de Agosto de 1.859 {Geral). 

Fazenda.-1 i. Presidente do conselho, Angelo 
Muniz da Silva Ferraz (depois barão de Uru
guayana), foi substituído por José Mal'la da Silva 
Paranhos. 

Imperio.-João de Almeida Pereira Filho, foi 
substituído interinamente por Sayão Lohalo, depois 
por José Antonio Saraiva na effectividade. 

Estrangeiros.-João Lins Vieira Cansansão -de 
Sinimbú, foi substiLuido interinamente pelo Para
nhos, e depois ua effectividade por Antonio Coelho 
de Sá e Albuquerque . 

Jusliça.-João Lustosa da Cunha Pat·anaguá, foi 
substituído por Francisco de Paula de Negreiros 
Sayão Lobato. 

Mat·inha. -Francisco Xavier Paes Bart·eto, foi 
substituído por Joaquim José lgnacio. 

Guert·a.-Sebastião do Rego Barros, foi substi
tuído pelo marquez, hoje duque de Caxias. 

56. Gabinete de 2 de Ma1·ço de 1.851. (Geral). 

Guerra.-12. Presidente do conselho, marquez 
de Caxias (depois duque). 

Imp~rio, interino.-Francisco de Paula Negrei
ros Sayil,o Lobato. 

Fazenda.-José Maria da Silva Paranhos. 
Estmngeiros, interino.-José Maria da Silva Pa

ranhos. 

• 
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JustiÇa.-Francisco de Paula Negreiros Sayão 
Lo bato. 

Marinha .-Joaquim José Ignacio (depois barão 
e visconde de Tnbau111a). 

Agricultura, interino.-Joaqnim José Ignacio. 
A 21 de Ahril ele 1861 : 
fmpcrio.-José Antonio Sat·aiva. 
Estt•unhelros.-Anlonio Coelho do Sá e Albu-

querque. · 
Agricultura.-Manoel Fclizartlo do Souza e Mello. 
A 10 do Julho de 1861 : 
Impet·io.-José I!Jefonso de Souza H:tmos (depois 

barão das Tres-Barras), servia até ~4 de Maio de 
1862. 

Estrangciros.-Bcnevenuto Augusto de Magalhães 
Taques;. 

5í. Gabinete de 24 ele Maio de 1862 (Geral)~ 

- lmperio. -13. Presidente du conselho, Z:tcarias 
de Goes e Vasconcellos. 

Fazeuda .-José Pedro Dias ele Cat·valho. 
EsLrangciros.-Carlos Carneiro de Campas. 
Jnstiça. -Francisco José Eurtado. 
i\larinba.-José Bonil'acio do Andrada e Silva. 
Guerra.-Barão de Porto-Alegre (Manoel Marques 

dé Souza).· -
Agricultura.-Antonio Coelho de Sá e Albu

querque. 

58. G(tbinete de 30 de Maio de l.862 (Geral), que canso_ 
lidou a {acr;ao progressista. 

Imperio.-14. Presidente do conselho, marquez 
de Olinda (Pedro de Araujo Lima). 

Fazenda.-Visconde de Albuquerque (Antonio 
Francísco de Paula Hollnnda Cavttlcanli de Albu
querque). 

Estrangeiros. - Marquez de Abrantes {Miguel 
Calmon dn Piu e Almeida). 

Justiça.-Visconde de Maranguape. 
Ma1·inha.-Joaquim Raymundo de Lamare. 
Guerrn.-Polydoro da Fonceca Quintanilha Jor-

dão, rlcpois visconde de Santa Thet•esa. 
AgriculLura.-João Lins Vieira Cansanção de Si

nimblt. 
A 8 de Junilo de 1862: . 
Justiça, inLerino.-João Lins Vieira Cansanção 

de Sinimbú. 
A 8 de Outubro de 1862: 
Imporio, interino.-Marquez de Abrantes. 
A 18 de Novembl'o de 1862 : 
Impel'io.-Marquez de Olinda. 
A 9 rle Fev<!reiro de ·1863 : 
J usliça. -João Lias Vieira Cansanção de Si-

ui mbú. 
Agt•ienltura Pedro ele AlcanLura Bellegai'de. 
A ()'uc Mat ço de 1863 : 
Fazenda, inLer·ino.-MuJ'quez de Abrantes. 
A 6 de Abril de 1863: 
Fazenda.- Visconde de Albuquerque. 
A 8 do mesmo: 
FazeAtla -l\larquez de Abrantes. 
A 12 de Maio ue 1863: 
Guet-ra.- Antonio Manoel de Mello. 

Goes e Vasconcellos, servio até 3t de Agosto de 
1864. 

Imperio.-José Bonifacio de Andrada e Silva, 
idem. 

Fazenda.-José Pedro Dias de Carvalho, idem. 
EsLrangeiros.-Francisco Xavier Paes Barl'eto, 

fallo.:nu a 28 de Macço de ·1864. 
Marinha.-João Pedro Dias Vieit·a, servio até 31· 

de Mal'ÇO de 1864. 
Guerra.-José Maeiano de MaLtas. 
Agt•iculLurn.-Domiciano Leite Ribeiro. · 
A 31 deMarço de 1861:: 
Estr·angei ros .-João Pedl'O Dias Vieira, ser·vio 

até 31 de Agosto de 1864. 
Marinha.-Francisco Carlos de Araujo Bl'usque, 

idem. 

60. fl:abinete de 3·1 de Á.go!to de :1864 (Geral). 

Justiça.-16. Presidente do conselho, Francisco 
José Furtado, servio até 12 de Maio de 1865. 

Jmperio.-José Liherato Bar·roso, idem. 
,.Fazenda. -Carlos ·cameiro de C11mpos, idem. 
Estl'angeit·os,.i uterino.-Cal'los Carneiro de Cam

pos, foi substituiuo pelo senador João Pedw Dias 
Vieira. 

Marinba.-Fruncisco Xavier Piulo Lima, servio 
até 12 de Maio de 1865. 

Guorra.-Hcnrique de Beaurepaire Rohan, servio 
até 11 de Fevet·eiro de 1865. 

Agl'icultura.-Jesuino Marcondes de Oliveira e 
Sá, sel'vio até 1~ de Maio de 1865. ' 

A 12 fle Fevereiro de 1865 : · 
Guena.-Visconde de Camamú. 

61. Gabinete .de 12 de /fi aio de 1865 (Geral). 

Imperio.-17. Presidentê do conselho, mar<:luez 
de Olinda, set·vio até 3 de Agoste de 1866. 
.· Fa.lenda.-·José Pedt·o Dias de Carvalho, servio 

até 3 de Março de 1866. 
Estrangeiros, int.erino. -José Antonio Saraiva, 

servi o até 27 de Junho de 1865. 
Justiça.-José Thomaz Nabuco de Araujo, servio 

até 3 de Agosto de 1866. · 
Murinba.-José Anton]o Sarniva1 servi até 27 

de Junho de ·1865. 
Guerl'a.-Angelo Muniz da Silva Ferraz (depois 

harão da Uruguayana). 
A-gricultum._:Antonio Francisco de Paula Souza, 

servia até 3 de Agosto de 1866. 
Estrangeiros. -Havia sido nomeado Francisco 

Oclaviuno de Almeida Rosa, qu~ não aceitou. 
A 27 de Junho de 1865: 
Marinha.-Ftancisco de Paula da Silveira Lobo, 

servia até 3 de Agosto de 1866. 
Estrangeiros.-José Antonio Saraiva. 
A 3 de Março de 1866: 
Fu.zenda, interino.-Francisco de Paula lia Sil

veira L0bo. 
A 7 de Mat·ço ue 1866: 
Fazenda.-João da Silva Carrão. 

62. Gabinete de 3 de Agosto de 1866 (Geral), que propôz 
a abolição da cscravatu ra e votou contra !l liberdade 
do ventre . 

59. Gabinete de 15 de Janeiro de 1864 (Geral). F:azenda.-18. Presidente do conselho, Zacarias 
de Goes e Vasconcellos, servio uté 16 do Julho de 

Justiça.-15. Presicl~nte do eonselho Zacarias de 1868, sendo substituído pelo visconue ItalJoraby. 

L-~------------------~-----•----------------------------------------------------------------
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Imperio.-José Joaquim Fernandes Torres, ser
vio até i6 de Julho de 1868, sendo sui.Jstituido por 
Paulino José Soares de Souza. 

Estrangeiros.-Mat'Lim Francisco Ribeiro de An
drada, servio até 27 de Outubro de 1866, sendo 
substituido por Antonio Coelho de Sá e Albu
querque. 

. Justiça.-João Lustosa dn Cunha Paranaguá, ser
Vlo até 27 de Outubro de 1866, sendo substituído 
por MarL1m Francisco Ribeiro de Andrada. 

Marinha.-Affonso Celso de Assis Fi"ueiredo 
servio até 16 de Julho de 1868. 

0 
' 

Guerra.-Angelo Muniz da Silva Ferraz, servio 
até 9 de Outubro de 18ti6. 

Agricultura. -Manoel Pinto de Souza Dantas 
servio até 16 dt> Julho de 1868. ' 

A 9 de Outubro de ·1866 : 
Guenn, interino.-João Lustosa da Cunha Para

naguá, senio até 27 de Outubro de 1866. 
A 27 de Outubro de 18li6: 
Guert·a.-João Lustosa da Cunha Paranaguá, set•

vio até 16 de Julho de ·1868. 
Justiça.-Martim Francisco Ribeiro de Andrada, 

idem. 
Etitrangefros.-Antonio Coelho de Sá e Albu

querque. 
A U de Dezembro : 
E-trnngeiros, interino.-João Lustosa da Cunha 

Paranaguá, servio até 14 de Abril de 1868. · 
A 14 de Ahril de l8ô8: 
Estr·angeiros. -João Silveira de Souza, servia até 

i6 de Julho de i868. 

63. Gabingte de 1.6 de Julho de 1.863 (Geral). 

64. Gabinete de 29 de Setembro de i870. 

(Gabinete de transição.) 
Estrangeiros.-20. Presidente do conselho' José 

Antonio . Pimenta Bueno (visconde de S. Vic~nle). 
Impet·;o.-João Alfredo Corrôa de Oliveira. An

drade. 
Justiça.-José Iidefonso de Souza Ramos (barão 

das Tres Barras). 
Fazenda.-Francisco de Snlles Torr·es Homem. 
.i\lar·inba.-Luiz Antonio Pereira Franco. 
Guerra, intel'iuo.-0 general João Frederico Cal

dwell(*), se1·vio até 9 de Novembro em lugar do vis
concle de Pelotas, que recusou a pasta, sendo de
pois nomeado effectivo o deputaclo Raymundo 
Fer1·eira de Araujo Lima. · 

Agriçullara.-Jeronymo José Teixeira Junior. 

65. Gabinete de 7 de Março de 187i( .. ). 

Fazenda.-21. Presidente do conselho José Ma
ria cht Silva Par·anbos (visconde do Rio-B:·anco.) 

Imperio.-João Alfredo Con·f:a de Oliveira An
drade, que conlinuou no ministerio. -

Justiça.-Ft•ancísco de Paula Negreiros Sayão 
Loba to. 

Etilrangeiros.-Mnnoel F1'nncis1~0 Corrêa. 
Guerra.-Domingo~ José r ogueira Jaguariue. 
Marinha.-Manoel Duarte ele Azevedo. 
Agricultura.-Theodoro Machado Fl'eire Pereira 

da t)il va. 

ADVERTENCIA 
Com a creação da guarda de hom·a termino a bis-

Fazenda. -i9. 
de Jtaboraby. 

Presidente do conselho, visconde· tvri:< contemporanea, desde a organisação do pri
meir·o gabinete ministerial no Brasil, no dia 10 de 
Março de -1808 até a f'u o dação de~--lrnp~rio, no dia i " Imperio.-Paulino José Soares d€ Souza. 

Estrangeiros. -José Maria da Silva P:tr•anho!'õ 
(depois vi~conde do Rio-Branco), que, i nJo em 111is
são ao RIO da Prata, ticou interinamente com a 
pa!'õla o ministro da marinha, servio at'é 1 de Feve
reiro de 1869. 

Jusliça.-José Martiniano de Alenear servio até 
W de Janeir·o de Hl70, sendo substituido por Joil
quim Octavio Nebiac;. 

Mat·iuha.-Baráo de Cotegipe. 
Guerra.-Barào de Mu1·itiba. 
Agricultura.-Joaquim Ant'io Fernandes Leão 

servio até i5 de Dezembro de 186:J sendo substi~ 
tuido interinamente pelo ministt•o d~ Irnperio. 

A J de Fevr.reiro de 1869 : 
_ Estrangeiros, in.tel'ino.-Barão de Cotegipe. 

A i5 de Dezembro de 18li9 : 
Agricultur·a, interino.-Paulino José Soares de 

Souza, servio nlé tO de Janeit•o de 1870 sen1io 
substituído por Diogo Velho Cavalcanti d~ Albu-
querque. 

A 10 de Janeiro de 1870: 
Justiça.-Joaquim Octavio Nebias. 
Agricultura.-Diogo Velho Cavalcanti de Albu-

querque. 

de DezembJ•o de 18:!2. · -
Tendo eu escripto a historia minuciosa da trasla

cluyão da C.ÔJ'le portu~ueza para o Brasil, que faz 
ohJ elo do 1• tomo da 2• par'Le da minha Chorogra
phi'!' Historica, ~om o pf'esente livro julgo !er offe
reta.lo uos estu1lwsos das causas do Brasil o traba
lho mais compiPto que poJeriào desejar. O que 
exponho é fundado em documentos. 

O 2• e 3• tomos, que complrtar·áõ o meu traba
lho, serão a histo1·ia elo Bl'asillmpet·io e a conti
nua~ão elo ministerio Anurat!a até o dia 17 rle Julho 
de 1823, que dcixa,·ci no Apostolado e seguirei com 
a hi<;t.oria Jo Bt'.ttiil nos minislet'ios seguintes até o 
de 7 de Março de 187i. 

Se até a cnnclusão do presente escriplo se orga
nisarem novos gabinetes, continuarei a fallar delles 

r , ' contorme me1·ecerem, 1sto é, ou louvando suas vir-
Ludrs e luzes, ou palrnteando e censurando seus 
ert·os politicos e administrativos. 

n Quando tratar deste ministerio, fallarei de espaço 
acerca doa relevautes sorviços fe1Los ao Brasil por esse 
IJenemerito general. 

("') A re>peiLo deste gabinete e do de 16 de Julho sé
rias considerações farei opportuoamente. 

:FIJY.r DO l?RIJM:EIRO TOJM:O 

~----------------------------------~--------·~----------------------~ 



AO BEN EVOLO LEITO'R 

Uma obra tão volumosa, oomo a presente, não podia sahir isenta de erros typographicos, e por 
isso peço para elles a benevolencia do leit(lr. Se o favor publico (igual ao que tenho recebido com as 
outras obras) me permittir nova edição, esforçar-me-hei em reparar os erros, que me não foi possível 
eyjtar na presente edição, como, por exemplo : 

Na pag. 132, 2" columna-com a morte do conde de Linbares, etc.-lêa-se-com a morte do 
conde de Anadia, etc. 

Na pag. 20 foi sopprimida por engano a seguinte nota : 
<< lgnacio Accioli refere que o conde de Palma fôra para Nazareth, n uma testemunha presencial 

u me affirmou que" o conde de Palma, para lhe ficar mais favoravel o embarque, retirou-se para o 
<< Bomfim. » 

Na pag. 391, 2• colnmna, foi lambem supprimida por engano a seguiníe nota : 
<< Na sessão do dia 4 de Outubro de :1822 foi o Príncipe D. Pedro (f" Imperador); Guatjmozin, pro

c< clamado grão-mestre da maçonaria; e José Bonifacio, tomando este acontecimento como afl,'onta ao 
<< seu orgulho, abandonou o Grande Oriente, e, com seu irmão é amigos, forão crear e installar o Apos
(( tolado. Em Portugal, quando se fallava no nome de José Bonifacio> dizia-se: -Não lhe tirem o poder 
cc e cubrão-n'o de lisonjas, que o levaráõ para onde quizerem. )l 

L-----~--------------------·~--------------------------------------------------~ 



IN DICE DO TOMO I 

DEDICATORIAS 

Ao marquez de Olinda, pag. lll. 
Ao conselheiro Marcellino de Brito, png. m. 
A Mr. Ferdinand Diniz, pag. 1[). 
Carta poliLica ao conselheiro DI'LJtnmond, pag. IV. 

TEXTO 

Constituição mineira de 1781:l, pag. 1. 
Sociedades secretas, pag. 16. 
Revolução de Portugal de 24 de Agosto de 1820, 

pag. 16. 
Lista nominal dos membros do Synedrio, ou associação 

qué preparou, e produzio em resultado, o dia 24 de 
Agosto de 1820, pag. 17. 

As côrtcs geraes de Lisboa, depois de installadas, no
mêão uma regencia, pag. i 7. 

Revolução do Parã do 1o de Janeiro de i821, pag. 17. 
- da Bahia do dia 1 • de Fevereiro de !821, 

r.ag. i8. 
As villas elas Alagoas e Maceió são as primeiras loca,lida

dcs quo negão obediencia ás cõrles de Portugal, e se 
declarão em favor da independencia do Brasil, pag. 20. 

S. i\1. el rei D João Vl uão se descuidou em tomar vro
videncias para prevenir os effeitos da revolução de Por
tugal, pag. 20. 

Juramento da constituição no dia 26 de Fevereiro de 
1821, por um movimento revolucionario no Rio de Ja
neiro, pag. 21. 

.Ministerio do dia 26, pag. 21. 
Auto do juramento da coslituição, pag. 22. 
Juramento, pag. 22. 
Constituição de Hespanba. pag. 22. 
Su_a Magesln.dc, llepois dn manifestação do povo, teve 

Hlé!:s de d1ssol_ver as cô1·tes rle Lisboa, pag. 45 . 
Hcumao dos ele!lores.na praça rio commcrcio no Rio de 

Janeiro, pag. 45. ' · 
Decreto da adopção da constituição hespanbola, pag. 47. 

- annullawlo o decreto do dia 2i, pag. 48. 
lnstrucções a que se refere o real derreto, e creação de 

um conselho de Estado, pag. 48. 
Pr(;ln~ios para a vingem ele Sua .Magestade para Lisboa, 

pag. , 9, 
1::1-rei aos haJ1iLantes do Rio "" ,Taneiro, pag. tt9. 
Parlida do rei para Lisboa, !Jag. 50. 
O Print:ipe 1\egenle proclama aos habitantes do Brasil, 

pag. oO. 
O prirn~i~·~~. acto ~o Príncipe llegento, depois da part ida 

do re1, 101 desfe1tear iiO ex-iotendcntc-ger.d ·de policia, 
pag. ~0. 

Providencias que se tomárão, pag. 51. 
Estado de S. Paulo em 1821, pag. 51.. 
Revoluç;Io de ~6 de Fev~:reiru de 1821 no Rio de Janeiro 
~g.~ ' 

Depob ~o dia 26 de Fevereiro de 1821 a v parecem idéas 
repnbl1canas, e são presos varias indivíduos como 
conspiradores, pag. ~8. 

Decreto perdoando os conspiradores, pag. 58. 
Physionomia do Rio de Janeiro depois dn parti:la do rei 

e qualidades deste soberano, pag. 59. ' 

O Prlncipr Regente manda proceder ãs eleições para de
putados ã constituint-e de Lisboa, pag. 59. 

Desavenças entre o conde dos Arcos, e o conde de Lou-
zan, pag. 60. • 

Episodios do dia õ de Junho de 182!, pag. 6:1. 
Prisão do conde dos Arcos no dia 5 de Jun!Jo de 1821, 

pag. 62. 
Decreto do dia 5 de Junho de 1821 creando uma junta 

provisoria, pag. 63. 
Relação dos ministros de Estado do dia 5 de Junho de 

1821, pag. 63. 
Decreto approvando os membros da junta proposta pelo 

povo e tropa, pag. 63. 
Rel~ção_ das pessoas eleitas pam deputados da junta pro

VISOrla, pag. 63. 
Aviso de 7 de Junho mandando jurar as bases da consiJ-

tnição, png. 6~ . 
Proclamação, pag. 64. 
Outra proclamação, pag. 64. 
Soffl:i1uentos d'o conde dos Arcos, pug. 64. 
Officios da junta provisoria da Bahia ao solJcrano con

gresso em sessão de 7 de Agosto, pag. 65. 
Termo de segurança do conde dos Arcos, pag. 65. 
Os me_mbros do Synedrio, com a idéa de recolonisar o 

Bras1l,. promovem a trasladnçflo da côrle portugueza 
para L1s1Joa, pag. 66. 

El-rei D. João VI uhega á Lisboa no dia 3 de Julho de 
J 322, ás 9 hora~ da 111anbã, pag. 67. 

fielalurlo da deputação que fui a bordo da ri<\o v. João VI 
frlicilar a Sua Magestadf', e da outra que o foi e perar 
no paço das côrtes, pag. 67 . 

Relatario da dr.pntação que no dta 7 foi romprimentar a 
, Sua Magestade a Qneluz, pag. 69. 
Discurso mandado lêr por Sua MageHtade na sessão do 

dia 4 de Julho de 1821 em resposta ao que lhe dir1gio 
u p1eSJdeu Lo das cõnes geracs ex li aurdinarias e cons
LÍLUintc da uação portugueza por occasiào do juramento • 
prestado pur '3uu MagPst<Hie ás IJases da constituição, 
pag. 70 

Prol'lamação da~ r.õrtes geraes e exlracn·dinnrins da na
~ão portuguPza nos hahitantés do Brasil. pag. 71. 

Planos da recolonisaçãn do Brasil, expedição de tropa 
pnra n Rio 11P Janeiro, pag. 73. 

l:laile !l.u dia 24 de Agosto Je 1821 nu tlleutro de S. João 
annivebanu ua revolução Je l'orlugal, pag. 73. ' 

O baile du tlia 24 de àgostg deu a conhecer o estado do 
e,J,il_-i~o pulJiie? dos IHlciou~es do Bra;il, pag. 74. 

O esp1rllo putlrco no Brasil t'lll relação a PO!'lUf.(lll vai 
mudando de facJ:>.~PPdro aos numinenses, pag. 74. 

As côl'lPs ,, o goveruo de Lisboa mudau o ministerro no 
dia 7 ele Setembro de 1821. 

E' creado u laço nacional po1·tuguez pela lei de 23 de 
Agosto de 1821, pag. 75. 

Lista uoJ.D111al dos depulados tlo Brasil il Hssembléa cons
tituinte de Lisboa de :1821 a 1823, pog 75. 

Gontc~ta~~es ban<~e~ das ~órtes de Lisboa, pag. 76. 
Os ncgou~s poiJllcos. vao-se enca111iuhunJv para a inde

J.Icnuenclu do Bras1l -Creão-se as juntas provisorias, 
pag. 77. 

O sen~do da camara projrcta um mouu111ento no largo do 
f\oi'IO, qu,. perretue a memoria do diu 26 de Fevereiro 
de ill:ll, pag. 77 . 

• 

• 



II INDICE 

O senado da camara pede mudança de nome para o largo 
do llocio, tJag. 77. 

Ratificação da acclamacão do Principc Reg!'ntP, prolector 
e defensor perpetuo e constitucional do Tmperio do 
BrasiL-Termo de vereação de 1.3 de Mai" de 182!, 
pag. 78. 

O Pl'incipe dá conta a el-rei seu !'ai dos acontecimentos 
do dia 5 de Junho, pag. 78. 

A maçonaria OfJ Hio de Janeiro se reorgani~a para tomar 
partelnos nl'gocios do Brasil, pag. 79. 

Loja Commercio e Artrs, pag. 79. 
- União e Trunquillidade, pag. 80. 
- Esperança rle Nictheroy, png. SO. 

Luiz do r.ego leva um tiro em Pernambuco no dia 21 de 
Julho de 182~. pag. 80. 

Chega no Rio ele Janeiro no dia 9 de Dezembro o brigue 
Infante D. Sebastillo com os ilecretos ,.ara a relirada 
do Príncipe R<'gente do Rio de Janeiro. -Artigos de 
officio, pag 81. 

Po1·taria uo Príncipe á commissãu militar, pag. 82. 
O Prineipe Regrnte modifica o ministerio e proclama aos 

fluminenses, pag. 83. 
Os deputados de S. Paulo partem para Lisboa, pag. 8ft. 

- - - levão inslrucções do grvernõ 
provisorio para se conduzirem em relação aos interes
SC'S uo Brasil, pag. 8ft. 

Os decretos para a retirada du Príncipe farão a luva lan
çada pelas côrtes de Portugal ao Brasil pa1a accele1;ar 
a sua emancipação palitica, pag. 86. 

A noticia da revolução chegou ao Rio de Janeiro no dia 7 
de Outubro (Gazeta de Lisboa de 19 de D,.zembro de 
i 820), pag. 87. 

Reuniões em rasa do capitão-mór Rocha na rua da Ajuda 
o. 6lJ, e no conveuto, para n revolução do Brasil, e 1·es 
posta do Sr. D. Pedro, png. 87. 

Pedro Dia~ Paes Leme chega a S. Paulo, pag. 87 . 
O PrinctpP escrel'e a el-rei no dia 1.0 de Dezembre, com

municnntlo-lhe que deixa o Brasil, pag. 89. 
A maçonaria tomou uma parte muito acliva na indepen

dencia do Brasil, pai{. 90. 
Chega a resposta de S. Paulo, e é divulgada por toda a 

cidade, pa~. 92. 
Physionomia da Bahia e de Pernambuco em relaçiio á in

dependencia do Brasil, pag. !l3. 
Preluuios parn o dia 9 de Janeiro de 1822, pag. 9ft. 
Episodios que precedêrão ao dia 9 de Janeiro de 1822, 

pag. 9lt. . 
Mnnif~sto do po\'O do Hio de Jnnl'iro sobre a rcsidencia 

de S. A. l'lcal no Brasil, di'rigido ao senado da camnra, 
pag. 96. 

• Dia 9 de .Janeiro de 18:!2, pag. 97. 
Auto de vereac;ão do dia 9 de Janeiro de 1822, pag. 99. 
Ellitaes, pilg. iOO. 
Discurso uo Sr. José Clemente Pereil'a sobre o patriar

charlo da jndepPndencia do Brasil, pag. 100. 
A tropa pot'Lugueza se revolta no dit. i'l de Juneiro, 

pag. 101. 
Outras particularidaues que se derão na noite do dia 11 

de .Janetro, que já mencionei na biographia do conse
lheiro Drummond, pag. 102. 

A tropa portugueza pas~a-se para a Praia-Grande, 
pag. 103. 

Munifestll aos ci ladãos do 1\io de J<tt)eiro, pag. 10ft. 
Proclamação em 16 de Janeiro, png. 1.05. 
Contra proclamação, pag. i06. 
Resposta de-nm brasileiro constiludonal-á ordem do 

dia de 1ft de Janeiro, ~offerecida nos soldados da divisão, 
pag. 107. 

I~odiller<'nça do ministeJ·io e auseocia de José Cl<'menle, 
pag. i08. 

A dil'isão auxiliadora na Praia-Grande vê-se em graves 
apuros, pag. 108. 

Divisão porlugurza auxiliadot a.-Carta das praças J'cla
cionauns para baixa do serviço por portaria de S. A. 
1\eal, pag. 109. 

Representar,ão dirigida a!'. A. Real, pag. ~H. 

• 

f 

O ministro Francisco José Vieira é instado para ficar no 
Brasil, e nfw aceita a proposta que se lhe faz, pag. 112. 

l\Iarchão tropas de S. Paulo e \tinas para augmeolar a 
força do Rio de Janeiro, pag. i13. 

O Principe orgaoisa o ministerio Oe 16 de Janeiro de 
1822, pag. i13. 

O Príncipe escreve ao rei seu pai, e lhe dá conta de todo 
o occorrido, pag. H3. 

ChPgão noticias de Pernambuco, e é mandado o Sr. Drum
mond para alli, pag. 11ft. 

Virtntles ci~icas.-Chegada e recepção das deputações 
de S. Paulo a felicitar o Príncipe pela resistencia aos 
decretos de 29 de Setembro de 18\!t, pag. 11.5. 

Representação de s. Paulo, pag. 116. 
Prelndios para a guerra do Madeira, pag. H9. 
E' eleita nova junta, pag. 12L 
A camara da Bahia se reune para verificar os poderes 

conferidos ao general Madeira, pag. 123. 
Parte que das ocr.urrenr.ias dá n el-rei Ignacio Luiz Ma

deira de Mello em ~3 de Feveteiro, pag. 12ft. 
Officio do general !\ladeira, redigido em 7 de Março, 

pag. 126. 
Começo da guerra entre o general )ladeira e a força bra-

sileira, pag. 128. · 
l\lorte da abbadessa do convento da Lapa e do· ancião José 

Bento, pag. 129. 
Os sitiados do forte de S. Pedro, receiaodo t1·aição, reli-

. rão-s~ para o recoocavo, pag. 1~9. . 
Gabinete~ ministeriaes.-Hisloria dos mioisterios e dos 

aconlecimnntos que se derão em cada um dclles, 
pag. 130. 

Sentença, pag. 13!. 
Mini~terio no Brasil desde 1808 até \821..-Gabineles or
. ganisados no dia 10 de Março de 1.808, pag. 132. 
O condetde Anadia, pag. 132. 
Aono de 1810 a 1817.-D. Fernando José de Po1'lngal e 

Ca~lro, conde de Linhares.-D. João de Almeida Mello 
e Castro, ronde das Galvêas, pag. 1.32 . 

Conde de Linhares, pag. 133. 
Ueelal'ação de guerra á França em virtude do manifesto 

do i• de 1\Ialo de 1808.- Conquista de Cayeooa, 
pag. 131>. 

Parte a expedição no dia 8 de Outubro de i80R, pag. 136. 
Descripção ,gcograpldca da costa da Guyana Portugueza, 

desde a praça de S. José de Macapá até os limites con
finantes com a colonia franceza, pag. !36. 

Entra a expedição no rio Oyaporh ou de Vicente Pinson, 
pag. 139. 

Extracto de um officio do tenen1e-cot1onel Manoel Mar
ques, datado do quartel de Aproack a 29 de Dezembro 
de 1808, dirigido ao Exn1. governador do Pará, 

. pag. 139. • 
Segundo officro do capitão Yeo ao tenente-coronel Manoel 

t\larques, p11g. 1lt0. 
Capitulação proposta por M. Hugues, pag. 1.42. 
Notas necessól'ias a alguns artigos do tratado, pag. 143. 
Capta de um officio dirigido pelo tenente-coronel Manoel -

i\larqnes, commaodan1e em cayenoa, ao Exm. governa· 
dor uo Pará, pag. 1ltlt. 

Offir.io ao general Ilngues, pag. :145. 
Copia das instrucções do ministro da marinha fl·anceza a 

Mr. Lahalle, png. 1ft5. 
Copia de uma carra do capitão Yeo ao Sr. Sidtwy Smith, 

pag. 1ftG. 
Os IJJ·asileiros lomãn po~se de Cayenna no dia ift de Ja

neiro de 1809 e proseguem em seu governo. pag. 1ft6. 
llillificação condicionul elo capilfío-general do Pará á ca

pitulação de Caycnna, pag. 1ft8. 
Reflexões sob1·e a conquista de Cayenna, pag. :l.ft9. 
l{otetro da costa de A raguary até o rio de Vicente rinson, 

pelo nome de terra de Guayaporo, que mandou fazer 
o capilão-commandaole João Rodrigue~ do Amaral por 
ordem do gcn!'ral o eapitão-general uo Estado João da 
Maia da Gama, indo o dito capitão commaodanle are
conhecer a patagem onde estavão os marcos das terras 
de Portugal, pag. 1ft9 • 



) 

INDICE 111 

Descripção da meJalha que se mandou cunhar por oeca- Denuncia da l'C\'Olnção de Pernambuco, documentos ori-
siilo ela conquista de Cayl'nna, pag. 152. . ginae Pxistenl•·s no gabinete de Thomaz Antonio de 

Resolução acerca dos soldados que cstiverão em Cuyenna, Villa- ·o,•a Portugal, pag. 177. 
pago. 153. Cm·las :~nonynws de denuncias, pag. 177. 

Segunda consulta, pag. 153. C~ a de 1\aymun lo Jo é tia Cunl111 i\lallos, pag. f 81. 
UestJiuçilo, pag. 153. Abolição de trihntos.-Prorlamações, pa~r . 1X1. 
Officio lle 5 de AIH'il de 1816, que nullifica o distinclivo Hodrigo .losé .F(HTPira Lobo, ch• fede divisão da armada 

para Mtmoel José Xavier Palmeiriru, pa~. 153. real, commandanle da esquatfra do norte. aos habitao-
A g11a1·nição ele Cnycnna tellla insuho1·dinar-se, pag. ~ 53. tes da capitania de Pernambuco . - Proclamnt;ão, 
E' nomeodo o desembargado!' João Severiano l\1aciel da pag. 184 . 

C••stH para intendente-geral de C;tycnnu, pag. 1M. Ordem do dia do condê dos.Arcos, pag. 18f"i. 
Manoel àlaJ'qnes volta com o titulo de goveJ"nador mili- Condições o1Terec11las ao commandaule do bloqueio pelos 

rar de Caycnna, pag. l.54. mcmb1·os elo governo provisorio, pag. 185. 
Caycna é rcslitnida ao governo francez, pag. 155. Condições do commandanle do bloqueio para entrar em 
Carla do conde de Funchal ao governador militar de Pernambu•·o, pag. l.85. · 

Cayena, png. 1õ5. Intima~itO ult1ma ao commandante do bloqueio de S. 1\I. 
Carta ou aviso do marqucz de Agninr, enviando a ordem Fid~lissirna, defror,le ue Pernambuco, pag. 186. 

régia ao governador de Goyanna para entregar a Ullima tleci>ão do commmdanle do bloqueio, pag. 186. 
mlliSma colonia aos comruissilrios francczeg, pag. 155. Alagoas.-Copia dn car1a do conde dos Arcos ao tenente-

Cal·ta régia a que se refere o aviso do marquez de Aguiar, coronel Antonio José Victorino llorges da Fonceca, 
pag. 156. comlllandantc que enlão era das anuas da comarca das 

Copia do aviso do mar:;ruez de Aguiar ao intendente geral A lagoas, pag. 186. 
da policia de Guyana, o desembnrgador João Severiano ~rhomaz Antonio de Villa·Nova Portugal, pag. 187. 
Maciel da Costa, pag. 156. Silvrslre Pinheiro l•'eneira, pag. 1.87. 

Nota diplomntica do governo portugnez ao emhaixado1· de Ct!nspinu:ão em Lbboa para acclamar rei de Portugal o 
França duque de Luxembourg sobre a entrega da duque de Caduval, pag. 203. 
Guyana Franceza, p~g. 156. Elevação do Brasil a reino .-Duquc de Palmrlla, nag . 203. 

Nota do embaixador da França ao marqne1. de Aguiar, Falia do pr~s1denle do senado da camara do l\io de Ja-
pag. 1.56. neiru a S. A. R. o Priucipe Regente, aos 2 de Dezem-

Carta do encarrf'gado de negocias Brito ao governador bro de 18l.S, pag. 203. 
militar da Guyana, pag. 157. Respo. ta elo Print:ipc Hegente, pag. 204. 

Offici~ dos plenipoteuciarios portugnezes, t>scriplo em Accurdão do senado da~ama~·a, pa~ .. 204.. . 
Pans, ao goVtlrnador militar da Guyana em 8 de Se- Resposta do duque de RIChelteu, mm1stro e secJ'elano de 
Lembro de 1.81.5, pag. 157-. . I ~stado. dos negocios estrangeiros de . . . l\1. Chrislianis-

Tralado entre s. M. el-rei de França e Nuvana e s. M. s1ma a nota do encarregado de negoCIOS de Portugal, 
el-rei de Portugal, do Brasil e dos Algarves, concluido pag. 205. 
e!ll P.aris em 28 de Agosto de 18:1.7, pag. 158. · A divisão_ au~iliadora, commandada por Jorge de~ ville~, 

Arl1go ~eparado, pa~. 159. na PJ~al~·t;rande, .tenta marchar por terra e se n· umr 
Acto da l'estituição de cayenna, pag. 1.59. ao Made1m na Bahia, pag. 206. 
Má fé do novo governador francez, pag. 160. Editaes, pag. 209. 
Fazenda da Gabriella, pag. 160. Proclam<~ÇitO de 4 de Fevereiro de 1822, pag~ 209. . 
Proclamação do intendente de Cayenna, pag. t60. O Prulclpe Regente manda suspender o SitO.-Ed1tal, 
O gove~·nador Manoel Marques e o intendente-geral Joãq, pag. 2ll9 •. 

Se\'el'lano Maciel da Costa sahem de Cayena pag. 1.61. Ordem do d1a, pag. 210. 
Cidade ~e Cayenna de :1.808 a 1818, pag. 162.' Jorge ~e. ~villez .e. os officiaes commandantes ~os ~orpos 
São privilegiados os senhores de engenho a não se1·em da d1v1sao aux1hadora de Portugal representao as côr-

cxecutud~s por dividas nas suas prop1·iedades e lavou- tes de Lisboa, pag. 21 I. . . . 
ras, e stm em uma parte dos rendimentos della, Os planos ue Jorge de Avlllez para adwr a sua parltda 
pn.g. 162. para a ~ut·opa, á esp~ra das forças d_e Portugal, falhá· 

Novas providencias para melhorar o estado do Brasil, rão.-~ forçad? !1~ dia 1.0 de Fevereiro de 18i2 a eut-
pag 162 barcar com u d1V1sao, pag. 212. 

· · . ~ Transportes que conduzirão a divisão auxiliadora e nu-
O ~onde da Ponte, gov~rnado1· e capltao:-~eneral da Ba- mero de pessoas que conduzirão para Portugal pag. 

h1~, morre naquella c1da~e a 4 de Ma10 ele 1809, de- 2·13. ' 
pots ~e um governo de ma1s de 4 annos, pag._ i_64. ~ Proclamação, pag. 214. 

A ~alua passa a ser governada por uma admm1straçao Carta do Príncipe Regeo le, escripta a el-rei seu pai, 
lnna, pag. 168. pag. 21.4. 

Os lavradores e enroladores de tabaco da villa da Cachoeira Proclamação, pag. 214. 
(hoje cidade), na capilania da Bahia, ollerecem donati- Cartas do Princ1pe Hcgente, pag. 215. 
vos. pecnniarios para soccorrer Portugal, pag. t69. Officio do ministro da guerra do Brasil ao de Portugal, 

No d1a i6 de Dezembro de 180U abria-se a bibliotheca que acompanhou a àivisão auxiliadora, pag. 216. 
dos guardas marinhas no Rio de Janeiro, pag. 169. O Príncipe Hegente no dia 17 de F~H~reiro proclama aos 

A tyrannia feita á inlelligencia é transplantada para o haiJilantes do Rio de Janeiro, pag. 217 . 
.Brasil e nelle expira, pag. 170. Discurso, pag. 218. 

Ministerio de 23 ele Jo.nho de 1817 a 1821., pag. 1.70. Proclamação, pag. 21!>. 
Conde da Barca, pag. 1.70. !\'Jorte do Principe da Beira D. João no dia 4 do Fava-
Documento rese1'1•ado e importanlissimo, pelo qual o reiro de 1.822, pag. 2l.9. 

Príncipe Regente se queixa a el-rei de Ing!at~rra de No dia 9 de Março chegou ao Hio de Janeiro a llívisão de 
lord Strangfurt.-Carta. de S. A. R. o Prmc1pe Re- Fnmcisco Maximiliano de Souza pog. ~21. 
gente de Portugal, depots o S1·. D. João VI, a S. A. R. . . , ' . . 
o Príncipe Regente da Grã-Bretanha, depois Jorge IV, O Prmc1pe Regente da conta de tudo a el-re1 seu pa1, 
pag. i70. pag. 222. 

João Paulo Bezerra, pag. 171. O commandante da esquadra Frn~cisco M~ximiliano de 
Conde dos Arcos, pag. i 71. de Souza, logo que chegou á Ltsboa, fOI processado, 
Carl.i de Antonio Carlos a José llouifacio, pag. 176. pag. 223. 

- - .a Martim Francisco, pag 176. lnstrucções secretas que recebeu o chefe dellivisão Frau-
de Luiz Paulino ao conde da Barca, pag. t76. cisco Maximiliano de Souza, pag. 22!1. 

56 

• 



•. 

lV INDICE 

o Príncipe Regente no dia 2S de Março de 1822 partio 1 Juramento do~ p~-o~uradores gerae_s, pag-, 257. 
para Minas -Decreto, pag. 2-:14. • - rios mtmstros e secretar10s de F-stado, pag. 257. 

PatHgt·uphos dn carta de lei do to tle Outuhro tle !821, O ministerio pede a convocação de uma assembléa, 
pE-los quaes S. A. R. o Príncipe Ht>gente maneia proce- · pag 257. 
de1· á nova eleição do governo da pt·ovincta de Minas- José \!arrano aos fluminenst>s, pag. 258. 
Gcr~es, segundo o decreto de 23 de Março de 1822, Decreto, pag. 258. 
pag. 230. Para o governo provisorio da província de Pt>rnambuco, 

Artigo do officio, pag. 230. paf! 25\). 
Pt·oelamar:ão, pag. 23l. Der.reto, pag. 25!J . 
Minas -Geraes, pag. 232. . Offic:ios e documentos dirigidos its côrtes pelo general 
Chega ao Llio de Janeiro D. Lucas José Obes, deputado de l\1~rleira, pag. 259. 

Montevidéo, pag. 2'23 . Relaçlío dos officiaes promovidos pelo Exm. governador 
A incorporação de ?.lontevidéo ao Brasil e retrospecto das interino das al'tl.\as llrsta pro,incia, pag. 260. 

republicas americanas, pa~. 233. OUiciaes do regimento de artilharia de linha pt·omovirlos 
Deploravel estado de Buenos-Ayrrs, pag. ~34 ás graduações dos postos tmmediatos, por portaria dt' 
São nnmearlos os procuradores de provincias.-0 perio- 10 de Fevereiro de i822, png. 26-1. 

dico Re1 erúero, pag. 235. Esses doc:umrntos são remeti idos, em sessão de 29 de 
Os pemambuc;t nos residentes na côrle tio Rio de Janeiro Maio rlc 1822, ;i com missão de negocios políticos do 

dirig .~ m ao Príncipe negente as suas congratulações, Brasil, pag. 265. 
pag. ~35. O hrigacleiro Fral)risco Joaquim Canetli pede"/\ junta 

As ,\lngoas no anno de i822, pag. 236. provisoria conwstiveis, cliela e medicumentos para con-
A junta elo governo das Alagoas ao mtnisfro e secretario tinuat· a vil gcm, r.ag. 268. 

de Estado dos nrgocios do reino do Brasil, pag. 2:-17. Resposta da junta ao brigadeiro Oarreli sobre l1 fomeci-
Termo que rru reunião fazem a junta elo governo proviso- mento pedido, pag 268. 

rio da provinria das Alagoas, senado da carnara desta Snpplica elos cut·opeus nt>goeianles da l'iclnde Baixa e ou-
cr.pilal, clero, tropa, nobreza e povo, sobre a acclama- Lros, pedindo o desetnbarque da tropa allt anibada 
ção de S. A. l\eal, e sobre a demissão dns empregados com o brigadeiro Canelli no navio S. José Americano, 
europeus, com as excepções aLJaixo Lranscriptus, pag. pag 268. 
237. A junta provisoria remelte ao general ~!adeim a supplica 

Discurso analogo ás circumstancias do reino do Brasil e sobre o dPsemharque da tropa para iuformar, allm de 
do Prinl'ipe Hegente, 'eu pt·rpeLuo defensor. por occa· 'Jlle melltor possa deferir, pag. 269. 
sião de su,t acclamnção, feito e recitado pub:icamenle O gHnet·al Madeira informa sobre a petição do d~sem-
ao mesmo Senhor pelo secretario enviado da província barque da tmpa, pag. 2(i9. 
das Alagoas, pag. 23!J. A junta provisoria participa ao gener<d Madeim o deferi-

Ois.,ureo do enviado po1· parte do clero da mesma pro- Jllento ti snpplica do desembarque da tropa, pag. 269. 
vinr.ia, pag. 240. A jun~ry provisoria providencia o dlsP.mbarqut1 da tropa, 

A camara d11s Alagoas ao ·rrincipe Regl3nle, pag. 2lt I. na r6rma exigida pelo general Madeira, pag 270. 
- da villa real de Atalai~t ao Princtpe negente, A juntn,.provisol'ia reprlle as allusões de faiLa tle compri-

pag :141. menlo de leis, apontadas pelo general Madeira ern sen 
A camara da capital d:~s Alagoas ao Príncipe Regente, officio de 25 de \larç11, pag. 270. 

pag 24L. A jnnta provisoria, querendo restabelecet· a Ol'rlem alle-
A junta parochial de Porto-Calvo a José Bonifacio, pag. ratla com o desembarque da tropa, prodama ao povo, ' 

24 I. . que tem por tal moLivo desamparado a ciJade, 
Carla do padre Lourenço José de Mello a Perdigão, · pag. 270. 

pag. 244. A jun•a provisoria da Bahia participa ao governo de Por-
Carla do mesmo a José Bonifacio, pag. 246. tugal ter arribado ai\ i o Djl.ViO que conduzia ' parte d{l 
Mint~tPrios IJJ•asileiros.-PÍ'imeira época, 1° reinado de divisão anxili11dora, remeLlida do Hio de J,meit·o para 

i822 a 1831.-Primciro gauiuele, pag. 249. Lisboa pelo Pl'incipe Real, e os motivos que otiginárão 
Côr politil-a, pag. 249. o nesembarqne da mesma tropa, que teve lugar na 
O con~dheiro José Bonifacio ue Andrada e Silva, pag. tarde de 27 de Março, pag. 270. 1 1 

249. A junta pt·o·visoria ao ministro Jcrsé Bonil'acio, ueclaran-
clo-sc itnpossibilitada de cumprir as onlens do prin
cipe D. Pedro, pag. 271. 

Martim Ft·aneisco Ribeiro de Andrada, pag. 250. 
Cartano Pinto de Miranda Montrnegro, pag. 250. 
Luiz Pereira da Nobrega, .pag. 250. 
.Necrologia do Lenente-gene1·al J. X. Curado, pag. 251. 
Portaria de 10 de Setembro de 182:?, pag. 251. 
Trabalho do ministerio, pag. 251. 
Creação ria ordem do Cruzeiro, pag. 252, 
'o dia :i3 de Maio de !.822 pede-se a convocação de uma 

assemhléa legislativa para o Brasil, png." 253. 
Representnção, pag. 253. 
De<"reto de 3 de Junho, pag. 253. 
Instrucções a que se refere o decreto de a de Junho r\e 

1822, que manda convocar uma assomhléa, pag. 253. 
Das eleições. 
Do modo de proceder ás eleições. 
Do modo de apurar· os votos. 
Dus deputados. 
Das eleições dos deputados. 

s. A. neal cuidu, com grande empenho, da restauração 
da Bahia, pag. 255. · 

Carla régia á junta provisoria da Bahia, pag. ~56. 
Prorlamar;ão nos hahianos, pag. 256. 
Cullerção de diplomas relaiivos á convocação -da asseru

bléa no Brasil, p~g. 2§6. 
Decretos, pag. 256. I 

( 

Circular. 
Quesitos . 

Decreto do Príncipe D. Pedro convocando o conselho de 
procura :lore~ geraes das províncias para o dia :1! de Ju
nho de -1822 . pag. 27L 

Dect·eto do Princ1 pe D. Pedro de 3 de Junho convocando 
uma assembléa g~ral constituinte e legislativa das pro
víncias do Brasil, pag. 272. 

O general i\ladeira, prevendo alguma commoção na villa 
da Cachoeira, manda para alli uma barca, para pót• 
em respeiLo aqnelles povos; a guarnição !111 barca e os 
habitantes lru vão rixas e assuadas, pag. 272. 

O general M<tdeira queixa-se do proc.edimento do senado 
ela camara e do redactor do periodico Constitttcional, 
e pede pro\'idencias, pag. 272. 

A junta resp•lnde ao officio do general ,\1adeira, da ves
pera, pag. :173. 

Termo da camat·a, lavrado em consequencia do procedi
meu lo do geueral 1\ladeira nos dias !.2 e 15, pt~g. 273. 

Carta régia do Príncipe O. Pedro á junta do governo da 
Bahia, enviando pu r copia outra, que na mesma data 
dirige ao general \fadeira, para que com a LJ'opa de 
Portugal se recolha áquelle reino, pag. 274. 

' 
!. 
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O prmctpe D. Pedro ordeoa ao geuet·al Madeira qn~ se 
embarque para Portugal C1Jtn a tr·opa que dalli viera, 
pag. 2ill. -

Decreto prohibindn que seja reunido em um11 só f1PSSna 
mais ele um offido ou emprego e l'cn,;a mais de utn 
ordenado, pag. 27[1. 

O general Madeirn renova th ra1.ões da sna queixa conLt·n 
o pmcedtmcuto da ramara, c insiste em providt>ncias 
contra os excessos do rcdactur do Constit twional, 
pag. '27ll. 

O juiz de l'óra da Cachoeira Ot·. An to nio de Cerqneira 
Lima narlicipa ao secretario da jnnta fHOI'Ísoria da Ba
bia tt'J' sitio a6clarnado naquPlla villa S . .\. neal rce:ente. 
c perpatuo drf,) llSOr r prott··~tot· do Brnsil. pag~ 275. 

Os ro t·oncts José Gilrcia Pach~co c fiuclti~" Falcão parti 
cipãu á junta do governo da rapital o f•cto dr ha1·er 
~ido pela nwnllã arcl.1mado 11a villa da C:lf'hoeira S. A 
Real regente cullstitncional, pt·oLecll'lr c def!.!nsor per
petuo do Brasi l, pelo vulo geral de todos us hahitanles 
lla villa, pag 276. 

A junta iu terma inslallada na Cachorira clirige.se ao go
vel'llo fJI'OI' ÍSO I'iO da prOVIIlCia, CJll i> IXiln'IO SC do pt•oce
tlilll!'lllO elo cumRJandante da canlwncit·a sur ta 11aqnPlle 
JlOI' to, por ter dirigido ti ros de me li a lha sobre a vi lia I' 
a pnvoa1,ão tle S. Fehx, por occasiilo de trr o poYo 
procla11tado snlernnemente o Principe Real regente do 
Brasil, pago. 276. 

Termo da vereaÇi"to da arclamação do Príncipe neal re
gen lr, c perpetuo defensor e pt·oLector (!O Brasil, 
png. :176. 

O juiz de fóra tia Cachoei ra enl'ia copia do lermo da ve
reação da acdamação do Prinr.ipe HegnntP, e mani
fe~ La o estado perigoso em que se Hr ha a villa, prestes 
a arrehcnta1· em gnerrn civ il, pag. 277. 

A jnnla, respondendo ao gent•ral Madeir·a, der.lara que 
preL"ndc, logo que a camam se pronuncie a respei to 
da sua insistencia, de levar o negocio á preseuça de 
e l-rei e do congresso, pag. ll77. 

O governo provisorio proclama aos habitantes da provin· 
cta, afim de evilat· que rompão em uctos arbilra•·ios e 
inconstilucionaes, pag. 277. 

O govérno pt·ovisnrio communica ao general Madeira os 
succe>sos da acclamnção do Pl'incipe Regeule na vtlla 
da Cachoeira e da installação alli de uma junla de go
verno interino, pag. 278. 

O governo provisorió responde no juiz de fóra da Ca
choeira, negando-lhe a licença pedida, e instruindo-o 
do procedi111cnto que deve ter á vista do estado da 
villa, pag. 278. 

A cnmat·a da vHia de S. Francisco participa ao governo 
provisorin o ter sido alli ncelnmado o l'rincipe Real re
gente elo Brasil, e enviando o Let·mo da vereat;ão. pag. 278 

Termo da vereação da camara de S. Francisco para a 
acclamaçilo do Príncipe neal, regente e defensor per
pt>Luo do Brasil, pag. 'Z78. 

O capitão Joaquim lgoacio de Cerqueit·a J.3ulcão participa 
ao governo prorisorio a respeito da sua as!'ignalura na 
petição apresentada á camara sobre a acclama~ão do 
PrinciRe lftlal á regencia do Brasil, pag. 279. 

Termo ae vereação da camara da villa de Santo Amaro 
sobre a acclamação do Príncipe Real regente e cteren
sot· perpetuo do 13rasil, pag. 279. 

A cam<tra da villa de Inhambupe dá conta do facto de 
Ler sido acclamat!o alli o principe D. Pedro regente do 
Brosil, pag. 280. 

O general Madeira responde ao officio do dia 29, e faz 
requisiçito de mais objectos de marinJía, declarando 
que ia usar da força das armas contra aquellc!J babi
Lantes, pag . 280. 

A junta do govemo da Bahia a José Bonil'acio de An
drada e Silva, congratulando-se pela resolução do 
Principe Regente sobre as modificações exigidas no 
pacto social, que mantinha a unidade do Bmsil e sua 
categoria de reino~ e scienlifican!lu que, á visla da de
liberação das cOrtes e das circumslancias da provinr.ia, 
a junta está impossibiltlada de dar cumprimento ao que 
se ordena nos officios que accusa recebidos, pag. 280. 

A jnnta do j!overno da B:1hia escreve a Jo'é Bnniracio so· 
bre os ne;.(ocio~ do Umsd com Porlu~al, t••1viaodo co
pias de um offi•·io dirigi1ln ao g.ov~tnn do rrino c lam
bem da cin·ulat· expedida a respt>iln d11 ,·nto da 
P'Ovitltia P rins qut> ilos relativos :1 gmntlc• qut'slão que 
se agita 1 a no congt·esso portng,tez, pag. 280. 

lnslrn r:çõps nos dt'pttladns, pag. 28L 
O juiz de fót·a de Jaguaripe partit:ip:l ic jtJnta pro1•isoria o 

f>tclo ch' trr sido acc:lamado nn 1•illa til' M.tt'ai!Ogip\l no 
!lia 29 regente do reino do Brasil o princtpe D. Pedro. 
pag 28í. 

A juula iiCCUSando o officio !lo general ~ladeira ur. 30 de 
Junho, etc., pag. ~IS I. 

A ramara de ~l:trag•·gipe dú conta á jnnla provi~oria do 
facto 11::1 acr.l:una\ftO alli do Prtncipe llrgeutn e dag 
nwdiúas l'nnadas pHa seguran~.a e socego do JlOI'O dtt 
rilln, (lng. 281. 

O gen,••·al \l ;,deit·a responde que, sendo Lã') patrntcs os 
lram.ts dos facl'iosos perjuros c cumplicrs nn CI'Jme de 
lesa-nar;ão . conjnra n jun:a as medidas com que se 
evtle u dPJrumamt>nlo de sangu~. etc .. pag. 28:l. 

A jnnla, aCI'II Sil lldu o offido du JUiZ dt• fót·a ele .lagnaripe 
e ~laragogipc, declara q1re convl'm qnu cont inue a 
cxercet· allt a jul'isdir.ção que lhe fui cot fiada , nfin1 de 
:-e não ag~ramr mais as de,gt·aças daqndlcs pOI'OS, 
pag. 283. 

A junta provisoria recomrr.cnda ao onvidor elo r.rime a 
observancia da lei sobre a li!Jenhule da i.ltprcnsa, 
(l<tg. 283. 

A junta considera a província na maior anarchia, c, que
rendo pt·ott?ger os innocentes l'IH'ulvidos tH:IIn, prOiJÕe 
ao gcuenll i\liideira um arbítrio, perstwdida que males 
cxtrao rdi narius exigem remedios ideultcos e acção, 
pag. 283. 

ArlJilrio proposto p<:la junta proviso1·ia ao generall\Ia~ 
cleu·n, ele., pag. 283. 

Acla singular acmca da palavta-jnnla-laVI'ada no dia 
5 do Julho de ·J 822, na CacltOdira, pug. 2M..J. 

A junla provisuria ao ouvidor do crime, pn1·a que in
fonue solJre o cumprimento ela port<tria de 3 elo cor
rente, pag 28ll. 

O nr. ouvidor do crime aponta os obslaculos encontra
dos acerca do cumprimeulo das portarias recebidas 
para fazer elfectil'a a responsabtlidade dos redactores 
ou editores dos pe1 iodicos, pag. 284. 

A junta provisoria ao desembargador chanceller da rela
ção da IJidade, em•taudo a mformação do ouvidor do 
crime para assentar sobre a maneira de entender a lei 
du libenlade da irnprensá, e meio de supprir u omissão 
no caso de que ~e ttala, pag. 285. 

Assento em relação da incompelencia sobre a maneira 
de estudar a lei da liberdade da imprensa c de supprir 
a emissão .:pontada, pag. 285. 

O chanceller interino envia copia do assento tomado em 
relação, de que se não julgava autorisacln para clelibe
rar sobre uegucios de liberdade de 1ruprensa, pag. 285. 

A camara da villa de Camamú parlicipa ter na villa de 
Valença sido acclümado o Pnncipe Hegentc do Brasil, 
aclo que des~java acompauhar, e que não o fez por 
falta de meios de defesa, pag. 285 . 

A junta provisoria da Bahia envia ao governo de Portu
gal os votos das camarús das villas dos llhéos, Ca
mamü, etc., a respello da delega~ão do pud er execu
tivo, pag. '286. 

A junta da província da Bahia ao ouvidor do c•·ime para 
proceder nas diligencias, afim de descobrir 05 autores 
do temcrario plano da sua deposição, pag. 280. 

A junta cornmunica ao governo de Portugal que o estado 
de agitação te111 augmentado, e que em algumas villas 
mais se tem proclamado o Pl'incipe 1\eal regente do 
Brasil, pag. 286. 

A junta provisoria estranha á camarada villa de Camamú 
a mate na do officio de 17, esperando que, longA de se 
envolver em insurreições, busque os meios de manter 
a ordem, pag. '2!:!7 . 

____________________________________ _. ______________ ~----------------__J~------------------------
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A junta de defesa da villa de Valença se dirige ao conse
lho do governo sobre a nomeação de novos membros 
do const>lho militar de Nnzareth, privando de continuar 
o da Esli~a, etc., pag. 287. 

A ju'nta de defesa de Nazarel.h a ManoeiGronçalves Maia 
Bitlencourt,' do•putaclo eiPilo por Ja~uaripe e Nazarelh, 
pedindo proviclençias para ser restabelecida a oruem 
na vi lia de Jagnaripe, pag. 288. 

Discussão na assembléa eonstituinte a rcspilo do re
gresso do príncipe D. Pedt·o para Lisboa, pag. 202 

Alguns deputados na coustitninte porlugueza se oppoem 
aos discursos dos seus collegas em fa\'or do nra~il, 
png. 293. 

O senado da camara dirige uma represen~ação ás cõrtes 
portuguezas, pedindo a revogação dos primeiros dons 
decretos de 29 de SetemJjro de 1821, que ordenão a 
ret11'ada do Príncipe 1\egente, pag. 294. 

cana quo.: o senado ela camara do r,io de Janeiro mandou 
aos deputad.os de sua provincia, pag. !:i.95. 

Os desatluos da regencia e das cõrles vão applainando o 
caminho para a indl.'pendeucia do Brasil, pag. 296. 

El-rei não annue á alliança de Troppau ·e Leyback, c 
cornmunica a sua resolução á assembléa constituinte, 
pag. 29G. 

As cõrt,.s fazem do rei seu prisioneiro e constantemente 
o dcsfeitêão, pag. 297. 

. Discussão das cõrtes em relação ao Brasil, pag. 297. 
As r.ôncs dcterminão, por decreto de 29 de Setembro de 

i8'Zt-, a s<!!Jida do Príncipe 1\ogente do Brasil, e no
mêão delegados do poder executivo, pag 298. 

Decreto uc 2J de Julho .~;evoganuo a sahiua do Príncipe, 
como ruP.io de obstar a separação do Brasil, pag 298. 

Outro decreto da mesma data.-As cõrtes mandão pro
cessar os membros da junta provisoria do governo de 
S. Pau 'o, pag. 299. 

,\Iandão-se summariar os deputados IJrasileiros que não 
tomúrão assento no congresso, pag. 299. 

Parecer da commissão sobre o decreto de 3 de Junho, 
pag . 299. 

Sessão de 23 1e Setembro de ·1822.-Juramento da cons
titUição política da monarcHia portugueza de 23 de 
Setembro de 1822, pag. 299. 

Termo do ju1·anJento que prestárão o preesidente e de
putactos das cõrtes geraes, etc., pag. 299. 

Deputados brasileirog que jurárão a con$tituição na· ses
são do dia 30 de Setembro, pag. 300. 

Constituição polittca da monarciJia portugueza, decretada 
pela!\ córle$ geraes extraordinal'ias e constituintes reu
nidas em Ltshoa no anno de 1821, etc., pag. 300. 

Alguns depott~tlos .t1l Brasil pretendem retirar-se dr. Lis
boa, com licença, mas a assemblea não lhes concede 
pag. 313. ' 

Alguns deputados do Brasil abandonão clandestinamente 
as cõt•tes, pag. 313. 

Dcclat·ação de alguns deputados pelo Brasil nas cõrtcs de 
Portugal, que de Lisboa se passárão á Inglaterra (ext. 
do Cun·eio Bmsiliense), pag. 313. . . 

Protesto dos deputados de S. Paulo (ext. do Correio Bra
siliellsc), pag. 314. 

Protesto contra o Astro Lusitano, pag. 315; 
Alguns deputados, chegando a Pernambuco, dirigem-se 

ao publico. pag. 315. 
Os de1mtados bahianos Cypri:tno .José Barata de Almeida 

e Marcos Antonio de Souza dirigem mauifcstos á .Bahia 
pag. :316. . ' 

A rainha D. Cal'lota, por não jurar a conslilui~ão é des
terrada para a qninta do Ramalhão, pag. 323. ' 

Documet~t?s relativos ao juramento da cunstilu!ção, 
pag. 323. 

1\clutorio soLt·c a deliberação negativa da rainlja Fide
líssima ú prestação !.lo juramento da constituição, etc. 
pag. 323. . 

Nota vcrl.Htl á rainha, pag. 32!,. 
Portaria ao con~elhu de ~stado, pag. 324. 
Carta á raiuha, pag. 3~4. 
Pareceres dos nunistros, pag. 324. 

A rainlla é submellida a uma junta medica no dia 30, ás 
11 horas da manhã, pag. '325. 

A rainha de Portugal é abandonada no seu desterro, 
pa:t. 325. 

As ctil'tes despresligiadas vão abysmando a nação, 
pag. 325. 

Contra-revolução em Villa-Rea I e diswluçi'io das côrtes, 
png. 326. 

O govemo pro~isorio em Chãves, pag. 326. 
Chega ft Lisboa a nolici<> do grilo da iudepl'ndencia do 

Brasil, pag. 327. 
A yerúade e nau a mais, pag. 32.7. 
Hevelações :lo marquez de O linda ao aulot·, pag. 327. 
Brasileit·os formados em differentes faculuades na univer-

sidade de Coimbra de !81.8 a 1822, pag. 328. 
o governadot· Fmncisco de Paula ~Jagesse transfere a 

séde do governo da capitania para Cuyabá (182l), 
pa~. 329. 

A villa da Cachoeira, hoje cidade, foi.o lugar da pro\'Íll
cia da Baltia onde se deu o primeiro impulso para a 
indPpendencia do Brasil, pag. 329. 

Dllsordem que sobreveio no dia 25 de Junho de 1822 na 
villa da Cachoeira por occasião da acclamação do prín
cipe D. Pedro, pag 331. 

Organisa-sc no dia 26 ue Junho de 1822 a junta interina 
conciliatoria de defesa, pag. 331. 

Crea-se na villa da Cachoeira uma ser.relaria govema
mental, pag. 332. 

Couflictos que se derfto e tomada da barca canhoneira no 
dia 28 de Juubu de 1822, pag. 332. 

à junta da Cachoeim communica o movimento revolu
ciunar·io ás aifrerentes Joci!lidades, afim de ser accla
mado o Sr. D. Pedro de Alcautara, pag. 333. 

Crea-se o batalhão de Periqu1tos, pag. 333. 
Organisa-se o exert'iro pacificador, pag. 333. 
Crea-se a companhia de Bellona em 22 de Julho de i822 

na villll da Cachoeira, pag. 334. 
Juramento e installaçilo, pag. 335 
Crea-se a companhia de Mavorte em 30 de Julho ele 1822, 

pag. 335. 
Artigos fundamentaes da creação da companhia de Ma

vot'le, pag. 336. 
Insubordinação na tropa brasileira e conflictos que se 
. derão, pag. 336. 

Os lusitanos le-ntào um desembarque na costa da Saubara 
e são den·otados, pag. 337. 

As vtllas Lia província da Bahia adherem ao mQvimento 
re,olucional'io e proclamão o prir.cipe D. Pedro, 
pag 337. 

Maragogipe. . r 1 
lnha~~tbupe. I 
S. Francisco da Barra de Sergipe do Conde. 
Santo Amaro. 
Hapicuní. 
Jaguaripe. 
Valeuça. 
Jacobina. 
Paratagi ou Barcellos. 
Caitllé. 
Serinllaern ou Santarem. 
Camamú. 
Urllt•Ú. 
~1irandella. 
Cayrú. 
Jussiape ou Rio de Contas. 
Villa-Nuva. 
Jerumoabo. 
~laraltú. 
Caravellas. 

.. 

Chegã á Cachoeira uma deputação da villa -de Santo 
Amar:o para entender-se com a junta conciliatoria de 
defesa, com o fim de mudar-se a denominação que ella 
linha adoptauo, pag. 338. 

Os membros da caixa milttar de Maragogipe pedem a sua 
demissão, pag. 338. 

Copia da acta da notmação da commissão de defesa e ad
ministração da caixa militar de Nazar~th, pag. 339. 
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. \ela da commissão da caixa mililar de i\Iaragogipe, 
pag. 339. 

Inspecção do commissariado de guerra, pag. 339. 
Dite de IJocca, pag. 339. 
- ele fardamento, ptg. 339. 

Villa de Santo Amaro da Purificacão, pag. 339. 
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HISTORIA 
DO 

COMPREHENDENDO: 

A HISTORIA CIRCUMSTANCIADA DOS 1\lll'IISTERIOS, PELA ORDE~I CIIRONOLOGICA DOS GABINETES 1\IINISTE

RIAES, SEUS PROGRAI\lMAS, REVOLUÇÕES POLITICAS QUE SE DERÃO, E CORES COM QUE APPARECERÃO, 

DESDE O DIA 10 DE MARÇO DE •1808 ATÉ •1871. ; A DA CONQUISTA DE CA YENNA, DA JNDEPENDENCIA 

DO BRASIL, E DAS CONSTITUIÇÕES POLITICAS, DESDJ> i 789 ATÉ 1834. ; E ACOMPANHADA : DA LISTA 

NOMINAL, E POR SUCCESSÃ.O, DOS SENADORES, DESDE A CREAÇÃ.O DO SENADO, EM 22 DE JANEIRO 

DE 1826, A.TÉ O PRESENTE; DA DOS DEPUTADOS, DESDE 1823 ATJt Á ULTilllA LEGISLATURA DE 1869 ; 
E DA DO CONSELHO DE ESTADO, CREADO POR DECRETO DE 22 DE ABRIL DE 182'1,· PARA A REGENCIA 

DO BRASIL, ATÉ 1873. 

I PELO 

Pfft. @l!ielto @}{iotaerP ( reJ. J. de) 
(Natural da cidade das Alagôas) 

Deputado á Assembléa Geral terrislativa pela província das Alagôas, e autor da Cororrraphia llistorica do 
Brasil, da Physiolorria das Paixões e de muitas outras obras litterarias e scientificas. 

.• 
Eu desta gloria só fico contente 
Que á minha, terra amei e â minha gente, 

FERREIRA ( P. LUsitano) 

TOMO 11 

RIO DE JANEIRO 

TYP. DE PINHEIRO eSc C. RUA SETE DE SETEMBRO N. 159 

1873 
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AO LEITOR 
No meu opusculo o Brasil Social e Político ou O que fomos e o que somos e nos primeiros 

num.eros da ~erce~ra.seri e do quinto anno do ~eu Brasil Histor~co , ~ei as razõe~ porque não podia 
contmuar a 1mpnmn· o segundo tomo desta mmha obra o B1·as~l-Re~no e B?·astl-Imperio. 

Não achando consummiclor para ella, e não podendo empatar como empatei, com o primeiro 
tomo e com o Dicr,iona1·io de Medicina, avultada quantia, sem resultado algum, nem mesmo 
para cubrir a despeza do papel e da brochura, seria inconveniencia, sacrificar-me pela impressão 
total do segundo tomo, que sem duvida me levaria a l!m excessivo numero de paginas, por ter de 
contar e documentar a historia de 50 annos, desde a fundação do lmperio nominal do Equado1· 
como o chamou José Bonifacio de Andrade e Silva, até o calamitoso ministerio de 7 de Març~ 
de 1871. 

Nesta nossa terra, onde é crime dizer-se a verdade, onde a Companhia do Olho vivo civil e 
política, quer fazer proezas nas traficancias sem que tolere censuras, onde os J osés Nicós da so
ciedade civíl e política, não temem o juizo da opinião publica, porque o juizo da opinião pu
blica não obra como em 17õ3 obrou o marquez tle Pombal, que lhes acabou com a casta e 
moderou o ardor dos industriosos, escusado é lutar contra tantos embaraços. 

O intelligente editor desta obra e dono do estabelecimento typographico. (-!), possuindo os 
mesmos sentimentos que o benemerito Paula Brito, de saudosa memoria, offereceu-me com sa
crificios proprios o seu estabelecimento, como já referi, para- eu continuar com a impressão da 
hisloria moderna elo Brasil, porque dado as letras conhece a importancia dos meus trabalhos his
toricos e litterarios. Mas eu, que sei apreciar ás circumstancias dos tempos e os sacrificios a que 
ia expôr um homem de bem, que vive do seu trabalho, e da· sua honesta industria, recusei o 
sacrificio, dando por terminado na pagina oS do segundo tomo a historia moderna, completando o 
tomo do Brasil-Reino, com o principio da historia do Bmsil-1 mpe1·io. 

Assim acabei a obra. 
Para satisfazer aos curiosos das cousas do Brasil, estou continuando com a historia 

dos annos de 1823 a 1873 no meu periodico o Brasil Histo1·ico, e para elle convido o leitor, 
que quizer acompanhar-me na bistoria fiel e documentada do vasto e opulento Imperio Brasileiro, 
tão mal fadado por seu desgoverno . 

. O que posso garantir ao estudioso leitor, é, que nos meus escriptos não encontrará senão a 
verdade,, porque nada lhe exponho sem que tenha o documento ou a autoridade, para me justifi
car, e para isso invidei os maiores sacrificios para não dizer nunca uma mentira e nem calar uma 
verdade. 

E' provavel que mais tarde os estudiosos sintão o mallogro dos meus desejos. 
A cUlpa não foi minha. 
Comecei a ver este m1lndo no reinado da immorali~ade. da loucura, da depravação, e do 

infortunio para o meu paiz ; e agora atravesso a existencia no reinado do egoísmo, da corrupção 
e da intlifferença, contemplando com desprezo e nojo a extensa confraria do Olho vivo, civil e 
política crue vai abysmando o BrasiL • 

Lutei só, contra a má vontade e contra o egoísmo e o despeito (2) e apezar de tudo vou sobran
ceiro atravessando com os meus recursos, em proveito do meu abençoado paiz, até de toco cahir 
extenuado para dizer antes de entrar para o seio da terra da patria como outr'ora disse o poeta~ 

Eu desta gloria só fico contente, 
Que a minha terra amei e a minha gente. 

Rio de Janeiro, 31 de Outubro de 1872. 

(1) Não posso deixar no olvido a memo1·ia do Sr. José Luiz de Vargas e Vasconcellos, socio do Sr. Pinbeiro 
a quem esta minha obra deve a maior so licitude pa1·a a sua publicação. A morte mui cedo apagou-lhe a vida tã~ 
util a sua família e proveitosa Íl socieclaclc, 

(2) Nunca fui emp1·egaclo publico, JHlnra solicitei empregos nem hon1·as sociaes. Nunca. mercê de Deus 
me humilhei ao poder porque amo a libPi'darle e a inrlependeucia; e senflo fosse medico de reputação firmada, 
morre1·ia de fome, àeixundo minha f'amilifl na miseria. cnmo aconleceu ao chrooista ffo lmperio o coronel Ignacio 
Accioli de Sequeira e Silva, porque no Brasil as letras não valem, como valem 'as tretas. No entanto os da con
fraria do OLBO VIVO existem todos na abundancia, á custa das lraficancias e do Lhesouro publico. Eis u padrão de 
gloria do aclual reinado. 
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B RASI L I MPERIO 

HISTORIA DAS CONSTITUIÇÕES PO q TICAS DO BRASIL DESDE 1789 A 1825 

CONTINUAÇÃO DO UINISTERIO DE i6 DE JANEIRO DE 1822. 
-DITO DE J OSÉ BONIFACIO.-E' CONVIDADO LORD COC

KRANE, PARA ORGANISAR A ESQUADRA BRASILEIRA E 

CO~mANDA-LA. 

A ins_istencia das oôrles portuguezas em subjugar 
o B_rasrl, e a guerra que se havia manifestado na 
Bah1a, contra as forças lusitanas, com mandadas 
pelo brigadeiro lgnacio Lu.iz Madeira de Mello, e n 
presença de y~a esquadra inimiga nas aguas 
daquella provJnc1a, para proteger as armas lusita
nas, dando serios cuidados á côrte do Rio ele Ja
n~iro, cuidou o governo em mandar preparar na
vws, para uma esquadra, ordenando ao mesmo 
tempo a9 encarregado de nego cios em Londres de 

. engajar mat·inheiros c officia_es daquella nação, para 
com os nossos naturaes segurrem para a Bahia, e ou
tros lugares, que necessitassem de força maritima. 

A guerra do Pacifico, estando terminada com 
vantagem para o Chili, e constando pelos pe~·iodi
cos -ao Imperador D. Pedro I, e a José Bonifacio 
que, para aquella . feli'z terminação, muito concor: 
rêra a esquadra chilena, commandada pot• lord 
Cockmne, cm'tos de não haver no Brasil um official 
de marinha experimentado e capaz de commandar 
as forl}as navaes, de que podessemos dispôt·, contra 
a esquadru. portugueza, lembrárão-sc de mandat· 
convida r a lord Cockrane~ .. nara. vir ao Rio de Ja
neiro organisat• a esquadra e \O!i'~ .!llanda-la em chefe, 
contra a de Portugal. 

NOTICIA HISTORICA A RESPEITO DE LORD COGKRANE 

Cockrane era ex-officlal ela mar:nha ingleza. De
pois de t'azee-se celebre em hostilisar a Franca 
commandava o cruzeiro defronte de Calais, qnan·d~ 
veio a hol'do do seu navio um intitulado coronel do 
exercito- alliado contra Napol~~o l, dizendo se1· pot·
tador de despachos, que part1c1pavão a quéda deste 
ao governo britannico, e pedia que lhe propprcio
nasse passar a Londres: 

E de feito foi o intitulado coronel conduzido a 
_Dower, _donde se~u.io })ara a capital; e entrando n~ 
secretaria do I_D~mstro dos ncgocios estrangeiros 
paten toou a notiCia, e desapparcceu. 

1819 apre ent01~-se no Chili, quando o govemo 
d_aquell~ repubhca.chamavn estrangeir·o , para offi
maes d,L sua marmba, Sl'1ldo elle arlmi!Lido e no
meado chefe clà esquadra chilena. 

Es~anc~o. os _hespanhoes ainda senhorP.s da praça 
de '~ldiVIa, c1nco leguas distante da emboccadura 
do. _R_w, com H8 canhões, 780 vetemnos e 3.000 
mihClanos, o_ffcreceu -se Cockrr.ne, pua it· toma-la 
com lres .navws c 250_homens, o que realizou com 
tanta rap1~cz e berotsmo, que comprovou a fnroa 
que delle tmha chegado ao CbiJi. 
Nom~ado com~1andantc da esquarlt'a, que levou 

ao Peru. o e~erctto, de que era chefe o gcne1·al 
s_. ~artmbo, lmpôz ao gover·no cont.lições inaclmis
SIVers, em proveito seu e dos lripolantes da esqna
dm, e as levou a etfc ito arbitrariamente em me-
noscabo e pl'cjuizo do go;·erno. ' 

As suas ~rbitrm·iedades durante o bloqueio de 
Calháo de Lrma, tanto com as presas feitas no mar 
c?m~ no procedimento tido com os hespanhoes, qu~ 
vm~ao _Para a es~uadr·a _trazendo capit<1;es, que des
apparcCJão rlep01s, obrrgou ao governo cllilcno a 
~âo estar pelas exageradas sornmas que pedia, para 
s1, quando regressou ao Cbili, e foi desoner·ado do 
sel'viço ela republica. 
, Agitava-se no Chili esta questão, quando chegou 
as :nãos de lord Cockrane, o convite que JOsé Boni
faCio lhe mandou fazet·, pot• intermedio de Antonio 
Manoel Corrêa da Camara, que ao mesmo tempo foi 
encaneg~do do consulado gera_l do Beasil, para to
dos os novos Estados da AmeriCa do Sul ; mas, te
~cndo Caroat·~ a passagem das Cordilheiras, en
viOu-lhe o convllc por um pl oprio. 

Coc~~ane se achava na sua fazenda de QuinLero, 
nu Cbt!J, quando recebeu a seguinte carta : 

O conselheiro agente rlo Brasil junto ao govemo de IJue
nos-Ayl'eS ao . almimnte lord Cockrane, comman da11!e 
em chefe das {orças navaes da !"epublica do Chil1'. 

u l\Jilortl.-0 Brasil, potencia de primeira ordem, tor
nou-se um novo lmpcrio, uma nação independente sob 
o legitimo herdei ro da monarchia, Pedro o Grande; seu 
augusto defensor. 

u E' por sua Ol'(tcm, é por sua parte, c em virtude dos 
despachos minisleriaes, qne acabo de receber u S. Ex . o 
Sr. José Bonifacio de A.ndt·tlda c Silva, ministro do inte
rior e das relações c ·tmngeiras do Brasil, em data de 13' 
de Setembro ultimo, que Lenho a honra do lhe dirigir 
esta nota, em a qual \'ossa Graça,·) é convidado por, e 
da parte do go1·erno do Brnsil, a aceitai' o se1 viço 
da t'lação brasilei ra , oncle sou devidamente autorisado a 

Nesse dia subít·ão os fundos publicus em Londres 
extraordinariamente; e, conhecendo-se sol' falsa a 
noticia, verificou-se havct• o tio de Cockrane ven
dido -grande s?mma de fundos compt·ados pot· baixo 
pr·cço, .nos dras antecedentes; e lot·d Cockt•ane foi 
~hamado a Londres, p1·ocessado pelo pal'lameuto e 
Julgado cumplice daquelle aventureiro, foi exautu
rado do posto e houras, como consta do processo 
publicado nos jurnaes de 1813 a 18i4. ' 

J~lgando-sc deste modo Cockrane impossib~litado 
de vtver em Tnglatena, partio para a America, e em 

(') Esta carta foi escripta em francez, e vem nas mcrnorias 
narra ti v as do lor·d Cockrane, e o lraductor, censurando, diz 
que o tratamento do Vossa G1·aça em Inglaterra só é dado a 
duques a arcebi~pos. 

- 1 
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lhe ass.cgurar categoria e graduação de nenhuma sorte 
inferior ;\quella que tem da republica. 

" Abandone-se, milord , ao reconhecimento brasileiro, 
!1 muniflcencia elo PriMipe, á probidade sem mancha do 
governo actual ; f;tr-lhe-hão jusliça; nf10 se rebaixará lle 
um só ponto a alta consideração, categoria, graduação, 

- caracler e vantagens que lhe são devidas.-Antonio Ma:. 
noel Corrêa, consul do rmperio tio Brasil em Buenos
Ayres. 

u 4 de Novembro de 1822. n 

Cockrane affirma que a sua resolução foi de 
prompto tomada, devida á ingratidão do governo 
cbilcuo em não recompensar, como elle merecia, os 
seus serviços-pela tomada de Valdivia e aniquila
ção da for·ça naval hespanhola em Calhá-o, e no resto 
do Pacifico, com o que se óeu paz interna a Chili 
e n indepenclencia ao Perú. 

Acreditamos ó contt·ario, .[3orque os fac tos vêm 
em nosso apoio. Como se olferecia mais vaeto campo 
á sua desmedida ambição, veio logo, deixando um 
protesto de h_aver da republica chilena as sommas 
exigidas, que, em yez de lh'as pagar, mostrava que 
elle se tinha pago por suas mãos exbuberante
menle. 

Cockrane em 29 de Novembro de ·1822 respondeu 
a Antonio Manoel Corrêa da Camara nos termos se
guintes: 

" Valparo iso, 29 de Novembro de 1822. . 
u Jllm. S1·.-Tendo- se termin~o felizmenté a guerra 

no Pacifico pela total destruição da força naval hespa
nhola, acho-me, não h a duvida, livre para a ci'Uzada da 
liberdade em qunlquer outra parte do globo. -

" Confesso, comtudo, não haver até aqui dirigido para 
o Brasil a minha attenção, consideração que a lula para a 
liberdade da Grecia, o mais opprimido _dos Estados mo
dernos, offerccia a melhor opportunidade á interpreza e 
ao esforço. 

,, A presenlei hoje a minha final demissão no govf)rno 
do Chile, e nito vejo neste momen to que haja de precisar 
demom alguma importante antes da minha partida, por 
via do cabo d'Horne, para o 1\io de Janeiro, tocando em 
Buenos-Ayres, onde espero ter o gosto de encontrar a 
V. s., .e onde poderemos fallar mais deste Qbjecto, fi
cando no entanto entendido que eu me conservo em li
berdade de recusar, assim como em direito de aceitar o 
offerccimenlo, que , . mediante V. S., me lia sido feito por 
S. J\1. I111perial. 

" Só menciono isto pelo desejo de manter consisteneia 
de caracter, no caso que o governo, cousa que estou 
mui longe de crêr succeda, difl'erisse tanto em stia natu
reza daquelles que estou habituado a sustentar, que tor
nasse repugnante a meus princípios o lugar proposto, e 
assim o aceita-lo me expuzesse justamente á suspeita, ao 
mesmo tempo tomando-me indigno da confiança de Sua 
l\Iageslade e da nação .-Cockrane. 

'' 111m. Sr. Antonio Manoel Conêa da Camara, consul 
de S. M. Brasileira em Buenos-Ayres. 11 

l'lA VJLLA DA CACHOEIRA OS EUROPEUS DO CO)BJERCIO ES

COND IÀO OS GENEROS, !'ARA DIFF!CUL'fAR A GUERRA 

CONTRA O GENERAL ~lADIHRA. 

ão obstante o immenso cntbusiasmo, que os eu
ropeus do commercio da villa da Cachoeira vião nos 
naturaes do Brasll, contí·a a tropa lusitana na capi
tal. da .provincia .•. para difficultar-lhes os generos de 
pt•tmeu·a necesstdade, que antes Linbão expostos ao 
consumo publico, os escondião, a dar lugar ao ins
peclot• dos fardam entos, em officio do i o .de Agosto 

de {822, dirigido ao secretario da junta do ~overno 
Francisco Gumes Brandão Montezuma, quetxar-se, 
pediado providencias contra Jesé Bouças, Manoel 
dos Santos Bouças, Antonio Francisco Ribeiro e ou
tros, cujas casas, sendo varejadas, s,e reconheceu 
que elles occultamente as Linhão esvasiado, com (!) 

·unico fim de nada venderem aos nacionaes em 
damno dos seus compatriotas. 

. Receiosos esses commerciantes occultárão-se, 
pm•a não soffrerem as penas que as circum~.'.anciaE 
implJnhão. 

REVOLTA EM CAàlAMU' 

Sem 'iUf\ ninguem esperasse, tave o coronel Hen
rique Plasson, no lugar de Taperauá, noticia qçe 
na villa de Camamú um movimento revolucionaria 
se estava operando, sem se l'abcr as causas e quem 
o havia promovido. 

Julgava-se ser brasileiros os revoltosos, pot·que o 
coronel Plasson em 30 ·de Agosto, se dirigindo á 
junta de defesa da villa de Nazaretb, dando conta 
da sublevação de Camamú, e damno que causóu a 
demora dos contingentes de· Jeqtiiriçá e da Estiva, 
crê serem brrsileit·os os motores da desordem, que 
se disp'\lnfião marchar sobre ltaperaná. 

No officio do 1 • de Setembro, dirigido á junta de 
defesa da villa de Valença, diz que, por intermedio 
de um inferior do . seu commando, lhe mandára 
cornmunicar o alferes Braz Antonio e Fr. José; do 
conve~to de Cayrú, que se acautelasse, pórque con
tra os seus ponros rle defesa marcha vão 700 homens, 
que lhes parecião-ser lusitanos, desemb11.rcados na· 
vespet·a, os quaes, forçando alguns naturaes! de
pois os incorporárão e marchárão sobre os pontos 
de defesa. De feito assim o praticár·ão; porém (lomo 
se acudio a tempo, for.ão batidos. 

A junta de defc ;1 villa de Nnzareth, em offi-
cio de 3 de Setembro de 1822. participando ao de
putado da mesma villn, que fazia parte do governo 
da Cachoeira, se exprime assim ·: 

I 

" Illm. e Exm. Sr. capitão M11noel ~onçalvek Maia Bit
tencourt.-Honlem officiámos a V. Ex., participando-lhe 
as circumsta 1cias criticas em que nos achamos, pela fac
ção que pret1Jndem executar José Jorge da Uocha Pegado 
Serpa, o pad re Amaral, o sargento-mór .Joaquim José ile 
Sant' Anna Lisboa e Bernardino José Cardoso. 

" Neste momento recebemos de Valença os officios in
clusos por copia, peçlindo soccorro para o coronel Hen
rique Plasson, como este se ex prime nas copias do pri
meiro e segundo. No dia 1" do corrente, pelas 3 horas 
da tarde, marchou daqui a gente qúe se pôde dispensar, 
que, reunindo·se com a da Aldêa e com a da Estiva, ar
márão-se 150 homens, commandados pelo alferes José 
Clarqut! Lobo, para unirem-se ao dito coronel .e marcha
rem debaixo das ordens deste. 
· '' Agora mesmo officiamos a José Antonio da Silva Cas

tro, -que nos dizem estar no Funil, pa1·a dahi marchar 
com o seu. batalhão para Valença, e de lá partir a auxi
liar o referido Plasson ; e porque nos parece necessario 
participar a V. Ex ., o fazemos, requerendo-lhe maior au
xilio, por nos dizerem que o inimigo pretende atàcar pela 
nossa retaguarda e frente. ' 

u Deos guarde a V. Ex., como nos é mister. Nazareth, 
3 de Setembro 1le !822.-Fraucisco José de Araujo 
Franco, presideute.-João Amado Coutinho Barata, se
crelario.-Manoel do Nascimento Monteiro.-João Fran
cisco de Medina. >l 
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A JU~TA DO GOVERNO, ESTABELECIDO NA. VILLA DO RIO DE 

CONTAS, PARTICIPA A SUA INSTALLAÇÃO, E PEDE A. CREA.· 

ÇÃO OE NOVA PROVINCIA. 

• n Neste m_esmo neto installou-se um govemo proviso
no, temporarw, a requerimento dos povos. par·a servirde 
antemural aos seu !óros e ás suas liberdades, e mesmo 
para atalba_r a des~rdem , ~ guer_r11 civil e a ~narr.hia, que 
poder-se-hr~ segmr pelo tmpedrmenlo de cmwnunicação 

• No dia 3 de Setembro de 1822 o governo provi- com a caprtal, e por algumas pessoas mal intencio- 
sorio e tempororio, estabelecido na villa do Rio de nadas. 

· contas, na pt·ovincia da Bahia, participa ao governo _cc Senhor,_ debai.xo do ampar·o rle um Principe cidadão, 
central do Rio de Janeiro ter-se installado no dia 14 par da patrra, nmrgo da humanidade, não duvidamos ai
de Agosto, e nomeado o seu secretario, pat·a vir, ça_r a voz, e pôr debaixo do mesmo amparo as nossas sup
na qualidade de procurador, representar a Sua Al- phci'is, que são as do povo ; m<ts, para que Vossa Alteza 
teza a necessidade da ratificação do governo instai- conht!ça os votos de seus subditos, nfim ele soccorrer ás 
lado pelo poYo, e da confirmação da creação de um su~s necessidades, remediar os seus males, é preciso que 

haJa um p_r:ocurador·, que apresente a Vossa Ai reza as jus
corpo de infantaria, levantado a instancias da mo- tas supplrcas dos seus subditos, 0 qual procurador ó 0 
cidade, que se offerecia voluntariamente a servir, mesmo secreta no deste gover·no, a quem autorisamos para 
ao qual ajuntou o govet•nu outro regimento de ca- o dito fim, e levar á alta presen<;a de Vossa Alteza os 
vallaria; a confirmação de uma cadeim de primeiras nossos votos de submiss:10 e respeito. • 
lel!·as, tanto naquella villa, como em cada nm dos " Os n~ssos pedidos são pl'imeiramente a ratificação do 
arraiaes mais cõnsideraveis; a permissão de não governo mstallado pelo po.vo. Ern segundo lugar a con
mandarem os dinheiros publicas para a capital da flrmação de um regimento de infantaria de pé, intitulado 

. . 1 de voluntarios do Príncipe Hegente coustilucional O. Pe-
pr·ovrncw, porque são mal J.lllgos os empreg<H os, e dro de Alcantara, que se creou a inslancias da mocidade, 
não se applicarem as rendas para seus justos clesti- que voluntariamente so offerccia á defesa da causa c pa
rlos; a et•eação ele uma nova comal'ca, composta da ll'l&, p;.r·a o que passamos a nomear os officiaos maiores 
referida villa, da de Santo Antonio do Uruhú e da d? dito regimento áquellas pessoas, que linhão concor
de · Caitilé, para fi_car separada da comarca de Jaco- r~do para o serviço da nação, como lambem pelos mercr
bina, donde distão ai3 tl'es villas mencionadas mais crm_entos pessoaes; e determinamos igualmente n organi
de cem leguas, . e por fim formar-se urna província saçao da cavallal'ia, porque um Estar! o hem organisado 
separada, que comprehenda desde o julgado de C h i- del'e ser defendido por cidadãos, por homens interessa-

c h. é á · 1 i 1 f · d C dos á feli~idade p~blica, dependentes da palria, e que só 
que- 1que at extr·emH ate c a reguezia as on- a ella JUrarão fi.delrdade, e não por mercenarios, que não 
Lendas, de norte a sul, até ao limit~ da comarca têm senüo o 1ntercsse de ag radar a um senhor injusto, 
com a cidade da Bahia, do nascente ao poente, fi- que servirá m_uita~ vezes para transtomar a ordem pu· 
cando assim com uma população de mais 125.000 blica e subjugar a patria. 
almas e em teneno fer·tilissimo. · _ u Todo o cidadão deve ser pr·esles a scl'l·ir uma patria 

Lembra ao governo por fim a creação do julgado feliz e livre: elle combaterá melhor· qne um morcennrio, 
de Chique-Chique· e dos arraiaes de Monte-Alto, que se bnte por seu senhor, e jâmais por si mesmo ou 
Contendas, Rio-Pardo, Santo Antonio da Barra e por seu paiz. O ar~or da patr·ia, e não a vil honra de pc
Conquista em Villas, para .{lommodidade dos-povos, recer por um tyranno, póde formar homens cor·ajosos e 

magnanimos. 
assim como. a extincção dos ouvidores, a que chama u Erltl'egai, Senhor, á patria,cara aos homens, e ella 
harpias devoradoras da substancia dos povos, e será bem del'eudida. Vós não tereis necessidade de via
ajunta para prova o precatorio da ouvidoria, para a lencia para ellcilar a defender um bem que todos deseja
prisão de muitos indivíduos, de que não constava ráõ conservar·. 
culpa; e pede, para a nova pt•ovincia, que assim fõr « Em terceiro lugar· a confirmação de uma cadeira de 
creada, todas as autoridades civis e ecclesiasticas, primeiras letras para os primeiros ensaios ela mocida-de, 
com 0 seu respectivo bispo, e que fi rlue a villa do tão indispensaveis, como necessarios em os justos e lihe· 
L. 1 1 d raes, pois as luzes só podem ser nocivas aos impostores 

IVramento das Minas do Rio las Contas, capita -a e aos tyrannos. 
província· « Desta mesma cadeira precisão os ari'Uiaes mais con-

Sendo recebida 'a -r·epresentação, Sua Magestade sidoraveis, por serem distantes uns do.:; outros, ·e é para 
manrlou responder que não apprOVflVIl de m.odo ai- admirar, Senhor, o pouco zelo e cuidado. que tem tido a 
gum a desmemhração de províncias c governos il- capital da província com os povos deste se r'lão, qne nem 
legaes, por ser já tempo dos povos se não deixa r·em um mestre de primeiras letras tem creado! Parece que 
illudit' por ambiciosos e anarcbistas, e que tudo se a inslrucção d" mocidade deve ser o mais essencial 

l I · · 1 d c1 s M objecl(l de todo o governo; para que os homens possão 
govet·ne pe as ers existentes e pe as 01' eas ·e · · nmar qualquer· gr1verno é preciso que conbeção as v~nta-
Imperial. gens que delle se seguem; é preciso, poi5, esclarecê-los, 

Sendo impol'tanle a rept•eserltação de que fallo, até mesmo para não deixarem-se seduzir por !Jypocritas. 
aqui a copio do original manuscr.ipto(*) : ambiciosos e faoapcos: as luz~s tornárão sempre os ho

« Scnhor.-0 dia !4 de Agosto, dia que sempre exis
tirá lembrado em os corações dos ver·dadeiros amigos da 
patria, foi este o dia em. que gvemos a ventura de accla
marmos a Vossa Alteza príncipe regente constilur.ional, 
p'rotector e perpetuo defensor do Brasil. Não se via um 
cidadão, que pelo semblante não mostrasse o que em o 
o seu cornr;ão se passava: a alegria espargia-se por lo
dos, e torlos erão nlegres. 

(') No dia· 9 de Setembro os habitantes da vil la do Rio das 
Contas manQ.ão, no mesmo sentido, urna representação ao 
'Princ:ipe Regente, sendo assignada pelo juiz de fóra pela lei 
João Nunes de Souza, Francbco de Vasconcell os Bittencourt, 
João Goo·;;nl ves de Aguiar e Joaquim José Guimarães. 

mens moderados, e entranha-los nas trévas é querer tor
na-los máos. 

« Em qnarto lngar, que daqui não saião os nossos di
nheiros puhlicos, porque a nossa capital nadu mais que1· 
do que ex torqu i r es trs dinheiros, e nadu de pagar aos 
empregados publicos desla villa, e quando estes recor·
rem á mesma capital para serem pagos, é-lhes preciso fa
zerem immensas tlespezas, afim ele arrecadar os seus sa
larins, de maneira qne se têm c.! c receber CO lHO t.:ineocnla 
receLcm como trinta; nfto cuida em concertos de estra
das, pontes canaes, para facilidade do commercio in
terno, qnando as obras que se fazem por conta do Estado 
são um objecto qur em Lodos os tempos, e em todas as 
nações lr.m mer·ecido a mais seria attençilo da parte dos 
governos, não só porque deltas se collige o pr·ogr·esso das 
artes em qnalquet· paiz, como porque sendo umn das 
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applir.açõc~> da fazenda nacional, exige fiscalisação que 
cohiba os extravios e malversa~ões, que podem dar-se 
neste ramo de administração, e até porque dando em
prego {t mulliplicirlade de braços, que nelles se occupão, 
angmentlio a tndustria, favorecendo a classe indi
gentr. 

em _si riquíssimas minas de ouro, cobre, ferro e pedras 
precwsas. 

u Tambem é da maior entidade, para commodidade . 
dos ~?~os, pro!Dpla e_ facil administ_ração de jusliça, que 
se enJaO em vrllas o JUlgado d'e Cll1que-Ch.ique, c os ar
raias de Monte-Alto, Contendas, Hio-Pardo, Santo Anto-
nio da Barra e Conquista. · " Em quinto lugar, que o povo desta villa e seu termo 

clit•ga a mais de 20.000 habitantes ; a extensão do seu 
terrilorio é de 50 leguas, de norLe a sul, e outras ta"ntas " Taes sitO, Senhor, as justas representações que leva-
de nascente a poente. mos á. presença de Vossa Alteza, pa·r·a que, êr?lrando no 

« A \'i !la de santo llotonio do Urubú, ·ue igual popola-I conbecrmeot9 dellas, !: consultan~o os scnttmentos do 
ção, e a vil la de Caileté forão desmembradas desta; e vosso coraçao, que sao de um ~a1 benefico,. protector, 
porque já a população das tres é mais que sufficiente- h_umauo. e "defensor perpe_tuo da liberdade soc1al do Era-
mente consideravel para uma comarca, requeremos a se- s11, annua as nossas supphcas. ' 
paraçi10 da cmnnrca de Jacobina, a que estamos sujeitos, « Deos guarde e felicite muitos annos a Vossa Alteza. 
com grande vexame, por ser aquella cabeça de comarca Sala do governo da vi lia e minas do Rio das Contas em 3 
distante desta villa o melhor de ~00 legua_s, da de Ca~tité de Setembro de i822. Aos pés de V. A: Reat.-rdaquim 
120, e outr·? tanto da do Urubu; o cammho é pess1mo, Pereira de Castro, presidente.-Joaquim José llibeiro de 
coru travessias despovoadas e sem agua, e para aqueltá Magalhães, secretario.-Antonio de Souza e Oliveir·a Gui
comarca não têm estes povos communicação alguma mer- marães.-Ianar.io Ferreira da Silva.-Antonio Rocha de 
cantil, c só apenas a!gumas dependeucias de justiça, por Bastos.-F~a·neisco Carneiro de Campos, secretario . ...,...Ma
appellação, aos ouvtdores, ou em procurarem cartas de noel Ignacio da Cunha Menezes.-José Cardoso Pereira 
usanças para os officiaes da camara. de Mello.-Anlonio da Sil Ya Telles. H 

" Os eleitores, que em 182t concorrêr·ão á dita cabeça 
de comarca, assás experimentárão este vexame, e por isso 
nnindo-se lá os das tres vlllas mencionadas fizcrão uma JOSÉ CLARC LOBO DÁ cOi'iTA DA co~missÃo DE QUE FÔRA 
representa~ão,_ em_ nome de ~eus constituintes, ~lirigida á 
ex-junta prov1sona da Bah1a. cap1Lal da provlllcra, pe
dindo levasse ao conhecimento das côrtes, ou de S. i\1. 
Fidelíssima, o desejo que elles tinhão de erigir esta villa 

ENCARREGADO, E DOS ACONTECIMENTOS DE CAMA~IU' E 

MARAHU'. 

em cabeça de comarca, separada daquella por ser· das No dia 13 de Setembro de 1822 o alferes José 
tres 'illas a mais central, a mais sadia e aprazível, ba- Clarc Lobo communicou ao commandante ·da força 
nhada pelo rio Bromado. e por ser " unica da ·comarca am1ada a noticia do movimento revolucionaria do 
occupada por juiz de vara branca. 

" Desta representação joimais liverão solução, como de dia 30 de Agnsto em Ct~mamú e lVIorahú, e refere 
costume, e procurando elo govemo o seu despacho um que tendo ·entrado no dia '1 de Setembro, pelas 3 
eleitor da comarca, lhe fQi respondido que se consultaria horas da tarde, em Camamú, foi recebido pelo co
ao ouvidor d;L comarc11, qnc lá se achava: mas que res- ronel Henrique' Plasson, e uma guarda de milícia- • 
pondcria aquclle ouvido1· conl ra os seus interesses ? nos, ficando ás ordens do coronel, como lhe fôra 

" Senhor, Pstes onvidores srto as clevoradoras harpias ordenado; e que, constando se achar na villa de 
de succ:n e s;,ngue humano, pois o que é dotado de mais M h' b · d · 
llllmanirlacle tira ela comarca 30 a úO 000 c.ruzados, di- r ara 11 uma can one1ra arrazan O as propnedades, 
nhei· o CJ-dc que não torrla, ncanclo a comarca em peior mandou o cpronel qne elle fizesse destacai' 40 ho
eslado elo que a achou, e isto não é dizer que não qu.e- mens, commi,i.ndados pelo alferes A,ntonio Fl'anci~co 
remos magistrados ; queremos. mas que sejito executores dos Sanlos, d0s quaes, ·corajosamente marchando, 
das leis, c nlio transgressores dellas; e uma junta que vi- parte da gente, ao atravessar um rio na·, egavel, 
gie sobre os abusos ·destes magistrAdos, e uma camara avistá rã o uma su maca, que, vindo em alcance, fez, 
bem orgnnisada rm todas as villas, para a prompta e fa- fogo tle artilharia contra o templp e casas daquella \ 
cil aclministraçlio ela júsliça, mas não ouvidores, que no villa, e que, postarla a nossa tl'Opa m luga · couve-
estado elas consas nada serverp senão de verdugo aos po- · 1 , r r d · d 
vos, como ~e mostra do llocumcpto incluso. , mente, tam JÇm ez ogo e mosquolana, Hl'ol'r·en o 

11 
IIm sexlo lugar, que seu systemu couslitucional é 16 homens ela ~umaca, sem que nenfuum dos nossos 

aqnelle que tem por fim hoas ioslituilões, rentcdios fosse ·o!Icndiclo; e o alferes Santos, pedindo-lhe 
promptos. faceis e cfficazed, expedita aclministr·ação da mais reforço, enviára-Jbe 40 homens de ordenan
justi~a, c;ommouiclade dos povos, sua educação, animar a ças da Lena, bem municiados, os. quaes partirão ás 
agricultur<J, rommercio e artes, mananciaes das riquezas 6 b01·as da tarde. 
das nat;ões ; não é mnilo queiramos uma província, sendo - Ao mesmo tempo .que os homens, rri:mdou vir 
CRia villa sua capital, por s~r a mais central, e com as 
commodirlades necessarias; um bispo para r:osso pastor uma veça de al'Lilharia, que Ee achava distante, por 
espiritual, e mesmo para promover a popul~ção, disso!- lhe constai' ter a surnaca horda fal sa, o ser necessa
Yendo os impedimentos matrimoniaes, tiío rli!Ticcis, como l'ia uma arma dosla natureza pnm combater com a 
dispendioso~ , por causa da longclude r·m ;rne flca da Ba- que -dclla jogassem. 
hia, casas de arrecadação, e tudo o mais que fõr a bem • Particilron acbn!'-se na hul'ra da vill-a de Camamú 
dos povvs o de uma província·, com a suu devida pro-- um hriaue, e á sonrb r·n. delle constava-lhe existirem porçao. ... ._ 

« E~ta pl'O \incia devo comprehender 0 julgado de na bana grande muitos habitantes do paiz nbarrn
Citiquc-CitiqrH', que ncn nas margcms do rio ele s. Fran _ cados e corn guarda. Contra os facciosos, mandou 
cisco, e por· este acima até a extremidade da ft cguclia de uma força de-40 homens,· commat1dados pelo offi
ConL~>ndas, isto de norte a sul, e pt~lo nascente r.om a ex- cial Corrêa, e pela mei.a-noile recebeu u111a partici
trema que faz ee-ta comarca com a cidade da BaiJi~, de pação deste alferes de ter lbmaJo a cmhurcaçilo e 
sorte que a proviucia l'iril a comprcllendcr i30 '' 1lJO !e- capturado tres individuas, entre elles um celf'l.ll'e 
guas de norte a sul, e de nascente a poente 120, pouco José Gonçalves nona parte, que anda vão u amedl"on-
mais ou lllenos. d · · ta r o povo, o mundan o vi veres ao imnugo. 

u A sna população é J)l"escntemente para mais de . . , 
12õ.OOO almas, c não menos. o terr·eno ferlil expor·ta ga- Com esLt\ aconl~cl!l~en~o ficou a v11Ia de Camamu 
dos vuccuns e cavallares, sal, algodão, salitre tabaco em ~oceg o, porém tort1ficada e guarnecida, pa1as 
<•ssucar, peixes satgados; e esta vil la, alem disto: encerr~ · , providencias 9uc se dcrão. 

----~----------~---------- 6--------------------------~----~~--------------------------~ 
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AS TROPAS LUSITANAS TENTAO D;\f DESEliBARQUE EM 

lTAPARICA, E SÃO DEIIRO'l'ADAS 

Sendo a ilha de Itaparica muiLo exposla ás invrr
sões pela custa, entendêrão os lusit:mos apossa
rem-se della·, não só co_mo ponto estrategico de suas 
operações de guerra, CO)liO para embaraçar as com
municações com a costa e int~rior do reconca.ve, e 
para isso no dia ~1 de Setembeo o general Madeit•a 
fez embarcar uma numerosa força em 1·1 lanchões, 
com o fim de desembarcar na ilqa de rtnparica e 
apoderar-se- della; porém a resistencia que encon
trou ·foi tão formidavel, que teve de récuat• com 
grandes perdas. 

O.cnpilão Antonio de· Sou~a Lima, escrevendo no 
dia'13 de Setembro ao secretario do governo da Ca
choeira · Miguel Calmon -du Pin e Almeida, se ex-
prime .assim : · 

« Os successos desta Itaparica V. Ex. está aÕ facto 
pelos officios meus. a esse Epn. consellio, se bem que 
e~les contêm o dumnuto do facto, porqoe como são offi
cws não nos podemos reportat· senão a factoli vericl icos, 
e nunca ya lermo-nos de noticias infundadas, etc. 

<< Asseguro a.V. Ex. que o inimigo soffreu um tenivel 
destroço; o· seu orgulbo prestou-lhe coragem: avançà
rão H lanchõts carregados de tropa, com terrível arrojo; 
os officiaes, em pé, pa poupa dos 'lanchões, grilaviw
avança !-cortando o vento com as espadas douradas· 
émllm, chegárão a abicar, e eo, com tíO bomens, bon~ 
atiradores, guardados em uma vala que fazia a praia, fi;r,
lhes fogo tão Lerrivel, que v.ião-se cahir aos pa.res, e al
guns cahião na agua, e élles sem os recolher aos lan
chões; continuavamos com um fogo tão rapido, sem 

- cessar, até que elles fugirão em t'al desordem, que não 
sabião se rema vão on se se escondião no fundo das ca
traias, visto que deixárão remos, craques, que se apanhá-
rão em numero de 13, etc. n _ 

RESENHA -DOS ACON'fECID1EN1'0S DO MEZ DE SETEMBRO 

remetlet· pt•oclamaçües aos povos daquelles !urrares. 
enviando um proprlo com instmcções, afim d e sel' 
acclamada '1 regencia constitucional do Sl'. D. Pe
dro de Alcantara. 

No dia 18 a junta de defesa da mesma villa el e 
Nazareth envia ao governo copia do convite, que fez 
á villa de Jag~wripe,~ para alli iren~ pL'estar jura
mento de fidehdade a causa do BL'asll, .e faz sentir 
ao mencionado governo que, em vi~ ta' elas circums
tancias . ele desasocego em que se acha n villa de 
Na:wrelh, não podem abandonar os postos; e ajunta 
do_ ?ovorno res_pond eu' que,_ não tendo lugar o que 
eng1a _a comnussão na ultima parte da sua nota, 
determmava que fossem a Jaguaripe as p1·imeiras 
autorjdades. 

No entanto o senado da camarada villa de Ja
guaripe parti~i pa ao presidente, c membros da j nn la 
commissat·ia de def'esa , ter. na quat·ta-feira 25 qe 
Setembro todos- os empregados publicas, chefes dos 
corpos militares e autoridades ecdesiasticas do di s
tricto da .villa., prestado juramento de fid0lidade. 

No dia 23 a junta de defesa da villa de Valença 
crea um commissario, para obter por emprestimo 
os dinheiros precisos, para sustentar os seus pontos 
de defesa; e .no dia 26, escrevendo ao secretario do 
govm·no da Cachoeira Francisco Gomes Brandão 
Montezuma, pede a approvação da commissão 
CJ'eada, afim de sustentat• a guamição elo presídio do 
Morro, barra dos Carvalbos, e m~is pontos de de
fesa estabelecidos a favor da sagrada causa da accla
mação ele S. A. Real. 

O MAJOH JGSÉ ANTO NIO DA SILVÁ. CASTRO REPRESENTA AO 

GOVERNO DA CACHOEIHA A NECESSIDADE DO JURAnfENTO 

DA BANDEIRA AO SEU BATALUÃO. 

José Antonio da Silva Castro, sargento·-mÓL' com
mandante do. batalhão de caçadores, voluRLar.ios do 
Príncipe Regente, desejando mnntet· a lwa disci
plina militar no batalhão qne havia OJ'gauisado , de 

Os habitantes da villa do Rio de Contas, em .um· accordo com os officiaes inferiores do mesmo r.o rpo, 
longo officio do dia 9 de Setembro de 1822, diri- representou a·o governo interino no dia 2 de OnLu

. gjdo a S. A. Real, congratulão-se pela acclamação hro de 1822, para que todos jurassem Jian cleira. na 
_da regencia do mesmo augusto Senhor, e lhe ped em, fórma do " regulamento militar, visto quo, tollllô o 
para mais commodiclade dos povos, a creação ele batalhão de tomar p;:u'te na cau:m santa a (1ue se 
nova província, tendo por capital a villa do Rio cla:s empcnhavào vcnceJ•, os obrign,va ao cumpri mento 
Contas. dos deveres a ,que se compromeHêrão em snas pr.i-

No mésmo dia 9 de de Setembro a commissão da mciras promessas ; e pnra isto pedi :' , pam que 
- caixa militar da villa de Santo Amaro J?edio peovi- o mencionado governo lbe indica~se a formula do 

dencias, afim qe prover a tropr. l(aquclla villa do ne- joramento, inclnüt do nelle a clausula de t1u elidatle 
cessat·io, pela deliciencia do r:ofre, para pagar letras e ~clbesão á cau:m da 'iud cpe nd e o:ci~· ~la nRção bt'a_si.
ou vares, que se cstavão a ve.llcel', dos genm·os com- l e ~r~, e outrostm . de serem d e m~llHi.os do s e ev~ço 
prados, para · o fornecimento da tropa; e. em outro mllttat' logo que a Indepenclenet tr fosse rcconhectda 
officio do dia H lembrou a eommissão ao governo, · por toda~ as nações. . _ . , 
como meio de auxiliar a caixa militar, quenaquella . O go verno da C~cbo eJt'~ , ww s~ Juzem)o esperar, 
villa havendo alguns ramos de direitos nacionaes, respondeu ao_ maJ or Jose Automo da S1lva Castro 
debaixo da superintendencia do juiz ele fóra, Qutros D? mesmo c~Ja, e pela fót·nut que seus onze sub9r
por arremntadores particulares, como dizimas, col-.. d1nados, as~ t g nados nu re];lt'esl:ntação , r equ ceêt·a~ . 
lectâs e outros, e que semelhantes rendimento,;, Este h atalhao, qne torn ou d ep~ts o ?o me de-P~t'l
attentas as actuaes circumstauclas, podião se appli- qUJtos-:- prcstou grandes s~ r~tços a cam:a_publ1Ca, 
car ás caixas militares, e que, havendo ordem do couc?tTt:nd o eo_m o seu patnot1smo, llflraa mdcpen
govemo, sem dovida serião ellas executadas, e isto dencta do Bn1Sll. 
durante o tempo da guerra. · -

A J ON T.I _DE. DE J'ESA IW N,\Z ARETH PE uE AO GOVERNO A 

NO dia 17 a junta de defesa da vilJa de Nazareth, CO NS ER VAÇÃO DO CAPITÃO ANTQNIO DE SOUZA LIMA NA 
accusanclo a copia da portaria, que linha de regulat• ILHA oE ITAPAn'rcA. 
a cai~a militar, participa á junta do -governo da Ca-
choeH·a não terem as vHlas da Conquista e C<ütité O comportaniedto verdadeiram ente Jll ilíta t' do va
acclamado-o regente do reino do Bmsi!, 'e que ia se j lente capitão Antonio de Souza Lima forço.u -a j unta 

• 
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de defesa da villa (hoje cidade) de azaretb, a pe
dir ao governo a conservação deste official na ilha 
de Itaparica, por sel'em os seus serviços, acti vidade 
e patriotismo, tão necess11rios ulli, qmHeconbecião 
ser elle indispensavel á segurança daquella ilha e 
tranquillidade dos povos. · 

u 111m. e Exm. Sr. -Tendo sido o valente capitão An
tonio de Sou:t.a Lima encarregatlo pelo seu sargento-mÓI' 
commandante de impedir o tr·unsilo do inimigo, quando 
pelo centro da ilha de Itaparica tentasse invadir as posi
t;ões de Caxaprego ou eattr, assignalou para seu abarra
camento o lugar do Jaburú. e com efTeilo dalli tem sem
pre voado em soccorro de todos os pontos que tem sido 
atacado, com um successo qu usi pasmoso, conseguindo 
pela muita experiencia do paiz, c pela brava gente que o 
acompanha, reduzir o inimigo a ir· busrar á cidade até a 
propria agua para beber. 

u A estas medidas devem grandemente a sua segu
rança os bons habitantes daquellas paragens, assim como 
os nossos postos; aconte-.:e agora qne o dito sargento
mór· commandanle dâ ordem áquelle official para se r·e
lirar com a sua gente, procedio1ento que tem causado 
um inteiro desgosto em toda aquella ilha, cuja· popula
ção só em escravos ha 8.000, que póde l"ornP.cer lenha, 

~ viveres e forragens, aléw de 600 cabeças de gado que 
tem enr si, e sohreludo reduzir a mais de 3.000 famílias 
á pobreza hortorosa, pondo em grande risco as posições 
tio Fnni!, S. GooÇ'a lo, ele. ; c portanto lodos os districtos 
dr. Jaguaripe e Maragogipe, villas que, nas circnmslan
ci;ls actuaes, devem ser mais guardadas que as outras do 
reconcavo, por serem o granel do po,·o delle, e as que o. 
inimigo 1em mais em vista, como verdadeiro iugar de fa
zer· a guel'l'à. 

u Nãó se duv.ida que a ilha de Ilaparica, Exm, Sr., no 
caso da chegada de mais tropas europ!\as, talvez deva ser 
desamparada, poróm depois do ser devastada, e as nossas 
posições des te lado seguras com melhor e maior arti
lharia. · 

<< Fazemos esta participação a V. Ex. para levar ao co
nhecimento dos Exms. Srs. do conselho interino ele go
verno, rara ordenarem que o dilo capitão Lima se 
!:Onserv.e nas suas posições com a demais gente, visto 
que, segnndo o es tylo militar, quando se dcsoccupa o lu
gar q_u e se tomou é unicamente com 11111 ataque de força 
supcnor, e que medidas contrarias trorão nas circums
lancias actuaes desmaio c desesperação aos habitao tes 
des te cli stricl.o . 

<< Ocos guarde !t V. Ex. muitos annos. Nazareth , 19 ele 
Se tembro de 1822.-IIlm. c E-xm. Sr·. Francisco r.oines 
Brand uo Monlezuma, secretario ri o conselho interino do 
govcn~o dest a província.- Francisco .Tosé de- Araujo 
Franco.-.loão Maria Costa Ferreir·a . -~fanoel do Nasci
mento ~lonteiro.-João Francisco de llledina n 

CONTINUA Ó I NIMIGO A SEfi fi E PELLIDO 

u. governo da Cachoeira não se descuidava em pt·e
Ve1111' e r·ecomm endar', par·a todos os pontos, o maior 
~mpenho . em proveito da causa publica, recebendo 
Igualm ente de lodos os pontos militares us mais 
exacfas communi cações, em moclo a estar em dia 
com. o_s movi me~ los e opel'll ções de guerra. Fazia 
prodJgJns de y atrroLismo, apezar dos poucos recur
~os CJU e b:n·_r fi o, para repcllil' o inimigo e para de
tond et• a palrrn. 

. l~ ra !1- ilha d~ It~pa~i ca , pela snu posição c mesmo 
exten ·ao, mu1 dd fl?d de guardar c defender; po
rém C?nflada aos cmd:Ldos e patriotismo do valente 
Antomo de ouza Lima, pôde conseJ• va-la intacta 
como cllc lllcsmo confinna, dirigindo-se ao govem~ 

em officio de 3 de OLitubro de 1.822, que aqui co
pio do prpprio original manuscripto : 

t< Em 28 do passndo me dirigi a VV. EExs. por um 
officio, em o qual lfres manifestava o estado em que se 
achava esta ilha, olferecendo-se-me agora participar a 
VV. EExs. que no dia 30 do passa elo Setembro resolvi fa- · 
zer uma trincheira no lugar do Manguinho, onde se acha
vão ainda fundeadas as canhoneiras interceptando a pas
sagem das canoas do Mar-Grande, e linhão ido até 
aquelle lugar por degráos, sendo sern'pre batidos r.om ar
tilharia de ponto a ponto ; e com efJeilo no dia 30 tomei 
todas as providencias para fazer de noite uma trincheira 
sem que elles o sentissem, o que de facto se concluio e 
ªmanheceu no dia 1" de Outubro prompta, e cavalg;da 
urna boa pec:a, com que ·lhe fizemos rogo fogo que ama
nheceu o. dia, com a felicidade de empregarmos logo o 
segundo trro na barca grande, quP. immediatamente le
vantou a vela e se pôz muito ao largo, sem dar um só 
tiro, o que bem demonstrou a impossibilidade em que se 
achou de o fazer, pois que era de costume, ainda sem 
motivo, lançar muito rogo para terra; duas pequenas fi
cárão sobre a vela, fazendo· nos alguns riros, os quaes nos 
ni"tO offendêrão, até que lhe fizemos um tiro que pegou o 
costado de nma, cujo estrondo soou em terra; encos
tou ·se a outra á e lia, e tlerão â vela e remos para o largo 
e puzerllo-se fóra do alcance de artilharia. ' 

u A' noite ainda se puzerão mais longe, e da cid~tde 
veio um barco que fundeou junto a ellas, e assim, como 
amanheceu o dia, todas se nzerão â vela, e nós por terra 
as acompanhámos· até o lugar das Mercês, que fica fron
teiro á cidade, e alli ficárão toclas recolhidas, e assim li
vre a communicação com lodo o reconcavo. 

« Ficão montadas nas competent~;~s carretas as seis pe
ças de i2, que estavlio na fortaleza e forão desencravadas 
assim como tres de 36, restando tão sómente lres das d~ · 
36, que tem havido sua difficuldade no tirar as balas de 
dentro ", c tambem com a occupação de montar as outras 
nllo se tem trabalhado nisso seriarnen te, o que !"arei daqui 
em diante. Mandei pedir ao commandante da Encarnação 
20 I.Jarris de polvor·a dos que ião par a essa villa, e não sei 
se me os mandará ou não; por isso, em caso de recusa 
daqu~ll e, tenh~ de os depr~~ar a VV. EExs., que assás 
me sao necessanos para mumcwr as peças. 
· << Recebi pelo capitão José Marcellino dos Santos i6o· 
balas, 2.000 cartuxos, iDO pedras de fogo e algum papel 
para encartlllcar, e pelo alferes Manoel Pedreira de Sou.,za 
50 balas e ·10.000 cartirxos; ~orém as balas poucas m 
servem,_ porque. nenhuma linha tle 1.2, e poucas de 36, 
e por rsso erlVIO a VV. EExs. a medi~a do diamelro das 
peça~ qun lenho cavalgadas, advertindo que das de i2 
qmtsJ ne.nhunw ba_la tenqo, e nem fdlha para fazer lan
temel<~s, que supphco ~ VV. EExs. m'a qu~irão mandar. 

<< Amda me aproverlo desta occasião pam prQtestaJ· a 
VV. EExs., em meu uome e da ruinha tropa, u firme 
adhesão ' e respeifo que protestamos a VV. EExs. , como 
firmes columnas de que está pendente a obra da nossa 
regeneração. , 

«. Dcos guarde a VV. EExs. por muitos annos. Quartel 
na lortaleza de S. Lourenço de Itaparica, 3 de Outubro 
de 1822.-lllmss. e Exms. Srs. do conselho interint> de 
governo desta provincia.-Antonio de Souza Lima ca-
pitão. n ' 

E' m ; rWNCIADO DE SUSPEI'FO O SARGEN'fO-iiiÓn JOSÉ ELOY 

PESSOA 

No dia i2 de Outubro o coronel Bento Lopes 
Villa-s-Boas, desccmfiando da presença do majot· Pes
soa, em oflicio, datado da villa de S. Francisco, ao 
conselho interino, o informa do que sabe a este 
respeito. S-e m comment;ú·lo transcrevo este docu
mento do proprio orig.inal, que se exprime assim : 

u llhns. e Exms. Srs.-Hontern veio ter a esta villa o 
sal'gento-mór José Eloy Pessoa, que tendo s.ahido da ci-

: 
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<lade no domingo ultimo, e discorrido por todos os nossos mór para solemnisar com o resto rlu seu ualalhão tão 
pontos de defesa, defide Pirajã, que disse achar todos na faustoso dia, e até hoje ainda aqui se acha p(Jl' ter sitlo 
maior fraqueza, e sem nenhuq:Ja segurança, aqui chegou, obstado pelos motivos que vou ponderar a VV. EExs. 
indo logo a emba!·car-se para Santo Amaro, e de lá para tendo infelizmente appat·ecido uma rivalidade entre ~ 
essa villa, a apresentar-se a VV. EExs., querendo per- tropa estacionada nesta ilha e a do resto daquelle hnta
suadir-nos, como ·por todos os outros pontos fizera, e lhão, que nos ameaçava a cada passo rebentar a nossos 
vv. EExs. poderáõ julgar da carta inclusa, que depois da pés a guerra civil: a tranquillidade e segurança publica 
sua missão escreveu o capilão Pedro Hibeiro ao tenente- que aqui tem sempre reim1ao foi pot· mais de uma vez • 
coronel Joaquim Pires de Carvalho e Albuquerque, que, amraçada: elle diz se relit·a, porque VV. EExs. assim de-
aLtento o estado de terror em que se achavão na ciaade tet·minão; porérp sobre isso está indeciso. - . 
os nossos inimigos, tendo-se já circumscripto a um cir- « No dia i3 do mr.smo, pelas H horas, avistámos va
r,ulo muito concentrico de S. Bento até ao forte de S. Pe- rias vek~s sabidas tia cidade, e que sr.guião a direcção 
dro, era este o momento em que, sendo atacado pela! desta ilha; entre ellas um trigue, que depois conhecemos 
tropas do reconcavo; elles abandonarião a cidade, e á ser o Audaz, a barca Dez de Peverei1·o, H barcas cunho
pressa se embarcarião fugitivos, para o que já parecia neiras, 3 lanchões a reboque do brigue, apinhados de 
terem feito todas as disposições e arranjos. povo, e tres~ a reboque da barca, mas sem gente. 

" Agora consta-me que elle se encaminbára logo direc- " Mandei logo locar a rebate, reuni a gente, fazendo 
lamente a essa villa, o que, unido ao boato que se tem . chegar a · postos, colloquei uma peça que tirei da furta
espalhado, de que esta sua vinda é em serviço dos nossos leza em lugar que poderião tentar o seu desembarquP, 
inimigos pa1!1 trahir a santa causa pot· que pugnamos; animei a gente, e achei-a com disposição a mais varonil, 
parece que juslilica a suspeita, que tem merecido.J fun- e protestámos mutuamente. que elles não porião pé em 
dada nas seguintes ponderações: terra, emquanlo circulasse sangue nas vr.ias de um sol-

" L • Ter sido pelo Madeira empregado em serviço, o dado-brasileiro. 
que não admiltio aos outros officiaes da deportação tio u Fiz,erão-se todos os necessarios preparativos a espe-
dia 3 de Novembro ultimo. rar o inimigo com totlo o sangue frio, e a approximação 

u 2. • Ter tido a sua família fóra da cidade, e fazê-la da esquadrilha, longe de caqsar terror, molivàva alegria, 
reverter alli ~om passaporte do Madeira, e agora sabir, e só havia receios de que algumas pudessem romper per 
abandonando·-a. , entre a fortaleza e a ponta de Guadalupe, por alli haver 

u 3. • Dizer ·que, se senão marchar para a cidade, re- só uma peça e essa má, e eu ignorar até hoje o estajo 
gressa immetliatamente, pois não' está eín circumstancia ern que ella se acha; porque tomou conta della o cadete 
de perder por muilo tempo seus soldos. João Primo, e ainda me uão paz·ticipou se está ou não 

" Julguei, pois, do meu dever participar a VV. EExs. prompta. 
para que, com as luzes que lhe são proprias, estando ao « Com effeito o inimigo approximou-se em alguns lu
facto de tudo,_fOimem o justo jui~.u e uso conveniente ás gares da costa (isLo é, a Lan:a Dez de Fevereiro ) a fazer 
n·ossas circumstancias, em utilidade da nossa santa fogo; e nos lugares em que havião peças se lhe respon
causa. deu, e assim veio seguindo até ficar defronte desta forta-

u· Deos guarde a VV. EExs. Vi lia_ de S. Francisco, i2 leza, poz êm muito encostada ao lado da ilha de Maré ; 
de Outubro de 1822.-IIlms. e Exms. Srs. presidente e dahi virou e veio ao lugar da Gamelleira, onde esteve 
mais deputados do conselho interino de governo desta quasi a dar á costa, e talvez que pela indolencia do com
provincia.-Bento de Araujo Lopes Villas-Boas. » mandante daquelle ponto se' não verificasse o seu naufra-

gio; no dia seguinte fez-nos nesse lugar muito fogo, tanto 

NO DIA 12 DB. OUTUBRO DE 1.822 SOLE~INISOU-SE O ANNI

VERSAIIIO DO SR. D. PEDRO NA PROVINCIA IJA BAHIA 

ella, como uma pequena, que se achava ahi Lambem : fi
zemos-lhe tres tiros de peça, e ella levantou ferro e se
guio para a cidade, onde j;i se tinhüo recolhido o brigue 
e mais canhoneiras, fic~ ndo duas, que ainda se conser-
vão no meio do canal, ora velejando, om fundeadas. 

Foi muito festejado o anniversario do Sr. D. Pe- « Agora mesmo, que estou esr.revendo, recebo a par-
d_ro dé Alcantara, regente constitucional e perpetu"O ticipação de que ahi torna a barca grande e tres cunho
defensor do reino do Bmsil, não só nas villas da neiras que se dirigem a este 1ugar, e por isso ornitto o 
Cachoeira, S. Francisco, e mais villas e povoados mais que tenho a lembrar a VV. EExs. 1 o que farei jun
do reconcavo e província, como no exercito, ha- tamlo o resultado dessa for~a que vem. 
vendo. Te-Deum,, com assistencia· do senado da " Não tenho balas de i2 ou i8, e poueas. de 36, para 

o que rogo ru•as. enviem, havendo-a~. » camara, reinando por toda a parte o jubilo nos babi-
. « Por me vêr de alguma fórma atacado pelo comman-

tantes e ntl tropa, e com a pompa que as czrcums- dante daquelle ponto referido, altercando razões por se 
tancias pet·mittião. vêz; cumplice, passei a prendê-lo á· ordem de VV. EExs., 

Passado o dia 1.2 de Outubro no meio do enthu- · que maudaráõ o que forem servidos. 
siasmo, no dia i3, vindo da cidade sobt·e a ilha de " Deos guarde a vv. EExs. Forli.deza de S. Lourenoo 
ltaparica 13 ·embarcações, sendo i brigue, i bar-ca de ltaparica, :15 c}e Outubro de 182::!.- Uims. e Exu1s. 
grande e U canhoneit·as, e marchando a forÇa da Srs. do conselho interino do governo da provinéia.-An
ilha sobre o inimigQ, o fez retirar no diil i4, como lonio de Souza Eima, capitão. 
refere o commandante Antonio de Souza Lima, e o 
major José Joaquim Salustiano Ferreira, ao governo 
da pz•ovincia :- . 

tt No dia 12 db corrente, dia dos faustissimos annos de 
S. A. H. o Sr. O. Pedro de Alcanfara, príncipe regente, 
protector e perpetuo delensor do reino do Brasil, cele
brou-se nesta matriz do SS. Sacramento da Ponta de lla
parica a sua feliz acclamação, com aquella pompa que as 
circumstancias do tempo permittirão, fazendo rebentar 
lagrimas de alegria aos circumstantes por se vêrem atra
hidos por um tão feliz motivo a um templo, que a tempo 
lhes estava interdicto por estar cercado das oppi·essoras 
bayoneta·s inimigas. 

u Na vespera aqui tinha comparecido o meu sarger.to-

u No dia 12 do -conente fiz celebrar na matriz da ii!Ja 
de ~laparica, com aquella solemnidade possível, uma 
festa, em atlenção a ser o dia llo feliz natalício do nosso 
amado prinçipe o Sr. D. Pedro de Alcantara, fazendo de
pois do Te-Dwm acclamar o mesmo Senhor, ~m cujo dia 
rer.ebi o officio de VV. Elt:xs., com data de H, e que
rendo no dia seguinte retirar-me para esta povoação da 
Pirajuhia, em execução ao m~smo officiu, o não pude fa
zer por apparecerem i3 embarcações, a saber: .um I.Jri
gue, uma barca graude e 11 embarcações mais pequenas 
ou canhoneiras, pelo que liz destacar a tropa do meu ba
talhão, chegando a combater com quatro barcas no dia 
i4, nos pontos do Manquinho até a Garnelleüa, por li a
verem-se as outras ~ilo ao mar, e no dia 15, tondo reti
rado-se as mesmas embarcações, ruu retirei para esta 

• ----------------------~-------
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povoação, onde me acho com as tropas do meu com-· 4 home?s1 e não tomárão duas barcas por lhes fal
maodo, o que participo a VV. EExs., a quem Deos guarde ta r mumçao. _ 
muitos aono . Quartel de Per~juhia, 16 de Outubro de No dia i6, pelas 4 horas da roadi'Ugada, os ini-
1.~2~.-lllms .. e Exm~. Srs. da _Junta do g~verno ela pro- migos de novo alacár·ão a ilha, dando começo ao 
vmcw. - Jose Joaqlllm Saiu t1ano Ferrerrn, sargento- confliclo por uma formidavel descarga de artilha
mór. n ria, e do mesmo modo sendo repellidos, e com 

maiures per·dns, prolestãrão vollar· ; e o comman-
NJ dia 14 de Outubro de f822 a commissão de dante, receioso de novos a-taques, pcdi·o soccorroO 

defesa da villa de ValPoça, julgando em perigo a de munições á villa de S. Francisco, e como lar
cau ·a publica, offlciou aos capitães iospectores Joa- dnsse se dirigia ao governo interino da província, 
quim Jo é Velloso e Jgnacio Jolto de Moraes, para em officin de i6 'dc Outubro de 1822, que Lenho 
que parti ·sem com a maior· brevidade, pu r·a Ca- á vista, no qual expõe as circumstancias que levo 
mamú, tomando a commissão sobre si a r·esponsa- ditas e os apuros em que se achava pela falla de 
bilidade perante o gove!'Do da província, d~u conta soccorros. 
do seguinte : • 

~ Constando nesta villa por muilus noticias, vindas de 
Camamu, que o alferes José Cl:u·que Lobo, commandaole 
do resto da tropa de Nazarcth, alli estacionada, se faz 
~uspei to3o de traidor á gloriosa causa que Lemos abra
çado, assim porque mandá1 a pHa a Bahia com viveres o 
barco que aprisionAra a José Francisco )Jeodes, dando
lhe despacho par·a Pernambuco. como porque Lendo já 
um mui pequeno I} umei-o de soldados para continuar na 
defesa daquelle paiz, não quizera receber o reforço de 50 
homens, cumruandados por uw ~;allilão, que lhe mandára 
de azareth o seu commamlante, prevenindo mui de 
Jouge a sua enlmda naquella villa, 110m um officio que o 
fez regressa1· de"Taperoá, pois que, vendo-se o diLu alfe
res Lobo compromeLLirJo com o govei'Oo contrai pela sua 
criminosa conducta naquella expedição, pretenderá tal
vez baldear-se para o inimigo, como unico apoie de suas 
perversidades, sacrificando-lhe o paiz que ouLr'ora defen
dém, por isso a bem do S. r. R. cumpre á esta commis
s1io deprecar a VV. :;s. que com toda a brevidade parlão 
para a villa de Caruamú, com sufficieuLe tropa, para a pôr 
em segurança e defendê-la do inimigo quando pretenda 
alli voltar, segun'lo as inlelligencjus que se presume Ler 
com o referido Clarqur, a quem VV. SS. farão prender á 
ordem do governo, ficando a nosso cur·go representar im
mediatamente ao mesmo Exm. conselho interino os mo
tivos que obrigárão a VV. S. áquella marcha a bem da 
causa publica, na certeza de que serão approvadas as me-
didas tomadas pelas alvução da .palria. , 

" Outr·osim esta c:om1i1issão depreca a VV. SS. a crea
ção de uma caixa militar naqnella vjlla. srrvindo-lhe de 
regimento as instrucções da l~xma. juula (por r.opia junla) 
no ostabeleciluento de semelhantes commissões. 

,, Nada mais Lema lembrar a VV. RS. esta commissão, 
que, scienle do zelo e palriotis111o de \'V. SS confia que 
providenl'iarãõ ás necessidades occorrcnLes alli. 

" Dcos guarde a VV. 55. Paço do conselho de Valença, 
14 ele Outuhro de ·18'â.-lllms. Srs. r.apilães inspeclo
res Joaquim José Velloso e Ignacio João de Moraes.
Francisco Xavier de F'igueiredo.-Jnnocencio José Gal
vão.-llernardino de Senna Madureira.-José Francisco 
cl' Passos. >> 

NO DIA 15 DE OUTUBRO B ATACADA A !LUA DE JlARÉ PELOS 

LUSITANOS 

O ioimigu, que não descammvn no empenho que 
linbtt, deixando Ilal.Jat·ica, vai sobre a ilha de Maré 
no rlia 15, atacando-a com 7 embarcações, uma su
maca, e varJo:> lancbões e canoas, com força bas
Lanlc ' lH:1u municiada; porém o capitão Anton.io 
Dias tl e Oliveira e Andt·ade, encanega.do dos pon
tos u(} Maré, Passé e da l'reguezia tlo l\1atôim, apezar 
da f'u lla àe munições que padeciüo atluellcs ponlos, 
en vidantlo os snus esforcas e hr·a VUJ'a de seus com
pauhPit·os de al'lnas, atacando as barcas, matárão 

• • 

PRISÃO DO ALFERES CLARQUE 

No dia f7 de Outubro a commissào da caixa mi
litar da villa de Valença communica no governo da 
provincia, que a commissão achava-se composta de 
quatro membros, em virtude da retirada do conse
lheiro Ballbazar da Silva Lisboa, que era o seu pre
sidente interino, e do tenente-coronel do t•egimento 
de milicias, que preferia commandar o seu corpo; e 
duvidosa de conserva~-se com quatr·J membros, ou 
proceder á eleição de um presidente, que deveria 
recahir no tenente-coronel, que -não tinhão acei.
tado a recusa, para não procederem sem as inslt'UG
ções do governo, apressou-se em supplica-las. E con
tinúa o· officio de 1':' de OuLubm : 

" COI!Slando nesta villa que o oll'eres de artilllaria José 
Clar·que Lobo, destacado em Camamú pela commissão de 

azareth, en trelinha relações com a Bal1ia, para onde ul
timamente despachám um barco cou1 viveres, dando as
&fm indícios de se baldear para o inimigo, Lalvez para se 
sublrallir aos castigos merecidos, pelos roubos e mais 
crimes alli commetlidos, esla commissão, de accordo 
com os inspectores da força do sul, assentou de ma~dar 
prender ao referido Clarque á ordem do conselho mle
rino do governo da província, de crear em Camamú uma 
commissão de caixa militar, que se regesse pelas inslru~
ções reme L lidas a esta, o quo tudo foi encnr regado aos 
ditos inspectores, que m;u·chúrão no dia 15, com 80 ho-
mens de milir;ias desta villa. 1 

u Deos gna rcle. elc.-Fraocisco Xav1er de Figueiredo. 
- lnnocencio JoEé Galvão.-José Francisco de l:'assos. >l 

A COM11JSSÂO DA CAIX,\ :\IILITAII DO 1110 DE CONTAS PARTI

CIPA AO GOVERNO DA CACHOEfRA ACHAR-SE OllGANISAD,\, 

E PIIO'fES'fA ESFORÇAR-SE PELA CAUSA CO)niUM. 

No dia ·18 de Outubro de :1.821 a commissão da 
caixa militar da villa do Rio de Contas participa á 
junta int~rina do governo da Cachonira, ljUC no dia 
13 do mesmo mcz, reunido o senado da camara, o 
capitào-mQr, nobreza e povo, proccdêl'ão á eleição 
da commissão ela caixa militar, obtendo pluralidade 
de votos o eapitão-mór Antonio José ele Menezes, 
para presidente; para secretario, José Custodio; 
tbesourciro., Domingos da Silvo Freire; e para vo
gaes João Francisco de Souza e João Caetano Lessa; 
e que, asslm constitujdos, pediãa rnuniçoes de 
guerra, par·a defesa da causa comnmm, e, embora 
retardados por circumstnncias, filhas das intrigas, 
reco11hecião a superiodade do govemo da junta, e 
para isso apres.ão-se a lhe l'ender preito e homena
gem. Em vista, pois, do• sentimentos de que se 
achão animados, a camara assignou o dia 1 • de No-
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yemht·o, para se r.eunirem os cülndãos e fazerem- se 
expedi!· o deputado, que ajunlainlerinadogoverno 
da provi ncin exigia. 

A commissão de defesa da povoação de Na:taTeth no dia 
20 de 01ttubro de 1.822 envia suas (elicitctç(Jes a S. Al· 
teza o P?'i?w·ipe Regente, e ?'equer o titulo de vi/la para 
a mesma povoação. 

« Real Senhor.-A commi~são de defesa da povoaçfto 
de Nazareth, installada a requerimento do povo e tropa 
no dia 3 de Agosto pela feHz acclamaç,'io d11. regellcia 
constilucional de V. A. Real, ,protector e rlefenso..r pei·pe
tuo do vasto lmperio do Brilsil, deposita humildemente 
aos ·pés de V. A. Real os seus respeitosos parabens, e 
tr.m a confiança de apresentar 11. um terno pai as home
nagens de seus mais gratos e submissos filhos. 

« Oxalá que por esta occasião tão favoravel, offerecicla 
pelo bnnernerito ex-consul franr.r.z :lenrjque Plasson, po
dessemos apresentar a V. A. Real os motivos urgen1es 
qt1e lemos de requerer em favor de nossa injuriada po
voação o titulo e os.privilegios de villa; porém a rupidez 
da sua viagem nos impede, não só de encarrega-lo dos 
nossos documentos, como de lhe confiar as aasignaturas 
de um povo immenso, apresentando-se eom veneração e 
esperança a V. A. Real para se vêr livre do jugo insup
nortavel de uma villota vizinha. 

« Fiamos-nos no reconhecido patriotismo e lnzes ele 
Henriqne Plasson, e elo credito que ha de )llerecer de 
V. A. Real um estrangeiro tão distincto pela provinda 
inteira, pela sua corajosa conduota no tempo do despo
tismo do Madeira c companheiros, e na guerra elfecliva 
que contra elles se declarou. 

<< Esperamos que V. · A. Real so rlignarà informar a 
mindo de nossos justos motivos de queixa e da no~sa con
ducla, que não mer·ece, na nossa opinião, outra recom

. pensa mais do que a de sermos reconhecidos como aman
tes da causa e de V. A. Real. 

«Havemos brevemente remetler aoministerio de V. A. 
Real os nossos documentos e as assignatmas do povo, que 
nos honrou com a nossa eleição, e ficamos no exercício 
de nossas difficullosas, porém caras funcções, em serviço 
de V. A. Heal, prol'essando-nos com todos os habitantes 
deste vasto districto. De v. A. Real os humildes, agrade
cidas, c dévotos subditos e filhos.-0 presidente, Fran
cisco José de Araujo Franoo.-0 secrel<u·io, João Amado 
Coutinho .Barata:-Manoel do Nascimento Monleiro.
João Francisco de Medina. - João Maria Costa Fer
reira. 

cc Nazareth, 20 de Outubro de ·1822. n 

, FR. JOSE' MARIA BRA YNER('l CREA A COMPANHIA GUERRI

LHEII\A DE COURAÇAS 

Fr. José Maria Bt-ayoer, religioso carmelita, na
tural de Pernambuco·, homem de sentimentos no
bres e mui patriota, tendo occupado na sua ordem 
varias empregos, por seus sentimentos liberaes, 
envolveu-se na revolução de 6 de Março de 1817,, e 
veio preso para as cadêas da Bahia, ond e perma
neceu quatro annos, até que proclam~ndo-se -a re
volução de 10 de Fevereiro de 182i, foi posto em 
liberdade. 

Pelo longo espaço de soffi·imentos, que padeceu 
na pl'isào, desejando Fr. José Maria Brayner viver 
retirado da política, foi cstabelec-er-sa na povoação 

do P.idrão, na provinda da Bahia, e, alli permane
cendo, declal·ou-se por esse mesmo Lempo a gnet•ra 
da indeprmrlencin ; e elle, rheio de amor pelo!' seus 
e pela patria. não quiz ~ e r indifferento e pcetarlor 
dclla,.e veio nlislat·-sn nas filei1·as dos r.ombntcntes, 
Ol'gamsando á sua cnsta n ma cnn:l.Janhia de homens 
vestidos de couros, o á testa della marchou para o 
exercito pa.~iflcador~ apresentando-se ao general La
batut, e alli fazendo, r.om os seus valentes camara
das, pt•odigios de valor, só depôz as 'lrmas quando 
entrou friumphnnte pela capital rla Bahia. 

O padre uos co·nros, como o chamavão, antes 
de marchar para o exercito, diri1do-se em 12 de 
Outubro de 1822 ao governo da Cachoeira, nos 
termos seguintes(*) : 

« Illms . e Exms. Srs.- Diz Fr. José Maria 13rayncr, 
religioso elo Carmo, calçado, da real província dt'. Per
nambuco, residente a~o1·a na freguczia de Padrão, que, 
ouvindo lê1·-se á tropa da cava llaria um omoio do coronel 
Bento Lopes, no qnal convocava não só a tropa, como lam
bem ao povo daquelle lugnl' para acdamat· na villa ele 
Santo Amaro ao Sr. D. Petl1·o de Alcantara principe re
gente e perpetuo defensor do B1·asil, elle immedia tamen te 
se olferer.êra com o maior alvoi'OÇO ch: alegna; mas oca
pitão da cavnllaria Miguel Mendes, a quem foi man.iada 
aqnelta commissão, não quiz que o supplicanle mnrchasse 
pelo estado actual em que eslara de moleslia, prlo que 
lhe rogou fizesse vêr ao dito c<fronel os seus ardCJlles de
sejos, protestando que npcnas rnelhol·asse se il·ia offere
oer para lodo e qnnlqner serviço que a mãi pall·ia preci
sasse e estivesse em sua cnpacidade, o que assim pratieou, 
apresentando-se e offcrecendo-se às autoridades consli
luidas da \'illa ele Santo Amaro, e ao mesmo coronel su
pra n~ villa de S. Francisco, fazendo-! hes vê r o seu amo1·, 
patriotismo e adhesão á santa causa, e agora Lambem o 
faz a este 111m. e Exm. conselho dp governo interino 
desta pro-vincia, não só o supplicanle, como lambem vo
luntariamente unidos a cite quarenta indivíduos, que fór
rnão uma guerrilha chamada-Voluntaria elo Padrão
cuja lista vai jUnta a este. 

u Este corpo, rllms. e Exms. Srs., protesta obedecer 
ás sabias, e respeitaveis disposições c ordens do Illm. e 
Exm. conselho do govento interino desta província, e ás 
do Illm. geneJal em chefe, pal'<~ defendei' a religião, a 
constituição, dada pe!as côrtes do Rio de Janeiro ao nosso 
muito amado Príncipe, defensor perpetuo do Rrasil, e á 
patria, 

cc O seu uniforme em mareha será um chapéo ele couro, 
com uma chapa ele latão oval, tendo só no meio nm-P
e por cima urna corôa real ; uma vestia de cotli'O da r.ôr 
com que sahc do mesmo cortume, canhões o gola do 
mesmo, porém pr~los 1 algibeiras com um palmo de com
prido, e uma chave de largo com pestana do mesmo com
primento e· botão que feche, as quaes serviráõ de patrG
nas ; calças de algodão branco, snrrão ou saco ás custas ; 
clavinas, espingardas on bacamartes; espadas, pema!.ly
bas ou facas grandes e faca pequena, a cavallo ou de pé, 
calçado ou descalço, segundo as circnmstancias o exigi
rem. Fóra da marcha (querendo) chapéo branco de copa 
da nossa fabrica com a mema chapa, lardeta de algodão 
de qualquer fazenda de azul escur·o, gola e canhões de 
couro, com a mesma côr que sahe do cortume. As dra
gonas serão em tria11gulo, feitas rio mesmo couro da gola 
e canhões, cuja base flc11rà unida á gola, e o seu apice no 
flm do hombro, pregado com um botão ; collete e calças 
de qualquer panno de algodão branco. 

« Os officiaes superiores e snballernos terão as insíg
nias e divisas do costume desta JJrovinoia. 

cc Este corpo sempre estará completo, e como a ardo-

(") Vide a sua hiographia, que escrevi no meu perio-
dico Medico do Povo, na Bahia, n. lJ8, de 7 de Dezembro (") O documento que transcrevo é original manos-
de 1.850. criplo. 

2 

-. 
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nança . é o viveiro de Lodos os corpos, os individuas, que · João de De os, pardo, s.-lleiro, morador na Barauna, la
voluntariamente vierem unir-se a mim para preencher i vrador. 
e~te numero e defenderem a grande causa, farei vê!' aos lgr.acio Pereii·a, pardo, casado, morador· na Barauna, Ia
seus competentes commandaoles, por escriplo, a sua praça ' vrador. 
n:t dila guehilha. I Julião Peneira, pardo, casado, morador na Barauna, Ja-

t< Para conter a boa ordem e paz publica será preso, 
1 

vrador. 
em nome do governo concilia~orio desta província ou do José de Moura, pardo, solleiro, morador no Limoeiro, 
general em chefe, na prisão mais per~o, dando logo parte j lavrador. . 
da dita prisão, Lodo aquelle que desobedecer ou ofTender · José de Araujo, pardo, solteiro, morador na Lagoa, la· 
alguem; e pelas faltas commetlidas ao corpo a que está vrador. · 
unido será preso pelo seu capitão, a qual prisão nunca Ludovino de Souza, cabra, casado, mora!lor 110 Conten-
excederá de 24 boras. dão, la'vrador. -

« As nomeações dos officiaes desde tenente até cabo Luiz Ferreira, pardo, solteiro, morador na Bar'!una, la-
serão feitas pelo capi tão da dita guerri lha. vrador. . 

(( O p1•emio dos nossos trabal!Jos, depois da grande Manoel Francisco da Silva, pardo. solteiro, morador no 
causa finacla, será o descanço em nossas casas, ficando Engenho Cana-B1·ava, lav'i'ador. · 
isentos ele toda e qualquer praça ou lista ; com tudo sem- Manoel José de Goes, bronco, casado;morador no Pedrão, 
pre promplos a todo e qualquer tem.po que a patria nos lavrador. 
chamar, lendo os nossos di1·eitos Iiyres . para poder re- Mánoel do Espirilo-Santo, panlo, casado, morador 110 Pc-
querer. drão, la vradõr. 

u Illms. c Exms. Srs. A imporlancia e neqessidade que- i\IanoeL de Araujo, pardo, solleiro, morador no Conten-
ha destas tropas, segundo as nossas circnmstancias e lo- dão, lavrador. , 
ca lidadc, é tanta, que o nosso amado Príncipe Regente Manoel Ferreira S. Thiago, brancG, casado, morador no 
do Brasil as manda fazer no seu decreto do 1• de Agosto Pcdrão, lavrador. 
de 1822; mas V'V. EExs. mandaráõ o que fôr a bem da Manoel :VIourão, cabra, casado, morador na Boa-Vista, 
pall·ia c do serviço do nosso augusto Principe. E. R. M. lavrador. . · , 
-Fr. José Maria Brayner. n Manoel José Fernandes, par.cl.b, solteiro, morador no Pe-

Lista <la guerrilha volwntaria do Pedrão. 

Capitão Iosê Maria Brayner,_branco, religioso, morador 
no Ped1·ão, padre-mestre. 

Tenente .Manoel de Jesus Valverde, branco, solteiro, mo-
mdor no Jacú, lavrador. _ 

Alferes José Theopbilo Diniz, branco, solteiro, morador 
no Tanquinho, lavrado1·. 

Angelo Carvalho, pardo, ·casado, morador na Boa-Vista, 
lavrador. 

Antonio Estevão da Cruz, pardo,· casado, morad-or no Re-
tiro , l&vrador. . 

Anlooio Francisco ele, Pin ho, pardo, solleiTo, morador no 
f!eclrão, lavrador. 

Alexandre de Moura, pardo, so lteiro, morador do Li-
moeiro, lavrador. . 

Domingos Dias, pardo, solteiro, moraclor na BI·asina, la
vrador. 

F1·ancísco José de Campos, pardo, caRado, morador no 
Maçapê, lavrador. 

Francisr.o Jo~é das Chagas, pardo, casado, morador no 
Hoçado, lavrador. 

Francisco A I vares ~!orei ra, pardo, solleiro, morador na 
Povoacão, laVI':triOt'. . 

Franciscô Vieira ele Carvalho, pardo, casado, morador no 
· ReLiro, lnvrador. · 

J1'elix Carvalho, pardo, casado, mprador np Maçapê, la
vrador. 

Francisco Xavier de S. Paio, pnrdo, casado, mo111dor no 
Boqll eirão, lavrador. 

José Pereira de Jesus, !:tranco, casado, !DOrador no Pe-
drão, lav1·ador. , 

.José Eginio Ganilho,_ pardo, .solteiro, morador no Petl rão, 
lavrador. 

Joaquim Dtiarle Lopes, branco, casado, morado!· na Po
voaçãõ, lavtador. · 

Jgnacio Malbeus, pardo, casado, mOJador no Dese.ansa.: 
dor, lavrador. 

Joaqllim Pereira Valladares', pardo, so lteiro, morador no 
Pedrão, lavrador. · 

Joaquim Perei1·a de Assnmpção, pardo, solteiro, morador 
no Bom Je~u s , lavrador. 

João LeiLão de Mello, párclo, casado, morador na Europa, 
luvrador. 

JoãO P~Jreira de Brito, pardo, solleiro, morador no Co· 
qu~iro, lavrallor. 

José Alves Pereira, pardo, casado, morador na Boa-Vista, 
lavrador. · 

drão, lavrador. · 
Manuel da Cruz Lima, pardo, casado,.morador no Boquei-

rão, lavrador. • 
Pedro No lasco de Piol~o. pardo, solteiro, morador no Bo

queirão, la vrador. 
Simão Soares do Heis, pardo, casado, morador ::10 Pedrão, 

lavrador. 
Total, 100 . ....:.I•'r. José Maria Brayner. 

Colitfit•mado. no posto de capitão de {'" linha, e 
condecorado ' com, o o!'ficialado do Cr!lzeiro, r e ti
ro u-se para a vida puramente religiosa, e foi col
lado vigario da ft'egueúa do SS. Sacramento de · 
fLaparlca em 1834, em cujo ministerio permaneceu 
até a sua morte, em 16 de Noveníb~·o de 185~. 

POR FALTA DE DISCIPLIN.A. OS SOLDADOS NA VILLA DE 

S. FRANCISCO !,!'ISUBORD'INÃO-SE 

I 

Quando tantos esforços se fazião pela ,santa caUSQ 
da libertação da patria elo jugo cô{npressor das côt'·\ 
tes de ·Lishoa, que obrigava a tropa do general Ma
deira a com melter desatinos co11tr'a os uaLul'aes, 
Lambem a tropa brasileira, que se achava na villa 
ele S. Franci?co, esquecida do seus dever~s, insu
bol'dina-se no dia 23 de Outubro de 1H221 e em 
mais de 150 bom eus marcbão para a villa ele Santo 
Amaro, com o fim de saquea-la e matai' todos os 
eul'opeus qqe encontrassem nella~ o que nãu conse
guirão por obsta-los o destacamenio de Brotas. 

Suppunba-se que a tropa brasileira, que~e achava 
aquartelada na villa de S. F rancisco, estava combi
nada com a de Santo Amaro parn 'õ mesmo fim, 
,porque nãQ se achava comtente com o soldo e elape 
que- reeebião; e tanto mais que o goveruo interino 
havia determinado . que se diminuísse o soldo á 
tropa, em vista dti falta que havia dé dinheiro na 
cieculação . 

Quando · cbegott a noticia da sublevação da tropa 
em Santo Amaro, e quaes os pensamentos della. o 
povo ficou ametlrontado ; porém as medidas que se 
tomárãtJ forão tão acertadas, que em breve lempo
ficárão os animas Lranqu illos. 

O co~WJ Bento Lopes Yillas-Boas, dando conta 
elos successos do dia 23 ao governo da Cachoeira, 
em offlcio de 26 de Outubro, confirma o que levo 
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dito, dizendo que ás 9 -bol'as da manhã sahi.L'ão os 
soldados dos seus quarteis armados, sendo a maior 
parte delles pertencente á legião de caçadores, prin
cipalmente das duas companhias aggregadas, com
postas de indivíduos do 3• e 4• regimentos qe n.li
licias da cidade, os quaes diiigindo-se uo quartel pe 
artilharia, convidárão os soldados para irem a Santo 
Amaro prender os europeus alli residentes e ·sa
quearem-lhes as casas; e, assim reunidos, destacá
cão parte par\_1 o quartel ao convento, a munirem-se 
de cartuxame, de.. fuzil e de artilharia, e parte a 
apodrrar-se de um parque da bateria âe S. Gonçalo 
e de outro que estav prompto no arsenal. 

Dirigindo-se todos á praça, tomárão as chaves 
das ·prisões, . tudo isto com ~rande grita e motim, 
sem attenderem !1 s·eus offic1aes e commandantes, 
contra os quaes proferião furiosos as maloros inju
rias e ameaças. 

A esse tempo acudirão muitas pessoaR militares 
e paisanos, cotn o capitão--mór Joaquim Jgnacio de 

' Siqueira Bulcão, que a poder de muitas persuasões 
apenas podorão conseguir· que muitos desistissem 
do intento que tinhão, marchando outros armados 
e com os dous parques, com mot'rões acce~os para 
Santo Amaro, onde cgm efr'eito não chegárão, por
que voltárào do caminho, á exeepção de poucos, 
que, dispet·sos, constou tel'em ido par·a Pirajá. 

Assim desvaneceu-se uma grande desot·dem, que, 
p_renunciando · muitas desgraças, nenhum resuHado 
produzia por se havet· acudido a tempo. 

Proctnmação do conselho interino do governo da 
Cachoeira aos ~abllantes da p·rovincia. ' 

lude que lbe mereceis; no valente general Labalul, que 
vos defenderá com a dexterirlade, que nos promeltem 
seus talentos e gloria militar, e no exercito pacincador, 
cuja hravura pri-ncipia de encetar a colhei la dos lo mos de 
que é digno. 

<< Viva o lm[lemrlor constitucional! Sala das sPssões 
na villa da Cachoeira, em 12 de Novembro de 1822.
Francisco Elésbão Pires de Carvalho e Albuquerque, pre
sidenle.-Miguel Calmon dn Pin e Almeida, secretario. 
-Antonio José Duarte ue Araujo Gondim.-l\Janoel .losé 
de Freitas.-Jos6 de Mello Varjam.-Manoel dos Santos 
Sil va .-João Dantas dos Reis Portali. 

, u Está conforrne.-0 official-maiot·, José Albino Pe
reira. '' 

O COVERNO DA CACIIOEIRA ~!ANDA ABRIR CASA DE MOEDA 

O governo interino da Cacboeir·a, reconhecendo 
a ialta de meio circulante, determinou no dia 19 de 
Outubro de 1822 que fossem expedidas ar; or·deus 
convenientes para que na vllla da Cachoeira se 
abrisse casa de moeda, pat·a satisfazer t<S necessida
des publicas, como se vê do seguinte officio que fiel
mente c~1üo: 

u O conselho interino ele governo desta província, re
conhecendo por uma parte que a occu pação militar da 
cidade pela insubordinada tropa de Portugal, e a conse
quente estagnação do commercio in!emo e externo da 
mesma província, lem proliuzido a falla de numeraria, e 
a notoria mingua uas rendas publicas, !atlLo mais sensí
vel na crise ac~ual, quanto se upproxitna a clwgada da 
parte e a organisa5ão do lodo do exercito libertador i e 
urge cada vez mais a necessidade que já soiTrem os pro
prietarios de engetJltos e'demais fabricas. dos capilaes ne
cessat·ios ao seu custeio e laboração, e reUE:ctindo por 

u Habitantes do reconcavo !-O conselho interino ele outra parte que ba nesta provincia uma casa de moeda ele 
governo desta província se apraz em communicar-vos que longo tempo estabel-ecida na sua capital, onde por se 
o magnanimo defensor da inclependencia política doBra· evadirem os officiaes della para o reconeavo, se ~cha, 
sil, o nosso augusto regente, acaba de set· elevado pelo inutilisado aquelle es laDelecimenio, do qual a provlllcia 
amor uos brasileiros á dignidaile de fmperador constjlu- nfto póde prescindir nem ser privada por mais tempo; o 
cional do Brasil, em reconhecimento das suas vii'Ludes, me~mo conselho,-d·esejando provêr acerca de um objeclo 
e de protestar a mais energica adividade em prestar-nos tão .necessario e lnlllsceudenle, de um modo regular e 
efficazes socconos, além daquelles que jâ mandúra. consentaneo á economia publica, e coul'ormando-se ao 

(< O poderoso apoio de um joven fll,)perador, guerreiro real clecrelo do 1 • de Agosto deste anno, que autorisa a 
e justo, e a presença de um general perito e valoroso, ado.pção de medidas extraordinarias, sendo ele mister a 
acrysolantlo o nosso enthusi~smo, exaltando a nossa co- salvacão desta proviucia, ordena que se estabeleça e abra 
ragem e centuplicando os nossos recursos, nos affianção nasta' villa da Cachoeira a casa l1e mo~da, ora inutil na 
gloriosas vantagens sobre as novas cohortes dos infames cidade, sendo composta dos officiaes mais neeessarios c 
satelliles do cenlumviralo de Lisb~a. Mas, camquanlo nos inclispensaveis;em o qual numero en_y·aráõ c~m.decidida 
possamos augurar o afortunato exiLo d~ sagrada causa em , preferencia, segundo suas graduaçoes e anltqntdad~, os 
que somos empenhados, a pruclenCta requer que nes que já forem taes e se acharew no reconcavo, senmdo 
lembremos da possível h,vpolhese de ser acommetlido o de pt·oveclor interino aquelle que fôt• determinado pela 
beira-mar do t•aconcavo pelos crueis janisaros de Portu- lei, o qual designàrá a casa que mais commocla ft'>r para o 
gal, ora auimados com a recem-chegada da expedição. assento uesle estabelecimento, qnedoverá trabalhar do 

11 E cumprindo -Jm caso tal privar os inimigos de todos mesmo modo e segu~do as m csn~as le1s e regul~mentos da 
os recursos, e_ não expôr viclimas inermes ao seu furor e casa de moeda da cidade, sem alguma alleraçao <W valor 
sanha, é de mister que o conselho, não só e:-.~ clesempe- e !ypo elas moedas-
nho da conllança que nelle ha veis depositado, senão em 11 o secretario deste conselho expessa as ordens neces
observancia elo real decreto dot• de Agosto deste anno, sanas pam a execução da prese . te portaria, e a faça 
advirta e recommende aos cidadãos e famílias rios luga- constar a quem pertencer. Sala das sessões na villa da 
res ll,)arilimos do reconcavo, que tenbão em b~rn recato cachoeira, . em t9 de Oulubt'o de 1.822.-Aibuquerque, 
? seu. precioso. e que se vão prevenindo de habttações no presiuenle. -Calmon, secretario inlerino.-Co_imbra.
mtenor, para onde se re!1rem com seus gados e fa- llillencourl.- Freitas. -Castro.- Mello.- Ma·anda.-
tricas. · Silva. · 

w Habitantes do reconcavo! Esla necessaria medida 
importa a nossa segurança e a ruina infailivel dos nossos 
barbaros invaso1·es i é quanto basta para que seja aqop
.tada, apezar de incommodos e sact·i!.cios, pelos briosos e 
fieis bahianos . . Ntw presteis allenção 9. lerrol'is!as, qu_e 
porventura mal poderâõ envenenar esta salutar prol'!
dencia : o progresso da nossa cansa é no!urio, c o nosso 
lriumpho certo e iut'alli vel. 

« Confiai no governo, que vos protegerá com a solici-

ORGANISA-SE E~I NAZARf:'fH U,\1 CORPO Dl:l VOLUN'l'ARIOS 

Q enthusiasmo em favor da in1lependencia se ma
nifesta v a por toda a parte, e Lodos deseja vão con
corret• com os seus bens e pessoas eru favol' della. 
No dia 18 de Setembro Francisco José de Araujo 
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Franco rlirige-se ao conselho interino do gove1·nn, com qLJe a intriga da villa de Jaguaripe, que aliãs podia 
e Jbe faz sentit· que, em ~igual de sua. adbesão, ter sido abarada no nascedouro da nossa regeneração, vá 
vendo a f:tlta ele tropa que bnvia, para a defe::;a da a cada momeulo enraizando de uma maneira tão rapida, 

· · t 1- 1 d que nos póde ser funesta. 
pr'I)VJncra, on~on a reso ução c c cr·ear um corpo e '' Não póde ser occulla a V. Ex. a posição geograph ica 
volun!al'ios (sem soldo), a que denonânou-Arl.i- deste continente, cuja rrimeira chave sendo a barra do 
lheiros Voluntal'ios, elcfeíJsúres do PrincipP Re- Garcez e Funil, vem logo a ser· a segunda a celebre villa 
gente-para serem em pregados na guarnição da <i e Jaguaripe, ficando esta povoação, a mais considera-
povoação de Nazaretb, nomeando para subalternos: ve l de todo o continente, encunalada no eenlro. ' 
1• tenente João Mmia Costa Fcrl'eira, 2• tenente 11 Pela lição dos officius que lhe tenho dirigido, e que 
(o profes:><1r de lalim) João Amado Coutinho Barata, a mim ruesmo jú rTJe parece uma longa hisloria, não se 
aj11dantu Victorino José Rodl'igues da Costa, e to- faz possível que o Exm. governo não lenha ainJa conhe
do.:; os nnis inrlivicluos incluirlos 1111 r-elac.ão C[Ue cido os males que n"s podem. nascer de tão perigosa 

condcscendencia; finalmente, veio para Jaguaripe o chefe 
tenho á vista, e que foi enviada ao governo. - da inlriga padre Am<tl'al; apparecem lodos os momentos 

l~stc corpo, que o seu comma.nclRnle disciplinou, novos acontecimentos, e máo será que elles vão ao seu 
e lJUe pt'inciprnu no dia 15 de Setembro a ''azer a fim, porque muito os temo e muito os devem lcmer os 
guarnição de Nnzareib, eslava em lão boa ordem, brasileiros: corramos, Exm. Sr ., conamos aos bastidores 
que nenhuma cliffercnçrt !'azia da tropa regular·. Era a voz da adulação e ro.ndescen~encia, e façamos appal:e
composto d11 tr·es companhias: a primeim ele fnzi- ccr em scena a verdade, traJada com as suas propnas 
l · • 1 j "li · , d roupas. . eJJOS, a seguncaceart11eHos epargueeater- E' L 1 , · L,, 1 ... t t 1- l 
cei ·a de ca~. · do,,.. m 60 prac d t d I (< von ac e preaom10an e uos 1au1 an es c es a po-
. 1 \{a . t"s, co . ,.. :~as ca .a uma, eu 0 voação o Ler·em neila uma villa com autoridades proprías, 

cad<1. cornpanbw. um caplta_o c..ommaoda~te do corpo, que lhe aclmi_nistrem justiça, e policia, que 0~ faça tornai' 
u_m 1~- Lene_nte, um 2• tenente, um <lJ~dilnte, um 1 a , neMssaria consideração ~ntre povos livres e constitu
crrurglao-mor, dous sargentos, um forr·1el e quatro I ciunaes: os habilaules de Jaguil,rrpe, qne a cento e tantos 
cabos. A 2• companhia, composta de croulos, par·a J annos vivem quaes os.assores ..:~ob1·e o pico, devom~clo as 
os parques, Linha urtl. 1• tenente, um 2• tenente, mansas aves, que so procurao IJOnesto st13sento, t~m.em 
dous _sargentos, um forriel e dous cabos. A 3• com - ~ que lh~s escape, a .p~·esa <t que elles, se JUlga. o. com clirerlo; 
panb1a ele r:açaclorcs compunha-se de mn tenente e aqm tem \. E~. neste p_eq~eno e mal traçado palnel 
u·m all'eres, dous sa r~gentos! um forricl, dolls cabos; ~~~~~~~I. clot~ lugareJOS a opm1ao de Portugal contr_a o 
c Lodos elles pres&a v ao serv1ços sem r·eceberem soldo I ,, sua ~lagcstude, na carta régia de 30 de Outub~Q de 
ner~1 etape. . . , . ~ 1810. cuja copic~ remetlo a v. Ex., já denominou villa a 

Este coepo patnotrco prestou bons servrços du- Na.zaretil; .os jaguaripenses temem a - conclusão desta 
ranle a luta rla independencia da Bahia. obra, e para a fr·ustrarPm lanção mão da intriga, e parece 

que o g;enio do mal, querendo favorecer, trouxe a seus 
lar·es o celebre intrigante Amaral, que ensina a acumu

os MOI\ADORES DA VILLA DE SANTO ANTONIO DA JACOJHN A lar desordem SObre desordem. 
OIIGÁNISAO 0!1 CORPO DE TROPA, E PEDEM A O GOVERNO <I E por isso, acontecendo a nomeação ti O deputad~O 
PARA SEU CO~lMANDAl'ITE AO CJDII DÃO JOSE' BAPTISTA nesta po•;,Jação, appar·eceu a intriga narrada llO meU o !li

CiO de 28 do passado ; sucçedeu depois o fac lo dq coro
nel Calmon, que fielmente narrei a V. Ex. no mesmo offi
cio; log-o ;tppareceu o dilo Amaral e seu commensal 

CARNE lHO. 

Os habitantes da villa de Jacobina, desejosos de Pegado Serpa, a illudirem os povos para lhe l'azerem nós 
acompanhar· a seus naturaes na grande c:lUsa da a~~xo-,assignados; veio o. i~~pec~or yelloso á vi~l~' . ili~\~ 
regeneração política do Brasil, e auxiliar o exercito dm~o~n o logq~ • e pro~~!Zlrao a mll'lga que patllcJpet 
IJacificallor, resolvêl'ào organisar um corpo d'e-mili- v. Ex. no 1.o c 0 do_couente. . . 
cia contra o.inirnigo Mrnmuru c no dia 11 ele Se- " Neste mesmo d~a, remettendo e(J ~a.ra o su l o coJ.PO 

1 d 1899 - l ' · d . de lropa que clcelarm a V. Ex., e dele11 JIUandol para seu 
tom wo e ... , em _01.ll11Ct'O c e mms e cem as?Jg- commandante ao 'alferes de ordenanças Albano 'IPinlo de 
naLu!·~s r·cpresenlál'a? ao ~overoo. da Cacbumra, 1 canallro, 0 na falta deste ao ;dferes Flor~uuio Nunes Sa_r
mnmlcslando as suas 1utençoes, pcdmdo pi!ra com-· mento. e cliegrtndo á povoação da Estiva a tliLa lmpa nao 
l~iill1cln-los u_o posto ele ~oro~1~l ao cidadlio José Bap- , achou n~nhm~r llOs di los commatHlanles nomeados pelos 
llSlfi: qul'nCJro, e .para JUStlflcarem as qualiclueles e i haver ~II>lraludo o sargento-mór Joac!ullll Jo;é de Santa. 
pait'IO!Jsmo do chefe que dcsejaviio, o senado da . Anna Lrsi.J~n, que n~e co11sLa os lrcencwra, !JUd~cendo pot 
camar·a lambem se uniu aos desejos do povo. 1 esta manerra o serv rço, e chegauc.lo até a0 anoJO de.man-

0 «overno · que se empenhava err aurrm~ola I dar pretlder a est1~ ~~·o pa, com.o_Y E~. verá_ do officto In-
f. c 0 

1 1. ' l 1 . _. . 1 ~' ' r a cluso, por cllc drng1do ao cap1tao Joao cl ~ S1lva i\llonteli'O, 
or ,a pu 1 rca,_ ouvaoc? o paltlOllsmo ~os llJurado- o que se nào elfcctllon por ter sido levada a dit.a tl'o!Ja 

res de JacolJma, annmo a~s seus_ deSB.JOS e o~ lou- até o lugar da Estiva pelo capitão Francisco da Costa ra
v?u pelo e1~1penho que manJfesLa\'ao em pwverLo da riil, que põz à tes ta della ao mesmo ca·pilãp ~lon teiro, 
cau.;a pubhca. que prndentO!IlCnLe lhe obedeceu. 

O cor·onel José BapLista Carneiro, a qnem pcs- .« 'l'~nclo eu '.'0,!11eado por comruaudaull.', c para com-
soallllr.nte conheci, não desmentia á cun!i<ulça e mrssano d~ mun1ço.es d_e boccn e guerra, no luga1· ~a ~~s
pt·cslon relevantes serviços á indepen rle ncia ~lo liva, Pontmilai', ao aller.es Anlouw Bonuno ele Olrverra, 
BrasiL que com nlll_rto _palno11smo desempcn.hava este lugar: 

Manoel Nunes da Silva, commandaute da fm·çcz m·mada 
em Nazareth ltLs Fa?'inhas, no tlia. {j de Outu,bro, em 
o({icir1 ao secrelario do governo da Cachoeira, dá de
n tmcia do padre Awaral. 

consta do ofTre10 1ncluso ; e maudar o dllo sargento-mór 
prender a este official, cuja prisão foi efl'ectuda, e li::ou 
aquellc imporl unle ponto sem cummandaute e COinmis-
sar·io. · 

« Eis-aqui V. Ex. o que tem protlu?.ido e cóntinúa a 
prõdtn.il· a falta de nroviclencias neste impur·tanle lugar 
!l.a capi tania, acontecimentos a que eu não po;.so cbr re-
medio, e que estando a cargo do Exm. conselha lntr.rino 

. « A falta de proviclenc.ias com que o Exm. conselho de governo, sG elle us póde providenciar, e por is o par
lllterruo de govemo ha I ralado este continente tem feito licipo a v. Ex. para lhe ser p'"r·esente . 

• 
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u Deos guarde a V. Ex. Quartel de Nazarellt, f.t de Ou
tul~ro de 1.822.-Illm. e Exm. Sr. Dr. Francisco Gomes 
B.ran.ctão ~ l onlezuma, secre t?rio elo governo desta pro-
vmcta.-Manoel Nunes da Silva, commandante interino 
da tropn armada. " · 

allcntados, que, cum adjutorio do Alli.;simo, pretendo 
vingar. 

" Emq!1anto :11e occupuva neslfl expetliçt10, as avança
das ue PtraJá, atacilndo o destacamento da Crnz elo Cn llll' 
cousegn to m&lar tres soldados lusitanos c um voluntnd~ 
!JO.r non~e il>lolla ; este aeontecimento ltot·t·oribon o ini-
mtgo, mormente ha1endo um encontro de dous lnsitanos 

O COl\IilfANOAN'fE Ellf CHEFE DOS PONTOS DF. P II\AJÁ E TORRE C ~111 CaÇador das 111fll'Ít dli1S d;t Torre, OS quaes por CSlC 

PEDll SOCCORRO AO GOVE I\NO JN'fBR!NO forao lllOI'lOS. 

Cons tando ao coronel commandante tliTI cbt:fe das 
forças q~e guamecião os pontos de Pi t·ujá c to1·re 
de Gur CtCI d'Avila, que o inimigo se pl'Opunba a 
ataca t• os seus- pontos rln rlefcsa no dia 5 <le Outu
bro ~le 1822, dirigia-se ao governo intet·i.no da Ca
cboemt, pcd mdo-lbe reforço e dinheiro , para sus
tento da tropa. 

O .governo, sciente de tão justa ex igcncia, res
pondeu em H'do me~mo mez sal isl'azencfo-lhe as 
exigeucias. Eis o que refere o m~ncionado ofDcio : 

'' nlms. e Exms. St·s. - Hoje fui inf(l rmado por pessoa de 
constderação que o inimigo se propunha a aiacar os 
pont?s de Pirajá e Torre, e po r isso apresso':'me em com
mumca r e~ ta nov idade a VV. EExs ., na cerléza de me 
mandarE!nt quan to antes o refoi·l)o que llt e fôr ppssivel, 
pa ra segurança de dons pon tos tão perigoso~. e quc1 são fi 

chave do rcconca vo, po is a fa lta de artname tll•J c muni
ções de guerra que 50ffro me nicrece ale: ttm cuiclado, o 
qual logo se desvanecerá em recehcDdo os soccot· t·os por 
VV. EExs. enviado. 

((.~o dia 3 do corren te 11z marcha r uma avançada até 
o Stllo das· Brotas, e Lendo nolir.ia a guarda inimiga da 
casa de.. JoafjtTim José de Oliveira desta marc[)a, logo se 
pôz em l.uga, e por isso retirou-se a minlt a guarda só com 
o y rove 11 o de aler~·ru· o inimigo, que isso mesmo é pro
veitoso. 

'' IJontem mandei ao ll io-Vermellto uma jangada para 
trazer urna pessoa que lá havia ; quiz a desgraça, depois 
de esta r já embarcada, que se virasse a jangada, e nada 
se aproveitou deste trabalho, escapando comtuúo a gente 
que a conduzia. 

u Dcos guarde a VV. EExs. por muitos annos. Quartel 
general da llapoã, 5 de Oulubt·o ele 1822 . De VV. EExs. 
muito ·allento resptitat!or c t:tiado.-Joaquim Pires de 
Carvalho e Albuquerque, commandante l)m chefe da f01:ça 
armada de Pirajc\ e Torre . 

!I_ N: B. vv_ E ~xs. CJIICll'ftO prestar algum SO '~COJ'l'O pe
Cllll](li'IO pura sus tento ela tropa, pois que algumas pata
cas com quo o tenho l'eilo estão aca batlas, ele. n 

u Hontcm experli um'a guerri lhn, contposta de cento e 
tantos ltomens para o mesmo sitio . O valor declarado 
destes re tnuradores da palt·ia é incrival descrever, e 
vertem amargoso pmnlo quando não são contemplados 
pa!·a estas . expediçõe.s. Pelo lúgar dP. ~~ntooio Luiz Fer
reu·a soube_ que ale o dia da sua partida se não fallnva 
em expetltr;ao pnm esta provincia. 

u O embarque occul:o de trastes, e outros movimentos 
que se tem notado, denota a fuga dos insuraentes mó r
mente por correr a noticia de que as curtes envl<'trão a 
S. A. neal o poder executivo. Até Dgom nito fui entt·e,ue 
da po.lvora qL.te VV. EExs. mencionão no seu oillcio, c

0 as 
auto_r tdades tncumbid as des ta t·emessa carecem ser ad
ver tt tlas para a lmwiclade da entrega, bem como da re-
messa do& oillcios. ' 

u Consegui em Ilapoã c·omprar 68 armas e 31 :tl'l'Oll
bas de chumbo, precisando papel para cuidar etu embalar 
llUe se poupa a contlucção, e tudc. quanto é àe rumtnoài: 
dade uos é conveniente. 

".Um soldado· dos que YV. EExs. me euviúrlio dessa 
capttal, querendo esfaquea r outro camarada, foi por mim 
chamado e a3pCI:ameute repre ll enrlido, espera nclo por 
este tucto couscgmr a pacil1ca{·ão qne a tanto custo ~ ·•nho 
manllll~; mas ellc, ~urdo á v.uz tia ruzão, pro:cguio no 
seu pnm~tro. entbuswsmo, vindo preso, com a faca f[lle 
de propostto Linha coropr~clo; passou a insultar-mo, me
recendo pelo batalhão, que immediatamentc se formou, 
ter sen tença de morte; po rém com toda a prudencia for
mado o quadrado, foi pela officia lirlade sentenciado a 50 
ch ibatadas, ficando depois do castigo preso, c como esse 
pequeno numero queira l'ormar cot·poração, mandei divi
clll' suas praças polcs corpos a que pertencem, vi to 
ter de todos e recolher à casa elas anuas o armamento e 
cart•uxame . 

(( Com esta medida creio formarei de liões cordeiros ; 
estimarei que esta providencia seja do ugrado de 
VV. EE1.s . Preciso muito de panno para fazer sacos para 
artilharia, pois toudo baêta não serve. Faz-se muito ne
cessario o auxilio de duas eompanllins de cavallariu pela 
longitude dos pontos, e ser tropa que com mais brevi
dade póue-prestar soccor!'OS. 

u lJeos guarde e felici te ás pessoas de VV. EExs ., como 
é mister . Quartc l-l:lcue ral de Piraja, i O de Ou lub t•o de 
'18~2. De VV. E.Exs. altenlo venerador e criado.-Joa-

l'io dia 1~ 0 mesn:o. comntmHhtntc dit ige ao go-, quiut Pires J.e Carvallto e Albuquorque. ,, 
vel'tlo a scgumle partlCtpHçl'io: 

i\IO'fl~1 .\IILI'fAR NA YILLA DA CACHOEIIIA 

" Lei1o á resp\)itr.vel pre,ença de VV. Et~xs. os ~uceessos 1 

que têm occutTido da dat.a do meu ultimo officio ctn J 

diante. i'llande.i duas a1·aut:adas tio ponlo de llapoã, uma A tropa, Íllsubot·dinada, por t{Ualquer motivo, 
ao rio Vermelho e outra ús 11roLas, a protegerem a cõn- f'nzia desordens nn villa da Cachoeira. lia vendo 
ducç.ão .das pessoas uaquell_? raducto .• _e felizm~n!e con- Francisco Antonio Fernandes Pet•eira, inspector do:; 
~egut vtrem para a ann~çao d? cap~lao Fra~1?1sco .Lou- farda1üentos, sern autprisaçào legal, !'cito abril' a 
tenço duas pe~as de calib re 2u, c ltco na dtl tge_?eta do loja de José dos Santos Bouças pedindo tmxilio 
catTelame para as cava lga r uma no canal de llapoa e ou- . . , , d'l' · ' · . d c 

Lra na Lri ncll eim do Porto de Baixo por onde posso ser p,ua executar esla 1 lgenma, no lllesmo acto ~ ct 
atacado por mar e terra; com es ta p;·ovidenci<t posso as- execL~tar, uppa t•ecôrão o sar~ento Anlonw Joaguwl 
segurar a VV. EExs. que, ainda sendo dobrada a força e. varws soldados do ~atalhao de caç<~dores volunta
inimiga, não posso conseguit· vantagem , e conlinúo com a nos; e quun<lo se__abt'IO a po1'ta da loja, l'assandu o 
conducção pam guarnição de outros ponlos do men P.Om- capitão-mór intermo, e, venuo o t{lle se pt•aticava, 
mando. . llisse ao inspeclor que mandasse fechar a loja, que 

u A avan,çad~ da.s Brotas, c.ommandada pelo te;.ente elle fa 1·ia. reti1·ar as ordenanças, em présença Jo 
Noronha, de urttlllana, deu os v1vas .a S. A. J{eal na porta barulho que ba via c que iria dnt· parte logo ao go-
daquc ll a .matnz, e a coraJosa tropa do seu comman.do se , . . .· ' 
não retirou por espaço de quatro horas a vêt· se o in i" ver no mtell~O. .. , 
migo fazia alguma sortida para ser rechassado; pcrrém Fechada a lQJU, e mesmo a pot ta de Bouyas, 
covardl'menle se reco lhct·flo ás linhas e entregárão a ci-l achando-se rcunttlo grande numero de voluntac~os, 
dad~ á milícia e muruja, que tém con\meLLido os maiores parlc delles investieão de novo as portas da lop e 

• 
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da casa, e, mnmdos de páos e perl_tas, fll:z~~o dili
gencia para as arrombar, e, em grltos, dlZlao gue 
quer·ião prender os marotos que dentro se acbavao; 
e não o podendo conseguir penetrar pelas portas 
da fr·ente, pl'ocurái'àO as elo fnndo tla casa, ao que 
se oppôz o referido capi lão-~ÓI', que~ dando parte 
ao governo, ·recebeu immedullamente ordem para 
prender· os culpado~; e sen~o intimarlos o~ soldado.s 
r o sargento Antomo Jonqu1m, clcsohedeccrã~ á OJ

dem e encaminhando-se todos pela lade11·a da 
capeila de assa Senhor a d!l Ajuda, com grandes 
vozerias e apupadas, farão altrando p.edras pelas ca
sas por onde passa vão. 

importante por ser a chave terrestre do reconcavo, o de
verá fazer em qualquer lugar inlerme!lio dos pontos Ua
poam e Pirajâ, para, por meio de officiaes !le ordens, a 
cavallo, poder acQdir ;\s precisões de ambos elles. 

u Eu não me eximo, antes me offereço de ~odo o cor~
ção a tudo e por tudo que fer a bem da palna; mas n~o 
posso ser propicio neste commando quando V. ~- me. nao 
acuda de perto com as suas luzes, ordens, provrdellcia~ e 
respeito : á sua vista tudo obedece e treme, o que nao 
sucr.ecle na nusencia ; se eu não ma1·char quando a tropa 
marcha, se não apparecer c,m lod~s as causas, se não fi
zer· tudo, no rigor ela palavra, nada se faz. 

Neste eonlliclo appareceu o comm~ndanlc dos vo
luntarios, que, inform~do p_elo_captUlo -mór quaes 
el'ão os cabeças do mottm, e mdJCado o cabo Bene
dicto Francisco, mesmo em presença do seu ~O_:tl
rna ndanle pôz-se a allercat• razões com o c~püao
mór e sendo contido pel.o commandante for reco
lhidb á prisilo, bem como Gonçalo :Ribeiro e Manq_el 
da Costa, com o qufl se restabeleceu o socego na 
viHa. 

" V. S. me honrou com o commando de um ponto 
anarchico, e em tal pé, que, tendõ varias officiaes ~o 
meu commando, sempre acho só dous: tenente Agosli
nlio e o alferes Manoel Alves, com que conto pará tudo; 
e os mais, apezar de beijos, abraços e toda. a condescen
dencia possível, fazeJ,U o que lhes parece; vivo em um la
byrinto; as minhas luzes mui fnlcHs, a miDha prudenci11 
menos; sou miliciano, e isto para tropa viva é o mesmo 
que zero . E em o Vanerio sab_indo não t~nho a_ que~ 
confie escripla senão o meu sobnnho, que e preciso di
lar-lhe e estar ao pé delle, par·a o que me não chega o 
tempo. 

u A' vista de todas estas razõ~s, rogo a V, S., por tudo 
quanto estima de mais sagrado,_ se digne chegar _aqui, 

Corta. no,iciosa de Ped1·o Ribeiro OlJ coronel Joaquim Pi- vêr estas cousas de perto? remedra-lascomo aclrar)USLo. 
· 1 l{eme,Ltq a V. S. a copia da parte dada a Mt.dmra da 

?·es d~ Carva~ho. e Albuq~er~r:e rt respetlo do estado . nossa guenilha elo dia 1.9, e verá ella ser de não pequena 
da guerra, dtrtgtda de P~m;a em 8 de Outubro de monta. 
1.822. " Em outra, qué demos hontem de madrugada e~ o 

campo que estão roçando, morrêrão tres solda"dos lusrta
nos e o voluntario Motta; e causou tal hon·or· na cidade, 
que se fccbftrão todas as portas, pedirão soccorro a Ma
cleir·a, que lll'os mandou prcsl~r, com um batalh_ão com
mandado pelo Ruivo, o qual vmha com passos tao vaga
rosos e llto tímido, que, pass1tndo pela por'la do grande 
capitão-&ór Paranllos, e querendo este fallar com elle, 
apenas llrc respondeu com aceno de mãos. 

" Illm. Sr. tenente-coronel Joaquim [Jires de Carvalho 
e Albuquerque.-Acabo de receber o officio que V. S. se 
dignou dirigir-me, dando prompta execução ao que nelle 
me determinava. As mesmas noticias que V. S. me com
munica gyrão neste lugar; e chegando hontem o major 
Pessoa que vai para a Cachoeira, nos diz demais qne 
houve' um conselho em que 12 votos farão de embar.car 
já., e 56 de se demorare_m até que as nossas tropas en
trassem e rompessem as hnfJas em qualquer ponto, para 
então o faient depois de capitular. 

u As tropas es tão concentradas de S. Be.n lo ao forte de 
S. Pedro; o resto da cidade guardada por maruja e mili
cia: veja V. s. em que estado a porão. Por aqui se con
firmão as noticias de Sergipe e mais adjacentes, e que o 
grande Vieira está preso. Com a maior Impaciencia e pre
cisão espero a V. S. neste lugar, onde pótle fazer a _su_a 
residencia, tanto pela segurança deite e fraqueza dos mi-

• migos, como por eu ter casa para onde me pHsse, e V. S. 
poder occupar a em que resido. 

u Esta madrugada expedia outra guerrilha, e até agora .-
não sei do resultado. O major Pessoa nos iostruio do es
tado da fortaleza da Jiquilaia e o bom fruto que se podia 
tirar de ·assalta-la. Eu 'tenho muita vontade de' lá. dai' uma 
chegada ; porem me uão atrevo a fazê~lo sell} que V. S. 
venha, pam com as SUSl$ sabias delerminações ajudar-me 
a dirigi-la, pois que a empreza sempre é muis arriscada 
que as outras. \. 

u Nada mais me resta a dizer-lhe que o rogar-lhe dis· \ 
ponha da minha liel vontade para ser com veras subdito 
amigo c f1el cr·iado.-Pedro Ribeiro. \ 1 

« PiraJ.it, 8 de Outubro de 1822. •• \ ~ 
. 'I u Varias causas ha a der.idir sómenle p_endentes de 

V. S. A tomada de dous liarcos a Pedro Antonio Coelbo, 
arrroda tario UO alambique Fiaes, um com 20 pipas de A FO!lÇA ESTACIONADA NA ILHA DE ITAPARIC.\ REPRESENTA 

agunrdente, outro com trastes, varias escravos de Pedro 
J',odrigues Bandeira, e um dos ba~:cos tomado em segu
rança para não soffr·erem tios nossos contrarios, assim 
como viole e tantas rezes, e quatro mulas àe Antonio Vaz 
de Carvalho, pois os lnsilano~ já lá linhão ido bu- car dez 
e breve levarião as mais; um caixeiro do mesmo Pedro 
Antonio, que l'inlra nos barcos, c se acha conJ...O mena
gem confiado ao Yanerio. Varias objectos tendentes á 
economia e ordem destas tropas, a sahida do mesmo Va
nerio, que diz o deve fazer para se vir apresentar ao go
verno como empregado publico; o conferenciarmos se 
devo ou não avançar terreno, pois ao meu vêr julgo o 
devo fazer· : todos os officil.tes o am!Jicionão; e mui Las ou
u·as causas indispensaveis da sua assistencia. 

u Se V. S. tivesse por ahi alguns obuzes podiâmos ar
mar estes barcos, e junto com a artilharia de lena dar
mos caça a estas l>arcus, qne temos umas poucas ao longo 
da costa, c é dP suma importancia ao menos mostrar al
gum allque marilimo, on!le elles hoje põem toda a sua 
confiança. 

AO GOVEIIN\l, PEDINDO MUDANÇA DE COMMANOANTE 

O commandi10te da fol'ça que_guarnccia a povoa-
ção, o pontos da ilha de Itaparica, não era homem _ 
prudente; patrocinava a indivíduos, que entreli
nhão na tropa a indisciplina mililar, tão fatal em 
circumstancias de guerra, e pelo que, desgoetosos o 
capitão Manoel Gomes da Silva, o aj udante Fmn- ' , 
cisco Manoel dos Santos Barreto, o tenente Candido 
José Ramos, o tenente quartel-mestre. Francisco 
José Baptista Massa e o cirurglão-mór Bernardino 
Ferreira Nobrega(*l, no dia 15 de Outubro de 1822 
representárão ao governo contra o cornrnandante, e 
pedirão que fosse dádo o commando da força ar
mada aos patr·iotas capitão Antonio de Souza Lima 
ou ao capitão Manoel Rodrigues Gomes de Souza. 

A supplica que fizerão estes officiaes foi tão justi-, 
u h franqueza com que V. S. me permitle fallar-lhe 

olniga-me a dizer-lhe que nas actuaes cir cumstanr.ias é I 
absolutamente preciso _que, quando v. S. não queira po- (') Autor de uma interessante memoria sobre a ilha 
sitivamente aquartelar-se aqui, ponto ao meu 1êr o mais de llaparica durante a guerra do Madeira. 

t • 
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ficada, que o govcrt~o a atLend<Ju, e foi nomeado o 
valente capiLão Antonio de Souza Lima, que tantos 
set·viços prestou á causa da independencia, que por 
fim ficou conhecido na Bahia sómente pelo-Lima 
de ltaparica . 

Pm·te Óffi.cial dv ·encontro das nossas {01'Ças com os inimi
gos no dia 17 de Outubro de 1822. 

u Illm . Sr. tenente-coronel commandante em chefe. 
-Levo á presença de V. S. a parte inclusa do nosso alfe
res Manoel Alves relativa ;\ guerrilha uesta l1Jadrtigada, 

- da qual verá V. S. que vamos marc.haodo cOJ.n vantagens, 
e este ataque foi com ó esquadrão r;. 12, e cueganrlo eu 
com a cavallaria a au~iliar as guenllha~:;, ainda do portão 
do alambique Fiaes, emparelllado com a casa do padt'e 
Custodio, apparecêrão postados seis soldados de armas 
a~ lrombro, e muito á ~ista das nossas tropas em distan
Cia, pouco mais.. ou meuos, de 500 a 600 passos, quizerão 
as nossas tropas de novo invesLir; mas eu que os vi lá 
muito perfilados, e no flanco esquerdo havendo muitas 
casas, receei uaver emboscada de outros, e nflQ con~enti 
que avançassem, e bem chorei a sna arma a vêr se der
ruhavamos algulJl desses. 

<\ Sabemos de certo a morte dos seis ; porém .pensa
mos que a mortandade iria muito adiaute, tanto pelo 
tempo que durou o fogo, como porque elles fugirão pre
cipitadamente no fim do combate. Os nossos ficárão sem 
o mínimo ferimento. • 

<t Hemulto a V. S. os lres presos á sua ordem, o cabo 
José Ferreira, da companhia do alferes Faria, e o soldado 
da mesma Antonio Joaquim, e o soldado de artilllaria 
que desobedeceu a V. S., Filippe Nery, assim como 12 es-

. cravos que cs1avão no quurlel do capitão llartholomeu, 
ficando dous que o capilão Florencio· de Blá pede para o 
serviço do quarte l. - · 

u Qnauto aos presós da guerrilha de ll'oje, fi•ca a negra 
- no quartel de Manoel Alies por elle a pedir para cosiuhar 

e lavar; os tlous pretos irão quando fõr o Euzebio Va
nerio para ajudar a carregar sua mãi, e o padre por ser 
um religioso velho, e uão ter cavallo em que possa ir, não 
o remetro; se V. S. o quizer ahi por seu capellão ou ou~ 
tro algum fim o mandani buscar, no que me faz favor 
para allivia1· a despeza do destacamento, e nao haver 
parte aonde .o lenha. 

t< O tenente Argola diz que V. S. lhe mandám dar 
cinco rações para clle e sua família, e como supponho 
que ú,m official não será c1ipaz de mentir acreditei a or
dem boccal que elle me deu em nome de V. s., e ~ou 
assignando os prets delle, até que V. S. resolva sobre 
isso. 

u HemetLo a V. S. os officios inclusos, dos quaes abri 
um á grande inslancia uo portador por me dizer que era 
sobre os socr.onos, que se dcvião dar á aJJ!icta ilha úe 
Maré, c alleudendo á necessidade assim abri, e providen
ciei rep1ettcudo 818 cartuxos. V. S. perdoará quando jul
gue me desviei da minha liBha de conducta, que só Lern 
em mira o bem da llatria. ' 

u Os soldados Manoel José, Antonio Francisco, do des
lacan1enlo do Hio de Janeiro, vão encan·egados dos pre
sos escravos e bagagem do Vanerio, junto com o cabo 

. Borges e José Floriano, official da secretaria. _ 
<t E' o que por ora se me olferece dizer a V. S., a 

quem o c"éo vigore e prospet·e por muitos aunos, como 
lhe deseja quem é de V. S. suLdiLo amigo e fiel criado. 
-Pedro lUbeiro. 

u Pirajá, :1.7 de OJLllbro de 1822. n 

Parte da guerrilha da madrugacla do dia 17 de Ontt~bro 
.de 1822. 

11 Por ontem .de v. S. murchei com uma companhia do 
meu commando ua dit·ecção do :anque do engcnlw da 
Conceicão. Sendo abi avançauas a guardar a estrada real, 
e m11rêhei pelo atalho qne parte do lilo tanque ao sitio 
Mangueira, ua omboccadum dos mares; estando neste 

lugar avistei u1~1 ft·ade carmelita, que, acompanhado de 
uma preta, segma para a cidade. 

" lrnmediala!ncnle fiz avançar seis camaradas com or
dem de o trazerem á 1ninl!a presença, e querendo estes 
fazê-los. relroceder ~ómente com vozes o não conseguirão 
por adtantar seus passos, e lhes foi preciso atirao· seis ti
ros cvm ponrarias altas para o intimidar, aos quaes se 
cnLrcgou, e sabeudo ser europeu o fiz conduzir debaixo 
de prisi10. -

<t ~leclian te a prisão do dito religioso mandei procmar 
a casa de um e.uropeu; que se dizia ser espião coulra nós, 
e achando allt sómente dous escravos, os fez conduzir a 
este destacamento; ao som dos tiros daclos sobre o padre 
acudirão os nossos inimigos, ao meu vêr mais de 50 ho
mens, e principiando a romper o fogo sobre. os camat·a
das que tinhão avançado á casa do dito europeu, me vi na 
precisão de combater o inimigo, cujo fogo durou mais de 
duas horas, por intervallo auxiliado pela companhia do 
capi tão Florencio de Blà, que com seu bacamarte derru
bou dous inimigos, aproveiLaudo as posições em que nos 
achavamos para abate1· com segurao~a da nossa tropa, 
que bem me custou sopear o ardor militar corn que que
ria avançar á proporçito que o inimigo recuava, sendo tal 
o et1thusiasmo de todos os nossos camaradas, que não 
posso sem injustiça dilfercnçar -o merecimento de algum, 
além do dito capililo Blá. · 

u Posso asseverar a V. S. que debaixo dos 1!eus olhos 
cahirão seis por l&rm dos nossos inimigos, entrando os 
di\os dous, ao passo que uns carregavão outros; confiou 
d~s lru ição fesse muito maior; porém o ardor do fogo e o 
recnamento dos nossos contraries me lin\rão o prazer de 
coollecer o lotai da sua perca. · 

" O fogo do combate despertou os demais ca 1.aradas 
elos pontos circumvizinhos, que inlrepidos corrêrão em 
nosso soccotTo, porém em tempo que nós felizment~. e 
sem a mais leve perca, marchavamos a quarleis, corno 
V. S. ainda chegou a presenciar no soccorro q ne nos 
prestou. 

u Ponho na prese;1ça de V. S. os quatro presos acima 
nomeados, assim como o que acima levo dilo para o fa
zer suL-ir uo quartel-general. E' quanto se me offerece di
zer a V. S. Quartel da Campina em Pirajá, 17 de Outubro 
de 1822.-Manoel Alves do Nabcimenlo, alferes graduado 
e comrnandante. n 

No dia 21 de Outubro os habitantes do reconcavo 
e do inLerior da província ela Bahia, dirigem-se a 
S. A. Real e regente do Brasil, communican·cto-Jhe 
que bavião lançado mão elas armas, para susLenta
rem os seus votos de acclamação á regenciu de Sua 
A lLeza, t·ecouhecendo-o det'ensot· perpetuo elo Brasil, 
e ao mesmo tempo prolestavão defrncler-se das in
justas e tyrannicas cl~liberações elo congresso tle Lis
boa, e que esta vão dispostos, a sustentar um:t guerra 
exterminadora, c para o que se a<:havão colligauas 
todas a;; comarcás e villas Ja proviocia da Bahiu; á 
excepção da ele Porto-Seguro, que Lambem se uniria 
para o mesmo lim. 

Que para lerem l\ll1 centro govemament11l, accor
dárão na ct·eação de um conselho interino fie go
vet·no, com séde na vllla da Cachoeil'l.l, á vista do 
estado acephalo da junta pr·ovisor·ia ele governo re
sülenLe na capilai da Bahia, que, aterrada com o fu
t•or dos vandalos, ~ó existia pa!'a ser orgão de 
seus furo"res. · 

Qne o conselho, assim creado, I;omeára nma de
putação, pal'a l'epresenlal' ao PdncillC 1:\.egenLc as 
precisões da província, e parLicipavüo-lhe as pl'ovi
dencias que bavíüo tomado a bem da causa que de
fendião. 

Que conw1llnicavão-lhe mais que o conselho, 
composLo áe um procuradot· de cada uma das vil
las, e com attribuiçõcs deliberativas, fôra in~lallado 
no· dia 6 de Seletnhl'o, creando-se logo uma com-
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missão de tbesouro nacional que cuidasse em adian- « Deo_s gua~·dc a VV. EExs. iror muilos ao nos. Quartel 
· · 1. ·li r · ,.. da for a u- general da VIIIa de Inhambupe, 25 de Outubro de i822. 

ta~ a dtsCip ma m1 ta r e a orgamsaçao ç P -fllms. e Exms. Srs, do conselho interino do governo 
blJca. . . _ P . . R t desta província da Bahia.-Labattit, general. » 

Tamhem commum carao ao nnctpo egen e que 
não nomeárão um gen eral em rhefo pam ~ exei·cil.o I Proclamaçao de 26 de Outubro de 1822 aos habitantes do 
da Ill'Ovincia como reclamavilo as noces&Hlat!os de R ' ~"'·· d .'. . . 'd d !0-tnan e. 
um centro mJl1far, que matl.livcsse a mawE um a e 
nos n1ovim enLos dos corpos, porque souhel'ao ter che
gado a Maceió o general Labnt,ut, mandàcl o por S . . A. 
Real, para. dirigir o exercito nm suas op rações de 
gnorra, na província da Bahia, como ellc proprw se 
exprimia em sua proclamação de 21 el e A~osto, que 
de Maceió enviou para a provincia da Babw.. . . 

Nessa mesma occasião o conselto creadu. p:lrltcl
pou a S. A. Real que, aprovei tnnrlo o decrato _do 
f • de Agosto uo mesmo :mno ele ~822, ac~ordara 
J10 r por tad a de 19 de Outuht•o, abnr_ n~ v~11a _d_a 
Cachoeira a casa de moeda rla provJOCJ a, ]onlJll
Silda na cidau c, com o mes mo cu nho; e que tanto 
era conveniete e util esla medicla, quanto da cidade 
se tinha já evadido, para o roco nca ~o, quasi todos 
os officia es e operarias da casa il e moeLla, e para o 

.. que pedia a Rppl'Ovação de S. A. Renl. 
• 

O cotlsel/to interino de govem o approva ct organisação de 
uma leaião de tropas ligeiras , composta das tres aJ' 

mas, segundo as condiçaes no plano p1'11posto. 

c1 Exigindo a salvação e defesa des ta província o le
vantamento e organisação de novos eo rpos tlrmados para 
C011seguir-se a immediata expulsão dos farüados lobos, 
que pretendem recolonisar o Brasil, em vez de o consti
Luir e regenerar , e permiltindo o real· rler.rcto do i" de 
Agosto a adopção ele quantas medidas sojão necessa1·ias 
para a conquista da paz e tranqnilliclad e, ele que tanto 
carece a malfadatla Bahia, o conselho interino de go
verno, á vista de motivo> tão ponderosos, em nome de 
.• A. H. o Príncipe Regente e defensor perpetuo doBra
sil, approva o plano para a organisação de uma legião de 
u·opas ligeiras, composta das tres armas de caçadores, 
cavallaria e artilharia, com o titulo el e-Legião de honra 
do Príncipe Regente-oiTerecido pelo Sr. coronel Fran
cisco Maria .Sudré Pereira e sargenlos-móres Antonio Ma
ria da Si! v a Torres e José Antottio da Si I v a Castre, tudo 
nos termos e debaixo das co11dições declai•adas no pre
dito plano, juntu por copia assignada pelo official-maior 
da secretariH. 

a O mesmo Sr. coronel Francisco Maria Sudt•é Pereira 
assint .o tenha eutondido c faça executar a presente por
taria, que será registrada onde convier. Sala das seSsões 
na villa da Cachoeira, 23 de Outubro de 18:22. (Com as 
assignaturas dos membros el o conselho interino de go
vel'DO dap1•ovincia .) 11 

Labatut , accusando a recepção de officios em 25 de Ou
tubro de 1822, communica ao governo que vai intima1' 
ao general Madeira para evacuar a ca1pital da Bahia. 

" Proximas a cahirem em total ruína estão essas pha
langes lnsitanas que ainda enxovalhfio a malfadada cidade 
da Bahia; certadas pelo bravo exercito e esquadra bra
sileira serão precipitadas no ahysmo que teceu o seu or
gulho e que mererem os seus crimes. Ai delles! O mundo 
conhecerá, com mais um exemplo, que não se ataca im
punemente a independencia de nma nação briosa. A al
tivez dos lusitanos ·tem sido trocada pela raiva, pela des
ronfiaAca e medo de que estão possuídos. 

c1 HaÍlilantes do Rio-Grande! Cedo voltará aque!la ci
dade ao gremio brasileiro, e eis o mais bellu fruto dos 
esforços de todos os povos, desde o Rio de Janeiro até a 
Parahyba rlo Norte. A vós toca outt·a tarefa igualmente 
importante . . Não vMes que aindu os muros de Mo ntevi
déo acou1ão mon~tros, quP, não ousando medir as suas 
forças com as do exercito brasileiro, valem-se da intriga 
para vos fazet· a gnena I 

11 Esquece· vos acaso da ingr;iUdão com que vos pagão 
o bem que lhes ll1..estes em vossos iares , e os perigos de 
que forãQ h vres na guerra pelo valor elos vossos sol
dados t 

c1 Habitantes do Rio-Grande! Reuni-vos; empunhe-se 
a espada; vá para longe ou -morra quem não quer ser 
brasileiro e subdilo do Imperador Pedro I. O ferro, o pó 
e a mot·te cubrão os inimigos que ainda pisrto nosso bcllo 
territorio; remonlilo-se vendo-nos independentes e vic
toriosos.-InrPERADOR . n 

P·rocla1flação tJe 26 de Outubro de 1822 aos paulistas. 

1c Nào tem sido em vão quando a nàção tem appellauo 
para vosso brio; não tem sido em vão quando a so:·te da 
guerr1\ tem sido confiada ao vosso valor. Fallão as mar
gens tlo 6.io da Prata e Uruguay. Lá é conhecido o vosso 
nome, e a nação em troco ros lança bençãos de agi'ade
clmenlo e paz. 

« Paulistas! Não basta ainda. Vós sabeis que têm 
vindo desse velho Portuga-l inimigos, que por todas as 
maneiras pretendem fazer-nos mal Ingratos! E' esta à 
recompensa de uma fonte de ouro, q~e por mais de tres 
seculos os irtundou, c9mprou sua paz c llle grangeou 
amigos. 

u Paulistas! Mais um esforço; mar<J.hai a engrossar as 
11leiras de vossos irmüos que cercflo Montevidéo. !ele to
ffi<!J' parte ua final c!Onten.da qne firmará nossa iniJepen
dencia, e depois de embotar vossas espttdas nesses. dege
nerar! us lusitanos vós tornareis ao vosso t·isot]ho paiz, e 
então, cobertos de felicitações e agradecimento, vós ou
vireis dizer por toda a parte: Farão firmar a nossa gloria; 
faltava o seu sangue á nossa independencía ;' cumpri
rão-se os nossos destinos; somos independentes e feli
zes.-liuPERADOR. >> 

O conselho inte1·i1w de governo ordena a v ris ao do tenentB
C01'onel An('onio Martins da Costa. e do cirurgiao-mór 
Francisco ~abino Alves da Rocha Vieira. 

11 lllms. e Ex ms. Srs.-Aceuso a recepção dos officios 
datados de 13 de Sel~mlu•o e 18 de Outubro. Tendo or
denado que todo o armamento e tropa marchassem em 
direitura ao silw da Feira, para onde mH apresso quaQto 
me fõr possível, afim de intimar ao general Madeira de " Apparecendo nesta villa o tenente-coronrl Antonio 
evacuar quanto antes a cidade da Bahia ou tomar as ne- Martins da Co1>ta e o cirurgião-mór Francisco Sabino Al
c~ssarias medid~1s p~ra_urn prompto ataque, no caso de vares, e constando dos seus papeis apresent(!dos a este 
nao cec~et· á_ tm_nha IDI!ma_ção; não me é p.ossivel, por- consellJO interino de governo: primeiro, que o dito te
tanto, tr pnme1ro a essa vil la, como VV. EExs. exigem, nente-coronel fôra· preso em Pernambuco pelo Exm. ge
podendo im VV. EExs. enviar um delegado pat•a comigo I neral L:~batul á ordem de S. A. Real e até decisão do 
trata_r, _a quem communicarei as instrucções de S. A. R. mesmo augusto Senhor; segundo, que este fôra illegal
o Pnnc1pe ltcgente: . I mente sOlto (faltando a precisa decisão do Pl'incipe Re
. « Ent re l u n~o fehctto a VV. EF.Ks. pela boa união e gente) por um simples despacho do governador das ar
JUSto enliinstasmo que lilo dignamente tem desenvol- mas daqnella provineia; tHceiro, que o dito cirurgião
Vlclo. mór se achava preso a bordo da fragata União, á ordem 
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do sobredito general; qnarto, que este se evadira da fra- não D. Joãn Vi, e em duas fragatas e transportes, 
gata sem obter a indispensavel soltura; quinto, final- que fazia o total de dez vasos de guerra, par·a auxi
mente, que ambos~ chegárão a esta provincia sem virem lia r a força do Madeira, convinha, no Brasil força 
munidos ele passaportes ou guias, mostran·do apenas um · Q t d · · d · · · 
déspacho da junta de Pernambuco, proferido na petição supe!??~· , u~ e~ 0 VJSI!a 0 ~s prmmpa?s pontos 
!{Ue lhe fizera o jangadeiro que ·os transportára, pedindo ,de Pu a Já e lltlp~glpe, reco~heCla a necessidade de 
licença para r fazer ·viagem dalli á Torre d'Avilla, o qual reforçar esses ponto~ e hnhas de. defesa, desde 
despacho, bem que na petição se declarem os nomes dos .aquella passagem até Jtapoan, e dah1, pela costa do 
referidos, como passageiros, jámais o podia relevar da mar, até ao norte pa Torre, e interior·mente desde 
obrigação de tirare~ suas guias ou_ pas~aportes indivi- o Cabrito até onde fosse necessarlo, além de um 
duaes; ord~na o mesmo consel_ho mtermo ao tenente- corpo de reserva e destacamentos, para auxilio, 
coronel Fehsb~rto Gomes Caldeira que passe a prender quando fosse preciso. 
o sup,ra ~enctoEado tenente-coronel. e faça prender ao Pedia urgencia para tudo isso em vista da força 
sobredrto Cirurgrao, aquelle á ordem de S. A. Real e este · · · · b d d 1 11 ' 
á ordem deste conselho, entregando ambos ao sargento- Imrruga qt~e tm a e e Je .ar. , 
mór Antonio Maria da Silva Torres para os conduzir ao O refertdo general? en~ 3 de Novembr:o, officm 
destino que se lhe lla ordenado, o que cnmpr·a. Sala das t~mbe~ ao go~er~o mtermo para que seJa sôlto o 
sessões na villa da Cachoeira, em 29 de Outubro de 1.822. mrurg1ão-mór Sabmo, c conservado cpm cautela o 
-Albuyuerque, presidente.-Calmon, secretario inte- tenente-coronel Martins, participando-lhe lan;tbom 
rino. --. G:ondim.- Coimbra.- Freilas.-BiLtencourt.- ter encanegado o tenente-coronel Felisberto Cal-
Mello.-Srlva. u deira áo comrpando das forças de llapoan : 

O conselho interino de governo f!landa recolh~r á. forta- u Jllms. e Exms. Srs .. -Achando:-sc n_~ssa vil! a pr~sos 
teza de llaparica os p1'esos tenente-co1'onel Antonio· o t~~ente-coronel Martrns e o Cll'urgtaO-~lór Sabmo, 

. . . . . queirao VV. EExs. mandar soltar a este ultrmo, fazendo 
1Jia1·tms da Costa e o c~rurgteto-m61· Fmnctsco Sabzno vir á minha presença; e ao primeiro mandar·áõ consct·-
Alva?·es. var toda a cautela precisa para sna segurança. 

u Orden;· o conselho interino de governo da provincia 
da Bahia ao sargento-mór Ant.onio Maria da Silva Torres 
que, apresentando esta ao tenente-coronel Felisberto Go
mes Caldeira, receba delle rreso, á ordem de S. A . .Real, 
o tenente-coronel Antonio Martins da Costa, assim como 
o cirurgião-mór Francisco Sabino Alvares, preso á ordem 
deste conselho, e os conduza á fortaleza de Itaparica, 
bnde serão recolhidos e decentemente guardados, de
baixo da responsabilidade do commandante da dita for
taleza, a quem ·fará as recommendações necessarias, rati
ficando nessa occasião a ordem de quem forão presos, o 
que cumprà. Sala das sessões na villa da CachoeiTa, em 
29 de Outubro de !.822.-,\lbuquerque, presidente.
Çalmon, secretario inlerino.-Gondim. -Coimbra.-Frei
tas.-Biltencourt.-Mello.-Sil v a. » 

ProclamaçtJ.o do gene!'al Labatut aos habitàntes da Bahia 
em 30 de Outubro de 1.822. 

u Briosos habitantes da província da Bahia 1-0 au
gust.o Príncipe Regente do vasto e rico Imperio do Brasil 
me enviou para auxiliar-vos a fazer embarcar a tropa' de 
Portugal, inimiga -da -vossa liberdade e independencia 
politica. · 

u lllustre mocidade ! E• o dever mais sagrado do cida
dão libertar a patria dos fenos em que infelizmente se 
acha manietada. Esta é a occasião de vos distinguirdes 
como uenemerilos. Aproveitai-a, e procurai a gloria que 
vos espera no campo da honra. 

'' vi·nde, eu vos convido ; vir.de, bahianos, alistar-vos 
no exercito pacificador, que o melhor dos principes con
fiou ao meu eommando. Não percais tempo ; vinde, que 
eu vos afianço as vossas escusas (se as pretenderdes) 
logo que ces~em as tristes e actuaes circumstancias.
Quartel-general no Engenho-Novo, 30 de Outubro de 
1822.-Labatut, general. » 

LA BATUT DIRIGE-SE AO GOVERNO INTERINO 

O general Labatut em 2 de Novembro dir1ge-se 
ao conselho interino de governo da província, pro
videnciando sobre. os recursos e meios de manter 
um exercito necessariamente superior. em conse
qucncia do augmento da força inimiga de terra e 
de mar, porquanto, havendo chegado 1.600 homens 
aguerridos, na mesma semana vindos de Lisboa na 

u Nesta occasião participo a VV. EExs . que encarre
guei ao tenente-coronel Felisberto Gomes Caldeira do 
commando e l'or·ças do ponto ele llapoan, para onde mar
chou; emquanto as peças, que mandei pedir a VV. EExs., 
me persuadia serem de calibre seis a nove; mas o mesmo 
tenente-coronel Felisuerto me affirmou ellas serem de 
calibre doze, e por isso para cá desnecessarias, o que po
deráõ servir para defesa dessa vil!a. 

u Deos guarde a VV. EExs. Qnarlel-general do Enge
nho-Novo, 3 de ~ovembro de i322.-lllms. é Exws. Srs. 
do conselho interino ele governo da provinciu da Bahia, 
-Labalut, general. >> 

Cartas manaadEts pelo lJiadeira a diversas pessoas fio re• 
·concavo da Bahia, que (o1'ão. apprehendidas pelas guar
das do exercito nacional e pacificador. 

u lllru. Sr.-Não sendo occultos os actuaes aconteci
mentos das diversas villas e lugares do reconcavo desta 
provincia, originados por uns poucos de homens, que, 
perdidos na opinião pu!Jiica, sem religião e de uma moral 
estragada, têm-se anojado aos maiores desatinos, enga
nando e seduzindo aos povos, para com elles commette
rem horrorosos crimes, quaes o dP se revoltarem contra 
o syslema adoptado, e jurado expontanearuente pela na
ção e por el-rei, desobedecendo a seus decretos e or
dens, proclamando uma nova fórma de governo, e eri
gindo-se com mão armutla contra o legitimo, a ponto de 
praticarem as maiores hostilidades com aquclles que, 
firmes nos seus jurameutos, propugnão pela cnusa ger·al; 
e sendo ou trosim certo que o soberano congresso nacio
nal e o nosso atuado rei constitucional não podião appro
var, e nem approvão factos tão criminosos, a ponto de 
me ser por este enviada uma grande força de mar e 
terra, que j{t aqui se acha (r.omo já constar á) para eu fa
zer manter illesos nesta parte da monarchia os direitos 
conslilucionaes e reues, com puuição tlos chetes de se
melhante crime, e de lodos aquelles que indiscretumenLe 
os seguirem, é indubitavel sPr do meu sagrado dever 
pela auloridad~, e força que me foi legitimamente con
fiada, faz er· cessar e punir tão' grndes absurdos. 

u Ncslas circumstancias eu teullo ele mui breve pôr em 
movim~nlo essas mesmas forças para com ellas acabar de 
uma vez tanto ousadia; rnas, corno estou igualmente 
convencido de que com os n).áos existem muitos bons e 
fieis, que só pela violencia e engano elos malvados se 
conservão no meio delles ; e entre estes V. S. sempre 
me deveu o bom conceito pela sua honra e probidade, 
desempenhundo o verdadeiro caracter de honrado e fiel 
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" Commissario-assisteule. - Manoel _Maria Alves do 
Amaral. -. • 

(( Official do bofete.-Angelo da Costa Ferreira. 
<t Auditoria do exercito pacificador : 
u Audilores.-Bacharel Antonio Calmon du Pin e Al

meida, bacharel Honorato José de Barros Paim. 
te Secrelal'ia do conselho interino de goverqo na villa 

da Cachoeiral em 6 de Novembro de 1:822.-Miguêl Cal-
mon du Pio e Almeida~ secretario. " , 

portugucz (o que me Lem constado alé o presente), e não 
desejando que os estragos de uma guerra assoladora eu
volva tanto aos innocentes, como aos réos, cujo procedi
mento seria para mim o mais sensível: eis o motivo por
que, não desconfiando da sua conducla, lhe dirijo esta, 
não como uma anlot·idade que Lem de casligat· crimes, 
mas sim como amigo, para que, debaixo deste Lilulo, me 
communique com a possível brevida~e suas id(jas a este 
respeito, indicando-me aquelles meios que lhe occorre
rem afim de que, de conformidade com o seu parecer e 
de ~utros mais cidadãos honrados, a quen! tambem con- Apparece no exercito um espião do gen~ral Madeira ·e é 
sullo sobre este objecto, descarregue a vara da justiça 
sómente contra os chefes da rebellião e da perfidia, evi- denunciado ao governo àa Cachoeira. 
tando-se assim funestas e geraes calamidades. 

« Com isto fará V. S. o maior servico ao soberano « lllms: e Exms. SJ·s.-Levo á presença de vv. EExs. 
congresso da nacão, a el-rei o Sr. D. João VI, a quem motivos muito serios, e que nas acLUaes circumstancias 
será presente, e a todos os .nossos ir~ãos ~.a grande fa-:- precisão instantanea providencia. Pelos districtos do men 
milia porlugueza de um e outro .hemisphP.rto, e eu terei commando anda vagueando um commendador ou cavai
um novo testemunho da cordial amizade que sempre lhe leiro de intlustria, com appareucias de ser amigo da nossa 
consagrei. Assim o confio e espero :lo seu patriotismo e santa caus~; mas, não Lendo elle prestado-se a cousa 
fidelidáde. alguma, e so como ambulante viajando, e talvez tomando 

(( Deos guarde a V. S. muitos aunos. Quartel-gener~l conlleCJmemo ~o estado dos nossos pontos para dar 
da Bahia, 5 de Novembro de _182~.-Ill~. Sr. A:ntomo __parte ~os mov1me~tos qne por elles sf! passão, pois me 
Muniz Barreto e Aragão. - Ignacw LUIZ Madeira de asseverqo ser elle altlhado da mulher do Madeira. 
Mello. n _ ((- Este l10mew se· faz digno de muita suspeita ; eu o 

Na mesma. data o general Madeira enviou cartas 
identicas a esta aos Srs. coronel Luiz Barbalho Mu
niz Fiuza Barreto, José Maria de Pina e Mello, José 
Joaquim Muniz Barreto ·e Aragão e capitão-mór 
José Antouio Fiuza de Almeida. 

o conselho inte?·ino de governo· crea o commissariado 
geral, a thesouraria ~ a auditoria do e:r;er!!ito pacifi
cador. 

<( O conselho interino de governo desta provincia, da
se,Vlndo, como lne cumpre, empregar quanLó em si fôr 
para a immediata ot·ganisação do exercito pacificador, 
destinado a expurgar a malfadada Ba~ia dos implacaveis 
inimigos da indepeudencia polilica do Brasil, e reconhe
cendo que as repartições civis de um exercito são ele
mentos necessarios para sua formação, regularidade e 
fornecimento, o mesmo conselho tem resolvido estabele
cer em nome de S. A. R. o Prin'cipe Regente o commis
sariado geral, a th esouraria dá creada por S. M. F. el-rei 
o Sr. D. João VI, por decreto de 23 de Novembro det820) 
e a auditot·ia do sobredito exercito, nomeando as pessoas 
constantes da relação junt<l, assigoada pelo secretano 
deste conselho, como idoneas para servirem nas preditas 
repartições. 

(( As autoridades, a quem o conhecim~nto desta com
petir, o terrbão ass im entendido, e passem-se os compe
tentes litulos aos em pr·egatlos . 

u Sala das sessões na vil la da Cachoeira, erri 6 de No
vembro de 182~ . -Albuquerque, presirlen te.-Calmon, 
secreturio.~Gondim.-Coimbra.-Bitteucourt -Freitas. 
-Mello.-Silva.-Daotas. n 

O conselho interino de go1•emo nomea o pessoal /'ara as 
repart.içacs civis cl'eada& no ewercito pacificador. 

« Commissariado gera l do exercito pacificador : _ 
" Commissario-get'al.-0 brigadeiro Jeronymo Muniz 

Fiuza Barreto. 
(( DcpuL11do.s commissarios.- Antonio Joaquim uo 

Amilt'al, Manoel Pereira HL' itor de 1\la(\cdo, Francisco ~ia
noel de CaslJ·o. 

<I O commissario-geral nomeará commissa1·ios assisten· 
tes, um para cada brigada. 

u Thesouraria ger·al !lo exercito pacificador : 
« 'fhesoureit·o-gerai.-Joaquim Bento Pires de Figuei

redo. 
u Commissario-pagador.-Eustaquio José Pereira de 

Andrade. 

... ~ ,. 

f 

nao conheço, e talvez VV. EExs., mais bem informados 
saiiJã? quem elle é. Augmenta a. minha desconfiança te; 
e~le md1sposto d·ous destacameutos de .Maré, que estive .. 
rao a ponto de_ se baterem, e agora de prü.:n'mo, tendo 
d_adu um grande Jautar em S. Thomé, pa'ssou a exigir as
Signaturas de a_lguns soldados para· ser admillido no com
mando do_ reg_1mento de Pirajá, formando intrigas e der
ramando stzamas, af!rn de perturbar a boa ordem em que 
se aclJão . estahelec1do_s os destacamentos, e desacredi
ta~do a_:; pesso~s ma1s probas que os commandão, por 
CUJa razao requeirO a VV. EExs mandarem que se reco
lhao ás VIIlus. d? mterior, pois semelhante homem nos 
póde ser fuuest1ssJmo pelo que delle tenho colligido, pois 
aclaando-~e a communicação de todo cortada para com 
estes pontos, ~lle se acha abastecido de generos, e as 
grandezas que pratica em tempos tão calamitosos mais 
augmenta a m10ha suspeita. 

« Elle, em alguns encontros comigo, sempre tem a~fec
Lado ter corn,lspondencias particulares com S. A. Real, 
setu que u~nca apresente documento, que, a tê-lo, por 
certo o. fana para augmentat· o seu orgulllo ; portanto 
VV: EExs., com o seu sap.er illuminado, hajão de ins 
truu·-me, o que devo praticar, pois em tudo desejo cool 
pe,rar para a flalvação da pau·ia e fugir ás ciladas do ini
migo, que, - v~ndo-se deiJililado em fo ças, hQ. de querer 
pur lodos os mo~us tirar vantagem. ~ 
. . (( As canhoue1ras toruárão hoje á MaJ\é, mas, achando. 
Jll duas peçaB cavalgadas, e e~ tas fazenJo vivo fogo, im
m_edlalament:e se ausentárão, e espero alli não vol-tem por 
prelemler am1:lohã cavalgar mais duas, e com esta segu
rança confio se desvaneça o inimigo lia sua pretenção. 
preciso mais dez barris de polvora, que espero VV. Ell:x~. 
com brevidade me ,euvlem, visto que dos quinze só 'me 
chegárão oilo1 por ficarem sete na bocca do 11Ío,' afim de 
soccorrer o ponto da Torl'e e Hapoan. 

« E' o qu~ se me offerece dizer a VV. EExs., a quem 
Deos guat·de put muito~ annos. Qual'Lel-gen&ral em 
Abranles, 22 de Outubro .le 1822. De V. Ex. muito 
allento venerador e criado.-Joaquim Pires de Carvalho 
e A lbuquerqur. . 

(( Depois de ter acabado este, sou entregue de um o'ffi
cio do commanàaote do drstacamenlo _!le Pirajá, o qual 
envio a VV. EExs. por éopia. n 

(< Illm. Sr. Leneu(e-cot·onel Joaquim Pires de Carvalho 
e Albuquerque -lioutern, quándo á pressa reportei a 
V. S. sob.re o officio que me fez a honra de dirigir, dizen
do-lhe que ião os pedreit·os, como me foi necessario mar
char a galope eom a cavallaria para soccorre·r a guerrilha 
que linha mandado ao engenho da Conceição inquietar 
aos nossos inimigos, que, depois do combate que tivemos 
com o esquadrão n. 12 no dia quiuLa-feira, no mesmo lu-
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gar, elles entrãr·ão a derrubar esses matos, aonde nos 
embarcámos pa ra lhes fazer cr·uel mortandade ; em razão 
delles estarem derru~ando esses matos botei-lhe a guer
rilha de hontem, que relizmente batemos a marujada que 
vinha guarnecer os cor tadores do mato, e mu ito poucos 
soldados de fa rda branca : derão costas ás primeiras nossas 
descargas:carregaudo 5 ou 6 mortos que r.ahirão. 

« Cheguei eu a este tempo e mandei emboscar a no~sa 
gente de inrantari~, e até d!l_ caval1aria, e eu mesmo me 
embarquei com elles, quando nos apparecêrão tres ca
nhonei ras, que vinllão a remos, com prõa ao mesmo en
genho da Com:eiÇflO, que já eslavão chegando, a ponto da 
nossa tropa faze~-lhes fogo, digo ao alcance das nossas 
armas, quando uma embarcação do Faria, que já lhe fi
cava atraz, de dentro dos mangues lhe atfrârão sem ne
cessidade, e fizerão com que elfes voltassem a prõa para 
terra, da pa rte de lá da Penha: lã se demorArito d!'ntro 
do saco e clesembarcárão toda a gente á nossa vista. 

<< Deixei eu a gente toda embarcada e corri á toda a 
pre~sa . ao Cabrilo, e fiz cavalgar tres peças em um es.:. 
treilo, oude elfes não podião passar sem que não os meL
lesse a pique; e a outra mandeia-a passar em uma caõõa 
para a outra banda, da parte da platafórma, em um ou
teiro, na ponta onde tem uma trincheira feita pel~ natu
reza, entregando o commando das tres peças áquelle sar
gento que V. S. o proveu agora em official, e até informado 
seu requerimento por mim, e quando foi. .. á noite estando 
muito fatigado em fazer trincheiras para as piças. 

« Não posso acabar· o officio participando-lhe tudo pelo 
miudo, porque neste instante me r.hega aviso de S. Braz 
pedindo-me soccon o, por eslarem com nove canhoneiras 
á frente fazendo fogo, e vou já com a cavallaria a socr.or
rer ; e o engenho da Coor.eiç.ão está laborando em fogo, 
que os marotos holárão. 

« Já mandei· o tenente MangeJ Alves, tenente Agostinho 
e o alferes irmão de Manoel Alves a se embarcarem, a yêr 
se botamos os nossos inimigos para fóra, o que parlicipu.

- rei a V. S. do resultado com mais vagar. 
u Vai o n. i para V. S. o ter lá, porque nós cá não Le

mos armas para elle; o tenente de cavallar_ia fica cA nos 
ajudando aos combates que estamos Lendo, ele. Pirajá, 
22 de Outubro de-1822.-Pedr·o Ribeiro, capitão· man
dante. n 

COMBATE DO DIA 8 DE NOVEniBRO DE 1822 

O general Labatut na dia 9 de Novembro de 
i822 participou ao conselho interino de governo o 
resultado do ataque da vespera em todos os pontos, 
especialmenLe no Cabrito e Pimjá, e providenciando 
sobre cou~as diversas. 

« lllms. e Exms. Srs.-Parlicipo a VV. EExs. que hon
tem fui atacadu em todo.s os pontos, com particularidade 
no do Calnito e Pirajá; mas forão obrigados a ceder pelo 
valor e denodo das bravas tropas pcrnanibucanas e d.o 
Rio de Janeir-o, como tamhem pelos soldados rla legião 
da Bahia. 

u As forca~ com que no .; alacárão forão grandes; mas, 
tendo que· lamentar alguns mortos e feridos, Lenh.o o 
gosto ou satisfação de terem morrido mais <le 20 inimi
gos e haver grandíssimo numero de feridos. 
• 1• Desta sorte julgo uo meu dever iotelligenciar a 
VV. EExs. que durarA a guerra mais do que eu esperava, 
visto o soccorro que liveriío novamente, e eu estou na 
defensiva ai é a chegada elo auxilio do Rio de .raneiro, que 
já pe-di e espero. _ 

« Julgo mais do meu dever recommendar a VV. EExs. 
toda ·a cautela em guardar com reserv.a Lodo o dinhei ro 
que fJOSsão, pm·a as futuras precis~e~ da província que 
promiscuamente defendemos, como rgualmente lhe rogo 
hajão de mandar recolher Lodo o gado espalhado em di
versas partes, afim dos nossos inimigos, qu~. nos acom
mettem, não se aproveitarem delle. 

cr Consta-me que alguns individuas europeus, inda 
contrarias á nossa santa causa, vendem todos os seus ga-

dos, o (;!Ue VV. EExs. devem prudentemente evitar, em 
beneficio desta província. Incluso remelto o passaporte 
do commendador que foi pre&o. 

u Deos guarde a YV. EExs. Quartel-general no Enge
nhc-Novo, 9 de Novembro de.1822 . ..::..IIIms. e Exms. Srs. 
presidente e mais membros do conselho interino da pro
vincin da Bahin. --Labatnt, general. ,, 

COMBATE' NO DIA 21 DE OUTUBRO DE i822 

As providencias tomavão-se por toda a parte, e 
o enthusiasmo nacional suppria as faltas e as neces
sidades, que as circumstancias apertadas do tempo 
permitlião1 sendo repe11ido o inimigo commum 
onde quer que apparecia, e mesmo sendo procu
rado para combate, como aconteceu no dia 2t de 
Outubro, que, o indo procurar a nussu força nas 
p1·oximidades da cap-ital, e encontrando-o fortificado 
no engenho da Conceição, travou com e1le renhido* 
combate, e tão desespe1-ado, que os lusit:mos, reco· 
nhecendo o. denodo com 4ue os nossos pelejnvào, 
já sentindo gr·ande perdi!, abandonárào o campo, 
correndo . !)m debandada até dentro da Lnpinha, 
sendo mesmo na fuga perseguidos e mortos. 

INilJSCIPLINA MILITAR.- A GUARNIÇÃO DO OJSTRIOTO .PE 

PlRAJU!A ABANDONA O SEU PONTO 

A maior parte da força, de que se compunha o 
nosso nascente exercito, era em grande varte com
posta de paisanos, que dosconhecião a disciplina 
militar, e por isso susceptíveis a pequenos reseu
timentos, embot•a o entbusiasmo e emv.enho de 
combater o inimigo commum : desobedeCJão ás or
dens superiores, que vinhào por iulerwedio de seus 
desaffectos particulares, e por isso não crão algu
mas vezes regulares as providencias determinadas 
pelo governo, como aconteceu entre os comrnan
dantes dos pontos de ltaparica e Pirajuia, obrigando 
áque1le em 3 de Novembro a dirigir-se ao governo 
interino, e ao mesmo LeiUJ.lO pedindo-lhe que fizesse 
participante ao general em chefe para providenciar, 
queixando-se do com mandante da guarnição do rtis
tricto de Pirajuia, que, recebendo as ordens do go
verno, as não obedecia, e que, se lhe entregando o 
ultimo officio do governo, para. dat•-lhe os varques, 
armamentos e munições de guerra al1i existentes, 
essa ordem, como as demais que o governo havia 
mandaLlo, não foi executada ; e que, para mais os
tentar a sua iasubordinação, abandonou o seu posto, 
e, antes ele o fazer, mandon collocnr sentirrellas em 
todos os lugmes, pol' onde se podrsse atravessat· 
para a ilha de ltapar•ica, com o fim de evitar que 
ninguom sabisse senão depois que a força desta
cada r. o seu commandante abandonassem. o 
quartel. 

Para levarem provisões de boccu devastárào estas 
forçus a fazenda de João Dias Coelho e de outros 
moN!dores, e, com o commandantr, marcbárão os 
tenenLes Alexandre Pedro de Alcanlara, Epifanio 
Rod r·i gnes Feneira, os alferes Pedro Deodato e José 
Nnnes da Silva, e r·erca de 50 soldados, os quaes, 
chegando no dourado no dia 2 de NO\embro, se
guirão rio dia 3 para ati fronteiras da cidade, e por 
Lodo o caminho protestavào le\'ar a ferro e fogo os 
que lhes obstruissem a passagem. 

No mesmo dia 3 o general Labatut, que çonhecia, 
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por lisongeiras noticias, a bravura e serviços do ca
pitão Antonio de Souza Lima, respondendo-lhe do 
Engenho-Novo a~1m officio do dia 2, no qual o trata 
por major, com palavras de animação pelo seu 
acrysolado patriotismo em favor da causa santa 
que defendia, e de que elle dava dia por dia não 
equivocas provas. -

Sendo de grande importancia política a1astar da 
província os presos portuguezes que se achavão nas 
cadêas, no dia 5 o conselho interino de governo os 
mandou transferir para as cadêas da villa de lnham
bupe; e, sabendo desta resolução do governo, o ge
neral LabaLut aconselhou ao mesmo governo, para 
que fossem. os presos portuguezes existentes na 
província reroettidos para Pernambuco, confiados a 
ofllciaes de confia'1ça, para que de villa_ em villa 
fossem escoltados por guardas fornecidos por ellas, 
o que aconteceu. 

Em 9 de Novembro Lima pede ptovidencias para a 
fortificaçllo de ltaparica. 

<< Em virtude do officio de V. Ex.'· em que me parti
cipa haver já feito vêr ao Exm. general em chefe do exer
cito a necessidade rias armas que eu havia pedido a V. Ex., 
e como aqui apparecêrão noticias de que os inimigos se 
apresent&vão a atacar esta ilha com quanta forçe e em
penho lhes fosse possível, officiei mesmo ao Exm. gene
ral, mostrando as circumstancias E'm que me achava, e 
por isso necessitava de armamento, para o que dirigi-lhe 
o ajudante Francisco ~(anoel dos Santos Barreto e alguns 
soldados, em o meu barco, para serem conduzidas as ar
mas o quanto antes ; em consequencia da minba exposi
Ção dirigio-me o Exm. general, de duzentas armas que 
pedi, sómente cincoenta, e cento e quarenta para serem 
divididas em Bom-Jesmt, Maré e Madre de Deos, das quaes 
eu tirei quarenta pela espera em que estou dos inimigos, 
e ter muito poúca gente armada para os resistir em pon
tos separados, e assim mesmo resta-me muita gente por 
armar. 

« Fáz-~e indispensavel maior numero de gente àrmada 
nesta ifha, pois estou certo que o inimigo não deixará de. 
pôr agora em execução o que ha tanto projecta, e é de 
atacar ao mesmo tempo todos os lugares que favorecem 
desemba1·que em toda a costa desta ilha, porque elles es
tão prestes a tocar a meta do desespero. 

« Fiz intimar a ordem de v. Ex. ao major Dallro, que 
a executou, e me remelleu o officio incluso para o Exm. 
conselho de governo, o qual agora remetlo. Não socégo 
um só · instante de cuidar na fortificação de defesa des~a 
tão importante ilha. . 

<< Todas as peças estão montadas e divididas por todos 
os pontos necessarios ; até duas, que me vierão do morro, 
cujos ouvidos, carretas e mais pertences, forão feitos de 
novo. Desejo que V. Ex. dê p1·ovidencias para quanto an
tes vir mais gente armada para esta ilha, pois estamos 
quasi na,decisrw de nossos trabalhos. 

<r Deos guarde a V. Ex. muitos annos •. Fortaleza de 
·S. Lourenço em llaparica, 9 de Novembro·de 1822.
IIIm. e Exm. Sr. secretario interino do conselho de go
verno da província da Bahia Miguel Calmon du Pin e Al
meida.-Antonio de Souza Lima, con1mandante de Uapa
rica. 

a P. S. Aqui chegou o major Moraes mandado pelo 
Exm. general para encarregar-se da fortaleza e artilharia 
desta ilha. » 

Proclamação. 

<< Ilabitantes da fluhia 1-Alé quando solfl·ereis os tlesa
Corados arrojos e impudencia sem limite de um punhado 
de marotos portuguezes, que vos julgão ip;uaes em valor 
aos fracos negros do ~Ialabar, ou a esses debeis indianos 
que elles tantas vezes vencêrão e vilmente assassi
nárão I 

« Até quando, brasileiros em geral, suporlareis essa 
cafila de escravos das cõrtes de Lisboa, escr-avos venaes 
desse infame_ centüvirato injusto, que contra o sagrado 
direito das gentes, e a despeito das proprias bases de sua 
constituição liberal, querem empolgar os direitos doBra
sil, parte maxima da nação por!ugueza, mais rica e po
voada que o pequeno e pobre Portugal ! 
. << Até quando vereis com olhos Í.ranquillos e animoso

cegado as barbaras scena~ praticadas nessa beiJa capital 
pelo ímpio e nefando Madeira e seus vis janizaros 1 Tem
plos roubados, imagens dos santos profanadas, familias 
sem chefe, a impudicicia e a licença militar em toda a 
sua plenitude manifesta! ~ 

<< E hão de, ó brasileiros, estes vandalos do occidente 
escravisar-nos ? Oh 1 raiva ! Se elles tentarem marchar 
sobre este exercito de heroes, que ainda conservão a 
simplicidade de costumes, e o valo r· patriotico dos Cas
tras e Albuquerques, de quem lambem descendem, 
conheceráõ então como combatem povos que desejão li-
bertar-se de tyrannos portuguezes. · 

« Sejd testemunha o céo e o mundo -todo dps grandio-' 
sos sacrificios que o Brasil leal e fiel tem feito, represen
tando uma e muitas vezes seus direitos postergados pelos 
deputados portuguezes, vendo insultado seu augusto re
gente, o filho herdeiro de seu rei; representações tão 
justas erão desprezadas ; a nada estes brutos se mõvíão, 
e sómente querião fechar os nossos portos aos estrangei
ros, vedar-nos a entrada de armamento, e por fim mono
polisar o nosso florescente commercio, e tornar-nos no
vos pariás entre os 1ilhos da commum patria ! 

<< ·Até onde irião parar estas injusllças, ·donde nos 
vir.ia o sotfrimento ? Como poderíamos supportar por mais 
tempo o ferreo jugo e .escravidão vilipendiosa de irmãos, 
que se dizião cqnstitucionaes e livres, os quaes, calcando 
o des~ol~s~o. trabalhavão para libertar-se da tyrannia 
dos m1mstros e absolutas ordens do seu rei 1 Oh I tem-
pos, oh ! costumes 1 _ 

I< Comd seríamos indifferentes a este aviltamento tão 
abominavel, nós os brasileiros, cujas cabeças o sol corôa 
de seus raios, e habitantes do paiz do onro e dos dia-~ 
manles, dotados do hereditario valor dos \'idaes, Cama
rões e Negreiros, que, com pequenas forças, lançárão os 
intrepidos batavos deste rico continente ? Logo, pois, 
como temeremos as vãs bravatas de quatro marotos por
tuguezes, que nos injurião com o nome de rebeldes, por
que defendemos a patria liberdade e não queremos senão 
-independencia ou morte? Risum t.eneatis, amici ! 

« Firmes, portanto, nesta patriotica maxima, e fieis 
aos nossos sagrado~ princípios, conlifldOs sobremaneira 
no magnanimo, e paternal-cuidado e vi~jancia ~o nosso 
Imperador constitucional" o immortal Pedro I, que, tem os 
olhos abertos sobre nós, esperemos a pé 'quedo, e quaes 
rochas inabalaveis, por esses degenerados vencedores dos 
vencedores da Europa, hoje, porém, oh desgraça, oh ver
gonha 1 roub~dores de templos, violadores de todos os 
direitos sociaes, cégos e obstinados escravos das cõrtes 
de Lisboa, e mais ainda captivos de todos os vícios e mal
dades. Quartel-general no Engenho-Novo, 8 de Novem-
bro de ~!!22.-Labatut, general. n • ' 

O general Labatut em olficio dó dia 9 de Novembro pede 
ao conselho interino a prisao do capitllo-mó1· Fiuza. - -

• « Illms. e Exms. Srs.-Devendo olhar pai'a o bem ge
ral e tranquillidade deste reconcavo, devreco a VV. EExs. 
a prisão do capitão-mor Fiuza dessa villa, á ordem d-e 
S. M: Imperial constitucional o Sr. D. Pedro I do Brasil, 
e a sua immediata e segura remessa para a cidade de 
Pernambuco, acompaqbado de tropa capaz, e de um offi
cio e guia de VV. EExs. para o governo daquella provín
cia o conservar em custodia, até que Sua Magestade haja 
de determinar o que fôr servido. 

« Deos guarde a VV. EExs. Quartel-geríer<~l, 9 de No
vembro de 1822.-IIIms. e Exms. Srs. presidente e mais 
deputados do conselho interino-do governo da província 
da Bahia.-Labatul, general. '' 
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PROVIDENCIAS QUE o G<>VERNO DA CACHOEIRA TOMOU PARA I d GENERAL LABATOT E~l lH DE NOVEi\IBRO DIRIGE-SE AO 

ACAUTELAR OS BENS DAS IGREJAS GOVERNO DA CACHOE11\A. 

O conselho interino do governo da Cachoeira, re
ceiando que o inimigo pelas continuadas tentativas 
que fazia por diversos pontos do Ht01~al, podesse 
penetrar no interior do reconcavo, aproveitando-se 
do que determinava o decreto do f o de Agosto, ten
dente a garantir o pessoal e o;; bens das corpora
ções de rnão morta, que tinhão igual direito á pro
tecção do governo, em 9 de Novembro .determinou 
que as alfaw:s dos- templos e das irmandades, desti
nadas ao culto divino e á piedade chrislã, fossem 
acauteladas, e para o que officiou ao ou vi dor in te
ri no da comarca, que fazendo exhibir os inventa
rios das alfaias de ouro e prata das igrejas, matri
zes, cônventos,. capellas, e das ü·mandades das villas 
e termos, ordenasse aos fabriqueiros e thesoureiros, e quaesquer administradores, que as encaixbtassem 
com especificação, e com toda a exactidão conve
niente, fossem remettidas para o centro da provín
cia, e confiadas a algum proprietario chão e abonado 
da escolha e confiança do mesmo ouvidor, dando de 
tudo immediata parte ao govemo da provinci~, o 
que t~ve execução na forma prescripta e orde
nada. 

GUARDA CIVICA 

O conselho interino e governo no dia 10 de No
vembro chamou o povo, por meio de u1n bando, 
para alistar-se na guarda cívica, organisada ]!ara a 
. defesa ·da villa da Cachoeira, e nomeou para com
mandante dà mesma ào capitão-mór João Dantas 
dos _Reis Porta11t, . · 

Bando. 

O general em chefe, no dia H de Novembro de 
1.822, accusando o recebimento de differentes offi
cios que recebeu do governo da Cachoeil'a, sendo 
um delles a J'espeito da pt'isão do cirurgião-mór 
Francísco Sabino Alves da Rocha Vieir·a, outro so
bre a nomeação de emp1'egados, para as repnl'tições 
civis do exercito, e outro sobre a nomeação do co
ronel Rod rigo Antonio Falcão, que ficou sem effeito 
por ter· sido nomeado em seu lugar o major Anto
nio Mm·ia da Silve Torres, refere que no dia 8 de 
Novembro foi a victoria decididamente a nosso fa
vor, porquanto tivemos sómente 5 mortos e H fe-· 
ridos, e qu,e, por participação offlcial, soube que o 
inimigo tivera mais de 200 feridos e grande quan
tidade de mor·tos. 

Eis a integra do officio: 

« I'llms. e Exms. Srs.-Tenho presentes quatro officios 
de VV. EExs., um datado de 6 e 3 de 7 do corrente, o 
primeiro em resposta ao meu de 2, annunciando-me o 
estabelecimento das postas, no que fico, certo; u segundo 
e ter{)eiro aos meus de 3, um sobre a pl'isão do r.irurg1ão
mór Sabino, que, sem me lcmllrar ter sido feita á ordem 
de S. M. Imperial e constitucional, o mandava soltar, 
mas que VV. EExs., obrando sabiamente, me advertirão, 
pólo que louvo muito a resolução de vv. EExc;. ; outro 
acompanhando a portaria de VV. EExs . de 6 do coi'J'ente 
para serem nomeados os da lista a ella ju o ta, para servi
rem nas difl'erentas repprtições civis do exercito, sobre o 
que respondo a VV. EExs. que são da minha approvação ; 
o quarto, finalmente, de 4 do conente so!Jre a nomeação 
que depois desfiz do coronel Rodrigo Antonio Falcão para 
commandar a guamição dessa villa . 

« Pela portaria inclusa em copia verão VV. EExs. que 
nomee~ em seu lugar ao major do estado-maior Antonio 
.Maria da Silva l'OI'l'Cs por atLender o. ber· um habil offi
cial, não havendo aqui outro tão capaz de que possa dis
pensar-me uá presente occasião. 

« Tenho, finalmente, a participar com satisfação, a 
VV. EExs. que na acção de 8 do corrente foi a victoria 

<< Devendo marchar para os pontos de defesa do Rio de decielidamente a nosso fa '{ol', porquanto tivemos sómente 
Paraguassú os pequenos corpos prganisados, que ainda cinco mortos e onze-feridos, e hoje soube pela cidade que 
restão aqui, e sendo absolutamente de mister or.gani~ar o inimigo teve de perca mais de duzentos feridos, além 
um corpo armado para manter a segm•ança no 1nteno1· de grande quantidade de JJ]ortos, fóra cinco prisioneiros, 
desta grande vili<r, ora capital da província, o coq~elho e que as nossas tropas 1em 1•etomado suas antigas po-
interino de govemo conv1da e chama a todos os patnotas, sições. · 
e bons cidadãos desta villa e seus suburbios, que ainda << Rogo a vv. EExs. me enviem mais algum gado, as
não tiverem praça nos corpos regulares, para· que ás 5 .sim como alguns cavallos bons para a minha sella, que 
horas da tarde de hoje compareção, com as armas que ti- aqui não ha, e os que vi_eri'LO na minha viagem estãQ já 
verem, na -praça do Hospital de S. João de Deos, para fracos e decadentes. Remetto as proclamações inclusas 
serem alistados e organisada uma guarda cívica de defesa para VV. EExs. as mandarem Iêr em frente das tropas 
interior. dessa villa. 

« Em prová da confiança e estima de que são dignos · « Aproveito a ~ccasião de enviar a VV. EEx~. os presos 
os patriotas que concorrem para esta organisação, o C?nstautes da !rsta JUnta para ser.em remet~Idos para a 
mesmo conselho nomêa para commandante da .predi~a c1d~do de Pernambuco, com os ma1s que daht houverem 
guarda cívica ao Sr. capitão-mór João Dantas dos Re1s de 1r. 
Portali, membro do conselho interino, a quem desde já « Deos guarde a VV. EExs. Quartel~gtmeral do Enge
se encarrega a sobredita organisação, e a quem deverão nho-Novo, H de . .Novembro de 1.822.-IIlm.s. e ~xms. Srs. 
apresentar-se aquelles patriotas que não po(lerem compa- pres1dente e ma1s deputados do conselho 1otenno de go-
recer no dia de hoje. verno.~Labatut, general . » 

<< E para que chegue ao conhecimento de todos, or
dena o mesmo conselho que, além de caixa, seja este lido 
pelas ruas publicas. ·desta villa e a~xado no lugar mais 
publico della. Franc1sco José d~ Almeida. Côrte Real, offi
cial-maior interino, da secretana, o fez aos :lO de Novem
bro de 1.822.-Fraúcisco Elesbão Pires de Carvalho e Al
buquerque, presidente . ..:....Miguel Calmon du ~in e Ah:J?eida, 
secretarlo.-Antonio José Duarte de ArauJO Gondun.
Manoel da Silva e Souza Coimbra.- Manoel José de Frel
tas.-Manoel Gonçalves Maia Bitténcourt.-José de Mello 
Varjão.-Manoel dos Santos Silva.-João Dantas dos Reis 
Portali. n 

Proclamação. 

« Netos dos temiveis Camarões, Vida! e Vieiras 1 Bra
sileiros honrados e fieis l-A' vossa patria livre e inde
pendente de que serviráõ as bravatas do indigno e ne
fando Madeira ? Que flzerão os vencedores dos veilcedo
res da Europa, os conquistadores de Badajoz ? Oh I ver
gonha das vergonhas l o rlia 8 de Novembro de 1822 vos 
faz de cada vez mais certos de que esses lusitanos são, • 
além de fracos, indignos de temor ; porque, quando inda 
não tínhamos as tropas todas do Rio de Janeiro e Per~ 
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nambuco quando não linhamos artilh11ria e armas pàhl 
armar no~sos braços vingadores, tivemos a auda~ia e va
lor tle os rep~.llir e ceifar como mansos corden.os : aos 
nossos golpes cahirão mais de dm:eutos mortos e n!lrne.n
l>Hb lanrbas conduzirão os feridos, e as suas lummanas 
não allestão senão a misel"ia e a fome tJlle entre elles 
l'eina · sim ell es festejArão vinte cabeÇtiS de gado que o 
nosso' desc;1iclo lhes deu I Que mlseros e famintos 
estão I 

lf B1·evemente, apeza r das suas minas, e dos seus re
du c tos ~ forliticações, que inveJa metrenao aos Vauban.• , 
iremos com 1.600 mineiros, que estão~ ch~~ar, alé~ do 
grande auxilio fluminense e do bloqne1o. Sitiar a pnmo
geniLa de Cabral, e dar-lhes-bemvs uma maior lição a.o 
que lhes demos no dia 8 do conente1 c porleremos deJ
xar em silencio a bizarria e hnmumdade com que nos 
nossos hosp1tae~ tratamos ,.os sens feJ·id?_:- !JI'isioneiro~? 

u Essos vautlalos esfolao, esquul'tejau, massacrao os 
nossos patrícios seus pri~ioneiros ; e nós, innocentcs e 
brandos como o ameno pa1z que nus nulie, desprezamos 
a sua nJ~Uritaoa c antiga barbaridade. 

<' Com tudo alerta, patrícios; se esses . ba.rbai'?S do 
occidente ousarem continuar 1fos seus tcrrJveJs ~ Jmpo
Jilicos procedimentos, rrmtemos ~ eu~oJ·queutos Jgn?mt

' niosamenle todos os lusitano~r que apns10narmos, e aw~a 
mesmo :• lguus que pacíficos vivêm.entre nós. O dirmto 
natural nos ensina que uma rorça repelle-se com 1gual 
força ; que devemos ser civis e urbanos com os que fo
I em comnosco. 

<f Lembrai-vos o que nos diz o illustre l\eyoard: uma 
nação uito SI! liberta e se torna independente sem U!'fl ba
nho· úc saogue. Façamo~. portanto, cruentos sacnfictus 
á nossa patria ultrajada, inda que sejão repugnantes ã 
humanidade. 

u Esta é a no$.Sa tbeoria, e a nossa pratica se rá bomu
genia em tudo e sem discrcpancia-matar a quem nos 
quor matar, amai' aquém nos ama-e a nossa div.isa para 
scmpi·e-independeocia ou morte I Quartel-general no 
Engenho-Novo, i1 de Novembro de 1822.-Labatut, ge
neral. , 

Proclamaçao dit•igida aos soldados milicianos europeus 
chamados ao exerâto das villas e pnvoaçaes do recon
cavo. 

(f Soldados europeus !-Q cntel direito da guerra, di
reito de represalia, fez-me chamar-vos de vossos lares 
purn sofl'rerdes â frente das legiões brasileiras G mesmo 
que soO'rern os brasileiros á rrent~ das hordas bal'llaras 
dos sanguinarios e l'racos lusitanos; mas minha .alma, 
embuida dos verdadeiros sentimentos de homem, dog 
st-nlimentos paternaes que animão ao nosso augusto Im
penldor, ainda uma vez cede aos clamores de vossas fa
milins, que vos reclamão choros~s. 

<f Além disto a causa do Brasil sómeote por bras.ileiros 
nato• deve se1· defendida por ora. Nós reclamaremos os 
vossos braços quando nos furem precisos ; presentemente 
nossa gt>nerositlade brasileira quer servi1·-vos, prestando 
vidn, bens, familia e socego, para que existais pacificos, 
gozando o fruto de nossas fadigas. Eis o nosso proceder: 
e qual será o vosso? Ficareis impunes quando ~rimi
noso~? 

« Não, no lclados; a espada da justiça pesará segura so
bre o mnlvndo europeu, qúe, ainda que, levementP. allente 
contra a nnssa segurança. Todo o euJ·opeu que fôt· accu· 
saCio !'Omo opposto ;i santa causa será immeclialameote 
julgado por uma contmissão militar. E' permittido a 
guolqueJ' particular dirigir-me por es.cripto queixa ou 
accusação contra o europeu suspeito. 

u Nenhum soldado europeu poderá sahir de dia ou de 
noite alé111 fias guardas das IJarreir~s tla villa ou povo a 
que pertencer u seu reglllJento. A nenhum é permillido 
ter em sua casa qualquer arma que seja de fogo, espada, 

• faca ou lança . ele. Todo o soldado europeu que, sem ter 
ordem po~itiv11, for eoeontrado eoru armas ou contraria~ 
estas nossas disposiçõês, ser-me-ha immediatamente re-

• 

, 
meltiuo preso em gargalheira para o castigarmos como 
éumprir. . . 

u Soldados 1 o interesse do Bras1l é o vosso m teresse ; 
tremei por vossos dias e por vossas famílias no casu de 
contraria1·des. Jurai sujeição e· paz, eoth usiasmados com 
os verdadeiros sentimentos , de um brasileiro intl epea.: 
dente· clamai corunosf;O: Viva a santa religião I Viva o 
Lmper~dor constitucional e perpetuo defensor do Brasil ! 
Vivão as côrtes bras ileiras·! Quartel-general no Engenbd~ 
Novo 16 de Novembro de ·1 822.-Labatut , gene1'al. n 

(S~guirão-se 68 assigoaturas dos que se obrigárão a 
gurdar o determinado. ) 

" Oe~endo nomear um commandante para as forças 
destacadas em a guarn'ição da .vil la da C~choeira, e seus 
difTereotes pontos e avançadas, e estando bem in formado 
da actividade e conhecimentos do Sr. maJor Anlomo Ma
ria da Siha ToJTes, o nomêo para commanda r todas 
aquellas forças, e mando a todos os seus subordinados 
que lhe obcdeção e oumprão suas orde ns, como devem, 
em tudo quanto fôr a bem do serviço nacio nal e impe
rial. Qual'tel-ge ueral no Engenho-Novo, H de Nove mbro 
de 1822.-Labatut, genêral. >> 

Proclamação do genel'al Labatut ao exercito pac1{icador 
no dia H de N ovemb1·o de 1822, 

« Soldados do exer~ito pacificador !-0 vosso general 
em chefe vai lembr?.r-vos as leis que impõem pena de 
morte aos que desgraçadamente incorrem nellas. Escutai 
com attcnção I 

u Todo o soldado que, estando em campanha, desertar 
do seu posto, será arcabuzado. 

11 Aquellr que fô t' cabeça -de moi im, e levan ta r vozes 
a1.errador·as e desanima ntes, será arcab uzado. 

u O que fôr insubordinado aos seus commandantes e 
superior•es, será arcabuzado. .. 

<< Vêde, ó S1lldados, quanto é !'orle a lei; mas quanto 
lambem é justa para conter a boa ordem dos exercitos I 
E' meu e vosso dever obedecer-lhe ; marchai, pois, pelo 
r.aminbo da hom·a, e fugireis da pena i mas r.m caso con
trario, oh soldados, tremei. O castigo serã immedialo ao 
crime : perdão não ha em semelhantes casos. 

<< lllustrcs commandantes I Ouvi e observai a ordem 
que vou dar-·vos ; executai á risca ac1uellas leis, sem re· 
missão, no momento e lu_gar em que o vosso camara~a 
delinqnir: fazei-o. ahi mesmo passar pelas armas. Quar
tel-general ;L~O Engen!Jo, _H de 'Nove~bru de 1B'i2.-La· 
balut, gene ral. n \ 1 ~ 

~ . 

Reconhecimento · do P1·incipe Regente \ no dia 1.2 de No
vembr; de 1822 na villa d(l Cachoeira, como Impera
dor constitucional e defensor perpetw• do B1·asil. 

<f Aono do nascimento de Nosso Senhor Jesus-Christo 
de i822, aos 12 dias do mez de Novembro; nesta villa 
da Cachoeira, nó salão do hospital de S. João de Deos, 
destinado pora as sessões de conselho interino de go
verno desta provincia da Bahia, achando-se presentes o 
Sr. presidente comigo secretario, e demais deputados 
abaixo assiguados, forão (tpreseotados dous officios do 
Exm. general em chefr. do exercito pacifi cador o brigfl-
deit·o Pedro Labatut, um tios quaes trata.va a S. A. R. o 
Serenis~imo Príncipe negenle deste reino o Sr . D. Pedro 
ele Alcan tara por Imperado!' constituciona l do Brasil, e 
beàJ assim uru impresso do 1\io de Janeiro, conhecido 
pelo titulo de Espelho, o. 95, em o qual se refere mui 
cirr.umstanciadamente a solemne acclamação do mesmo 
magnanimo príncipe por Imperador destr vasto conti
nente, n~ côrte do Rio de Janeiro, em o dia 12 do pre
ximo passado mez de Outubro, concorrendo a essa au
gusta função os procuradores das províncias e camaras 
que ora poch~m enunr-iar livremente a sua vtmtade; e, 
allendendó o consel!Jo intel'lno, apeza1· de nao haver 
ainda recebido parlicipa~ão alguma official do ministerio 
do Brasil acerctt deste glorioso acootecimeot.o, que por 

------ • ----------------~------~------------------------------------------------
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uma parte o estado de. guerra que o reino de Portugal 
tem declarado a esta provmCla, só porque ella reclamava, 
como devia, os inauferiveis direitos tlc igualdade com a 
sua e.x-metropole, e a sua união á família brasileira, de 
.que é natural parte, quebrando os já debeis laços que a 
ligavão a Pôrtugal, a ~em consLJtuido em estado de pro
clamar a sua independencia polilica, como hão feito to
das as províncias que não solfl·em como esta o peso da 
tyrannia européa; e, por out1;a parte, que a vontade ge
ral e unanime de todos os bahianos é a mesma e ideo
tica á da nação brasileira. resolveu o conselho reconhe
cer desde já ao Serenissimo Sr. D. Pedro de Alcantara, 
príncipe real do ex-reino unido de Portugal, Brasil e-Al
garves, e. rc&ente deste_ vastíssimo reino, como Impera
dor consllluc10nal e defensor per[>eluo do Brasil, da 
mesma fórma por que fOra acclamado* na cõrte do Rio de 

porventJra mal podeFáõ envenenar esta salutar provi
dencia : o progresso da nossa causa e notorio e o nosso 
triumpho certo e infallivel. 
, " Confiai no governo, que vos protegerá com a solici
tude que lhe mereceis; no valente general T.abatut, quê 
vos defenderá com a dexleridade que nos prorneltem seus 
talentos e gloria militar. e no exercito pacificador, c·uja 
bravura principia dP. encetar a colheita ri-os louros d!:l que 
ê digno. Viva o Imperador constitucional. Sala das ses
sões na dlla da Cachoeira, em !.2 de Novemi.Jro Lle 1822. 
-Franeisco Elesbão Pires de Carvalho e Albuquerque, 
pres,denle -Miguel . Calmon du Pin e Almeida, secreta
rio.-Antonio José Duarte de Araujo Gondim.-Manoel 
José de Freitas.-José de Mello Varjão.-Manoel-clos San
tos Silva.-João Dantas !los Reis Portali . n 

Janeiro; e não podendo, em presença das imperiosas e c· l d à 
di~ceis circumslancias desta malfadada província, fazer t1'CU m· aos quvi ores as coma?'cas de llhéos, Sergipe 
com solemnidade a já feita acclaruação de S. M. Imperial de El-Rei, Jacobina e ao desta. 
e constituciônal o Sr. D. Ped1•o !, accordou o mesmo con-
selho em participar immed·iatt~mente a que se fizera na « Constando, por r~eio da imprensa e formulario dos 
cOrte do,I\io de Janeiro a todas 1.1s camaras·da província, officios do Exm. general em chefe do exercio pacificador, 
por UIUa circular, e a todos os bahianos por meio de pro- que S. A: R. o Serenissimo Princip& Regente o Sr. D. Pe
clamaçõe~; de manter a sua correspondencia official e a dro de Alcanlara fOra solemnrmente àcclamado Impera
administração desta proYincia em nome de s M. 0 rmpe- dor constitucional e _defensor yerpetuo d_o tmperio do 
rador constitucional do Brasil, e de deferir aos cidadãos Brasil, na cOrte do RIO de Jane~ro, em o dw 1.2 do pro
ainda não juramentados o juramento de obediencia ao ximo p_assado mez . de Out_ubr~; e sendo est_e glorioso 
mesmo augusto Senhor, r!lservando para tempos mais aconlecuuent~ ~ mms energlCo stgnal ~a ~raLtdao e amor 
tranquillos e felices solemnisar nesta província a gloriosa j do pov~ br~sthe~se ao magnammo prmctpe que o adop
acclamação desde agora reconhedda, e a]Jplaudida pelos tou pot· 1rma~ e J~rou perpetuamente defen~ê-.lo, orden_a 
agradecidos bahianos, do que, para constar, se fez 0 pre- o conselho 1nten_n~ ele ggve1·no dPsta pronnCJa ao ouvt-

- sente termo. E eu Miauel Calmon du Pin e Almeida se- dor..... que parttmpe ás camar<tS de ..... comarca a pre
cretario do mesmo son~elho, que o fiz e assignei.-F;·an ~ita solemoe ac?lall?ação de S. M. L o Sr. D. Pecl!-o _I, 
cisco Elesbão'Pires de Carvalho e Albuquerque, presidentl'. imperador consltlnrtowl e defensor perpetuo ~o .Rr?stl, 
-Miguel Ca"lmon du Pin e Almeida, secretario.-Anto- para que em seu angus~o nome exe1:c1tem a JUI'!Scllção 
.nio José Duarte de Araujo Gondim.-Manoel tia Silva e que lhe compete; outrostm qu~ ~aça 1gual part1r.1pação, 
Souza Coimbra·-Manoel Gonçalves Maia Bittencourt.- e para o .mesmo fim, a todos os JUIZes c JUStiças, o quem 
Manoel José de Freitas.-Theodosio Dias de Castro.-José o eonhectmento desta pertencer, o que cumpra. Sa la das 
de Mello Varjão.-Manoel dos·Santos Silva. -João Dantas sessões na vi !la da Cachoeira, em 1.2 de Noven;~bro de 1822. 
dos Reis Portali. ,, (Com as assignaturas dos membros do conselho interino 

· de gC\verno da província. n 

Proclamação. 
ESTADO DAS FORTIFICAÇÕES 

cc Habitantes do reconcavo !-0 conselho interino de 
governo desta província se apraz em comrnunicar-vos que 
o. rnagnanimo defensor da independencia política do l:lra- O inspector· encarregado do exame das fol'tifica 
sil, o nosso augusto regente, acaba de ser elevado pelo ções, em officio de i& de Novembr-o, deu conLu ao 
amor dos brasileiros á dignidade ele Imperador constitu- governo da sua com missão pelo · modo seguinte : 
cional du Brasil, em reconhecimento das suas vir:udes, . , 

·. e de protestar a mais energica aclividade em pres_tar-nos u Cilms. e l!:xms. Srs.-Em cumprimento das ordens 
efficazes socc9rros, além daquelles que já mandára. desse Exm. conselho sahi,dessa villa na madrugada do 

« O poderoso apoio de um joven lmperador guerreiro dia ·J2 rio correate, bavendo feito marchai' de vespera as 
e justo, e a presença de um general perito e valoroso, companhias de Hemique Dias, Belona e Jeqniriçá, e dei
acrysolando o nosso enlhusit~smo, exaltando a nossa co- xado em disposição de marcha no mesmo dia 12 a com
ragcm e centuplicando os nossos recursos, nos afianção panbia de Jaguar·ipe, todas destinadas a reforçar os pon-
gloriosas ''anlagens sobr·e as novas cohortes dos infames tos de defesa dessa capital. · 
salellites do centumvirato de Lisboa. ~ « A companhia de Belona, a de Jequiriçá e a de 

cc Mas, 8omquanto nos possamos augurar o afortunado Henriques, chegárão ao forte no dia 1~, havcnilo esta ui
exilo ria sagrada causa em que somos empenhados, a pru- lima perdiuo um soldado, que desgraçadamente p~receu 
dencia requer que nos lembremos da possível hypolhese afogado. A companhia de Jaguaripe chegou alli na ma-
de ser acommettido o beira-mar do t•econcavo pelos nhã do dia 13. -

• cru eis janizaros de Portugal, ora animados com a rer.em- 1 cc Neste dia determine i a reforma da bateria do forte, 
c.Jlegada expedição : e cumpl'indo em caso tal privar os incapaz de sustentar um fogo aturado; fiz pôr em acçllo 
inimigos de lodos os recursos, e não expOr viclimas iner- todos os artífices e obreiros destinados ao melhoramento 
mes ao seu l"uror e sanha, é de mister que o conselho, elos ipdispeusaveis meios de defesa; reforcei aquella 
não só em desempenho da confiança que nelle haveis de- guarnição com 'a companhia dos Hemiques; instrui o 
postlado, senão em observaucia do real decreto do 1" de commandante sobre o modo mais adequado de defender 
Agosto deste anno, advil'ta, e recommemle aos cidadãos aquelle posto, e o provi de mais algumas munições de 
e famílias dos lugares marítimos do reconvavo, que te- 1 guerra de que esta extremamente fa1to. 
nhão em I:Jóm ,recato o seu precioso, e que se vão pre- 1 « Disposto isto, segur para a barra com as companhias 
venindo de llabitaçõeb no inLerior, para onde se 1 elire111 Belo na, Jequiriçá e Jaguaripe, onde chegá mos pela tarde; 
com seus gados e fabricas. ~ ahi desembarcá rito e acampárão as companhias, 'isto que 

« Habitantes do reconcavo ! Esta necessaria medida 1 apparecião algumi\S canhoneiras á pequena distancia 
importa a nossa ~""guraoça e a ruína infallivel dos nossos daquelle reducto. 
barbaros invasores; é quanto basta para que seja auop- cc No dia 14 embarquei para o Bom-Jesus da SJubára 
tada; apezar Je incommodos e sacrilicios pelos J.JriOSI.lS e com as companhias de llelona e Jequiri~á, detxando a de 
fie1s -bahianos. Não pr.esteis altenção a terroristas, que , Jagu<rripe em reforço do reducto, o qual achei em me-

• 
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lhor estado que o fortinho. Ahi só mandei continuar o das bat·cas inimigas, que estA entre Ilaparica e a ponta de 
que já se estava fazendo, que era o concerto de umas Nossa Senhora, destaca logo uma ou mais; mas como 
carretas e a construcção de ontras novas. dellas não ha duas que andem igualmente, e quasi todas 

" Na passagem que os barcos fizerão para o porto do são mui ronceiros, é, pois, o momento de sahir a nossa 
padre Bernardo uma canhoneira .os perseguio de perto, e flolilha, cercando a barca que mais se approximar A em
assim que elles fundeárão no referido portu lambem ella barcação perseguida, e então a b<!rca ou será Jratida, ou 
fundeou em tão pequena distancia, que a vista natural desistirA da sua caça, entretanto que nossos dous-barcos 
dislingr.Jia perfeitamente os homens da sua guarnição. I armados, em caso apérLado, tem o ref.ugio seguro das 

" Demor·árão-se nessa posicão quasi toila a tar·de, ob- baterias ue uma ou outra costa. 
&ervando nossos movimentc,s, e por fim fez-se de vel!f " A' madura reflexão de VV. EExs. ofTeJ'eço este pro
para a parte da cidade, e foi nesta occasião que uma ca- jeclo, que me parece diguo de a llenção, e, convindo 
nOa, que halia vindo requer:er a VV Exs. munições de VV. EExs., posso affoutamenle, segurar-lhes os tres im
guetra pat·a o reducto da ponta ele' Nossa Senhora, e· que portanlissimQs bens, que jA disse derivarem necessaria
lbe forão d<Hlas na ponta da .Barra, aproveitou a sua livre mente desta medida. Pela minha parte insto e insiarei 
passagem ~ · põr ella a VV. EExs. 

" A tropa e as munições que conduzi l'orão convenien- 1 u Venhão os barcos para o reducto da bat'fa, venhão 
temente accommodadus, e logo detai!Jad"o o serviço do os dous pilotos .que abi ha,_ venha o tenente João Fr!ln
campo e de quarteis, que me pareceu mais conveniente á cisco de. Olrveira, e ordenem-me VV. EExs. de os fazer 
tlefes11 desta posição. apromplar e navegar, que respondo pelo successo. 

,, No dia· seguinte fui visitar os pontos até S. Domin- u Mandem-m.e VV. EExs. igualmente as peças de arti-
gos da Saubara, onde estive com o Rev . vigario Manoel lhal'ia que ahi ainda existem, apezar de ser·em pequenas, 
JosP. Gonçalves Pereira. Este honrado patriota e resoluto um bom ferreiro para as ferragens das carretas, um ar
soldado fez-me vêr Lodos os pontos que tem guarnecidos, meiro para o concerto das armas, acompanhado de limas 
no que bem mostra a sua muita vontade. Com agrado e e outros instrumentos mais delicados, que por aqui não 
ligeiras condescendencias espero aproveita-lo em muitas 1 h a, uma botica e um cirurgião para cura dos doentes, 
cousas para que tem prestimo. mantimentos sufficientes, munições de guerra quantas se 

u Tenho, pois, visitado o forte, o reduclo àa barra e possão apromptar, o armamento que se- espera; mandem 
a Saubara, e tenho obser·vado as melhores posições para fundir sem demora tlluilas balas de Lodos os calibres na 
a collocação de baterias sobre o rio e o mar, bem como fundição do Cabrito para aprovisionamento destas peças, 
pam a collocação de destacamentos de caçadores e de pa- correame bastante, e eu afianço a segurança da Cachoeira 
trulbas, que sejão vigilahtes atalams sobre os movimentos 

1 
e de todo o seu districto. 

do inimigo, que não sahe um só momento da nossa « Mas é necessario, Exm. Sr., que nisto não haja de-
\'ista. ..... mora, pois que vejo imminEmles os males consecutivos á 

<< O meu plano de defesa vem, porfanto, a ser o de co_- interrupção da navegação, que, sendo tão propicia por 
brir por pequenos destacamentos as partes salientes da algum tempo, hoje se demonstra não poder tomar a ser 
costa da Saubam, desde o engenho Trindade até a ponta franqueada senão por este systema. Inclusas verão 
desta barra do Paraguassú, e collocar artilharia em algu- VV. EExs. duas relações do que se faz preciso pam arma
mas que ainda o não tem. Ter sobre o Acupe uma maior menlo d~ Belona e Jequiriçá. 
força, como reserva, e outra igual no Bom-Jesus do pa- << Deos guarde a VV. EExs. Quartel do Bom-Jesus da 
dre Bernardo. Saubára, 16 de Novembro de 1822.-Illms. e Exms. Srs. 

•• << A,o sig:nal estabelecido os pequenos dertacamentos presidente e mais ·.depntados do .consel~lO inte_rino de go-
deveruõ corr·er ao destacamento atacado, deixando toda- vemo desta Jlrovmma.-Antomo Mar;.ra da Srlva Torres, 
via guamecida a peça, e entretanto as maiores forças ,sargenlo-mór inspecloi·. )) 
flanqueadoras fazem os movimenlo!í que só podem ser de· 
terminados pelo genero de ataque do inimig:o, visto que 
seria um não acabar sll pretendessemos resolver cada um o· INIMIGO CON1'INUA POR MAR A EMBARAÇAR o LITORAL DA 

d?S problemas que podem offerecer-se em uma COsta tão BAHIA, E, PARA ALLIVIÁR AS CAD:tAS, SAO ~IANDADOS O/> 
drlatada como esta, c çmde existem diversos caminhos 
que conduzem ao interior. 

" Pelo que pertence A defesa do rio, direi que ore
duclo da ponta da harra, com um pequeno acc!"escimo e 
reforn~a de trincheiras, e com a conslrucção de um for
tim na ponta do Araipe, a que vou proceder, 11cará um 
passo dificílimo a vencer, e Lormu·á quasi nullo o forti
nho de S. Francisco. 

« Decididamente, porém, será segma toda a costa da 
Saubara, e impenetravel a barra se VV. EExs. concorda
rei? comigo em man.dar vir de Jequiriçá dous barcos que 
alh ba muito veleiros, muito fortes e de coberta lav&da, 
para o 11m de em cada um ser cavalgada uma peça, abri
rem-se-lhe portinholas para usar àe remos a coberto e 
pf>r-lhe uma guarnição escolhida. · 

« Tres grandes bens derivão desta medida: o primeiro 
é a segurança da nossa na vegaçflo, de que tanto depende 
a sustentação do exercito i segundo, é a segurança em 
q~e fica a costa da Saubára dos desembarques do ini
migo i terceiro, é a impenalribilidade em que se acharA 
a bana do •·araguassú, postas as duas barcas em linha 
entre os dous reductos, fazendo uma oblíqua com a d.e 
sua entrada. 

« Nem baja r·eceio de que ellas sejão tomadas ; a pro
tecção dos multiplicados pontos guar·nccidos de arlilha
ria, lan.to do lado do Saubãra, quanto do da~ ilhas, tor
naráõ sua segurança quasi indispu lavei; o seu fuudeadouro 
ao abrigo do rcducto da barra descobrirá todo este mar, 
por onde se faz a nossa navegação. 

~ Logo que as embarcações tcntão atravessar a linha 

., 

EUROI'EUS P .ARA,PEJINAMBUCO, E LABATUT INTUIA A l\IA• 

DEIIIA A DEIXAR A CIDADE. 

\ 
No dia 15 de Novcr!"Jbro o secretaho do governo, 

Miguel Calmon du Pin e Almelya, reecebeu parti
cipação official, dada pelo coronel Bento Lopes Vil
las-Boas, de se acharem constantemen~e nas imme
diações das boccas das barras do Pa1·aguassú e 
Jaguaripe var·ias barcas canhoneiras, énlre ellas a 
grande de re·gisLro, com outras embarcações meno
res, a dar eaça ás embarcações do reconcavo, a 
obriga-las a recuarem, com o um de evitat· a con
ducção de mantimentos para o exercito. 

Este mal foi remediado, fazendo-se conduzir os 
generos por differentes lugares, em modo que os 
lusitanos não conseguirão o seu intento. 

No dia 16 forão remettidos para a província de 
&3rgipo os presos europeus portuguezes, com o fim 
de serem conduzidos para Pernambuco. Neste 
mesmo dia o general Labatút dirigia ao Madeira a 
seguinte intimação: 

u GeneraL--Eu vos envio a intimação, que, em nome 
do Imperador eonslitucional, então Príncipe Regente, vos 
fazia acerca da vossa retirada e a da tropa para Portugal, 
querendo, segundo o espirito della, que se não rompes~ 
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sem. os appr·tados nexos que união uquelle n•ino ao do f Quartel-genrml elo Eng~nho-:'\ovo em Colegipe, :1.6 de 
Bra~JI ; nws, oh I desgraça! longe de recebe1·des, ~egundo Novembro de :l.t\22.-1\os Illms. S1·s. negociantes da na
o d1reito elas gentes, o parlamen'a.'·io, qur em 29 dopas- hia -Louatut, general. u 
sado Outubro \'Os mandei, barbaramente tias vossas linhas 
lhe clerJo duas descargas cer_ra~as; portanto, par·a que o O general Lubatutno dia 16 de Novembro til' 1822 diri-
mu.ndo Lodo, e com especra.l1dade Portugal, oa1~a que e-se ao 8 1 d 1 a ·r.· d . 
ass1m como >Ó", po1· uma amb1ção sem limilr, e somente g . era 0 la c m~ra, P01. tc.lpUTI 0 ~ua rheaada 
por 11111 ins:tno desrjo de gov.crnar as ar111as desta bella ft mandando que por edtlacs se mt1me o povo sob pro-
provil1l·i~, fostes a causa producliva da guerm r:ivil nos mcs~as de Pl'olecçao. 
infaustos dias 19 e 20 deste anno, Lambrm fostes o cruel 
motor da semp1terna desmcm~r<~ção do Brasil com Por- u ti IIm. senado.-11epois de haver r-oncill<trlo os aninws 
tugal! • / elos habitantes tle Pemambnco, Alagoas o Sergipe, che-

u Veio á minha noticia fJile os vossos soldados, esque- guei a. e-tc pni•LO, onde me acho com a tropa e arma
cidos da 1 eligíão Eanta que profe~san10s, e que perten- mcnro, qne o lmprrador constiLucional e perpetuo defcn
cem a nma nação tlislincta e ci' ilisnda, massacrão, sor deste illll erio me. r-ou fiou para libretar a oppressa 
esfolão e es:quartejão os prisioneiros brasileiro~, açoutan- cidadr> da D:thia, de CUJO brio~o c honrado povo '{. S. é 
do-os antcs cruelmente, por is>O igunl procPdimenlo or- j u digun reprcsentantr, intimei ao gene1·al i\larleira a von
denei que tivessem os meus soldados com os pllrtnguezcs t:<de soh~rarw de S. M. Imperial e tios pmvincias <:olliga
prisioneiros, o que repugna á pbdantropia do meu cora- tl:ts, c dos povos destes reconeavo; ponderei-lhl' a inutili
çflo, mas é necessario. daúe da l'esisleneia, e que, Cedendo, mostr·ana obetliencia 

" Vós sabeis que o cruel dircilo da guerra imperiosa- ao hel'deiro uo Lbrono portuguez e brasileiro, c pouparia 
mente ordena o da represalia. Sêdc brando, cu serei tlerram:tr-sc mais o prrríoso sangue destes povos irmiios 
igualmente; ~êcle cruel, eu CIUelissimo. Hetira!-vos p11ra em tudo, e que qualquer Jli'OCPdimento hostil de sua 
Europa, ou aliás receb~rfis o galardão de vossos crime~. parte ser· ia o fataj signal rle nmn etrma desmernbmção do 
Tenho em meu poder as cartas e proclanwçõrs que man- JWa. il com Portugal ; port<uJln manllo, em nome U(l lm
dastes aos .\lunizes.; é desnecessnrio, c até indt'coroso, perador constitucional, qur V. S. por cditaes publique ao 
~mp_1egarúes a seducção e a intriga Nós os brasileiros povo dessa malfadada capital que serão respeitado~ e 
defendemos a nossa palria e estamos 11lerta contm as l'i- prolef!ith•s pelas leis todos aqurlles que cederem á minha 
latias 'e nos:-os inimig('ts, e a nossa divisil é-indepen- inlima~lio, na certrza de um etcmo esqurcimento do 
dencia ou muJ·te! passado, e f]U~' se respl'ilará o sngradu r li r e i to de proprie-

« A' vista disto deliberai, inda é tempo; mas eu co- tlade; igualmente V_. ~· lhe afiance que eu aqui estou á 
nht>ço que é imllil p1égar a um Lyranno como vós, a um testa de 20.000 bras1lerros, promplos a mor1er ou hbcr
ambicio~o que sacnficon ao sen interesse particular os t tar a 13ailin, desempenhando deste 1110do a IH!I'igosn com
inlere~ses de uma província digna de mellror snrte, e misão qne S. \t L111per·i11lme confiou. 
até o que é mnis, sncdficastes os de um reino inteiro! u Oeos guarde a V. S. Quarte!-gt>nernl do Engenho
A imparcial poste1 idade vos col!c,cará no numero dos ty- Novo de Cotegipr, 16 de Novembro •I c 182:?.-lllm. senado 
ranooti, c clla fará justiça a vossos crimes e aos dos jani- da citiade da Bahia.-Lal)ntut, general. " 
zaros que vos cercão. 

u O Deos dos exercilos vos gmmle e amacie vosso co
ração impederniúo e <lfJaLhic(l, mns sempre sedento do 
sangue precioso dos lJ!'asileiros. Prou,era ~o réo que \'ÓS 
sómenle cumi~o quizesseis deciclil· a sorte desta beiJa 
provincja I Enlüo este ameno e prodnrtivo so1o não seria 
mais regado elo sangue precioso de il'mãos, boje inimi
gos irrecr..nciliaveis pela pcners~, immoral e ambiciosa 
conducta de um monstro sem modelo Qua1 L<>l·general no 
.t-:ngenbo-N0\'(1, :1. de No,embro ele 1822.-lllm. e 'Exm. 
Sr. lgnacio Luiz Madeira de Mello, genr.ral em chefe da 
tropa portugueza que occupa a ci\}ade da Bahia.-Laba
fut, general. n 

O general Labalut no dia ·16 ele Novembro de 1822 se 
dirige aos nPgr.cirmtes da Bahia para que se consen;em 
unidos e tranquillos, quae~quer que tenhão sido suas 

opiniões politicas. 

u lllu~tres negociautes da Bahia.-Em nome do au
gusto [mperador comtilucionnl e perpc·tuo defensor deste 
Impe1 io, eu vos rogo que vos consen ris unidos e tran
quillos. !'tão abandoneis a r.idade dn Bal 1 i~, qua<'sqner que 
tenhão sitio vossas 1•piniões polilicas c os n eios que te
nhais empregado . contra o systema pdo Brasil ao op
tado. 

Pdsão do capitcio-uiOI' Fiu:.a. 

cc Lllms. r Exms. Srs.-No dia 15 do coJTcnt", pelas 3 
horas da tarde, recebi<\ 01tlem de VV. EExs., e no úHt16, 
pelas 5 horas ua manhã, fui pe~sqalmcnte, como VY.. gJ!:xs. 
dcterminúrão, acompanhado do c;Jpitão ,\ nlonio Onofre 
de Pinho c o alfcrf's da 3• companhia Antonio Joaquim 
Morrira de Pinho, ao engenho novo de ,João Lopes Fiusa 
BarTPto, onde se arilava o capilão-mór José Antonio f?iuza 
de Almeida, e ahi 1hc (le1 a voz rlc preso á ordem de 
s. 1\J. L o Sr. O. Pedr·o r, e no mesmo momento o eutr·c
guci ao dito alfe:res Antonio Joaqnim para n CO!)duzir ao 
lugar do seu destino, e a pnrtalia que receb1 para guia do 
dito preso; e, querendo Llnr ao dito nlfPrcs quatro solda
dos de cavallarin, que linl a levado para o cscollm em, me 
disse que só queria um, o que lhe deixei, retimndo-me 
com os tres e o capiti10 Onofre para Psln villa, onde me 
acho prompto a obedecer ~s ordens de VV. EExs., que 
Deos guarde muitos anuos. \,!llilltcl da \'illa rlc Santo 
Amaro·, •17 de Novembro de t '22.-C1Hspar de Araujo Ro
zenuo Gome~ de Sá, comncl graduado commandant1•. , 

No dia J 8 de Novembro llc 1' 22 o gencml Laba
Lnt commnnicou ao governo a falta que <·ommel
lêra o capilão-mót· de lohamhupc, pela qual foi 
l'cprcbcndrrlo asperamente,· hem como o capitão 
Faclnm. 'l'ambem scientificon o mesnto general ao 
governo a noticia tio Marleim prelendcr ataca-lo 
com todas as Sllfl~ forças. 

11 lllu~Ll c corpo do con merci('t, cidadãc•s necessal'ios 
para a grandeza deste magcstoso fmpcrio I Ouvi as ami
ga\eis promessas que o nosso rmperador por mim vos faz: 
-etemo <'sqnecimcnto do passudn, garantia das lei~, li
berdade tie commerciar como antes, p«•rdiio gr·ral a todos 
aqm·lles que manifestamente ~e lrnh:io mostmdo inimi· " 111m~. c Exms. Srs.-Accnso a rccepr;ão rlo ofllcio de 
gos da ~anta cansa bmsilicnst>, que~ por obra~, quer por VV. I'.Exs. dr. 16 do rmrente accrcn d:l nrimmosa falta 
palavr:~s, menos o infame retlaclor rlo Smumario Civico. que c~~nuuclletl o c:~pil1(c-mór de lnli;,mbnpc, sulundo do 
POI'tanto, certos na protcc<;ão do !mpr1·ador constltncio- seu di l!icto em 'cmelha11te tempo, em l(Lte tão necrssa
nal e perpetuo defensor, tranquillisai-vos. ria é a as•iclua rstada das aulo1 idildt•s no.s lugar Cti tia sua 

1c Aqui eston no Engcnho-NoVb de Cotegipe prompto a jn1 isdicç<io, o qne uH' obrigou ·l rcprcliendcl' aspcra
liLertar a Bahia ou marrcr á testa de gner1'C'iros, que, mente MlllCIIe rapitão-mór, fazl'ntlo-o rcsponFavel pela 
promptos obedecem á voz do Impcm.1or e da pall·ia. I boa segurança dos trinta pre~os; uetila mesma occasiào. 

4 

, 
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mandei rcprehender tambem ao capitão Factum, pol·t.u
guez rle nascimento pelo seu comportamento de soctar 
com os ditos presos. Fiz vêr ao capilão-mór que deYia 
entregar o~ presos ao official que VV. EExs. mandárlio 
pa1·a este fim. . 

,, F;1ço sri•·nle a VV. EExs. que llontem, pot· dous pai
sanos vindos da cidade, soube qui' flladeim nos pretende 
atacãr prla vez ullirua, com todas as forças qualquer 
destra dias, pelo que dei as providcncius necessarias, e 
rogo a VV. EEx~. mande~ posiliva.s ordens p~~a que ma~
clle a cavallana 1fessa v!lla. a c·nJO coroMI Ja commnm
quei us minhas ordens, com uma proclamação aos sol
dados. 

u A's respeilareis pessoas de YV. EExs. guarde Deos 
muitos annos. Qnartel-gencnd no Engenho-Novo, 18 de 
Novembro de 1822.-llms. e Exms. Srs. [H'esidente e 
mais deputados do conselho interino de governo dest'l 
provincia.-Labalul, general. ,, 

CO~SELHO MILl'fAR NO DOM-JESUS DA SAUDARA 

Os lusitanÕs, lendo dndo d.iversos ataques ás 
nossas !'orças no dia 18 t.lc Setculhro, a avun~ada 
das tropns da Cuchof'ira, collocada sobre a pos1ção 
do Hom-Jcsus da Saubara, para bem regular as ~uas 
opemçueo, em conselho militar, lavrou o segumte 
termo: 

11 Aos 1!1 dias do mez de Novembro de 1.822, nesta 
avant;ada do Bom-Jesus da S~u_bam e quartel do com
man•lanlr das rorças d" Cacboetra, seu~ pontos e avança
d~, o sargento-mÓI' Antonio ~laria da Silva ·~·orres,_ onde 
por sua ord •m se junlárfto em conselho os_ umcos o.llicH~es 
da dita avançada o capitão Ignacio Joaquun FetTeJra Lts
boa 0 1eneule Fmucisco Lope~ Duarte Vtanna, o tet~ente 
Mu~oel 1\oclw Galvão e o alferes Muuocl José 1\oungues 
da Silva, 1•111 acto de mesmo conselho se de!tberou una
nimenle que, de1•en•lo suppôr-. e que os dtfierentes ata
ques, que o inimigo fez no dia de houtem i8 do corren~c 
contra o~ diversos pontos avan~ados desta costa, forao 
tentatil'as para experimentar a ftorça de ~ad~ um delles, 
visto que nu dia de hoje, suspendem!? Inhmameu_te os 
referidos ataques, só cuidou de reumr forças mawres, 
vimlas da c_idade, clevanllo o numero de sete barcas, q~e 
llontern era, ao. de onze, que actuahncnto se aeha em li
nha enll·e a (JOUta ele Nossa Senh )ra e a ilha do i\Iedo, e 
que em consideração a não haverem mai:; do que 69 es
pingaruas c;qwzes de tlar fogo, a não dever espera•:-se 
coopcraçiio algumã efficaz pela parte dos pequenos nes
lacautcntos da jurisdicção militar de Santo Amaro, espa
lhauos c desorganisudos no lollgo tlesla costa, c a serem 
as forças d!hta referiria al·auç,lrln todas as dbponil'eis a 
defender os camtubu~ de te.rra, po1· onde o inimigo póde 
pcuetnu· t1tó á VJila da Cachoeira. da qt.Jal nenhum outro 
recur~o póde lwver em sua ·defesa, se resolveu com 
ell'cilo: 

" J>riruo, que desde lo. o se fizessem lollas as diS(JOSi
çlies para uma segunda relitada. 

u S(~CIIIHIO, que. CSla reLÍI'tlliU SÓ li I' esse ciTei to depOIS 
de rump•·•·-se o logo e do inimigo dcbcnvolv<'r !orças mui 
superiores , cnm as quaes pu~sã lornar pelos llancos e re
tagmmla ;,s forças desta avançada. 

u Terciu, que estas rorças conduzitlas pur ~uias expe
l'ÍIIlt:ntado; vão postar-se no ponto ou ponlus que mais 
se::ul·t•ut as entradas de tel'l'u pa1·u u villa da Cueluieira, 
lJOjc c;t pilal d1•sla pmvincia. 

" E JHII'II constar se fez este Lermo em que todos as
bignilriw, e rn Manoel Rucha Galvão, lcncnle da cumpa
nlri,t tle. llcllo;w que o cs.:re1i e nssignei.-Antotlio 1\la· 
tü 1la Stll·a 'forres. commau laulc das forças da Cachoeira. 
-lgthtCIU .loaquh 1 fo'e'rre1ra Lblwn, capllão COIIIUJaodanle 
da cotnpauloi;l de 13cllona. - F1atH:tsco Lopes Dual'le 
Vtõnua, lencute commantlante du cotup;tnllia de Jequi
riça.-\lanor.l !tocha Galvãu, teu ntc ela compan!Jia de 
lltlluua - .\lunocl Jose llodrigues da Silva, alferes da 
dita. " 

O conselfio intel'ino de g(YI;erno no dia 20 de Novembro 
de 1.822 approva o plano e proposl6 offercciclos pelo 
capitão-mór João Dantas dos Reis Porlali para orga-
1tisação da guarda civica de defesa da uilla. 

11 Havendo o conselho interino de govrrno desta pro
víncia convidado pelo haudo de 1.0 de Novembro corrente 
aos patriotas. e bons cidadãos desta villa e seus Sllhur
bios, que aintla não tivessem praça nos corpos regulares, 
para serem alistados, afim de se organisar uma guarda 
cil•ica de defesa interior da mesma villa, convite que pro
dnzio o esperado eiTcilo de já se acharem alistados mui
los cidadãos, e r.onvindo organisar cabalmente este uti
líssimo corpo, para que da sua disciplina e regularidade 
I'L'SIIlle o gráo de força que lhe cumpre ler, o mesmo 
conselho, em nome de S l\1. o· Imperador constitucional. 
do Brnsil, ba por bem appro1·ar o plano e proposta junta, 
olferecidos pelo Sr. capitão-mór João Oantas dos R.eis 
Porlate, membro do couselho interino, encanegado da 
organisac<1o da sobredita guarda cívica, e assignada pelo 
secretario deste conselho. 

" As autoridades, a quem o conllecimHnto desta por
taria competir, o lenhão assim entendido, e o dito Sr. de
putado João Dantas dos Il.eis Portali a farfl executar. 
Sala das sessões na vi lia da Cacho eu a, 20 de Novembro 
de 1.822 (Com as assigÜaLuras dos membros de conselho 
interino de govemo da província.) n 

Plano para a orgunisação da guarda civica de defesa 
interior da villa dá Cachoeira, mandada crear pelo 
bando de 10 de Novembro de 1822. 

u Art. 1..• A guarda cívica da•l'illa ela Cachoeira será 
um corpo volunlario, composlo de 1.40 praças, e com
mandado immet.lialamente pelo conselho i uterino de go
verno dcsla província. O seu fim l:Í manter a ordem e 
segurança in tema desta vi !la, donde, como atalaia cons
tante, não poderá marchar senão quando, e para onde 
marchar o governo da província. Nella poderáõ assentar 
praça todos os runccionarios publicas sem d islincção al
guma. 

1< Art. 2. 0 O uniforme da guarda cívica ser:.\ allusivo 
às cõres nacionaes, e á independencia actual e eterna do 
Brasil, a sabet : fardela verde com a gola e vivos côt· de 
ou1·o, barrelina com a corôa imperial, laço da; côl·es
l'crde e de ouro, e duas lelras-G C-que se entende 
guarda cívica, trazendo no braço esquerdo o angnlo de 
ouro e abaixo escripla a legenda-independencin ou • 
morte-c no fim. uma llôr verde, calÇas cle algodão da 
terra e polainas prcLas. 1 

u Al'L. 3. • A guarda eivica moular:1 guardas em a casa 
das sessões do conse:IIJO interino ; rará rondas de policia 
e qualquer ouu·o serviço dcnlro desta villa, e fóra della 
sómeute o furá pot• especial ordem do cunscllro. Seus 
serviços acabaráõ, ou será dissolvida a guarda cívica, 
quando o mesmo conselho o orden•1r, on logo que a capi
tal acclame ao muiLo alto e muito podcroso1 e sempre 
augusto Impe1ador constitucional do Brasil o Sr. O. l'e
dro I. 

" Art. 4. • E não podendo o conselho interino com
malldar de Jll'r si a ~:ruarda ci1·ica, cncanega, como ha 
encarregado, ao Sr. capitão-mór João Oanlas dos Heis 
Portale, membro do conselllo, o r.ommando drlla, e por 
serem necessari<>S offi,~iaes immediatos c outros, para 
maior regula1·idõdc llo corpo, approva os seguintes pro
postos: 

" Para lcnLnte, João Pedreira do Couto, depula(lO 
da commiss~w tlu thcsouro publico. 

" l'ara ull'eres, José Joaquim Petcira Leite. 
" Para quartel-me;lre Jeronymo Hibeiro i'\eves, escri

vão da ca~a da moeda. 
" l'ilnt secretario, Francisco Jose de Alnwida Gôrte

Heal, offiri:d maior interino da sccrctal'ia. 
" Sala das ses>ões" na villa da C,ü:hoeirt~, 20 de 'o

vcmbro de 1.822.-,Iiguel Calmon dn l'iu e ,;lmeida, 
sect•e lUI'ÍU. 11 
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CREA-SE MAIS UM CORPO DE TROPA IIEGULAR PAR.\ PROTE- membra-se a força rennid:t, O inimigo duplica as SUaS 
GER OS PONTOS DA COSTA DO MAR, CO~I A DENOMINAÇÃO tentativas, COnSei:(UC de embarques, perluriJa a fnrça do 
D~ BATALHÃO DE Lt;GIÃO CONSTITUCIONAL DO IM PERTO exercito C assiÍS incommocla a retaguarda d(-s[(', j:\ COlll a 

força, ainda que desordenada Sl'jn, jâ com a penuria e 
DO BRASil, D.~ DEFESA DO SR. D. PEDRO 1. desolação. obrigado a bater inimigo externo e interno, e 

estabelecendo afinal a rninn da província .. 
0 capitão-mór dn villa de Santo Amaro, Antonio u Para ot.jectar qualquer incidente destes acho ser ele 

Joàquim Pires de· Carvalho e Albuquerque, jul- summa neccssidad~ cre:11·-se um batalhão composto do 
· · , l . . . - d . d , • maior numero de prnc:as que for possível organi ar-se, 

gando nulispensa' e <I Cl e<IQ~O eu 111 corpo e tropa Lira das ela ordenança e dos agg1·egados que existem no 
regular em ca~a uma da.s vtllas, durante a gu~n:a reganento de milicias, com officiaes proprietarios produ
contra os lusitanos, afnn rle emharaçat: que o 1111-· zidos da mnis escrupulosa escolha, que pcrmnneç., cffec
migo tentasse fazer nas costas do mar desemhar- livaruente na dita ''illn para sua defesa, debaixo do meu 
ques, e tambem abafar as sublevações de africanos commando, a_ cujo balatlt~o deve pelo menos pertenc~r 
que os mesmos inimigos promovessem dirigindo-se um~ companlua de ~avallana, para que, como_ tropa mms 
ao general em chefe obteve a concessão de CJ'ear-se hgeJra, possa _servu· pam explo~ar c prevenu· qualquer 

d . ' 1 . d . 9 d N b. ataque repcnlmo. Formado ass11n este corpo se conse-
um corpo o trop.l em c ~lcl e _1 e 1 o vem 1 0 • guirà a defesa interua e ex tema 'da dita vi tia,. eu inle-

Lahatut, embora achasse exagerada a pi~tura que rior e costas adjacentes. 
se lhe fe1. no officio, que abaixo transcrevo, como « A. merecer a ~ons_if!er<l_'.ão ~e V. Ex. ~sle plano, q_u_e 
desejava augmentar o ex·ercilo, avplau.dio o empe- me parece d.,:< nHuor u~portancw, tomarei~ reponsalnh
nho é facilitou a realisação dos desejos do capitão- tlade e creaç.ao do refei'Jdo corpo, sendo a~s111~ ~lo ug1·ado 

, . . de V. Ex., ficando-me livre a escolha dos mtlJvJduos que 
mór de Santo Amu10. o compuzerem, provendo-se-me do preciso armamento; 

11 lllm. e Exm. Sr.-O estado convulsivo em que vejo 
perigar a segurança, _persistencia e pacificaçã? desta pro
víncia me faz considerar de summa necessidade repre
sentar' a v. Ex. que deve existir ern cada uma das villas, 
principalmente durante a guerra presente, uma força _tal 
de tropa regular, que, não só contenha_ c?m. a maJOr 
prompliJão qualquer !lesembarque que o mm~1go le~le 
fazer em algum dos pontos e costas das_ suas !mmcdm
ções, como possa abafar alguma subleva_çao af1:1~a~a qu~ 
os mesmos inimigos fomentem, da qual Jâ se dlVls_uo mm 
manifestos symptomas, ~~? que _mmto se empenhao para 
conseguirem seus fius, Ja -~pmando com a ~o~·ça aonde 
suas armas possão chegar, JU seduzmdo e alltcuu~do p_or 
seus cmissarios, que existem conr._entr~dos n~ patz, dis
farçados e até reconhecidos como ctdallaos pt~cthcos. 

pat·ece-me lambem que rlcve mrrecer a drnomiotção de 
-batalhão de legião constitucional do Intper10 do Brasil 
da defesa do r n. Pedro L-A nlonio Joaquim Pires de 
Carvalho e Albuquerque, capilão-mór commandante da 
villa de Santo Amaro. 

SÃO FUZILADOS 5i PRETOS E SURRADAS 20 1'1\ETAS 

O genel'ill Labatut em 22 tlo ovembro de 1822, 
accusando ~ recep~ào de um officio do governo so-
bre a nultidadc do fogo da Estiva, pat•licipa ter 
mandado executar• 51 pretos o sur·r·ar 20 pretas, 
aprisionados nns im mediações do PlraJá, os quaes 
Madeira fiwra marchat· contra suas tropas; pede 
que Villas-Boas srja enviado pa1·a Lisboa e substi
tuido o commissaL'io-geml, e trata em seguida da 
compra de uma typograpbia e do 1)atriotismo dos 
Munizes. 

u Esta força disciplinada deve ser tal, uue chegue Lam
bem para soccorrer os po~tos das costas, aonde possa 
haver Lão prejudicial teotattva. Nesta extremada ur~en
cia se acha a villa de santo Amaroj ora ex<~uslu de torça 
armada que possa fazar a_ -~enor resistencia ;. ro~·que, 
tendo um regimento de mtlli,Ja composto de ma101 ou
mero de praças do que o que lhe é competente,_commdo u Illms. e Exms. Srs.-Hootem recebi o officio de 
pela debilidàcle ele disciplinl\ em que se acha, mto constl- v v. EExs., inclusive a parte da nultidade do fogo da Es
gue a reunião de indivíduos que possa formar corpo com- liva, como lambem a parlicipaçt.o amigavol da solução 
batente capaz de produzir quanto se precisa. . ela ct•mmissão eslullamcnte alti iuslallada, o que parece 

cc A nrdenança, não só pelo deslalque que ~entJo dos ser de razão e justiça, assim como ssria bom uma rija 
mais promptos, que se gastárão nas comJlantnas de v o- ad verteocia pam que de ooitc não fa~ão manifcslividades 
luolarios recentemente creadas, como pela nregulandade tão imprudentes, que espautão os povos e os põem em 
militar que ha em tal corporação por sua propria nato- alarma, com cspccidlidalle oa pxesenle occa-.ião que Ludo 
reza, se torna ele nenhuma utilidade a precisa deresa, alemorisa. 
além ele occo1-rer mais que taes homens, por não reco- 11 Participo a v v. EExs. que h ontem me forão manda
pbecereJH disciplina e ordem-militar, se cmhrenhão par~ dos 5i pmtos, torna!los com armas nas mitos, que u infe_!'
não r.ompa1 ecerem no serviço, principalmente o filhos nat Madri1·a mandou marchar contra nós, o se nchavao 
famílias e os mais desembaraçados, como com sobe o pe- . aquiluu 11Jados nas immediações d<' Pirajá, Saboeii'O, Mata
zar acabei ai-(Ol'n de conhecer, porque ha1endo alistado Escura com 20 pretas, vindo lacas uo mato, grande nu
mais de ·1500 homens de onlenançn. além das compa- mero de flexas, bandeira, etc.; e eu, como havia pro
nhias de volonlt:rios, fazendo ultimamente revista gera! mellido na minha ordem do Llia de 12 do corrente, os 
não pude desfrutar o gosto da vêr nem app1·oximado tal manclei hoje executar e surrar as pretas, afim de por esta 
computo. meio obstar ,qne os outros prelos se .~ão ulista!· deln~i~o 

u Não pareça a V. Ex . de pouco momento a Lenlaliva das bandeiras ctaquelle salteador, altás o Bl'nstl,sentma 
de um tlcsembarqne inimigo em algum lugAr do recon- longos, atrazadoros obslaculos, na sua marcha muges
cavo menos guamecido, po1· suppõr-se o exercito reunido Losa. 
capaz de reprtlir qualquer !orça que a isso se oppcJilha, 

11 0 r.ruel direito da gueJ-ra, que tr;~z comsigo o da re
porque, verificando-se o desembar!Jue em algum lugar, prt'salia, assim 0 rxige, P alé mesmo porque de outro 
é dPslruido este, assassinados os habitantes; reronceCJ- modo os europeus armarião os seus escravoti, c com estas 
trado consequenlemenle o inimigo nas matas ndquirem hordas, unidas aos nos~ os inimigos tuoilanos, poder ião 
guias, engrossao forças com os aterrados e esc1·avos, a sustentar uma longa glH'IT\1 . 
quem proclamaràõ logo a liberdat!c, e irúõ assim des- . 
truindo todas as propriedades e possessões do reco11ravo, u Envio o despacho do enfad~nho VJilas-B~as, e rogo a 
rouiJando o que achaJ·em, apossando-se dos maullntenlos, V\', EExs. que o faç~o sc;_gmr v~age!n para L1sh~a tmm;
malundo as pessoas disp<'r~as tornando os oarionacs em diatameote; o lll'llsll rw~· !lfces~ll.• de um eu1opeu Lao 
extrema precisão, st'm quo 0 'exercito possa provillenciaJ' I immoral, e a qnem o n~o de J~c11·o aborrece pelo seu 
com a precisa pron_Jptidão; no entanto que se aco~te çt.es- comportamento reprehenSII'e t. 
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" I!IJjc r<?<:ebi os seis cavallos, que muito agratl~ç.o a 
VV. EE\s. pr•la nimh precisão que linha rlcll~s. 

'' llo.:.:" n VV. EExs. quo nomê•'lll outro commissario
geral, visl•l que o b1·igndciro Jcronymo .\Inniz me si).mifi
Crlll sut incapadrlade, offer~r.cndo-:n~ uma sul~scdpção 
de 200S mrnsnes para as dcspezas do Pxercilo, c cu 
aceitei. 

rr !logo lnmhem a VV. E8xs., ' 'islo a ucccssidadc que 
hn d•~ •nna 1mprensa para animal' a força ntoral_desln 
pi'o\incia, e para que o mundo Lodo conheça os JllSlos 
moliY"~ da nossa iodepcudencia, que uução a José Pe
reira t.la Siivo ;\Jascareuhas, que vei'o da c1dadc olTere· 
cer· me 11111a 1 o1· 5:ooon ; uma vez que cllc seja pessoa de 
prohioiudu c da approvação de VV. EEx . , cu quero encar
rega-lo deste negocio de summa e urgct.lc precisão, e es
pero a rl'sposla de V\'. EExs. 

" Fieo certo uo pall'iolismo dos ~I unizcs, e que se 
Madeira lhes escreveu Joi sómente pa1 a Lenlar seduzi-los 
c allir.ia-los ao se u nela11do p<~rlido. Tive noticia que com 
as tuiuhus proclamacões muitos tios seus l>Oidados dcse
jão e csperão melhor occasifto para desel'lnl. 

rr Deu; gulll'de a V\' . EExs. po1· muitos annos. Qua rtel
general no Engcnbe-Novo, 22 de Nove1nbro de 182~. 
-IIIr11s. c Exms. Srs. presidente c 111ais depnlados do 
r.ousell1o intc1·ino de governo.-Labatul, general. 

u P. S. Yào as g'..tzctas pam YV. EExs. <h y~rem. · .. 

0{/idu d1riyúlo ao secretario do goar11o da Cachoeira 
e111 que se pedem p1·ovidencias em prorcilo da defesa du 
costa. 

u lllm. c Exm. Sr.-Tenho presentes os officios de 19 
c 21 do corrente, que em no111c do Exn1. cousel li o inte
rino de !)OICI'IIO, v. Ex. dirigio; clico inteirado t.lo aviso 
que o mesnio Ex:m. conselho manda fuzer-mc sobre o pre
meditado utaquc, que o iufame chefe <la quadr:lha lusi
tana Ji\"Clcntll~ tazea couLJ·a nossas linhas de d,eresa. 

'· Eu c.onlio que ~uas leutalivas serão b(ddat.l<t:. on (pelo 
mais) de frRco frut.o. Se apparccerem mcws será a Ca
choeira em poucos dias o lugar mais sc;,:u ro da província, 
c jwj · rne,mo niio será facil, mesmo a grandes foro;as i ni · 
wigas, J•Cilf'l r<u ' até lá. 

u Em poucos chas remeltcrei ao Exm. cvnsclho a du
plicata do plano tle defesa, que \'OU enviar ao Exm. 
Sr. gen ral, e espero que o cspitito de \'V. EExs. fique 
tranquillo ú vista <lPlle; eutrelanlo urge que V\'. EExs 
coop~rcm comigo para ohlcrn10S todo qualliO armumenlo 
potlt•i' ananj<u'-be, e que c indtspcnsavcl para <ts for~as 
q·ue nc\·cssito emp1·egar nas a\'ançadas c nos pontos de 
dcfe~~ <las c~traclas, sohre a serra que uil'idc a flaubara 
do Jguap". 

" Faz-:c il!ualmenle preriso que o l~xm. con~elho 
m,.tilflP rir <lo morro qnantâs peças <tlli sr potlel·t•m d1s
pen~a1· t:om 11 seu coruprleJttc t~at·r ·lame, isto lJliP- ne
cessito empregar lliUita artilllaria n:1s dcfe,;n,; ela. barras 
dos rio.~ 1• uns ponlo> sal!en!Ps dc,lil r:usln, ~ entradas 
pHra Ac:upe, TrindaJe c Cn1uboa. 

indios quo o Exm. conselho deve: mandar vir p~ra estes 
pontos. Auciosn espero a gue rril ha que V. Ex. me au
nuucia, c tudo o mais tem aqui cllcgaclo, á ex~cpção de 
fal'inha, que hoje mando \'êr a Marngogi pe. 

,, Hcqueiro igua lmente ao Exn• go\'crno un1 homem 
habil para meu secre tario, pois que havendo muito a cs
CI'C \ fl r, ou hei de faltar aos muitos deveres que ex igem a 
'min ha pruseuça, ou lla de fi ca i' alnr1.a do o meu ex pe
diente fc1 to até agora por min ha mão scn1 que possa por 
falta de tempo deixar as indispensa\cis copias ou regis
tro. Tamhem são ind ispensa vcis seis cavallos para o ser
viço, e aqui nào os ha : o Ex m. conõel ho lwja de tis man-
dar fornecer. · 

« A Nazart't h chegárão lres oOkiaes da ll'gifto de 
caçariores; e bem se faz necessario que vr·nha p:ua aqui 
o alferes Silva, hem como o forricl-:nór João An ton io 
Barbosa, que estando :\s min has ordens, foi para lá com 
licençu do \' V. EEx:s. c nito volton mais. Além de qn~ es ta 
falta deve •ser considerada uma deserção , t·ste homem 
faz-me imn,cnsa falta para OS mappas que de10 I'C'lllc ltc r 
ao quartel-general todas as s~mauas 

(( Tcu(ra V. Ex . a bondade de lc\·ar Lodo o exposto ao 
con l 11~eimcnto do Exm . conse lho , aflm de qne possa pio
ver a lodo. 

u Dcos guarde a V. Ex. Quarlel nrl Bom-Jesus da Sau
bura, 2lJ rle Novembro de !822.- IIlm. e Ex111. Sr. se
cretario do Exm. conselho interit!O de governo .lliguel 
Calmon du t>in c almcitla. - Antonio l\laria da Siha Tor
res, commandanlc das forças. " 

E' PROPOSTO PEDRO RODRIGOES BANDEIHA PAR .I COi\IMJSSA RI O 

GERAL DO EXERC ITO PACIFICADOR 

O general Peclt·o Lailatut , que mui to se empe
nhava na regnlueülaclc tla.s operações militares. e no 
bom tratn~wnto do pessoal do exercito, Yendo que 
o estado ne saude elo hrigallei r o J e1·onymo l\Iuniz 
não se compadecia com o emprego de comrniss·trio
geJ•al do exercito, pedio em ufficio de 2il de Novcm
!Jro ao gove,rno inl"t'ino que nomeasse em lugar do 
brigadeiro Jeronymo l.\Iuniz ao cidadão Pedro Ho
drigues Baudei1•a, porqu11nto !!lle general nà 1 servia 
ele commissnrw-geml, c mesmo se occupaya em ' 
comas particulares, miEteres iucompnlivcis com 
o sen cargo llc general em· chefe. 

O gove1·no, I'C:eouherendo as razões allt>gndas, no 
dia 25 I'Csponrlcu all gene1·al .LalJatut, c rnviou
lhe a potlaJ•in eom as nonwaçõrs que clle drscjava. 
As nomeações crào as seguintes: 

" Commissarh-gNal.-Pedro Fl'l'rcira llandrir~. 
rr Ernprcgados.-Anlon~o JrJaq11im do AmaJ·;d, Frath 

risco ~Jnnocl ele Araujo c C•~Lro, .José Joi'to \luniz, L·1zaro 
.lüõé miz de ~h·deiros, Fr.onchro flil,riro 1\P\'P', Fran
cisco José da Silva. 

u 0 COnlllliSSitl'iO-gt•ra! ll01l1f':ti'Íl OS Cl1'lllfliSSal'iS C fieis 
qnc neccssarios fo"C!ll- Sala das sessões na Yilla dn Ca
cliocirn, '25 dr N•>vemhro de i822.-~Iigu••l Calmon do 
Pin e Almeida, scr.r·ctario. " 

GJnCUL.\RES AOS CONSOLES 

" r,rquPiro, pnrérn, ao Exm. conselho qn•\ S•' confia 
em nmn, rrosé de dnr· di.;posições ri·~ <.h•f,·s~ de.>·lc a 
punia •In Cajaiha aló a ponta dn 11 mrarl1J, pOI'rJlle devendo 
lotln t•sla linil 1 de c.:nla sei' tll'fcntlid 1 del~:tixiJ dt· um 
plano nnico, faz s_c ind[sprnsal'el qnc eu saiba de todas· 
as dbposi~:ôes de earl;t um dos pontos, para pod1•r contar 
t~Oill 11 iittlu•·111~ia de cada n1n dl'lles sobre a defesa gemi 
rln Lae,,nrirn, a que está Lamhrt•l unida lopoóraplllca
lliCill\• p:rrtc da defesa d'"' Santo Antaro, pendcn rlo n on-
tra p '~"'" da• dispo;io;ües dn d;strictv tfe S. Franeisco. O genri·al Labalnl, dnsejanrl 1 atacar a círlarle, o o 

" O •·seruptÍio.;IJ r'P<;;Jilh .~imenl•J qn·· brt dou.; d1a; filio dia 26 ele Xni'PIIIUI'O, diri.gio-'c ao corp0 C•>nsulat' 
dt• todo •·.~lt· tcrn'lll é 'JU•' me tem lhlhilitulll para hem exi~t.nte na capitai, uã1 só dan•lu p:tl'le d:t sua 
c<nw,.locl' as l1l'oiitl..ts ti,, r(,.fc,;t: quem 11an rstá senhor mÍS!)à·l, como J ,1 occorrido nos diíls 29 rltJ O rtubl'O 

rle;;t,·s ch1wnlo; n'\1) pó h· fornnr jniw l<Ohre e lia. c 8 de Novemhi'O 0 pol•l qne pedia qne se p~ss:ts-
u llt'IJ•I riro lambem q11e o Exm. c.onsctho ponha J'á á -1· p'r" a vt'IIL J·l Cac·ll r ·11.fl · 1 1 ·- 1 sem com suas cum1 tva~ ., " .; , , IJ· , , 111111 1a ( I>ltthiÇUo a; ·ur~:as de San!o Amaro, quP. en pl't'- , . . . . . . . . 

cisci ellJpregar 011 ua .. a\'ançr,tla, dc.•la cn.tn ou IH · poõ- seu e du legiluno. guvt!l'.lu_ da ]Jl'O\'llh:n, aO o d•' evL
l<<S da '2· linha de defesa sobre a ~e1'1'a c lugares oppor- lar damnJs r. mconvcr:11~nLes qur! a Lf',)lH po lesse 
tun~s, 1'111 CJIIC ta;nbem p•Jtlt'm ser ulcis 1.00 arcos de! cansar a suas pessoas e ben·;, 
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u Pelos manifestos de S. M. rmperial aos h1asileiros 
e ás nações estrangeiras, e pelo ~cu real clecrclo do ! o 
de Agosto deste anno, conhrcerilv. S. as soliclas ra1.õcs 
e inalieoavel justiça em fJlJe o Brasil e seu pet'[WLuo de
fensor fuodamentárão seus invC'nciveis argnmentos para 
desligar este vasto lmpcrio tio minguado l'orf.ugal, cujas 
côrtes facciosas c dcsorganisndorns qucrião empolgar os 
d'ircilos inaul'eriveis do rico e ferlil Brasil, que llll mais 
purÍt bmt-f.) dos contratos soc:iaes jUJ'ou abraçar a consli
tuição portugueza, debaixo tia tacila condição dr goza
rem os seus habitan1es dos mesmos di1·eitns e regalias 
que o reino irmão; sendo a prOI'ÍioCia da Bahia a mais 
creliula de todas, inconsiderada se entregou nas mãos de~ 
seus iy r a n nos. 

existc>m), c qnr. dê' pt'lJViclencill~ para mu llÍf.Ões ele 
bncca. 

<< V. Ex. hajn de expedir ordem para qn1\ os officiacs c 
scrl•laclos elo ha!Ullliio, tl.r. cujoJ commando o Exm. r.onsc
lho !JOIIVP pur hem encarrcgar-n1r; o al'lnalllento e os 
pill'ques que esloo na l'aruhyba venhfto para esta ilhn 
p~ra que si rvão aqui, onde se fazem indi~pcns:ll'eis, prin~ 
Clpnlll!cnlc agora, qne o inimigo lentarásPm clnvida t'Oil
qui>la-la eom maior !'orça. A tndo o qnf.\ V. Ex. se cm
pcnltará <'lll dar ns prcJviduncius qne julgai' cunvrufenles. 

« Deos guarde a V. Ex. Fortaleza de fi. J,ourenço, 30 
ele Outubro de i822.-lllm. e J·:xlli. Sr. sccr\'laJ·io inte-
rino elo conselho de govenro desta pt·ovincia ~IIgnel c~l- • 
mou gu Pin e Almeida.~Anlonlo de Stfnza Limn, capi-j/llft,.V('~' 
lüo rnllllllatHiantc da guarniç;ão de !lapa{; l•t· n 

To111ão-sr providencias por toú'' a pa1 te. 

« Os nefastos dias ·J 9, 20, 21 c 22 de Fe1•ereiro é! este 
auno bem conOmJ[IO a lyrannia elos portuguezes e o luci
ferino plano das côrtes tie Lisbo:t. :\];Jgoado, port:.nlo, o 
paternal coração de S. M. Imperial, então Princ.ipe !\e
gente, de LanLa barbaridade e tyr<lllllia, enviou-me com 
uma carta régia ao general !\ladeira, e com pleuos pode- cc .lllms. e Exms. Srs.-Tenilo ú l'ista P re,peilavel 
res pam tralar com elle da sun retirada e da tropa para ofik1o tle V\'. EExs., dalau(l de 6 do roJrCJitC, ~o qnal 
Portugal. ag.ora respondo que.me foi entregue no clia :16 do Inesmo; 

cc Viclima da intriga e cabala européH, eu não pude, foi sempre Pl•l' mim lemidn a chegada dessa mnlvada 
com a celeridade devida, cn,Jnprir esta lwmosa coullnis- tropa 11a. inlcliz Bahia, nãc porqué esse punha<.lo de ra
são; :trribei ás Alagoas e desta província lui a PL'rnam- pmas St'j:'lo capazt·s de sustenlarem-sn na cidade por 
bumco. muLti! t<:mpo, sim por mal~ alguru mez; na qualidade de 

u Omitlirei factos que algnm dia a hisloria brasiliense go~cru~dor drsla província tomei todas as mctlidas que 
mencionará co tu horror ; CGIII de111asi nda demora cheguei esti 1'crao a Incn alcance., sendo u de m;lior desvelo u se
a este reconcavo oo dia 27. elo pass-ado Ontu!Jro, com a gurnn.;a das rrtwtro banas. 
tropa e armamento que trouxe em socc:urro da Balda; " Logo officiei ao commandanfe tia lilla do l't'm'do 
mandei no dia 29 do dito nm parlnmenl<lf'ÍO ao gcn~r31 para coadjuvar na uo rio de S. Francitco, corno vêt·üõ 
l\lacleim; p01ém as a\ançaclas do Gxercilo deste Jitonsll'C, VV. EExs. do officio junto, e ela parte do ~ui a !Jarm e 
éltgno da execrHçiw tios brasileiros e tlc 1odo o homem costa puz CJil MJfficicnle dcl'esa, a du Colin .... a fiz llJOnlar 
de hem, derão duas descargas cerradas sobre o paria- sei~ peçus tle artilharia; puz na foz tia hal'lll duas gJ<lll· 
menlill'io, n pczar da dhisa carar:terislicn do seu minis- des snmacas fu~odcadns, c:om peças e worleii'OS, In ais de 
Ler i o, c no dia 8 do t:OI reute aLraiçoadamenle nos alacft- ltOO praças armadas, por saber é o porto da mi•·a tlns 
rão; mas o Deos, pl·otectOJ' do Brasil, ~enniLtio que Oti malvados, capaz de soccoJTê-lo~ com mantimcalos, c por 
rnens soldados os repellissem vergonlwsament~. dcix<tndo se nchaJem nove grandes. bLJína~as e s.eus mel.hores Jli'Uli
os nossos campos colJerlos dos seus mortoti u muitos pri- cus d~~Le porto na Balua, e_u Jú multo descJavu ellts se 
sioneiros, além de iniHlmero,; feridos qtfc allesLão seus CtWlll1!11ha,sltl para es1.~ nbcH!l. . 
hospi tae~, como \' .S. não deixará de saber, apezar tias . ~~ O r~nal.da barra nao adnllliC' ma1s de uma <• _o rua, c 
suas mcnlirosas gazetas. ql~<t.lqueJ llldnolm~ q_ue. clles naqnt•lle .Pc11go fizessem 

« Occupaodo, portanto, os mesmos pontos, dopde oe 
1 
~n~nto dt'i>l.'essn I'Inhao a costa, onde tenHo o prcnuo de 

repellimos, tenciono entrar ú víva força nessa capital, e 1 ~u.ts tentativas • . 
por isso peço a V. S. que se pas;~ e Lutlu a sua comitiva j· '' A de Sergipe 1a1nbem pu~. na sna cn~b~cadnf·a nma 
à villa da Cachoeira, séde do legiuuJo go1eroo desta pro- sumt~ca rom duns peças e bastante guarlllçao; a da .EE
vincia, onde V. S. se1·á respeitado e digualllenle tratado I tancw_•om constueravel forç" e peças; aiJHI« CJU<l 1olas 
co1n0 J epresenlan:e de uma nação amiga elo hospitaleiro cllas sao ~~~~IJadas nos cngPnhos, COIIJtndo r~rào prouHlas 
.Brnsil evitando pOI' csle modo os dumnos C]UC os meus e remedôacr; nr~ ta povoaçào das Larangr1rus oonscf'VCI 
solclactos imoluntariamente lhe possão causar 110 mo- 1300 praça:;; nn povoaçli.o do H.osat·io, C?'no cPntr:ll, creei 
mento ela desordem, da desolação c da camagcm. lun~~. casa 1it> trc•n1 c feJTana, onde Ja~elll.sr lrJTOS de 

<c Esta minha rogativa é fillw ela alta política do po 1o tic lc,u de toda a IJnal.id~cle, [Jôem_,sc flrl't'IOS 1'111 peças 
brasileil·o, e das pias c lrene1olas intenções do seu au- que as tem 9lleh!·llclas, luzem-se mllltas !ralas a u!aJ'lt!IO, 
guslo imperador, que, unido a seu brioso povo, tem pu!' 1 c Jlt ago.ra 1unc1Jtlas oe pedaços de ta;.ws qu ebra<~as sem 
divisa-independen:;iu ou morte !-Quartel-general, :.!(i ouln• nnxto: vm Illlla das batHla~ p;l!'a VV. Ebxs. ,.~ . 
de Novembro de 1822.-Lahaltli, gcueral. , rem; ~azern mctrullia>. Ct'll~rt'la -se o ill'Jllaruento airiH-

. nado, rslo é, o pouco CJIIr rcstw; o Exm. Sr. gt'llt'lill nào 

Chega á barra n e;q1urdra porlttgucza. 

<< Hoje, pelas 3 lroJ·as da tarde, <•pparccêrão {Iove ve
. las l'óra da barra, e ao primci1·o intuito julgou-se ser n 
·nosso bloqueio, pelo desejo c cspe1 ança em que se eslú 
de Sllíl vinda; porém, pelo runtmrio, desvaneceu-se este 
pensamento, porque, logo depois rias lt horas, officiou-mc 
o alferes com mandante elo ponto das ~iercês, pnt Licipan
do-me que approximavão-se á barm uma núo, oito na vi os 
e llm brigue, todos de baucleira portugneza; enlrál'ãO e 
fundeúrão, sendo recebidos por trioJlH c tantos ~aveiros, 
dontie S'! póde certificar· ser ~erccono inimigo 

<c Astiim c.iesejo que V. Ex. lllpnde, se fól' possível, vêl' 
se póde fazer vir para esta Illla, do a1111Hmrnto que veio 
do Rio, ao mcno~ 200 arnHH;, pois s'io 10 teir<•nwnte ·ue
ccssarias neste lugar, assim como Lalllbcm l'az-se ncccs· 
sa1io dez a doze mil car1uxos en~bnlarlos, h:t JTis ele pol
vorn para as peças, panno para cncanuxar polvora para 
as mesmas, algum vergalllilo gJ'L;sso ele ferro para cavi
Ihame das carretas, pederneiras (que jú quasi nenhumas 

foi serrido arJui de1xar nenhum. 
" Tomei IJastante ferru a europe1Is pam as dita> :~!Jras; 

fiz Lodo o povo entrar nn conhecimr.nlo do quanto deve
mos del'cndr>r uossa pariria, honra, l'iúa c hen:., u lJll 
nllo custou-me muil~>; larguei minlws propricdndh, e a 
pé firme Lenho estado nesta puvoaçilo das das Lar<ui0CJ
ras, oude retiitie a gr8nde varie de ouJ·opeus d(~sta pro· 
vincia; clesarmc;i Lodos, fiz prender a nwiloS, tonwi pol
vora e chumbo, qnc linh'io para negocio, e armanlf'nlo. 

« O Exm. Sl'. general Lnbatm élcixou-mc 100 milit:in
nos a soltio, o desse rceoncavo l'ecommcnda-me c•t·ôe 
mais 100; enlendi qLJe com 200 homens nada l'nz ia ; le
vantl'i (r soldo pela limpPzn em que se achitO ns r.nl'rc~ 
desta eonwr~;n; ai.Jri uma subscrip~:ào de i :0008. que, a 
ser pOt' mim recolhida, segundo o print:lpio cru•· dei, che
garia a 2:000S; puz toda a gente a carne e larinlta; por 
toclas as vil las do i11teriot· fiz os cupilfies-móre~ nwudn
rem t•sses r;eneros; tla Eslaacm fan~rlia ; o que mais r; foi 
ganhar eu a vontade grral elos povos, qur• Jo.los pl·c,t;\
rflo-se cum o maror gosto, como notei na fac:tnra ele seis 
carretas, que em trcs dia-; c noites, á minha vista, fiz 

~----------------~------------~--~--------------,·----------------------~ 
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apromptar de carapina e muita rerragem ; trabalhavão na 
rua, com fogo de bagaco, até 2 horas da noite e na maior 
satisfação. • ' 

" Todos estes aclivos trabalhos erão uma co!'l'ect;ão 
para alguns políticos caipor11s que ainda resta vão, pois vi
vem corridos do mal que ohr{trão. Para descanso de taes 
f~digus (e nunca serlendo do rancor que conservo a lusi
tanos desde o entrudo) chegon o Jllm. Sr. José Elqy Pes
soa da Silva, com ordem du Exm. Sr. Labatul para tomar 
conta do governo, como o peri to nessa profissão, o que 
logo sem nenlluma demora o fiz. 

u Esta província é soccorrida pelas sumacas no tempo 
d~ safra ; inf~lizmenle ainda não havião dado a primeira 
v1agem, rnot1vo porque Ludu quando é da Em·opa aqui 
falta, chegando 11 de papel a fazer-se consideravel : eis o 
molivo por que não satisfiz o maudado de YV. EExs. , a 
quem de~ejo boa saude por tão sahi1•roentc continuarem 
a dar promptos remedioo a taes males. Sou com maior 
t:onsideração e respeito de VY. EExs. o mais amante 
bmsi lei ro. Quartel na povoat;ão das Larangeiras, 28 de 
No~embro de 1~22 .-IIIms. e_ Exms. Srs. presideule c 
rna1s vogaes da JUBla governat1va da vi lia da Cachoeira. 
-José Barros Pimenl4!, corpnél. •• 

O conselho interino de governo, ·rw dia 28 de Novembro 
de 1822, toma P"ovidencias sobre os indicio.s de subi e_ 
vaqãv de escravos. 

'' Constacdo ao conselho interino de governo desta 
província, por mui _Ye!Jementes indícios c representações 
de algumas autond~tles, q_ue se maquina a sublevação 
dos esc1·avos, h a mmto deseJada e fomen latia uo interior 
do reconcavo p~lo dumninllo partido europeu portuguez, 
e devendo o mesmo conselho prevenir eneraicamente 
qualquer eruplf.10 parcial (unica possível) que p~s§.a veri
ficar-se na cnse aclual, em damno da segurança imlivi= 
duill, ordena, em nome de S. 1\1. imperial e conslilucio
nal ~ Sr. D. _Pedro I, Lmperador e defensor perpetuo do 
Brasll, o segumte : 

,, L• Que os capilães-mó1·es das villas ordenem mlli 
po~i[jvameute aos capitães c officiaes dos lf:rços, que 
com mandão, que fação rondar por escoltas de ordenancas 
armadas lodos. ~s districlos onde houver quantidade "de 
escravos, pi'Ohlbmdo severamente que estes se reunão a 
pretexto de funcções_ou Labaques, e vigiando muito es
crupulosamente sobre a conducta dos mesmos. 

" 2." Que os capilães-móres, por meio dos officiaes da~ 
ord!!na~as, e os juizes, por meio dos cabos da policia, 
façao mtuuar a lodos os proprietarios lav1·adores de
baix? de rc~pousabilidade ao conselho it;lerino, qu~ não 
cons111tão que os seus escravos tcnhãu nas senzalas onde 
morão .espingardas, la1~ças, clJUços, fouces, fucões, espa
das e lacas, e hem assun que não mandem seus e~cravos 
á J1a1·te alguma sem bilhete ~eu, ol·dooanclo-llles ao 
mesmo tempo que não levem comsigo nenhuma das so
l>red i tas armas. 
. " 3.• Q__ue as escoltas de ordeunnçils e rondas de poli

Cia prendao a todo o escravo que divagar pelas estraClas, 
fazendds e matos, ou sem bilhete de seu respectivo se
nhor, ou, tendo . bilhete, se lôr.euconLmdo com alguma 
das a1:nms mencwnadas no arttgo p1·eceuente, devendo 
no Pl'llllCiro. caso reme tter o escravo p1·eso a seu senhor 
p111'a o casltgar, e n<? seguudo ao juiz dn villa para o f'a
zel' passar pelo cast1go de 150 açoutes no pelourinho, e 
~ep~I.s nllllJd ~t · lo _entregar ao senhor independente de 
Justli1caçõe~ JUdJ cJaes e de outras despezas, a. litulo de 
custas; ficao, !JOI'élll, excepluados ós escmvos conclucto
rcs de e~liTOs, bestas de carga e portadores de viveres 
pam as leu·as c mercados das povoações 

~ lJ .o Que os capltães-mÓJ'es füção coJTP!' os matos 
onde . constar ~~~e lia contos ou quilombos, deprecando 
paro 1sso o a.ux1l1o tlas milícias se nccessariu fôl', e pren
der aos lug1~os que nelles se arharem, os quaes serão 
O!alHl~dos ao JUIZ para os faler r.asl!guJ·, e l'emcller como 
dito f1ca no a1 t. 3. o 

u As autoridades civis e militares, a quent o conheci-

menlo desta pe1;tencer, o tenhão assim entendido e fação 
executar, ficando respom,aveis a S. M. fmperin l e consti
tucional por qualquer omissão no exacto cumprimento 
desta salutar providencia. Sala das sessões na vi lla da 
Cachoeira, em 28 de Novembro de 1822. (Com as assig
natm·as dos membros do conselho in terino de governo 
da província. )) 

Começão 71!> exercito ns machináçtJes contra o gene!'al 
Labatut. 

" Quartel-general no Engenho-Novo.-Ordem do dia 
2!! de Novembro de 18'22. -S. Ex. o Sr. general rm chefe, 
com bem magua do seu coraçüo, ~abenclo que alguns 
indivíduos desta provincia, esquecidos da boa ordem que 
de1·e haver entre o povo e o exercito, e da Doa-fé com 
que S. Ex. os havia empregado no servico da naçflo e da 
pa tria opprimida, têm pedido em noruc"cte S. Ex., a di
versos indivíduos, cavallos c outras cousas de va lor, e 
alfectando valimento e protecção, faz publico ao exercito 
que cas tigará rigorosamente semelhantes ma lversações c 
roubos, indignos ele bmsileiros honrados, e os co .side
ral·á com(l inimigos da tranquillidade publ1ca, por isso 
mesmo que com Lão criminosos procedimentos, locuple
talldo-se, pretendem desacreditar o general que S. M. o 
Imperador, na crise perigosa desta província, enviou a 
liberta-la, Ocando na intell!gencia todos os proprietarios 
de que nada devem dar sem uma assignatura do proprio 
punho de S. Ex., e que devem prender immediatamenle 
aq1!eltes que exigirem qualquer cousa sem a menc-ionada 
a~s1gualura, qua~quer que seja a sua categoria c gradua
çao, e logo traz1clos á sua presença para serem casliga
dos.-José Freire de Carvalho, tenente-coronel ajudante 
de ordens. )) 

No dia 29 de Novembro de 1822 o general Laba
t~t of'ficiou no conselho de govemo, pediudo a reu
mão da companhia de Fr. José Maria B1·ayner ás 
tropas de seu commando. Participou-lhe lambem ter 
de levar á presença imperial os serviços do vigar:.J.o 
da s.a~b~ra; e communicou-lhe a prisão de um alfe
res m11mgo, que pt'etendin passar-se com sua com
panhia; fazendo po1· fim diversos pedidos. 

" Ulms. e ExuJs. Srs.-Rogo a VV. EExs: que me re
me.ttão quanto an_Les_a quantidade que possão juntar de 
fannlta, da qua l Já smto grande falta, agezar da· medi
das que Lenho tomado para não haver despe1dicios; 
1gualmenle peço quatro parelhas de beslàs com seus ar· 
rews competentes para tirar a al'lilharia, e uma porção 
de papel, genero ilqui tão escasso e que diariamente ne
cessito para n minha correpondencia, como lambem os
pannos, linhas c remedios que já pelli. 

t< Pretendo t· screver ao·vigario da Saubara, e levarei á 
a~gus~a presen9a ele S. M._Lmperial sells altos feilO's, pois 
nao é mcompat1vcl o man,eJO das armas em defesa da pa
t~in eom o r~inislerio de cura das almas; assim o pralicá
rao os unl1gos pont1fices, e modernamcnte, como 
VV. EExs. se lcmbl'aJáõ, os curas na Uespanl1a. YV. EExs. 
farão marchar a compànhia do sertão de Fr. Jobé Maria 
Brayner a reunir-se a este qmutcl-gencral, não se esque- • 
cendo YY: El1xs. de remessa de milho para a cavallaria, 
do qual tambern já tenho falla. 

" Tenho a cena notieia dõ que se acha preso o alferes 
de grana!leiros do batalhão n. 1., por qurrer fugir para 
as. nossas bandeiras cem toda a companhia, elfeilos das 
mmha~ proclamações, bem como. sei que todas as cartas 
e papms que Lenho já se ar.hão vulgurisu<los na c1dade. 

" De os gnar<te a YY. EExs. como nos é mister. Quar
tel-generHl no E1:genho-Novo, '29 de Novembro de 1822. 
-lllms. e Exms. Srs. presidente e mais deputados do 
conselho interino do gov'erno.-Labatul, general. n 

Nu mesma data acima referida o gcne1'tÜ Lttbatut 
pediu aG govcmo fardamentos, e aconselhou u to-
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mada dos bens movei~ e de ~·aiz de lodos os euro-1 Silva :rprres, por '!le afirmarem ler outros conhecimcn
pe_us. que se recolhêrao á c1dade, e se mosLl·árão 1 los m1h~ares do q~e não tem o coronel Jos~ Garcia; po
mtmlgos da nossa causa . 1 ~ém se_\ V. EExs. Julgarem que este desempenhará a de-

lesa na o obs ta.n te a fali~ desses conllecimentos, entfro 
u lllms. e Exms. S1·s.- Vai á presença de YV. EExs. o fique sem e!Te!to a porlal'la, porque o meu intento ti é 

capitão de cavallaria men njudante cte ordens Luiz da desempenhar d1gnamentc a commissão de que fui encar
França ·into Garcez, 'encal'regado de rogar a v v. E Ex~. regado, e mesmo porque c~uheço os merecimentos do 
a promptificação de 2.000 fardas dt. panno de algodão, ~~e~mu corou~!: a qt~em nao prelendo drsacredilar. 
com gola amarella e canhões ver·des, cô1·es estas do laço ~ui no a reqtliSJtar fannhas e mais lrgumes pura o exer
nacionnl brasileiro, e outras tantas calças do mesmo ctto. 
panno, mas de côr azul; igualmente depreco a vv. EExs., « l?eos guarde a ';v. EExs. Quartel-general no Enge
a tomada dos bens moveis e de raiz de todos os elll'opeus 1~ 1.10-1\?v?, 30 U.e ~ovemiJro de ig2~.-IIln~s. c Exms. 
que se recolhêrão á cidade, c se mostrárão inimigos da Sts. P1 esJdCI~te e ma1s deptuados do conselho 1ntenno de 
nossa santa causa . governo.-Lal.Jatut, general. » 

tt Neste momento recebo um oillcio do commandanle 
de Hapoã, dando-me parte de estar quasi nuas as suas 
tropas; só VV. Exs. poueráõ acudir a tão urgente falta, 
emquanto eu vou satisfazendo os soldos, que é o que está 
ao meu alcance. 

tt Deos guarde a VV. EExs. Quartel-general no Engr,
nho-Novo, 29 de Nol'embro de !322.-lllms. e Exms. Srs. 
presidente e mais deputados do conselho in\erino·de go
verno desta provincia.-Labatnl, general. •• 

O general Labatut no dia 30 de Novembt·o de 
1822 dirigia-se ao conselho ele governo, partici
pando ter r..xpeiliclo ordens terminantes de prisão 
contra José Eloy Pessoa, encanegado do govemo 
jle Sergipe, e peclit1do a prisão de Pedr·o José, do 
capitão Lemos daquelln villa, e do vigaeio Manoel 
de Baeros, do Bom-Conselho em ILapicurú. 

u lllms. c Exms. Srs .-Cunhecendo eu que devo, para 
o perfeito desempenho da melindrosa commissão. que 
s. M: o Imperador me confiou, enl tudo e por tudo oLrar 

• de accorclo com VV. Egxs., não posso, por issp mesmo 
que já declarei a VV. EExs. estes meus puros desejos, 
deixar de 'dizer a VV. El!:xs. qut) fui enganado pelo ba
charel José Eloy Pessoa por !'alta de informação do seu 
ctu:actet· e modo de pensar. . 

tt Estrangeiro como sou, não posso lei· co uhecimento 
dos individuas que S(; me apresentão; en uecessilo, c 
vv. EExs. devem instruir-me a este respeito, porquanto 
se quando VV! E Ex~. lhe del'ão o passaporte para elle se 
apresentar me fizessem a mesma adverteneia que agora 
fazem, eu não teria-o encal'l'egado do govemo de :?er
gipe. 

tt Hontem mesmo, logo que recebi o officio de 
VV. EExs. expedi um officio oorn ordens termwautes ao 
coronol Barros para o prender e fazer marchar a Per
nambtlc:o, acompanhado do oillcio r.Je vv. EExs. 

<t Hugo a VV. EExs. que mandem buscar os gados de 
Antonio ela Costa Pinto, que teur nas fazendas l1e llapi
CUI'Ú, Agua-Fria e Gerimoabo, co tu o tambem pren,ler 11 
Pedro José e ao capitão Lemos i.lessa villa, e ao vigario 
do Bom-Conselho em llapit:urü i\llf'nqel. ue Barros. 

<t Deos guarde a VV. EExs. Quartel-general no Enge
llho-Novo, 30 de Novembro de 1821.-lllms. e Exms. 
Srs. presidente e mais deputados do cousell10 interino 
de governo.-Labatul;:.general. 

u P. S. Ao vigario VV. EExs. não lll!lndcm prerHICr, 
porque eu daqui man~arei fa'l.ê·lo n -

No dia 30 de Novembt'O do mesmo anno LabaLul 
enviou a por:Lat'Ja de nomeação do sargenLo mól 
Antonio Maria da Silva Tol'l'es, para commandante 
das armas da villa. da Cachoeira, em substituição ao 
coronel José Gaecia Pacheco de Munra Pin1entel e 
Aragão, que deveria assumir o com mau do t.lo sru 
rogimcnto. 

u lllms. e Exms. Srs.-Envio a \'V. EExs. a portaria 
inclusa, pela qual tenho novamente nomeado para com
mandante rnililtll' ao sargcnto-mór _:\n tonio i\Jaria da 

Proclama~:ão ao exerci'o do Brasil. 

tt Soldados !-Uma nova expediçilo ele soldados lusila
nos acaba ele chegar á província da Bahia · teima o con
gresso de Lisboa em seu clesvairado projec'to de avassalar 
este vasto lmperio. Tão louco, como lyrannico, elle pre
te~lde lan~al' por terra a base fundamental do dil'eito pu
blico, ~~ !acuidade de adop1a1;em os povos o pacto social 
que mms lhes convenha. Vai pondo eu1 pratica os discur
sos de alguns tresloucados deputados, mandando ao Bra
sil.ertes ~e (ila c .conslilll}ção ~I e .bayonetas. g• assim que 
se msnltao os mms sagrauos dumtos de urn povo pacifico 
e generoso I 

« Soldados! Não tleixastes vós i1· livremente as tt·opas 
que até vos ineullár?ío nos vossos lares e as emltarca: 
ções tle guerra que as vinhão reforçar '1 Não são estas 
mesmas que vêm ele novo com a ba1·bara ten•;iro do vos 
lança1· os gi;llrõcs ela escravidão I 

u ?oldados I Certo em vossa coragem e no santo amor 
da IILerdHde, eu sómente vos lembro a lu(a em que va
~)OS enll'llr'. Nós terrmos que so!Ti·er todas as privn~~õcs e 
Incommoclos filhos da gnerr;t; mas a nossa causá Lrium
phai'Ú e. eu vos auguro a feliz sorte que pócle Ler um povo 
ao almgo ele su bia·s lei~, e disfmtanllo as riquPzas r·om 
que a natnreza dotou o nosso paiz. llotl~ados de vossas 
esposas e fiii10S, vós di reis nm dia : Eu lambem corn Pe
dro L fui salvador da pall·ia. 

" Soldados ! O mru posto será na vossa frente, e os 
vossos futuros destinos-a independencia ou morte! 
-lMPEHAlJOR. ll 

OS POR'fUGUEZBS TENTÃO ANARCHJSAJ\ OS POVOS l>A. VLLLA 
DO lHO DB CONTAS 

A prop<1gnnda revolucionada conlrn a indrpcn
dencia poliLica do Br.asil não se limilavn ús povoa
ções do li!oral sómenle . No inlerior do llrasilln
Vl'ava a clisco1'dia o o espil'ito ele anat·cbia, em modo 
a l'ot·çar aos habitantes da villa do Rio de Contas a 
represenlar em Novembro de U:>':l2 conti'a os vortu
guezes, alli residentes, ao govepno provisorio da Ca
choeil'n, alim de tomat· as prpvidencias que j nlgasse 
nccessal'ia.s. Eis a representação: 

<I llln1s. c Exms. Srs.-A villa do Rio da~ Contas na 
coma r eu da .Jacullina, es te terreno abençoado pelo naln· 
reza e al.Jundanlc em tudo quanto l'ra nncessario pura as 
commcdidad es ela viela, t'Piiz pela riqueza de suas minas, 
pelo gcnio, caracte r· e uocilidade dos seus naluraes habi
tantes, c pela in nata unif1o e respeito, que po1· glorio~o 
timbre consagravilo, e ainda hoje professãn :1 rca.l pessoa 
do n~sso augusto Imperante, ús leis c <I justiça, agora 
sobe a prese nça de VV. Exs., lutuosamrntc l'epres~. nlada 
no desastroso quadro com que a criminosu unill'r.lria tem 
destruido os laços indissoluveis dú >Ociedade, e sacl·ilega
menle esmagado os <lireiLus do lhruno imprri;d hr.lsi
licnse, do homem e dó cidadão, e com que um punhado 
ele ignorantes, senis c rebeldes ertropcns, arvorando 
naquella praça o !Hll i! hão do despotismo o da Lyrnnnia, 
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assenlárão e coroárão o sem numero de seus crij:nes llor- o cham~va para l~e prestar obcdiencia, e para escapar de 
rorosos na monstruosa séde da mal entendida impuni- outro tgual desuno (!UC semelllante ao do ministre se 
dade. achava exposto e ameaçado, tal foi a necessidade tle se-

" Sem causa não se presume deliclo: é constante suf- parar-se do mai:Jr numen de povo, igual nos seus pro
lragio dos publicistas de ,, ais decidido merecimento ; é prios sentimentos. 
um•L conseq ueocia dedut.tda do espírito das leis c1·iminaes, « Uma preclumação que cbamavn ;\ sua o!Jediencia, 
e é voz seusivPI da estrondosa razão. E que causa ou entro outras, a villa de Calité, que se snblraltlo, fechando 
pretexto tomarião esses facciosos para servir de manto a os olhos e os ou viu os, e tomando as armas para repri
tão enOI'Illi'S aLteutados? Cite-se a rcs!Jeitosa verdade; mir a violencia; as promessas de quo para o futuro nin
compill'cça ella no tl'ibunal do interrognlorio, c dcspi<lu guem seria vexado pelos ouvi<lore~, juizes de fóra; que 
de tudo quanto é ornato supt•r!luo, nos responderá: lodos ficarião isentos de contriJJUições, c qne ninguem 
A causa de lautos crimes foi IJIOpôteru-se os houra<los vêria seus filhos rer.rutatlos, nem curvados deba1xo de 
brJsileiros tio Hio das Contas, no utrJme.uto que enll··· pesadas co1:rontes eucaminhaclos para a praça da metro
elles transpirou a gloriosa uotkia da feliz acclamat;ão de pole: tal lo1 o exLmvagaute pal'to, por não não dizer 
S. A. Hca! ;\ regencia deste fmperio, a serem imitadores monstruoso disparate, do juiz pclu ordenação João Nunes 
d.ls$a 1nes1JJa acção, qt.e e~ta 1illa da Cachoeira se glo- ue Souza, europeu, seuão leigo por falta àe ap~licações, 
riavu dar exemplo a toda a provincia, restt.ndo-llte uni- certamente dunalo por furça da natureza. 
cautonte ·pal'a completar 5eus cordraes do~cjos a chegada u Um corpo de milicianos lleve a sua ereação a outro 
do 111inistro respectivo, que se achava em diligencias no corpo da temf'ral'ios aventureiros; os cut·opcu8, Antonio 
teJ·mo, e a do capill.io-mór, do quul se cot.sidcravão na fl.ibeiro de '1-Jagalltães lhe dev!l 11 patente de coronel, dons 
distancia de 12 leguas. de tenente-corune1s, e Manoel de Souza e Silva o posto 

u Chegou o dia 20 de J4lllo, e con,ocaclos pela cu- de sargenlo-mór, restando ao arbitt•to do chefe à prepo
mam so juotárão os povos afim de declararem se lhes silura lle oulr•Js officiaes. 
convinha u poder execulivo mt augusta pessoa do Sere- << Não rw:onhecêrão, e uegá~ão obedicucia a este res
nisslmo Hegente, c, apezur de se r eslo o sentimento wa~ pcilavel conselho interino da provincia, e o 1uesuw per
uHestado pela v, nla<le geral, e sustentado pelo padre suadirão iltjuelle~ povos debaixo dos Ca!Jciosos pretextos 
Antonio Firmino e pelo bacharel Joaquim José l',íiJeiro de se 1êrem. brevemente carr:egados de contribuições: 
:\lagalhães, foi comtudo tenazmente contrariado pelo sar- porém qual lot o resultado desta illusão 1 
gent0-mót· Antonio JtoclJa de Bastos e Antonio de Souza « Em 15 de Outubro, reunido o pov<J em camara, e 
Oliveira fiuimarães, hoje 1ogaes, e o ml'sme lnl'allil'elmeule convocado por esta para a livre escolha de um represen
deletia segu1r, se fosse presente, u padre lgnucio F• ,._ lanle que esta_Exmu. junta pedira , l'allúrão José IJouorie, 
reira tia ~:~ilvc.L, lJUe expoutaneamuute uão compareceu, l\lauoel JoaqumJ lle Castro, Mal'liniano de Moura, Bento 
arJ.ezar de ser convocado, en1 umn tal assemi.Jiéa, sendo Joaquim, Manoel S&verino, João Dantas, Jo;é Valentim e 
aliás tilO promplo em apreseutar-se em ilt lle Agosto outros, iJU~ conlormes em sentimentos com u mesma ca
quantlo !Jl'uposto vogal. wara, proteslárãu obedecer a este conselho interino e 

tt Em ll1 d~ Agosto da corrente éra i.le •1822, anlici- clesvacllatem o seu deputado. 
patlo c congregado o partido uurop.cu ün mi~tma com " lnulil foi a resoluç:ão e o protesto: o padre lgnacio 
certos Lll·asilciro.s, iuuoceutes da futura cabala, inimigos Ferre1ra1 então secrelai·io, e o vogal Antonio Hoclta de· 
do ~obfll(lJlo cupitão-mór· e juiz de J'óra, suspiradclo o lla~>tos levantárão a arenga c fizeri'ío a enredada opposi
moinenlo 111ais opportuno t\ v1ngança, se apresentárão ú ção, niiO obstante a resistencia do menciouado Honorio, 
!rente llüs >uas forças, compostas pelo capitães Antonio pela qual demonstrava a necessidade de reconheeer este 
Hibtliro ele .\l<~gl:llhães, Luiz Hibeiro elo :\lagttll11les, e pelos governo e a utilidadlJ de um deputado occupar o assento 
europeus o tenente-coronel Joaquim [>( reira de Cm;tro, que n~lle se lhe preparava, e sem embargo tle lira1· por 
Manoel de Souza e Silva, Manoel de Almeida e outros fruto. da sua demonstração o criminoso cluelo para qhe o 
muito~ sequazes, que com eiTeilo lize·t·ão uma viciosa, coni'Idára a ltydrobofia do implacavel secretario. 
apparente, tii;nulada e inDtil ucclamação. " Julgando-se poucos seguros pelas poucas forças mi-

" lügaerão um governo desgovernado, composto elo llta)Cs, ou mais propriumeo~e pagãs, que rodea\ão suas 
capitão Antonio Hibeiro de Magalhites, que indiscreta- pessoa~, no l" de Novembro novo ajuntamento se apre
llll'lltC noiJleá•·a para presitlenle uo in•Jicatlo tenente-co· seu tu, e com elle os europeus ·Manoel de Souza e Silva, \ 
roucl, o qual pn.pu:zera para secretaiio uo li lho daquelle, acompanhado tlc 100 lwmen.;, i\lunoel ~oac1uint de Maga- ·~ 
O bacharel ,Jouquim José llibeil o de l\Jagalhites, que v o- lhães tle ~CbSenta C lautos, Luiz fl.ibei~o de Mágalltães á 
táru para primeiro vogal o padre lguaeio Ferreira da !rente de VInte, sem contar oeste numct\(l outro maior de 
Silva, este para segundo o saq~ento-m<ir .\nlonio Rocha Ct'lmtnosus matadores, além do enfeitado corouel Antonto 
ue ll.Lstos, e este para terceiro e!n AntoniO de Souza e Hibeiru de ;\lagalhàes, chefe descoberto deste partido, ou 
Olheil·a Guimarães. ma1s piopnatuente tlcsta brigandaje. 

11 1\essc mesmo dia, chegando o esperado ministro, (( Jnnla-sc em caihai·a o comico govet'llo, aules \aido-
acce!ltleu-se o tacho do odio entre lodos os tragicos e co-

1 
sameu~e acompanha~o por uma verdadeira a~suada de 

rued~utes go1 crn~üores, e. não ol.Jstan.te appro.var elle ~ illUlllC!ildos l~ctuo1~osos, cujo esp~ctaculo ater1'ou os po
referttla acclamaçao, é hoJe de1ellor da sua vtda a .Jose 1 vos, que por 1sso nao compartcêrao, rneuos os brasileiros 
Uonorio de 1\liranda e Albuquerque, e aos Gapitães Mil- \Larllniano de Moura e iUanoel Joaquim de Castro bem 
ooel Severino da Silva e José da l{ocha l:last{)S: a I'Oz dos como não eompareceu o hom patriotn José Jlooorio' avi
intrusos .g?ve1·r~ado1e5 em a sentença fatal que os barba- sado po1· JoaLtnim Antonio Hibeiro de Magalhães qn'e vo
ros homt~luus tão executar contra o proposto ministro, a t<t sse Ctu deputado por escripto, e se retirasse immedia
qucm a humanidade arrunctíra gcitosamente das mãos da taiue1!le quanto antrs, pois que seu sogro coronel e toda 
nwl'lr, m;~s a quem uão pôde v ,L~er a razão para o salvar a -cafila de Paranámerim, alli postada em at·mas, tentava 
de u1~a prisão com ~enlitll'lla~ ú visla, para o ubrigat· tios contra a sua segurança c contra a sua prupt·ia vitla; mas 
utrcvlll.teult•s e. IUUiltjJltcadu·s tnsultos de que se mostrúra elle her:J ICamento, em tão arriscado lance, não seguio o 
traJHillil!o pac1ente até o po1ito de o manCl<u·cuJ rxlermi- prudente conselho ett~quanto não reconuneudou com a 
nhl no dia 17 po1· lllllíl catcrva cte vis esct'!<IOS e inrames maior uillca~:ia a seu irmão Martiuiano de \1oura e a Ma
Cl'ilninusu.-, lJUC dc_<llt~pan'lrãu a condução com a chegada nocl Ju~quilll de Castro a seglirança <la causa, a salvação 
de lllll<l gu;ucla [J~dida com a.1wus tnlitua pat Liculari- . ll~l patnu, a uhodiencia a este consei'JO, a eleição e expe
dallc nu t.:aplliln. 1110r J.,sé .rn<HJUIIll Uasuuiro de Novaes, c diCute do deputado. 
P!Jl' ·~ lle cxpedtd<L C(llll o lltn J t• ~egur;Ll' o n·f·~ritiO wi
n;stw, COitl quem tmn.itarão por incummodos n desco
nhecido~ camtttllo:s. 

11 O capitão-mú1· daquella 1illa relilado e refuoiudo 
tw <liolJ·icto tlcsla por se sublraltir' úrlul!lle governo: qlle 

u Uerão pl'ineipio a uma sessão particular, e de accordo 
c:om o europeu e corouel AntolliO 1\ibeiro de .\tagalhfLes, 
consta que ·se d~cidira secretamente cuutm a eleição do 
deputndo, insistindo na porliosa teima tle não rccollhe
ccJ em a este conbelho interino, apezar da constante 
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objecção que lhes oppuzera Martiniano de Moura e AI- sobre este objecto providencia alguma 'I Não é pos. 
buquerque acerrimamente encontrada pelos europeus sivel. 
Luiz H1beiro de Magalhães e Manoel Joaquim de Maga- u De mãos dadas o incestuoso govemo com 0 coron-el 
lhães Menezes, que tirárão por conclusão de seus discur- indicado Antonio Hibeiro de l\lngnlhães. consorvõo aquar.
sos grita1·en) pelos soldados ás armas, e estes a clamarem Lelados naq~ella vill<t 50 homens em armas; para am. 
com seus alaridos que, visto ser aquelle .homem contrario sereJ?l ~ant1dos se creou uma c:aixa mililar, para a qual 
ás &uas opiniões, deYeria paga-lo com a vida, lançando-se se t1rárao dos povos, e com bastante detrimento destes 
para fó1·a jaquelle lugar, onde alguns soldados se arro- grandes sommas de dinheiro, com que se paga 320 l! t$ 
járão ao reposteiro para o abrirem, _e se conlivcrão pela a cada um soldado, e ao commaudante diariamente, cujo 
docilidade com que Manoel Joaqmm tle Castro accom- po$tO occupava um alferes, que o mencionado coronel 
modára aquelle rumor. . _ . R1betro nomeára, e talvez por ser diiTerente em senti-

u seguia-se o outro objecto da sessao consistente em mentos consta que devia ser rendido pelo facinoroso cus
se elegerem dons membros ql!-e de~e1âõ substituir no todio Teixeim Hamos, sequaz do referido coronel, e por 
governo as falta~ d? p~dre Ignacw, ~et1rado, e do bacha- este nomeado no posto de alferes. 
rei Joaguim Jo~e R1he1ro de Magalhaes, mandado ã côrte " Consta pelo commandante daquella guarda ter or-
do Rio de Jane1ro. dem para prender de Ires brasileiros para cima, uma vez 

u A camara, que lhes acabava de _dar ~ince~~s pro~es- q~1e se acharem juntos, de certas horas noclurnas em 
tos de obediencia a este conselho mtenno, !01 por 1sso d1ante, e que o sobredito coronel se acha hastantemente 
mesmo intimidada e coacta á força de armas para mudar municiado de polvora e arm:\mento, dando qnnnel a to
de resolt;Jção, lavrando e assignando accordão de obede- dos os europeus fugitivos desta proviucia, onde se acha 
cer unicamente aos representantes dacjuelle bando, ou Manoe~ Francisco, que morãra no curralinho, e alguns 
mais propriamcnt~ .daquella.horda. . _ brasileiros do seu partido, entre os quaes se comprel!en-

<< A camara, no publico, assignou sun o !l~~ordao, na d~m seus cunhados -Manorl Lopes de Olivci r a, o padre 
maneira que os chamados governadores ex1gmo; porém lztti~o José Lopes, e outros muitos quo illudidos ignorão 
0 competente livro mostra que alguns vereadores adulte- ao lundo suas perversas intenções. 
rárão a escripta, e que, em lugar da purase-não pres- u _Por ordem do indicado governo tem-se tomado e re-
tar-subslituirão o verbo-prestar. colht~o ~oda a polvora e chumbo que havia pelas lojas, 

u José Honorio, que anciosamente procurav!l. saber o os d10hetros que havia no cofre dos ausentes, das sizas 
estado das causas e o resultado dos a~ontectmentos, ê mais impostos, para se despendcrem conforme seus 
adquirindo não só a certeza. de term~ .s1~0 con_u:a~ws, desarrazoados arbilrios. 
como lambem tio ullr!lge fe1to a seu 11 mao Ma1t10tano . « Os br·asileiros, justamente resentidos, têm-se refu= 
de Moura, dirigindo-se á casa do governo ~ caruara pa1:a g~ado, e -Outros deserlão para fóra da villa, ou seja para 
fazer 0 manifesto de seus bem fundados e JUStos resenu- nao serem espectadores de tão sensíveis desastres, ou 
mentos, já a sess!o era finda ; e fazendo pu~hco a I ap1- para .não serem sacrificados, muito principalmente os ze
dez.com que partiria a representar um plano h~l da9uelles losos da causa trasiliense, em cujos espíritos ainda se 
acontecimentos, protestando em menos de 20 d1as ~ar conser'9ão as vivas imagens do assassinado José Honorio, 
fim aos males de tão pesada marcha: áS 7 fioras ~a nOJLe e de OUti'U !gual desgraça que se cleslinava para o ajo
desse mesmo dia lhe custou o protesto perder a.vtda com dnnte Antomo Firmo Vieira Lelio no dia 3, a ponto ele 
um tiro, sem que o desenhado governo desse a esse.r~s- que, sendo os soldados estranhados deste procedimento 
peito previdencia alguma; porém se o b~rbaro homicida_ pelo commandante da romla e alferes José Theodoro de 
era protegido pelas guardas que rodeavao o m~smo go- ~arval_ho, lhes respondêrão que cxecutavão as ordens 
verno, e tão seguro eslava da -impunidade, qu~ a sombra Jnstrntdas por seus superiores. 
della ainda correu ao cada ver para desenhaJ-se se com . « Este_ m~smo com mandante da ronda, por ser brasi
effeilo tinha ou não expirado, no corredor em que fna- leu·o ~ 1n~t1g~do pelo coronel Ribeiro, arisou ao padre 

- mente jazia, que providencias· se poderião esp~rar 1 Anton.w F1rmmo Severino da Silva que se retirasse, pois 
u Porventma o systema das leis criminaes iaz alguma que linha ordem do mesmo coronel para o prender ou 

di!Terença entre o verdadeiro homicida e o mandante 1 para o mat~12_ no caso de que por ser clerigo desprezasse 
Não são elles amhos considerados réos do mesmo cnme, a voz da pl'lsao. 
responsaveis pela mesma satisfação e pela me~ma pena 'I « Entr~ outras muitas injustiças, com escandalo do 
E quando o primeioo tenha a quulidade de JUIZ , que te- povo pt·atJCadas por aquelle imp1•obo governo, é uem no
mor da jusli~:a podeni ter o segundo 1 Nenhum corta- lavei o desprezo feito aos brasileiros, dignos certamente 
mente. d?s _ma~01·es postos, -que com manifesta injustiça se tem 

« A casa de Manoel de Oliveira Guimarães, que servia dtst.nl:nudo pelo bando de europeus, dando a patente de 
e serve de aquartelamento ao europeu, e coronel Anto- ?aptlão-mót· a Antonio Hocha de B"astos, seu secretario, 
nio Ribeiro de Magcilbães e de suas famílias, foi no dia Imll_le~iatamenle que se retirou o actual José Joaquim 
seguinte completamente associada dos eu1·opeus e de ai- Cas1m1ro de Novaes, a1heaçado da mortífera execução. 
guns indignos brasileiros, que, rodeiando a mesa de uma u Não é menos notavel o manifesto, pelo qual se avi
liberal seia, e cada um do.s. copos rendendo cada vez sava ao povo para correr ás armas ao primeiro rufo da 
infalliveis as suas_idéas, só se ouvia: Viva o Sr. coronel caixa : e que outra alguma cousa nos quer persuadir esse 
!Ubeiro, segundo Madeira 1 ao que este obsequiosamente papel senã_o q_ue a de.cretada reunião das arma~ vai ser 
correspondia com as agradecidas vozes : Viva viva t uma sangumana bane1ra contra aquelles brasileiros que 

u A !Ilesa finda e a sociedade· ap1,1rtada, a duas leguas suslc!~lc'trão a defesa .llo~ s~us dil:eitos 1 E est~ pn.sso não 
daquella villa se acha o arraial denominado Fuma, para é pata nós . . a melllot P10'a das 111tenç~es a htvot do re-
onde nessa noite partirão os europeus Ambt·osio José ele· belde Mad~,ua 1 . . . . . . 
Abreu, BernaJ·do José ' Machado, que a liberalidade e o , .(' A h 1 .. E;ms. St s., ~t?e ~nad1 o ma~s sens1ve! pó de fe
seu rancho do governo elevára aos postos de capitães, IH ~- COldÇ,'10 ~e VV. ~Exs ._se estas tm~~~ns tao toon~
Domingos Pereira de Magalhães, José Paulino de Oli- tes nao mete~el em as attenço?s de VV .. EEx~ .•. que outl_o 
veira, Domingos de tal, deserto!' do batalhfw n. 12, co- algum negocw P~~er~ ~ave; 'lue seJa capar. das ma1s 
nhccido naquella vi lia pelo nome de João Luiz Barroso, e bem fundadas con~tdel ,tgoes · 
Bernardo Teixeim Machado, brasileiro ; e cllegando pelas u Será possível que uma vil la como a do Rio das Con
H horas, pouco mais ou menos, aos seus tiros acampa- tas se veja totalmente assolada por uma caterva de re
nhavão as suas vozes : Vivão os europeus, morrão os bra- beldes regicitlas? Será possível que se não reconheça a 
sileiros I cortou-se a cabeça da cobra; já fi.:ou sepultatla; mageslade do throno, que se cot'lem os apertados vincu
logo, porém, se cortaráõ as mais I los da sociedade e que se vejão aniquilatlos os di1·eitos 

a Facto~ trto publicos e tão estrondoso!!, praticados em do homem_ e do cidadão? Que _sacríl~gamcnt~ se ras
tão breve distancia, deixarião de ser presentes ao espu- guem as le1s e padeça o supremo tmpeno da razao? 
rio governo ? E porventura deu ou era elle capaz de dar <• VV. EExs., pondo de parte negocias menos conse-
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qucn1cs, é de r·sperar que, remontando ás leis innatas da 
justiça, com a IJalanr,.a na mão, façi,o ter•minar tão de
snstr·osils contestações e punir tão hor•reudos atlen
tados. 

,, Os brasileiros natos da villa do nio das Contas e s.eu 
termo não respeitãQ aquelle governo adulterino, mas tre
mem ü vista dos seu;; despotismos ; não querem reco
nhecer ao (:apilão-mÓJ' e muito menos n todos os offi
ciae.s intrusamenLe por elle '<li'\'Orados. 

« !\'esta considerar;ão os que no papel junto vão 
assignados, e seus occullos represcntautes, necessitão e 
pe<lcm cum a mais viva actividade seja expedido daqui o 
seu expatriado e legilinw capilão-mór José Joaquim Ca
simira de 1'\ovaes, autorisauo para os tranquíllisar e pro
teger. e :í frente dn força armada, que ellcs mesmos com
porl•Õ, destruir· a séde da anarchia, quando VV. EExs. 
por moti~os m:genles os não possã.o soccorrer com outras 
força~, lrberalrsando com o menciOnado capilão-mór to
das as ordens necessar ias para acudir com promplas 
pro\iuencias. a lodo o bem da palria affiigida, da causa 
arriscada dos povos enantes e opprimidos, porqul', unin 
rlo-se nqnella a esta vllla crn systema, destruido o in
trus'l governo, presos e sequestrados os ehefes da re
i'>illliiio c seus cumplices, sejão remelti<Jos ao qtwrtel 
ge-n eral uo exercito, belll como ao thesouro nacional, 
não só os dinheiros rublicos que alli existirem, como 
taml;ern 14.000 cruzados jacentes na mão elo coronel Ui
beiro, e pei'Lcncenles ~ consignação dos dízimos, cuja 
época para o p;.gamento já se acha vencida. 

" i':ós rogamos a \V. EExs. queir,i:io deferir as nossas 
precps; nós tornamos a rogar e esperamos que da parte 
de S. .M. Imperial nos ncudão em lances tão desgraça
dos, e qoe não poupem ordens para distribuir ao nosso 
capitão-mór, e muito menos ás forças que 'por elle forem 
requeridas, sem as quaes justamente temerá e duvidará 
a respeito da sua partida. Pedem a VV. EExs. serem 
allendidos.-E. R. l'vl.-Antonio Firmo Vieira Celio, aju
daute.-José Joaquim da 001·a, alferes de ordenança.
Autonio Firmino Severino da Silva, presbytero secular. 
-José Pedro de Almeida. , 

(Seguem-se outras assignaturas.) 

· José Eloy Pessoa da Silva, governador de Ser
gipe, proclamou no Jia i" de Dezembro de 1822 ás 
tropas da pl'ovincia : 

Proclamação. 

« Camaradas l-Hoje fazem 282 annos que os pórlú
guezes se lil)ertúrão rlo jugo hespanhol, acclarnanclo el
rei D .. . João' J V : hoje no,c; libertamos do cruel jugo da 
Lyranma portugueza, acclamando Imperador o. Sr. D. Pe
dro de Alcantara ; hoje em dia somos brasileiros, e o 
Br·asil ó um Imperio. . 

." <?Sr. D. Pedro de A1cantara, jú primeiro em tudo, e 
pnnCipalmenle na sua adhesão á causa de Brasil que te
mos em mão, quiz taJILbern ser o primeiro Imperador do 
Brasil ; e com elfei:.o nó dia i2 do ultimo Ouluhru con
decorou o solo, que nos deu a luz á nossa patria, com a 
categoria de lmperio. · 

« Trat~mos por merecer o conceito com que devemos 
~~~· constclerados pelas mais nações. Somos brasileiros ; 
Ja formamos urn Imperio !I ! Quartel-general de Sergipe. 
1 ue f ezembro de 1822.--(Assignado) José Eloy Pessoa 
da Silva, governador de Sergipe. n 

Ol'dem do dia 3 de Dezemb1·o de 1822, na qual o grmel'al 
Laba.tut reduz os vencimentos da, wopa. 

<t s_. .E.x. o Sr. general e~ chefe manda fazer· publlco 
ao exer ~rl_o que o Sr. Joaqutm Bento Pires Camargo é o 
Llleso~r·eu·o das .tropas ~esta provin.:ia, e outro sim que 
d.o :1 des~e. mez. em 1hante venceráô todos os Srs. offi
cJaes e officraes rnferiores meio soldo, e os soldados de 
todos os corpos em geral venceráõ 40 réis diarios, ficando 

a. indemnisacão dos seus soldos respectivos pan. final 
aJuste de contas, que se.dcve fazer na cithíde; e igual
mente recommenrJa S. Ex. aos Srs. commandantes ilos 
corpos a exactn promptificação de seus mappas, qu-e de
vem ser apresentados ao Sr. thesour·eiro-geral, o qual de 
ora em diante fará revista de mostra, na forma do ros
tum~, nos dilfer~nles ?Orpos, nas estações competentes. 
(Assrgnado)-Jose Fretre de Carvalho, tenente-coronel 
ajudante de ordens. » 

Estabelecimento àe um correio para o Rio de Janeiro. -

" Sendo tão notaria, como urgentP, a necessidade de 
estabelecer-se um correio por paradas, "desta villa até o 
arraial_ do !ejuco, a enconll·~r o C?rreio que dahi segue 
par Vtlla-Rtea para a côrtc unpenal do Hio de Janeiro 
não só pela immediala vantagem que de lle resulta á act.nai 
actministr·açito desta malfadada provincii!, senão pelos fu
turos bens que devem emanar· de tão util estabP.Ieci
menlo, o conselho inleriuo de governo desta província, 
ern nome. de S. M. Imper ial e constitucional, ordena ao 
alferes Mrguel Barbosa Cabral que marc1•e quanto antes 
desta villa, ·seguindo a estrada do Hio-Pardo, e éstabe
leç? as par~das para o correio, na couformidade do plano 
e t~struc~oes que lhe se.rão entregues, assignadas pelo 
offiCial-mawr d~ secre~a!· r a, pa_r~ o que poderá clepre('ar 
a todas as autondades ctvrs e mi>lrtares, e ainda aos cida
dãos, tando desta. como da província de Minas, os ne
cessarios auxilias par~ o exaclo e b1·eve cumprimento 
desta ordem, e !:Je~ assrm substabeleC.eJ' em mais algum a 
presente. autonsaçao. a fi~ de ~xecutar-se com a possi· . 
vel celenuado o eslabelectmenlo do coneio o que cum
pra com a actividade e zelo que prometle 'o seu patrio
tismo. 

« Sala das sessões na villa da Cachoeira, em 3 de De
zembro. d,e :1822.-A ibuquerque, presidente.-Calmon, 
secretarro.- Cormbra. - . Castro. -Mello.-Silva.- Dan
tas. n 

Plano e instru,;ç<Jes para o estabelecimento do co1•reio 
cJ,e"sta vilta para a côrte imperial do Rio de Janeiro. 

·« ~rt. i. ~ correio será sustentado por dez paradas 
d·aqm até R10-~ardo, a s~ber: primeira Curralinl}o, se 
gu!1da Santa H1ta,. tercena/ Quaté, quarta Caldeirqes, 
qu10ta -Barra de Smcorá, sexta -Lages Del>aixo, seLima 
S. João ou morada do capitão João Martins, oitava Curral 
Velho,. nona Arião, derima l.lio-Pardo: Dp arraia ' do Rio
Pardo segllirá o correio vara o arraial dd. Tejuco por seis 
pantdas, a saber: primeira fazenua da Tapera, segunda 
Barrerro ~as A_nlas, terceira Machado, quarta Pé do 
Morro, qutnla Hw-Manso, sexla Tejuco. 

« Art. 2 .. pa·verá em caua uma parada dous pedestres, 
que vencerao rror or·a, attenta as urgencias do -thesouro 
o soldo de :160 ' réis poi· dia, os quaes pedestres conduzi: 
ráõ alternadamente a mala do correio de umas para ou
tras paradas s~mente. Os soldos serão pagos pelo the
souro desta provmcia aos pedestres das dez paradas até o 
Rt?-Pardo, ,e <~oH pede~Lres das seis par·adas deste arraial 
at~ o elo TeJuco serao pagos pelo lhesouro de Minas, a 
cnJO governo so depreca em nome do Imperador: 

« Art. 3. O principa~ mor!!dor dos lugares ou fazen
das,_ o_nde forem estabelecidas as parljdas, será o director 
o vtgra dos pe,destres, e responsavel pela actividade e 
p~omptidão destes na .conduct:ão das rnalas; aos mesmos 
du·ectores pertencerá cobrar· dos thesouros das respecti
va~ ~r?vincias, á vista de folhas assignadas por elle, no 
pnnctplo de cada mez os vencimentos ou soldos dos pe
destres . 

« Art. 4. O alferes Miguel Barbosa Cabral, encarre
gado do estab<:lecimento deste correio desde esta villa 
até Rio-Pardo, ueverá em cada uma das paradas mencio
nadas no art. 1 escolher e estabecer uous pedestres acti
vos, moços e probos,.e procurará igualn1ente ao ·principal 
morador do lugar da parada para se entender com elle e 
intimar-lhe o que determina o artigo prec~denle, dando-
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lhe uma copia elo presente plano para seu governo. O en
carregado tomará em assento os nomes, estados, moradns 
e qualidades; tanto dos pedestres, como rio direr.tor que 
e~colher em cnõa uma _parada, do que dará uma exacta 
relação á secretaria do conselho, afim de se fazer effec
liva a sna responsabilidade. 

« Art. 5. O commandantc do districto do Rio-Pardo, 
a quem se officia, fica encarregado de mandár estabele
cer. por um official d'l! sua intima confiança os pedestres 
e directores em as par·adas mencionadas no citado art. 1., 
desde o dito arraial até o 'l'ejnco, cingindo-se o encar
regado ao que se indica no ar:L. 4. dando conta do que 
fizer á secretaria do Exm. govel'llo ele lllinas. 

,, Arl. 6. No arraial do Tejuco será a mala entregue 
ao administrador do correio que ha estabelecido para 

VV. EExs. o empregarem em alguma cousa para que lhe 
a~l~;_trem preslimo, o~ ~eixem-n'o viver , mas sem que se 
drr!Ja aos pontos mant1mos, porquanto com esta gen te é 
preci. o muita cautela presentemente. 

« Tive parte d,.e ltapoi1 e soube de mais oito portugue
zes que farão presos, vindos de Pernambuco par·a a ci4 
dade, os quaes trazem tambem dinheiro; mas não sei 
quanto, por não se lêr feito ainda o inventario; soube 
mais que o tenen te-cor·onel Felisberto fez ir para a eter
nidade sete lusitanos e muitos feridos n~ acção de 
bontem. 

« Deos guarde a VV. EExs. Quartel-general, 4 de De
zembro de f822.,.....Jihns. e Exms . Srs. presidente e mais 
deputados do conselho interino de governo desta provin
cia. --Lábatut, gener·al. 

« P. S. Tambem preciso de algum gado e o espero 
com brevidade, etc. -,, 

QUEIXAS DE LABATUT AO CONSELHO DE GOVERNO 

, Villa-RicH, e par·a haver mais efficacia e promptidão se 
officia recommendando ao Sr. intendente do contrato 
diamantino. O-administrador <lo Tejuco fará, como é cos
tume, remetter a mala ao administrador do correio de 
Villa-Hica, e igualmente para ser indefcclivel, e accele=
rada a remessa da mala desta capital para a côrte, se offi-
cia recummeudando ao Exm. governo de Minas, a quem . .. 
se dá parte deste estabelecimento, e se depreca da parte Na mesma data o gen~t·al La~atut o!hmou ao con-
de S. M. rmperial e constitucional os precisos auxílios e selho de _govet'nO, que1xando-se da !'alta de execu
cooperação. 'secretaria do conselho interino de governo, . ção das su·1s requisições; e, dando conta dos feitos 
na villa da Cachoeira, aos 3 de Dezembro de 1822. » rlo dia antecedente, em Pirajá, diz constar-lhe que 

FEITOS DO DIA 3 DE DEZEMBRO DE 1.822 

O general Labatut, no dia 3 de Dezembt·o, com
municou ao conselho interino de governo da pro
víncia os feitos que as tropas bmsileil'as dos pontos 
de ltapoã Ozerão sobre o forte de S. Pedro, envian4 
do-lhe a relação dos presos tomados nessa acção 
pelo coronel Felisberto Gomes Caldeira em uma 
jangada: 

« Illms. e Exms. Srs.-Mantio á presença de VV. EExs. 
o alferes de cavallaria Igriacio de Mattos Telles ele Me
nezes, afim de trazer farinha, genero este de que temos a 
mais mgente precisão por se ter a'cabarlo a que havia. 
Pa,«ticipo igualmente a VV. EExs. que recebi officios de 
Uapoã, que de cada vez mais abonão a dexteridade 
daquelle commandante e da bravia tropa do seu com
mando. 

t< El!e tem atacado os lusitanos em differentes pontos e 
destruido suas obras de fortülcação, levando um sargento, 
~ quem eu · fiz já tenente, o seu valor a tal ponlo, que 
chegou a encurralar o inimigo no forte de S. Pedro, de 
onde o perseguirão com grar1des forças, e elle fez fogo .em 
retirada por mllis de uma hora, sem perda de um só sol
dudo, e trouxe comsigo os despojos constantes da rela
ção. Fez lambem o teMnte-coronel Felisberto uma to
mada a seis europet1s, que se refugiavã<i para a cidade 
em uma jangnda, o que consta da relayão inclusa. 

~ Tudo mostra que a providencia protege a indepen
dencia dq Brasil. Só f;tlta-nos farinha,' , e esta f~lta só 
vv. EExs. podem remediar, o que espero com a. possível 
brevidade, porque tonbo a tropa á meia ração, e assim 
mesmo só ba farinha para dous dias. 

" Deos guarde,a VV. EExs. por dilatados annos. Qu,ar4 
tel-general no li:ngenho-Novo, 3 de Dezembro de 1.822. 
-Illms. !'! Exms. Srs. presidente e mais deputados do 
conselho interino de governo.-Labatut, general. l> 

No dia 4 de Dezembro o general Labatut diri4 
gio-se ao conselho de governo, enviando um deser
tor, a quem já tinha pago a gratificação prom cLtida, 
e communicando-lhe ao mesmo tempo a prisão de 
oito portuguczs vindos de Pemambuco e do di
(lheiro apprehendido, bem como o l'esulLado da 
acção de vespera. ' 

" Vai o cabo lusitano, que ultimamente veio desertado, 
. a quem já dei os 30$ (lo costume, o qual remetto para 

os consules estrangeiros estão embarcados em na4 
vios de guerra de suas nações e haver muito des
gosto na cidade, e pede diversas cousas. 

Eis as suas palavras : 

« Illms. e Exms. Sr·s.- Vejo-me na dum precisão do 
queixar-me de VV. EExs. a VV. EExs. meS);llQ, e f;tllar
lhe com franqueza, o que é proprio do meu caracter. 
Quando VV. EExs. me insinuão alguma cousa, prompta
mente dou cumpr·imento ás snns insinuações, como seja 
a advertencia sobre o comportamento de José Eloy Pes
soa, a qnem incontinenti mandei mudar e prender, por
que VV. EExs. não obrfto com a mesma celeridade quando 
e-xijo de VV. EExs. causas de tanta precisão, como seja 
n marcha da tropa de cavallaria, a de Fr. José Maria 
Hrayiier, os remedios de · que tanto necessito por ter a 
maior parte dos soldados e officiaes enfermos?' 

" Julgão VV. EExs, que se de(endem com essa tropa; 
enganão-se, porque ella só nos pontos, e tendo á testa 
officiaes habeis, é que pótle fazer alguma causa ; se é por 
eu não mandar requerer uma c muitas vezes a vv. EExs. 
directamente, não é tempu, como sabem, de formalida
des: apenas lhes chegasse a noticia que eu desejava que 
esta ultima tropa marchasse, VV. EExs. mesmo, para 
bem da sua pall·iu opprimida, devião concorrer para que 
ella marchasse depressa, e não temporisar a decisão de
pois do capitão della ter dado ao illustre secretario a 
carta, na qual lhe ordenei marchasse, po!'lanto, á vista 
de tanta demora; vejo-me na dura precisão de protestar 
contra ella. 

" A defesa . da proviucia me foi confiada ; a gente de 
guerra é a quem eu governo; parece que VV. EExs. de
vião fornecer-me todo o necessario e aplainar· touas as 
fli'I:E.culdades para o bom desempenho desta commissão. 
Ainda ho.ntem, apezar de innumeros doentes, foi o Ma4 
deira batido completamente pelas nossas guerrilhas de 
Pirajú, soffrendo gr·ande perda, morrendo-lhe dous offi
ciaes do 1. • batalhão: o capitão Lourerro e o tenente Aze4 
redo e um sargento da infame cnva llaria da Bahia. Estou 
á espera de noticias de [tapoft. 

(( A' vista do expoxto, exijo, en~ nome do Imperador, 
que VV. ILExs. me mand\)m farinhas para sustentação do 
exercito, 300 homens mais de infantaria, os cem de ca
vallo, os presos conteúdos na lista que lhes mandei , os 
remediós tantas vezes pedidos e...a companhia dos volun
tarios de Pedrão . 

" Consta-me, por pessoa vinda da cidade, que os con
soles estrangeiros, aos quaes escrevi, pedindo-lhes vi~s
sem lixar a sua residencia nessa villa, séde do verdadeiro 
governo da província, e-stão embarcados nos navios de 
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gue_rra de .s",aS nações. Lia grande desgoS~(l na cidade e i CORR.ESPO~DENCIA OFFJCIAL EN:rRE O GOVERNO E O .GENERAI, 
mmta care;.tia de vive1·es. · LABATUT 

« Deos. guarde a VV. EExs. Quart~Ji-.general no Enge
nho·N'JVO 4 de Dezem bro de 1.822.-Illms. e Exms. Srs. 
preF~dent~ e mais deputados do conselho interino de go
VPJrno.-Labatut, general. " 

O cotttmandante das forças comuJUmcano dia4 a.~ occur• 
rencias do dia 30 de Novembro e pede pl'ovidencias. 

u Illms. e Exms. Srs.-Levo ao conhecimento de 
v v. EExs. as novidades notaveis que occonêrão ne-sta 
avanç~da emquanto fui tmtar das fortificações da·ala es
querda desta primeira liAha de defesa. 

« No dia 30 uo passado, pela tarde, foi atacada uma 
lanr.ha nossa, cartegada de fariuha , por uma barca e um 
barco inimigo, entre a ponta da Saubara e a barra do rio 
deste nome; houve a possível protecção com o fogo das 
nossas tropas ; mas elle não pôde ser tão efficaz que o 
mestre da lancha se não visse na necessidade de despre
gar uma taboa do fundo, perdendo-se a farinha toda e 
indo a lancha a pique, compor tamento que muito louvei 
por imp:lssibililar o inimigo de a ariresal) como preten
dia. Esta foi a par te que o vigario-da Saubara me deu 
vncalmente, hoje, no meu regresso para este quartel, 
accrescentando que tanto a barca, como o barco inimigo, 
sofl'Jt~r:1o algum damno. -

u Na noil e do mesmo aia 30 do passado qnatro-so)da
dos europeus da com rrnnhia de Hell ona pretcndêrão de
sertar par<t o inimigo; mas felizmente até o dia de hoje 
estão todos presos e em segumnça, sendo um gravissi
mamenl:e ferido de balas quando a nossa patrulha lhes 
fez fogo no acto da fuga. , 

" Este enorme crime, que, pelas partes que tenho, e 
revestido de circumstancias mui aggravantes, exige a 
mais prompta punição que sirva de exemplo aos malva
dos e traidores inimigos da gFande cansa do Brasil, e que 
satisfaça p·ón tualmente as ordens do Sr. general em 
chefe ; mas como quanto-mais revestida de so lemnidades 
legaes é a puoição mais tremendo se torna o exemplo, é 
portanto que afastando-me um apice das ordens do 
Sr. general eu \·ou fazê-los jvlgar summariamente por 
um conselho de guerra, e por isso peço a VV. EExs. que, 
sem perda de tempo, fação marchar para este quartel o 
corregedor da ocomarca, para nellc servir de auditor em
quanto cu nomêo um officiaJ superior p,am presidente c 
os mais officiacs para vogae.;. 

Depois de lavrada a se1üença farei que ella suba á con
firmação do Sr. general, c depois executada com as com· 
peten tcs formalidades. Confio que VV. EExs. farão dar 
pressa ao referido ministro, atim de que tudo isto seja 
feito r.om a breviclacte e lega lidade que exigem nossas 
circumstancias. 

u Por ora nada h.a de novo relativamente aos movi
mentos do inimigo, it excepção da presença de um ~ri
gue, e de dizer-se-me que o inimigo se- es tá enlrichei
rando na ilha do Medo, o que me parece de pou:a ou 
nen huma ünportancia. Fico tratando de fortificar e re
força r, como é possível, a costa do Dourado_, e de conli
nuar a forlificaçãq da ponta do Araipc, que se acha bas
tantemcntc adwn tada 

" O cadete João Primo ainda se não recolheu a este 
ctuartcl, e consta-me pelo coronel commandante de 
S. Francisco que não anda fazendo cousas boas, e até te
nho noticias vagas que eUe ten) influído conjunctamente 
com o padre-mest1:c lgnacio Simões no espírito do viga
rio da Saubara para alguns desacer tos, que eu com sub
til prurtencia tra to de chamar á ordem. 

O conselho interino de governo, em fa. de Dezem
bro de 1822, dirigindo-se ao general Lábatut sobre 
as nomeações de commanâanle das forças da villa 
da Cachoeira e de governador de Sergipe, exige 
que se procure o acco1·do uo mesmo conselho antes 
de se fazel'em tars nomeações. 

" I IIm. e Exm. Sr.-O conselllo interino de governo 
desta província recêbeu o officio que V. Ex. lhe l!irigio 
em data de 30 do passado, participando a renomeação do 
sargento-mór Antonio Maria da Silva Torres para o com
mando das forças desta villa e a conseqnente annullação 
da portaria, pela qual V. Ex. investira nesse commando 
ao coronel José Garcia Pacheco. 

'' O conselho não officiou immcdialamente a V. Ex. 
acerca desta nomeação do coronel. Gal'cia, porque descan
sou !!O que diria a V. Ex. o Sr. Dantas, que, de caminho 
no engenho Pilinga, prevenia o conelho a esse res
peito. 

u Em n rdade o conselho interino sPrja inconsequente -
se, dizeuclo, quando V. Ex. nomeou o coronel Rtdrigo 
Antonio Falcão para commandante nesta villa, que V. Ex. 
nomeasse /um outro official peritó e conhecedor das ar
mas de artilharia e caçadores, nada dissesse agora sobre 
o coronel Garcia ; e, não só sel'ia iqconsequente pela 
identidade de circumstancias de ambos estes coroneis, 
senão c 'principalmente porque o conselho desde á sua 
installação recusou até hoje, com todo o conhec.ime~to 
de causa, dar o commando da força desta villa ao aoro
nel Gar«ia, que é tão pouco militar quauto é grande pa
triota. Ou o consel'l10 foi injusto em o não nomear, ou o 
é agora em não reclamar a sua nomeaçfto : tal era o di
lema que se faria em menoscabo da justiça do con
selho. 

« O conse'lho torna a asseverar a V. Ex. que o coronel 
Garcia é um bcnemerilo da província, porque deu o pri
meiro viva ao defensor do Brasil, porque tem muita von
tade de ser util á causa da palria, que elle tem seJ•v·ido 
com quanto pôde; mas V. Ex. bem sabe. que não é•só 
miste1· o ser beoemerilo e bom cidadão para ser empre
gado: cumpre tambem que concorra uo escolhido para 
um emprego a aptidão corr.elata desse ·mesmo emp1·ego\ 
Que o Imperador premêe com honras os bons serviços. 
do coronel Garcia ; nós, pÔrém, o não devemos premiar 
com emprego~, que serviráõ de comp ometter a _elle e 
a nós. _ l 

• « Entretanto, como V. Ex., corresp ndendo á espec
tação do conselho, declara que o seu desejo é desempe
nhar a ardua 'tarefa de que o encarregou S. M. Imperial, 
o conselho para auxiliar, co1'ho lhe cumpre: .a V, Ex. de
clara francamente a V. Ex. que a renomeação do -major 
Silva Torres para o commando geral das forças desta v~lla 
não satisfaz plenamente nem ás intenções de \í, Ex., nem 
ás deste conselllo. 

" V. Ex. e o conselho desejão manter a ordem, evilar· 
choques (embora indiscretos) e ciumes de jurisd'icção•en
lre as paten tes superiores desta villa, e finalmente J).ão 
desgostar o benemel'ito coronel Garcia. Para satisfazér-se 
a isto parece ao conselho que o meio mais efficaz é no
mear ao major Silva Torres commandante das avançadas 
(onde está collocada toda a força que- defende a Ca
choeira} desta villa, e repôr o commando do que é pro
priamente guarniçãó interior da villa, que é quasi ne
nhuma no es tado em que o conselho o Lem conservado 
até agora, parn evitar o que dito fica. 

'' E' quanlo nesta occasião se me olfcrece levar á pre
sença de VV. EExs . pam sua perfeita intelligcnciu, e 
para que possito pr.ovidencini' como bem lhes· parecer. 

'' Deos guardo a YV. EExs. muitos. annos. Quartel do 
Bom-Jesus dél Saubara, l1 de Dezembro ele !822.-Illms. e 
Ex~s. Srs. presidente e mais deputados do conselhq in
termo de governo desta provincia.-Antonio Maria da 
Silva Torres, conn~andante das forças. ,, 

u Deste modo Silva Torres commanda e dirige, como· 
convem , o forte, reductos, baterias e destacamentos cal
locados no rio Paraguassú e costa, desde o Acupe até o· 
Dourado, c os coroneis, que se achão estacionados dentro· 
desta villa rec0bem, como até agora, as ordens immedia-
tamente do conselho e de V. Ex., com o que parece fiéa
ràõ satisfei(os. . 

« O conselho, prevenindo a cooperação de V. Ex. pa:r ~ 
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ão ~til providenr.ia, d-.irigi9 ao coH>nel Garcia o officio de 1 P?rque as fazendas da párte tio sul .daquelle rio commu
copm n. 1 e ao maJor Silva Tones o outro da de n. 2.. ntcão-se com ns do norte desta1 por onde o inimi"O póde 
. Resta agora que V. Ex. aulorise por portada a este ma- atacar a nossa retaguarda. " 
jor. 1'~1 é o aJbitrio do conselho. . . << Rogamos, pois, a VV. EExs. que nos mandem 1'efor-

" F10almente, a franqueza e dt:;mdade com que V. Ex. çar esta comarca, na qual ha falta de tudo, e é prcsumi
t~m fallado ao comelho a respeito das nomeações que vel 9ue o inimigo a não despreze, resenlido da falla da 
fizera de governador de Sergtpl' e commaudante da:iorça muntção de bocca da primeit·a necessidade, cuja falta 
armada desta villa, coufessant.lo que n1io tem conhEci- daqui em dianle lho ha do ser absolnlamento sensível por 
menlo das pessoas aptas de un1 paiz que lhe é eslranlJO, estarem as villllS. della quasi colligadas. 
obrigão o conselho a exigir do V. Ex. que procure o " No caso de VV. EExs. nos fornecerem auxilio por 
a~cordo do conselho e o consulte a!ltes de faz~r nomea· mar é mui providente que a embarcação procure entrar 
çoes taes, o que _parece. tanto mats necf'ssano, q~1antú de dia, trazendo no galope de próa Pm signal das côres 
V. Ex. pelo que diz, e amda por factos, mostra nao ter azul e branca em co~1primenlo pará serreconhecidolJelo 
junto 11 si quem lhe dê as pre_cisas informações; d~ outro 11osso reducto, afin1 t.le não ha~er engano para que passe 
modo V. Ex., na melhor fedo mundo, póde arr1sca1' a sem algum incommodo. 
segurança da província e_compromelter a sua p·opulari- « fi.qu i chegon a nolicia de que os Exms. Srs. doputa-
dade, que o conselho deseJa roborar e suste11tar. dos dessa capital marcha vão a esta villa a cmb!lrcarem-se 

u De?s guarcle a V. Ex. Sala das sessões na villa da para o Hio de .J~neiro ; porém com a chegada do coronel 
Cachoeira, em 4 de Dezembro de 1822.-lllm. ~ Exm. Henrique Plnsson no dia 8 do passado soubemos que em
Sr. general em chefe do exercito pacificador.-Francisco barcavão em Rio ele Contas. O dito coronel demorou-se 
El.esbão Pires de Carvalho e Albuquerque, presidente.- por .falta de vento alé o dia 25, no qual sahio para o Rio 
Miguel Calmon du Pin e 1\.lmeida, secretario.-Manoel de Janeiro. 
da Silva e Souza Coimbra-Manoel .l osé de Freit.as.- " Rogamos, finalmente, a VV. EExs. relevem a falta de 
Theodosio Dias de Castro.-José de Mello Varjam.-Ma- escrevenuos em bom papel, proveniente de não haver 
noel dos Santos Silva.-João Dantas dos Reis Portali. " melhor, e "os dêm instrueções precisas pam reformar-se 

o abuso C()m q.ue suppornõs CI'eadas as duas mencionadas 
junta~, e juntamente as orden& que devemos executar, 
como subordinôdos ao unico governo central desta pro

E' P!Oclamado e reconhecido o S1·. D. Pedro impemdor 
do Brasil np, vilta de Porto-Seguro. ' vinciu, da qual temos a gloria de str pequena purte. 

« Illms. e Exms. Srs.-Parlicipamos a VV. EExs. que 
no dia 1:3 de ' Outubro proximo passado o muito alto e 
poderoso Sr .' D. Pedro I foi acclamado imperador consti
tucional do ltnperio do Brasil nesta villa das Caruvellas 
da comarca de Porto-Seguro e que a exemplo deUa o 
mesmo fizerão quasi todas ,;s da comarca, exceptuadas 
unicamente a do Prado, de diminuta população, e a de 
S. Matheus, uma das tres mais consideraveis della. 

" Sala da deputação 'da villa das Caravcllas, em sessão 
de 5 de Dezembro ele 18:t2 -Illms. e Exms. Srs. presi
dente e deputados do governo provisorio ela pt·ovincia da 
Car.lwcira.-José Simplicio Feí:reira, presidente.-Fran
cisco Vicente Bittencourt, secrelario.-Manoel Domiugues 
Monleiro.-Francisco Alvare-s Tourinho.-Manoel Nuuês 
de Abreu Junior. , 

Officio do miniStro Joaa. Vieira de Carvalho ao general 
Pedro La.batttt, em que lhe faz novas communicaçaes 
sobre os negocias da guerra da Bahta. 

· u Uma tota-l falta dos conhecimentos necessarios pat·a 
a boa administração fez que tudo fosse promiscuamente 
administrado pela camara, membros ele justiça e o capi
tão-mól' da villa, até que a camara com o povo installou 
uma junta de um presidente, um secretario e dons depu-
tados, para administração da caixa mtlitar. · " Forão presentes a S. M. o Imperador os. officios de 

« No dia 17 de Novembro esta mesma camara nomeou, v. S. de 5 e 9 de Novembro proximo passado, tt·azidos 
C?m approvação do povo, uma segunda junta de um pre- pelo alferes Paresi e pelo ajudante de ordens Mamiguard, 
s1dente, um secretario e Lres deputados, á qual deuomi- e pela sua leitura reconheceu o Imperador o desvelo e 
nou governo temporario, do qual somos os membrus, e pene1a · que V. S. empregára, não só no arranjo do novo 
parece-no~ que as nossas attribuições são as mesmas ' governo de Sergipe, como, depois da.sua chegada ao re
d<!que!Ta JUnta primeiramente crea~a; considerando que concavo, na organisação e disciplina da. tropa, e bem us
a_ seu eargo estão as providencias militares para as pri- sim na fortificação dos pontos mais arriscados . 

. soes da guerra e defesa do paiz; que para o bem com- « Muilo tambem folgou o Imperador de vê1· o nobre e 
IDUi'f!, civil e criminal, h a um senado da· camara e seu exaltado rspirHo de que está animado o brioso elliercHo 
presidente, c que para Jazer executar ordens superiores do commamlo de V. S., e o fiel e honrado povo da pt·o
temos em VV. EExs. o governo eren tral da província. vincia; e por extremo sensivel a tanta lealdalle c amor, 

« Esta villa, de mediana população, sem tropa regular manda !lar a V. S. os bem merecidos louvores }Jelo acerto, 
nem miliciana, sendo aliás de por-to mais franco e susce_p- ac lividade e iotelligencia, e ao exercito c povo o seu real 
tive! de vasos de i4 a 15 palmos, por uma emboccaduru agradecimento : a um pela intrepidez e denodo militar; 
de tres canaes, tem posto toda a sua defesa em tres pe- a outro pelo exaltado patriotismo c assignalado sacrificio 
ças de campanha na por la do Trem, c em quatro de igu!ll á sagrada caus:t da independenr.ia do _Brasil, e isto em~ 
calibre e duas de 36 em um reducto de terra, que a ne- quanto não chegão ao seu imperial conhecimento os no
eessidade fez levantar no ponto mais remarcavel do canal me-s dos benemeritos para lhes dar particular testemu
do norte, tendo igual pre..cisão a do sul, muito distante nho e a devida remuneração por taes feitos e trabalhos, 
do reducto guarnecido por um destacam L' Illo, que a praça como já praticou com alguns, cujos nomes poclerão che
da capitania do E:spirito-Santo generosa e promptamente gar ao seu conhecimento. 
mandou em nosso auxilio, constante de 37 pra~as, inclui- « EnLt·etanto o Imperador, em progredimento da de
dos dous officia'es de patente e tres inferiores, duas pe- fesa ela província e expulsão dos novos vandalos que tl 
ças de bater e sómente oito ban·is de polvora. · opprimem, manda por esta occasião remelter a V. S., 

<< Do Hio de Janeiro esperavamos maior auxilio e ar- para supprimento do exercito, novo fornecimento t..!e ar
mamento com munição, e até algum official de patente 1nas, munições e fard<Imento, aflm úe o IHtbilitnt· (l man
maior, e que este fosse brasileii'O, porque os da capilani:1 Ler " dd<· thiiu du prov ind,~ n su<> ltberda dc; e breve
do Espírito-Santo são europeus, posto que parecem in te- meu te terão V. S. e os povos a doce salisfaçilo de v6r~m 
ressados na nossa independencia; porém até hoje não li- surgir nas aguas da Bahia o novo pavilhão do ImperJO, 
vemos ainda resposta. . condu:t.idÇJ pelas suas embarcações do guet·ra, para co-

" Achamos que nós são precisas ao menos 200 armas operarem efficazmeote na inteira destruição do inimigo 
de fuzilaria, e estas reunas, para as repartir Lambem com comll!um, pat'a o. que muito convirá q.ue V. S. lhe faça 
a villa de Alcobaça, nossa immediata pelo norte, a qual uma guena continua, que lhe produztrá a morte pelas 
bem guardada é um grande defensivo para esta villa, bayonetas ou pelas fadigas de repelidos alarmas. 
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,, Jncansavcl o Imperador na adupção das mais eoer- Gomes, e dos mais só sei de Antonio Carlos; os mm·otos 
gicltS provirlllncia~ e soccorros, não só mandou marchar aqui flzerito um-nós abaixo-assigoados-em que pedirão 
tropas da província de Minas-Ger·aes em auxilio dessa, ao consul inglez a prisão delles deputados, porque dizem 
como do Espirilo-Sanlo sobre S. Matheus, parH cortar ao hão de vir no paquete deste mez, que por aqui ha de pjls
inimigo todo o apoio e fornecimento de viveres, e aug- sar para ir ao Rio de Janeiro ; escrevemos para Pernam
mentar as forças do exercito do commando de v. S., r·e- buco para evitar que clles aqui toquem: queira Ocos 
commcndando á junta do govemo da primeira a mais chegue a tempo a par·ticipação. 
am[Jia prestação de soccorros de mantimentos para evitar u Os marotos csperão mais tropa; o cer to é que o Pe-
8 fome, que por• falta de bt·aços empregados na defesa da r eira disse que nestes tres mezes isto se decidia, porque 
pau·ia póde eventualmente sobrevir; c tem o mesmo au- ou Lisboa havia mandar sufficienle tropa, ou ordem de 
guslo Senhor acudido a todos os pontos arriscados do se retirarem. 
Brasil com rornec!mento de arma,; e munições, como u Sahio uma fragata a fazer entrar mantimentos i e 
agora manda para Caravellas, A lagoas e Parahyba. com effeilo têm entrado algumas sumacas com farinha, 

u Além destes soccorros se não esqueceu de que as anoz e feijão i duas destas entrárão hóntem, que ião para 
tropas augmenlão em valor e intrepidez quando com- Pernambuco. 
mandadas por offlciaes intelligenlcs e corajosos, e os po- " De Lisboa nada mais se di.z que de novo seja; fal
vos conlião nu sua segurança quHndo ella é commettida la-se que, com a vinda da constituição, já lá jurada, virá 
a taes militares i por isso e por sauer das circumstancias governo civil para a fazer jurar e. acabar· com esses fac
de Pernambuco, nomeou para governador das armas ciosos governos provisorios; não sei se por isto os ma
desta província o coronel Joaquim José de Almeida, e rntos ainda estão tão insolentes, uem que já se tem ra-
para as Alagaas, onde ordena que se proceda a nova no- pado muito bigode, principalmente depois do dia tl de 
meação do governo civil, o tenente-coronel Joaquim Ma- Novembro. apezar que o padre lgnacio em sua lda.de de 
ri ano de Oliveira Bello. Ouro tenha dito que os de Pirajá levárão uma boa lição, 

u Com e ·tes officiaes e respectivos governos terá V. S. e que não morrêrão nenhum, sim os nossos; isto não 
a melhor intclligeocia e franca correspondepcia para ha- admira, nem o que diz o Negreiros no seu Balua·rt.e, nem 
ver o que julgar necessario e aquellas províncias possão o Maia em seu Semanário, e outros; o que custa a crêr 
fornecer. Postoque os cuidados ~o governo de S. M. Im- é que nos mappas rneosaes não se descontão nem quinze 
perial, e as providencias para repetlir tão atroz inimigo, mortos; mas, meu amigo, que importa se o numero se 
pareção absorvc.r toda a sua vigilancia, todavia lhe não vai diminuincto <i vista da gente, se os lrospitaes estão 
merece menor allenção a desgraçada sorte elos inermes cheios, se tem havido d~sd!! esse dia enterro 9uasi todos 
hal.Jilanles da cidade da Bahia, pelo que lhes faz soffr·er os dias? l 
a presença das desenfreiadas tropas lusitanas, como pelas cc Conhece-se um terror panico em todos ; parece que 
honiveis calamidades, que é de receiar de tropas que se a nossa tropa quizesse elllr·ar podia o fazer sPm mui
não duvidárão manchar no sangue fraterno as homicidas tos sacriflcios, não porque julgue mal das linhas, mas 
mãos: portanto, mui particularmente, manda o impera- pelos flancos que são infinitos, por onde deve entrar a 
dor recommendar a V, S. o maior cuidado, previdenciae maior parte da nossa tropa: bem 7.anga nos tem causado 
actividade em impedir que os pacincos habitantes da ci- uma descoberta que os nossos derão a saber, q,ue vem 
dade sejão saqueados ou insultados pelas tropas do in- a ter aos barris e Tororó, por onde surgirão, que flzerão _ 
famc Madeira em sua relirada, protegendo-os por todos concr os do batalhão 12 precipitadamente, e consta que 
os modos para não cahirem victitua da brutalidade e in- já se pôz uma peça: por esse lugar, com soccorros de 
solencia daquelles barbaros. duas jangadas, podião alra vessar para a praça da Pie-

cc E~pera igualmêole o Imperado.r totla a maior exer- dade dous ou 3.000 homecs. 
ção da prudencia e luzes de V. S. na ehlrada do exercito cc Elles têm feito fossos em seus pontos; agora es\âo 
na cidade, depois da sabida dos lusituoos, que LJ·aba- . concluindo um no ponto de Joaquim José de Oliveira, r 

lbarã por suiTocar paixões, odio e espírito de partido, ·de iodo pata Boa-Vista i não devo omrllir uma circumstan
que antigas alheias inimizades se a!Jroveitão para ,iogan- cia que muito custa a soffrer·._Iofeliz de quem se vê obri-
ças parlir.ular·es, com o especioso pretexto de causa pu- gado a vêr e....... . ' 
blica, e que tomará as m~is promptas medidas de policia • u Os marotos no dia 8 dé Novembro (\.Companhárão a 
para se não commeller abusos, e reine a tranquillidade tropa, e levárão cordas, e conêas, e palmatorils; a tropa 
publica e segm:anr;a individual. foi municiada para Lres dias, e levárão barracas; uns e 

u Do mesmo modo espera o Imperador que na organi- outros prelendião irem entrando e castig-ando a ~seu hei 
saçi10 dos corpos, que furem precisos par a a defesa da pro- prazer; roas, em fim, sahio-lhes a sorte ~m branco; re
vincia, depois de libertada a capital do jugo inimigo, se COJTem agora a novo trama, não tão novo que não losse 
haverà V. S. com moderação, tendo em vista as circums- h a muito lembriido : vem a ser um terceiro partido, que 
taneias de uma província que acaba de soiTrcr uma tão é republicano, que me parece mais para estorvo do nosso 
cruel aggressão, e cuja agricultura estava abandonada e bem se!' do que o seu bom exilo; mas é certo que existe 
que em tudo o mais proeederá de modo que o Imperador e que dizem ha partido no recoocavo. 
tenha de que lhe agradecer e os povos da pro,·incia de 
que lotrv~tr·~Jhc. 

u Ocos guar·de a V. S. Palacio tio Rio de Janeiro, em 
6 de Dezembro de i822.-João Vieira de Car"lalho. 

u Sr. Pedro Labalut. , 

Carla de communicação seC'I'eta da cidade da Bahia para 
Felisberto Gomes Caldeira, a quai este ?·emetteu ao go-
11erno para seu conhecimento. 

" Amigo do cor11ção.-A falta de portador tem demo
rado a repetição das minhas noticias, e depois de ter-llte 
escripto, em consequencia da sua que recebi, não pôde 
tr o. portador, e até temo tentar fazê-lo porque fQci acom
melltdo pelo Rosado, hoje ajudante de ordens cto Madeira. 
Aproveito este par3 communicar-lhe o que posso. 
. ~ Já te~á sabido <JUe sete deputados brasileiros se evn

. drrao, deJxando ns mfernaes côt·tes de Lisboa em grande 
desespc~ação i entre os ditos forão Lino, Barata, o padre 

<c Que desgraça, se assim fõr, porque será o meio 
desses malvados marotos levarem ao fim seus infernaes 
projectos; ora, eu não Lenho-podido ter conhecimento de 
causa, digo o qqe ouço e cotejo das insolentes folhas. ~ 

u O. Faria, da Agua Hr·aoca, é do partido de Lisboa : 
inslallou. Grando Oriente ; deitou parede abaixo e levao~ 
tou um rico templo milçonico, onde são recebidos os 
candidatos: o' tenente-coronel do batalhãp 4° já foi con
vidado, que o disse ao Mell.o, onde eslá aboletado: o 
Maia é membro da L.·. i e Negreiros, que pertenceu ao 
oulrõ partldo, tem se descomposto com o dito Maia, e des
coberto o que póde e sabe.: inferimos que, Yisto a grande 
amizade de Negreiros com Paulo José de Mello, que será 
do partido republlcano; emfim, é uma mistura tal, que 
se não póde tomar pé; a intJ;iga todavia tem subido a 
ponto de, depois da acclamação do Imperador no ltio de 
Janeiro, em 1.2 de Outubro, vio-se José Bonifacio na pre~ 
cisão de pedir demissão, assim como seu irmão Martim 
Francisco, em fins do mesmo mez ; porém a camara, a 
tropa e o povo fizerãó, cada um por sua vez, uma repre-
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sent.,ção ao Imperador para regressarem para seus luga- E' substituido o titulo d!> corpo Legiao de Ilonra do l'riu-
res, ao ·que annuio o lrnperadOI', conhecendo-se a in- cipe Real pelo de Legilio de. H01wa lmpqial. _ 
triga ; e • o. póvo os foi buscar ús suas chacaras, assim 
como a tropa ; e o Imperador, q~1e lambem foi, encon- u o conselho inlel'ino de governo desta província, to
trou-se em caminho com .José Bonifacio ; apeou-se e se mando em consideração o que lhe rr.presenlí1ra o F r. co
abra~árão, o e~sP dia de reconciliação foi Lão festivo roncl Franr.isco Maria Sudré Pereira, encnnegado da 
como o dia 1.2 . Sinto não poder remeLter-lhe as folhas em orgauisação da legião ligeirn, approvada pela portaria de 
que isto ,·i, a~si • • • como outros felizes soecessos do Rio, 23 de OuluiJro des te anno, acerca da necessidade de se 
onue se goza uma felicidade continua. sub>liluir ao lilulo dc...:....Legião de llonm do Principc 

u Antes da chegada elos batalhões 3• e 4" o boçal Ma- L\!'td-com o qual fOra approvada aqnella legião, o novo 
deira tinha mu4ado o hospital para a Gamboa, e lt•go titulo de-Legião de Honra Imperial-all enla à mudan~a 
que chegou a tlila tropa regressou para a cidade, onrle se das circnmstancias polilicas do Brasil; o mesmo conse
conservão. - lho, em norne de S. ~1. o Imperado1· consli lncional, or-

" neqoerêrão os officiaes presos tlo _dia 19 de Fevereir~, de na que de lwje em diante seja rlen•>minadn e conhecida 
que eslão a bordo de. alg_u~s vasos, ~ 1ncommodo que_ sol- a sob redi ta legião ligeira por este ullimo litulo de-Le
frcm, não só da ma pnsao, como rnsultos de marUJ OS c gião de IIonra Imperial-fi ca ndo alterada nesta parte só
difficu ldade de poderem lá chegar seus alimentos. Oes- mente a citada porlari't de 23 de Oulllbro. 
pacho do Madeira: «Os supplicantes devião se l_em brar ,, O rnesmo Sr·. corone l Frauci co J\1aria Sudré Pereira 
,, desses incommotlos an'tes de commellcrem o cnme por assim 0 lenha entendido e fa~;ã executar. · Sala da · ses
" que estão presos, etc . . » sões ua vi lla da Cachoeira, em. !) de Dezembro r! e 1822. 

" O Trislão Pio acha-se já no Hio dtl Janeiro; já r·s- (COill as assignat11ras dos membros ele conselho interino 
creveu, e diz que flreve virá a esta ma lfadada ci~ade; diz de govl' rno .) 11 
que se aprornpla esquad~a: _!)coso _penmtla. Qmzera C[IIC 
v. me dissesse se tem lençao de v1rem Já ou se por ~~~o 1 
esperão, porque corre que entrão, ~ já ha muito assim . 

_ se diz. com isso contamos todos os du1s. 
" Muitos gostos dão as guerrilhas repelidas, porque a 

desesperação nos marotos sohe. a inlinito. l :enho con
r.luido o que me tem occorndo, vou pedl'r- lhe um 
favor . 

" oo melhor modo que putler me aununcie do destino 
daquelle sugeilo que esteve para ir com V. S., assim 
como se tem noticias daqur.lle nosso amigo que tem rno
ràdo em todas as casas da cidade. 

" Recommendações ao escrivão que fez a sua passada 
carta. Nada mais digo sobre assumptos em que tencio 
nava fallar por motivos que m'C embaração por· ora; se 
tiver portador continuarei. Adeus. Seu amigo Jo cora
ção.-André Salazar. 

" Em 7 de Dezembro de 182:.l. 
" P. 's. Dizem que na roça (clwcara), onde esteve o 

conde dos Arcos cavalgaráõ tre.s pe.;as -de calibre 3, por 
dentro, furando as paredes, pelo motivo de lerem os 
nossos vindo até esse lugar, onde agora os esperão. n 

OS INl~llGOS TO~IÃO DU AS ~MBARCAÇÕ~S DE MANTIMENTOS 

No dia 8 de Oezemb1·o o coronel Bento Lupes 
Villas-Boas communicou ao governo da província a 
pe1'mt1nencia do bloqueio dos b;u·cos e canhoneiras 
inimigas, que itnpedia o tt·ansiLo das embarcações 
conductoras de farinhas rle N:azurelh e Mm·agogipe; 
e cada vez mais forte, Liverão o arrojo de se appr·o
ximare)ll no dia 7, em numero de Lt·ezc, á ponta de 
Guadalupe, perseguindo uma lancha carregada de 
farinha e outm com val'ios generos, vinda s de Ca
mamú, pela barra-falsa, abrigadas pelos nos
sos canhões na referida ponta, tomando-as em 
uma enseada ; e fazendo desembarcar ur:na por
ção de homens, passárão por tcna a accommetter o 
destacamento, que; sendo inferior em fot·ça, depois 
de uma pod1ada resisteilcia, ahQildonou o ponto, en
tranhando-se pela ilha, aLé que se lhe reunisse mais 
tropa do Bom-Jesus para expellirem os inimigos, os 
quaes, depois de commetlerem t•ouhos e praticarem 
as hostilidades que pudet•ão, rcembarcár·ão e se fo
rão refugiar na ilha do Medo, levando corusigo as 
duas lanchas apt•isiouadas, e o cat·Luxame e polvora 
que enconLrárão no redncto. 

A escass~z de genet·os continuando, pedio o coro
nel Villas-Boas pt·ov~dencias ao governo . 

., 

Carta imperiul. 

" Presidente e deputados do govemo provisorio da 
provincia de Goyaz.-Amigos. Eu o Imperad-or vos envio 
muitto 'andar. Sendo-me preseutes os- males que tem 
resultado da arbitraria divisão dessa província em uous 
governos, com ã iDstallação do qne se erigio em S. João 
das Ouus BaiTas, procedendo desta erecçiio (q ue não 
póde justifica r-se com os allegados motivos dos úespolis
mos do ultituo govemador-, nem com a nisLHncia daquolla 
camara á capital) funes tas' rivalidades, desobediencins e 
mui damuosas falta s na administração da jllsliço, a que 
cumpre dar prompto e providente remedio ; e conside
rando que a installação de um novo governo, legal e es
colhido pelos co llegios eleilor11es, lcgilimos representan
tes da vontade do povo, -é indispensavel para se conseguir 
a tranquillidade geral, pondo Lermo ás desor·dens e par
tidos, que são consequencias necessarias da sobredita 
divisão da provincia em dous governos, quando um só é 
sufficien le, alleota a ex tensão do seu lernlorio e sua di
minuta população: hei por bem ordenar· que os eleitores 
parocbiues, congregados -nas cabeças de districlos, se
gundo o meu decreto de 3 de JunlJo do presente anno e 
instrucções a elle annexas, passem immediatamentc a 
nomear uu1 gove rno provisorio, composto de presidente e 
cinco membros, cuja apuração se fará pelo mesmo me
thodo co m que se apmão as nomeações dos duputadus 
para a assemhléa gera l na <;amara da capital, a qual logo 
llr e tlará a competente posse, ficando pertencendo a este 
novo governo provisorio a autoridade e jurisdicção na 
pane civil~ economica, adminis lraliva e . policial, que 
exercerá como uma delegação do meu podet exe~~livo, 
segundo as IEJ is existentes, o que me pareceu pal'llclpar
·vos para vossa intelligencia e prompta execução. Escripla 
no palucio do Rio de .Janeiro. em iO iie Dezembro âe 
1.822.-hiPERADOR.-.losé Bonifacio de Andrada e Silva. 

I( Para o presidente e deputados do governo provisorio 
da provincin de Goyaz. n 

A camara municipal de Porto-Seguro commu.nica ao go
verno da Oachoeim a rebellião dos indios, excitada 
por eumpetts conlra a causa do Brasil. 

" lllmg c Exms. Srs. :lo gcvrrno provisorio.-Partici
pnt iiOS ., VV. EExs. que os iudi<JS da 1illa clr> 'l'ranco,.o 
estão inteiramente em rebelliiio, sendo cabeças os capi
tães Lourenço Borges, Floriano Corrêa e José Pereira, 
cujo movimento consta-nos ser prouucção de alguns eu
ropeus, e de sorte ~lgu;'Da querem o adopta~lo systema 
do lmperio do Brasil, tmpugnando o cumpnmento elas 
ordens que se tem daqui enviado paras~: acclamar Im
perador constitucional o Sr. D. Pedro I. 

" Nos dias 1.• e 8 deste corrente apparec~r·ão Lodos ar-

L-------------------------------------~--------------~ •1~------------------~--~ 
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mados, amea~;ando muito sangue no caso de se efTectuar 
a açclamação de S. M. Imperial, e fazemlo positivos in
sullos ao vigario Jacintho de. Freitas, que é o unico 
daquella villa interessado na causa commum; em cujas 
cirr.umslancias supplicamos a VV. EExs. determinem o 
que devemos obrar. 

u Dcos guarde ·a VV. EExs. muitos annos. Besidencia 
de Porto-Seguro, 10 de Dezembro de 1822.-Illms. e 
Exms. Srs. do governo provisorio.-Sebastião Borges da 
Purificação, presidcure -4ntonio Joaquim Moreira de 
Pinho, secretario~-Antonio Gonçalves S. Thiago.-Ma
noe_l Bernardino Borges de Menezes.-Vicente Ferreira' 
Ramos. , 

,, 111m. e Exm. Sr.-Os emigrados da cidade r.ontinuão 
a chegar, e hoje tive cartas, gazetas e uma porção de re
medios. Das cartas e gazetas que tive rcmetto a V. Ex. 
duas e um semanario, e as mais gazetas hei de mandtlr 
amanhã, depois de as lêr, o que me é preciso para estar 
ao facto do qne devo fazer. 

u As nossas guerrilhas são em parte convenientes 
para conservar o inimigo em desasor.ego, e.ao mesmo 
passo prejudiciaes quando .mal administradas ; servem 
unicamente de#prevenir aos malvados para gnardar pon
tos ,que não ~:onhecião, como o que. acontece na roça de 
Cardos as, de que 1; ão lazião caso, e onde já asscsstárão 
peças, depois do ultimo ataque que sofTrêrão pela tropa 
do meu comtnando. 

u A' vista dtt escola que os meus endiãbrados irmãos 
vão tomando para melhor se defenderem, em consequen
cia de parciaes ·ataques, tenciono não estimula-los senão 
pelas estradas mais francas, evitando absim que 'hajâo de 

. conhecer a brcxé\ de que rne hei de servi-l· para me apre
sentar na cidade em corpo c alma, logo que V. Ex. assipl 
m'o ordenar, e o que eu supponho deverá acontecer, ao 
ponto de se augmentar a. nossa força com a chegada da 
tropa, · que V. Ex. espera uo norte, para não darmos 
occasião a que os diabos dos meus irmãos rcceblto força 
de Portugál. · _ 

• u Uma das duas c!lrtas que euvio annuncia preparalo· 
no de esquadra no RIO a favor dos bahianos, ,dos quaes é 
V. Ex. general eQ:J chefe; e eu, que sou uatural de Mi
nas-Geraes, soldado, soldado e soldado pi·ompto, soldado 
observador das ordens ele V. Ex. para marchar e bater a 
cidade, no momento de receber ordem p·ara o fazer, não 
receio artilharia na. roça de Cardosas, nem mesmo em 
outro qualquer ponto de que se qucirão servir os inimi
gos, por isso que sou mais mestre do q.ue elles de todas 
as entradas e sabidas da cidade, e só o que desejo é que 
V. ~x., . quando d_v norte receber tropa disciplinada, me 
qumra mandai' mats 200 homens, e deixe os meus irmãos 
por minha conta. · 

" E' natural que se amanhã me não fôr entreter cum 
as trincheiras inimigas não passe do .outro dia, mesmo 
porque me convem conserva-los occupallos uos pontos 
que estão guardando. 

t< fl~ntem disse ~ V. Ex. que tinl1a sufficiente pon:ão 
do. ~m:wha para mtnha tropa; porém. como o vento sul 
conl mua, .e por este motivo as lanchas não podem ir á 
Torre e amda manos voltar, receio sotrrer alguma falta 
em con~equencia do que peço a V. Ex. que sem clemon: 
me_ qumra n;tandar trazer a farinha que puder, e para 
mais preve~u~ a falta de um gcnero tã_o-preciso agora 
s~gue o capllao Barre~o pa~a apromptar tres carros, que 
hã? de chegar amanha ao Engenho-Novo, para trazerem 
fannha. 

u O me.snio capitão Barreto tem uma escrava sua, de 
nome Fel!sberta, qu~ se acha na fazenda do Carmo por 
havei· fugido ha quasi um mez ; e se v. Ex. me fizesse a 
graça ele a mandar entregar eu seria a v. Ex . muito 
obi'Igado. 

u D~os guarde a V. Ex. por_muitos annos. Quartel das 
~rmaçoes, 10 de Dezembro de 1822.-lllm. e Exm. 
Sr. general .co~1manda~Le em chefe do exercito N. 1. -e 
P. desta provmcw.-Felisbel'Lo Gomes Caldeira tenente-
-coronel commandante. n· ' 

• 

Decreto de U de Dezembro mandando sequestrar_ os ben$ 
dos subditos de Portugal. 

u Send_o_ bem paten_tes os escandalosos procedimentos; 
e as hostilidades manifestas do governo de Portugai con
tra. a libe_rd~d'é, 21onra e interesses deste Jmperio, por 
caviio_sas InsmHaçoe~ - e ?rdens do congre~so demagogico 
de Lisboa, que,, vendo mfrutuosa a hornvel idéa de es
cravisar esta rica e vasta região, e seus generosos habi
tanl.es, pretende opprimi-los com toda a especie de ma
les e. horrores da pe1 fidia, e t!a guerra civil, q\]e lhe tem 
suscitado seu barbaro var.dallsmo; e sPndo um dos meus 
principaes deveres, como Imperador constitucional e 
defensor perr>etu~ . dest~ grandioso Imperio, empregar 
todas as mmhas dihgencws e providenciar com as medi
das· mais acertadas, não .~ó para tomar efTectiva a segu
rança e respe1tavel u deles~ do paiz, pondo·o ao abrigo 
de_ - novas."' _rlr.,~esperadas tentativas de q~1e possão lanç~r 
mao seus mimlgos, mas Lambem para pnvar quanto seJa 
possível aos lí.abilantes daquelle reino, que çontinuão a
fazer ao Brasil úma guerra fratricida, clos meios e recur
sos com que intentão Lyrannisar os m.cus bons e honra
dos subditos, para manterem seu pueri l orgulhú c fan
taslica su.perioridade : hei por bem ordenar que se ponhão 
em efTectivos scquestros: . 

u 1.." To~las as mercadorias existei!tes nas all'andegas 
deste Irnperio e pertencentes aos ~ubditos do reino de . 
Portugal. 

« '2." Todas as mercadorias, ou a sua. importancia,. 
que existirem em poder de negociantes deste lmperio. 

" 3 . . , Todos os _rredios l'll~ticos e urbanos que !lSlive
rem nas mesmas Circumstancias . 

« E 4•, finalmente, as embarcações, ou parte dellas, 
que pertencere!l1 a negociantes daquelle reino, sendo, 
por~m, . exceptuad_as deste sequestro as acções do banco 
naciOnal, ~s das casas de seguro e as da fabrica do feno 
da villa de·sorocaba. . _ 

u José Bonifacio de Andrada e Silva; do meu conselho 
de Estado, ministro e seâetario de Estado dos negocios 
do 1mperio e estrangeiros, o tenha 'assim entendido e 
faç-a executar com os despachos necessarios . Palacio do 
1:\.io de Janeiro,. em f1 de Deiembro de 1822, i•"da i'fi
dependencia e do Imperio (Com a rubrica de S. M. Im
perial).-José Bonifaeio de Andrada e Silva. n 

O mttJ:or Antonio de Souza Lima~ vendo-se em apuros, 
pede providencias ao govern . 

u Eu me vejo sacrifi~ado .no meio de hma guatmição 
de i .000 homens1 pa_ssando, como agora, seis dias sem 
ler .que lhe dar a.comer, ~ sendo elles precisos para o 
sery1ço da defe~a da patria são p.rivados de Lodos os 
meios de bust:arem a sua subsistencia e nesta terrível 
desesperação err: que. elles e eu nos vêm~s·, não sei o que 
d~vo ~brar ; nao sei na verdade coll1o é possível 'impô r 
le1s militares a homens a quem falta todo o mantimento; 
elles clamão, e eom razão, contra mim que em todos 9s 
lugares se dá arratel e meio de can1e 'a cada soldado e 
que . aq1.-1i apenas se lhe dá um sem o auxilio de feijão, 
toucwho, an:oz, como _áquelles, e isto sempre tarde, e ás 
v~zes nem I~so ; asSIJ.ll. V. E_x. haja de dar é!,S providen
cias que as CJrcumstanCias exigem, prescrevendo ao ins.., 
pector das munições de hocca tempo certo, em municiar
nos, e com nu.tnero sufficienle de•gado e mais mantimentos 
para uma tropa, que ~e· tem feito pelo seu comporta
mento, soffrimento c patriotico desvelo merecedora de 
lodo o gen'ero de soccorro. ' · ' 

<< Eu estou na verdadeira intelligencia de que o Exm. 
gover~o- ha dado as providencias necessarias, e que tal
vez o mspector, por não attender ter sido demasiado pe
queno o gado que tem mandado, tenha dado lugar a esta 
tão notavel falta. 

<<. Deos guarde ·a V. Ex, QuatJel de Itaparica, 14 de 
Dezembro dê 1822. -Illm. e Exm •. Sr. secretario interino 
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do conselho de governo da província da Bahia mguel 
Calmon du Pin e Almeida.-Antonio de Souza Lima, sar
genlo-mór command ante. ·, 

O genel'iÜ Lab·'ltut , em 14 de Oezemb 1'0 rle 1822, 
responrlen•lo com ai ti vez i nconvenirnte á· reflexões 
do conselho interino de govet'nO ela p1·ovincia sobre 
a no111eaçii.o do co!'onel José Gaecia Pacheco. pa1·a 
commundante militai' ela villu dn Gachqeirn, o fez 
do sPgninte mod0 : 

poticos e tyranuicos, já fuzilando ·oldado c pai a
nos, e já caslig<llluo off1ciaes, e i to em prr,·eder. 
conselho de guEH'I'U, mostrando-se em sua p1·oOs~ào 
IUedi•JCt'e ~eneral. 

Além de outr·os pontos de ac1· 11saç~o, t'rz srntir 
" governo da Cachoeira a Sna 1agrstade 'I ue o ge
neral Labatut, enconll·ando grande qunntia rle di
nhciru em ouro e pr·ata no engenho:; dos 1'eixei1•as 
Barbosa$', calculado em 300:0008, o con~ervava 
em seu pode1•, recusando enLt·;u· com ellc para a 
thesoul·aria elas tropas. 

S.en•lo de muilo alcance as qucix11s do govemo 
da Cacboei1·a, enlt·ego ao leitor as f'or·1naes palnvr~ 
do governo no scgLÜnle offlcio, que elle tlirigio á 
sua dep utação. 

« lllms. e Exms Srs.-Tendo sido nomeado pelo nosso 
Imperador para defender esta provin~ia elos inimigos que 
a opprimem, eu não coni.J.eço uma pessoa acima de mim 
para conLI'ariar as minhas o1·dens no Lendenle á noilicia, 
por .i'so todos os milita1·es da i', 2' e 3• linha, a que 
chamuo ordenanças, e que no estado aclnal de goerra se 
considerão armados em defesa da patria, e tãõ sujeitos á « lllms. Srs.-Não semlo pOSiivel dirigir a S. )1. lm
minb;L autoridade, e uma vez que esse conselho reco- perial uma nova •leputação para o felicitar pela sua 
nhece Sua Magestade como rmperaclor constiLn~ional do acclamnção e desejada ascençflo ao Lllrono i o~t p e l·ial e 
.B1·asil, não deve nem levemente se apartar deste princi- constitucional do Brasil, traosmitlirnos a VV. ss. ll in
pio; aliás ell me 'erei nas cireurnslancias, \'islo que não clusa curta de felicitação do conselho interino oJe I"OVel·no 
ba tempo na crise perigosa em que- nos achamos consli- desta província, de ql\e VV. SS são dignos membros, 
Luirlos de representar e espr1·ar decisão, lle lançar mão I p;;ra em deputação u api'I'<P nlarem a S. 1\1. Imperial. 
da mmha allegada legiti;:na auto1·idade, e destrui!· de nrn << Nesta me ma occasião o conselho interino otTerece 6. 
golpe todos os obstaculos e abuso . · ~ consideração de :5 Ex .. o ministro e secretario de Estado 

« E' por is~o qlle scienlifico a VV. EExs. que , uma vez dos negoCIOS do Impeno para levar ao o,lto conhecimento 
qne nomeei o coronel José Garcia commandanle da força de S. i\~. o Lmperador negocios gn"es e da maior Lran -
a1·mada, este, na qualidade de meu delegado, é o unico cenden~w •. como seJam : _ . 
que deve dar o santo, inspeccionar trem, e commanclar <I Pnme11·o, a no~ea(,'aO de o~vtdores para as comat·
milicias, ordenanças e tudo que está em •armas, como o cas. de l.llléos, erg1p! de ~l-1\c.I e Porto-Seguro, vagos 
corpo- cívico, uma vez que elle aprende-exercício e ar- ou ll!'pedrdos pelas razo~s ollereCidas a S. M. Imperia l, e 
ma-se aliás é mi>cellanea de autoridades e nasceráõ uão 1gnoradas por VV. ss. 
abuso;, e a minha auloridalle serú menoscabaua. Isto é << Segundo, providencias instantes sobre os presos eu
sómenle emquanto a província eslá invadida e occupada ropeus portuguezes mel.lidos.em pr.ocesso, e transportados 
por t1·opas inimigas; depois S. M. rmperia l decidiJ'á. a_ Pernambuco P.Or motivos unp~nosos e ~e facil concep-

" Portanto, quer seja decantado o governo da força çao, e bem assun sobre o des.ttno e apphcação dos bens 
armada, quer não seja, eu assim o Lenho obrado, e por dos. mesmos presos, e dos em1grados do recop~avo- para 
isso olharei como uma resisLencia ás minhas ordens e a c1datte por causa da acclamação da regencta de Sua 
disposições tudo quanto em contrario VV. EExs delibe- Mages~ade. 
rarem; e protesto desde ja pelas LorLUI'as e prejuízos que <• Terceiro, d~~laraçã.o. de que ficam demitLidos de 
po~são acontecer, nascidos desta contra disposição qne cu seu~ empregos crv1~ e mtllt.~res aq~elles europeus uu bra
tanto estranho e de que tanto me offendo; por isso silei~os que nolonamenle Lentál'ao contra a causa do 
mesmo que, sendo eu milita'' (que, segundo a opinião ge- .Brastl. . . . 
ral, mais propenso <10 rle~polisrno), não Leu h o feito nada 1 . " Qua1·to, resLa~elec1meu1~ da o~o~em nas . v.IIIas do 
con11·a ' a vontade de VV. EExs.; antes o COIISulto e não Livramento de Mma~ do 1\10 de COI~tas. e Ca1111~, que 
me metlo no governo civil da província. I mnda f~zem econom1u separada da la ·1 tl!a provlllcml, 

. 
1 

. . accrescendo de mais que se al'l1a agora mui ai Lanada em 
" Resta, p01s, 1armomsanno-nos como ante~, abnr o·10 •I Contas 0 pai'Ll'do eu 1· petJ cu ·' - lé r I I . 11 . L.· l\ '" ' ' o • L e J<< pe!'SI'gue aos mao c a sos pune onoles, e •.. com os o lOS na paI la, ' I.JI·asileiros, mmlos dos qnaes hão emigmdü para aqUI 

c~ldarmos mutuamente .em a~x1~1ar seus ]us.los. e~forços . ! " Quinto, a prompta remessa das peças uec:essarias 
So d&St~ ~odo con!J~cel á. 0 .B! a. li 0 ~~sso P•llnot.ISI~~o, e para as officinas de fieira e cunho da cas~ da moeda, que 
a so1;~ 1 ai~ la da naça? .b 1 aJIIIc~i a ~·11 do nosso ,tu,usto ainda se prepara, assim como a novas ordens nccrca do 
Impe1 ctdot , a noss~ feliclda. e e' moi. valor, typo e peso da moeda imperial, porqu;~ nto já não 

" Deos guarde a VV . EExs. Quartel-general no Enge- é possível usar-se Llo antigo typo depois da acclamação de 
nilo-Novo! 14 de De~ernbro de 1821.-Uims. ~ Ex~s. S. 1. lmpel'lal, e- já perdemo a esperança de se puder 
Srs. pre~1clente e mms deputados do conselho 1nter1no agenciar aqui as peças sobredi1as. 
de governo.-Labatul, ge.neral. " I " Sexto, a lmmediata organisação ele um outro governo 

! provinc1al, como já se lhe rogou, por não ser possível 
O GOVERNO DA CACHOEIRA QUEIXA-SE AO IMPERADOR DO ~ adlllill!slr~r-se bem esta província por l.neio .de Ulllil as-

GENt:RAL LABATOT semblea L~o numerOsa ~omto o cous~ll10 mtenno, a quem 
falla demais a necessana força e solidez. 

. · · . 1 L , « Selimo, a urgentíssima e absoluLamenh• precisa re-
A resposta mconvemente q~Je ~ generu. ahutu~ messa de uma esquadra, mais armamento e munições, e 

ma~dou ao gov~rno da ~ruVIIlCJa no . d1a 14 f01 : ainda alguns generos tle grande consumo na gueiTa, 
multo mal receb1da e mottvo de " raves desgosto:, como papel e panuos, e das tropas das provinciasconvi
e pelo que o mesmo governo, entendendo quet- zini.J.as, porquanlo é já chegada (rto dia i2 do corrente) 
xar-se elo general, escreveu á sua depulaçilo no Rio 1 terceira exped.içlo com. balalbõe~, . LI'U IIsporLaclos em nm11 
de Janeiro, mandando-lhe a ca1·ta de felicitação que fra~ata c mu11os n v1os, e (d1zem) commaoda!los por 
dirigia a Sua Magestade pela sua acclamaçào e as- Lu1z do 1\ego, p~lo que acha-~e a força portuf(neza de 
cenção ao tbrono do Bt'asil e a incumbencia de ou- terra ylevadu a ma1s la I vez de 5. 000 ho10~ns, e. u de mar 
, · d ri ll . · t d .· c1·esc1da ao numero de H ou 12 vasos, 111clus1Ve a náo, 
.ro.s nego01os, sen o um e es a respe1 n · as attll- 3 grandes fragatas, 4 corvetas e 3 brigues, pelo menos; 
bmções do. ge~era~ em c h e~ e das f?r~JaS em operações, 11 isto ao passo qnc o nosso exercito parece não estar or
que, alhew as lew do paiz, se Ltnba tornado supe- ganisado, que os pontos de beira-mur se achão mal for
rior ao governo da provincia, e praticado actos des- tificados e guarnecidos, que o numero das canhoneiras, 

6 
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lanchões o !-Hrcos armados F e hão mult iplicadõ, e se na província, liscalisar o dinheiro achado, verdadeiro 
achãu tripolados o:um escravos alliciadl'S c chamados pelo mimo da Provid.encia; porque o general Lem acinte
infame Madr.irH, que os tcr.1 armado contrn sr ns senho- mente tratado com arre desprew e asperas ordens aos 
1·es; f)UP.. finalwentt•. ~e ar.hu interrfplada a comrriuni- cidadãos que se podem dizsr principaes fautor~>s da accla
r.;u;ão por mar r.om o ~'XPrcilo r o necessario commt\rcio mação fie 5. M. Imperial sendo o seu já conhecirlo plano 
entre a~ villas ''' arillm~s , 1·areridas urnas, como sabem, atlribllir a si, e ~ómenle. a si (ridícula ambição!) , tudo 
dos grnf'l'ns da~ ontnts. _ o que se lia fpito a hem da salvação ria Bahia : porq11e o 

u OilaVIJ, a indispensave. l dPc lnração (o qne importn á -general tem tratado no r.onselho interino com a maior 
salvnçiiO da r.ada vez mais inleliz c Sl:\mpre m<llfadada Ba- nisriplina, n1andnndo-lhe dizer por seu ajudante general 
hia) dns atu·ih<JiÇÕPS dn general em chrfe do exe1·cilo que Linh a r.arta branca, não se dignando de apresenlar
pac.ificaclor: ~e é general de toda a província, como os lhe as instrucções que recebêra de::;. M. Lmperial, nell!. 
antigos bnr.l.ás, tlll só das tropas reunida> 110 exercilo; e tilnlo algum que pmvasse a sua identipade, e limilan
se é supt>riur ao govl'mo provincial ou. independente do-se apenas a mandar -lhe uma COJJia da carta régia de 
delle, ou a elle sul•ordioado, porqu anto o general LaiJa · 9 dé Julho, dirigida á junta provisoria dn Bahia, accres
mtlem estendido u seu poder militar a toda rt provinria . cendo a isto, 11 o qne é mais, qu<', dize11do que lhe man
ttlm exl'l"cil.lo funcçõcs privativ01s do poder civil, e te111 já rtasse nm delegado para most,·ar-lho as instrucções que -
prejudicado assás a causa qne tão briosamen te havemus trouxer.fl, e m;wdando o conselho interino como tal R'O 

defencliclo e defendemns, eom aclOs arbJLrarios e rlespo- tenente-coronel Felisberlo Gomes, a resposta foi fazer 
L1 cos que cliei 1·ão a Lyranuia. marchar o deiPgado. p11.ra Itapoã, e. nada mais: porque o 

u Nao sendo possível ao nonst'ilio interino offerecel' genen1l não. l~.m vi~ita~o os pontos do ~eira-mar, á ex
neslu occasião a 5. 1\1. lmpe1·ial os documentos prohato- tP.pÇflo de Pll'aJa e_llapo?~ para traÇitr u hnha de defesa e 
rios elo máo r•rocedimeolo 11o brigadeiro Lab3 tul, que, c!11dar nas operaçol's mthtares, ao passo que sem conhe
soiHe estra11ge ll 'tl a respeito ele nossas leis e costumes, é c1mento-de causa maneia marci.Jar para o exerCito astro
,fespulico, tigeiro, e, pelo que tem nH•Slrado, assás me- pas que .guarnec~m estes mesmos pontos, de1xan<1o-os 
diocre general, 'reser\'a remetlê-los em outro correio que enfraquecl?os; porque o pener~l Lem nomeado comman
partirá m·stes dez dias; entretan to previne desde já a dat~Les m1h.lares para as vlllas1 mdepen~erlles 110 guver.no 
vv_ SS. e lhPs l'ncummenda, como a interessados no c1v!l, e ale ordenando que nao ?bedeçao ao conselho m
IJem ser da llabia, e obrigados como nós á prolecção dos lermo, debaiXI• da pena d.e perdime11Lo do poslo; porque , 
bahin11os, que, logo que esta lhes s~ja entregue, não ces- o quartel-general Le~ auhcos, validos e empregad•JS, qu.e 
sem de implorar inslantemente a s. M. lmpt'rlal a irn- são réos ante a up1mao uos povos, .POI' serem pouco am!- _ 
medi11lã remoção do general Labatnl e a nomeação do. gus da causa_ d? Brasil e desacreditados a mullos respei
Lenenle-genera l Corado, ou oulro bom official brasileiro, tos i porq~e, ~1nalmenle, o general Lem colhdidO com o 
para commandar a nossa força e CUIT da nossa defesa. conselho mle~mo, nomea~do com~a!ld~nl!l da força ar

mada 'desta vJIIa, com ilhmllada JUI'ISdJCçao e mdt:pen
dencia do conselho, ao bom cidadão, mas simples, igno
rante e imbecil, coronel José Garcia Pacbeco, e só porque 

. ti A nossa boa paLJ·ia acha-se em perigo imminentis
SJmo. Ao passo que a força mural do inimigo Lem cres
chlo com as repelidas ex pediçõlls, qu e inculcfw aburrdan
cia, ordem e energia em Portugal, ·e que a sua força 
physica tem augmentado consideravelmente, da nossa 
parte a força physica está quasi llO mesmo pé rle desor
ganisação, f~lla de ílrmamenlo necessario e de munições, 
e a nossa torça moral, essa ancora qu e só de per si -nos 
ha susten tado, acha-se conrussa e enfraquecida pelos 
abusos de poder do general Labalul, isto é, porque o 
general {em arcabuzado paisanos, sem Ogura de juizo i 
porque o general Lem fuzilado soldados e casli~ado com 
deshonra officiaes, sem preceder conselho de guerra, 
apezar de serem nomeados dous auditor<'s para o exer
Cito, sendo a vontade de S. Ex. o regulamento e a lei; 
porque o gei~eral tem ~rendido arbitrariamente a cidH
dãos benementos da causa, fazendo-os ir a'b seu quartel
general no mew de escollas ignominiosas ; porque o ge
neral maJjdou por uma portaria tirar da cadêa da villa 
ele ~· FJ:ancisco e fuzilar immediatamente um prelo, preso 
da JUSlJÇa e en1 processo judicia l, por ha\'er assassinado 
a seu senhor, só porque o filho do morto foi ao <lllartel
general que1xar-se do réo ; porque o gene1·al, pôr outra 
porta n a . ou ordem, man dou sobrestar no progresso das 
causas lo!·en.ses, que co rrião em juizo contra um capititO 
(Pedro liii.Jeii'O), qua se acha no exercito; porque o ge
neral mando~ barbaramente metralhar 52 negros, apa
nhados em qmlombo com llexas e espingardas, ao mesmo 
le~po que está orga~Jsando e disciplinando uma corupa
nlua de ncg ms, ate afn canos, escravos dos Teixeiras 
llaroosas ; porque o general tem c·om esses desposlisrnbs 
derramado o terror em toda a província que pensa e pos
sue, uilo se podendo ninguem julgar seguro e temendo 
cada um ser fuzilado . incontinenti ; pqrque o general, 
achando gn•ndt quantidade de dinh11i1·o <le ouro e prata 
enterrado nos engenhos dos Teixeiras Barbosas (europeus 
ricos, .quo fugirão pura a ciualle quando se acclamuu a 
r~genCJa de Sua MagesLade) , dinheiro que' muita gente 
V~O medtr-se fts quartiiS, C qu e lodos calculão, Lermo mé. 
d10, em 300:000$, não o tem até hoje dado á luz; nin
guem babe a sua quantia ; chama-o o vellocino, e recu
so u mel ter ulgurna porção de ll e na lhesouraria geral <las 
Lropus, como lhe lJedira o conselho interino, represen
tando-lhe quanto convmha, á vislu da falta de uumerario 

o consel\lo l'eflexionou moderada e houestamenle, dirigia 
conselbo o offlcio incluso por copia (unico de muitos que 
nesta occasião se faz subir á augusta presença do Impe
râdor), pelo qual conheceráõ VV. SS. que nunca o Ma~ 
deira tratou assim' a juula da Bahia. Tal comportamento 
faz ajuizar mal até da fidelidad e que o general ha jurado 
a S. M. Imperial. ~ ' 

<I Este é, Srs. deputados, o Lrisle quadro que nos offe
rece a nossa infeliz patria; por elle conbeceráõ quanto é 
mister que S. M. Imp"rial dê com a maior celeridade a.s 
providencias que lhe requeremos. O zelo patriolico, acti 
vidade e dever, igual ao nosso, com que VV. SS. instaráõ 
ante o Lhrono imperial por tudo qu_e interessar a esta 
província, aflanção ao conslho interind que VV ~S. em
pregaráõ todos os meios conduceates <o sagraâo fim de 
salvar a Bahia ou de uma insupportà\rel dictadura, ou 
(terrível idéa I) de uma afrontosa anarcbia. -

u Deos guarde a VV. SS. Sala elas sessões na vi lia da 
Cachoeira em 1.6 de Dezembro de -t82:.!.-Uims. Srs . 
Dr. Francisco Gomes Brandão Moulezuma e Sirnão Gomes 
Ferreira Velloso, depUlí!clos pelo conselho interino de 
governo ante S. M. imperial. ,

1 
u P~ S. Depois de se haver cerrado este offimu chega 

agora mesmo noticia de um outro aclo tão arbilrario, 
como escandalo o, do' ganeral. F. fez um requerimento 
ao general Laha tul, em que lhe diz que o seu escravo F., 
preso desde Maio nas cadêa~ da _vJIIa de Santo Amaro, 
por haver raptad-o uma mulalmlla e ter leito uma morte, 
deve ser pu11ido por S. Ex. com pena capital; o general 
põe-lhe o despacho seguiu te : , 

. ti O commandanle de Santo Amaro, provando-se o 
t1 crime uo escravo do supplicante, o manue l'uzilar. 
tr Qual'lel-general, 27 de Novembro de 1.822.-Laballll, 
<• general. " 

ti Onde irá is to parar ? ... -Francisco Elesb\jo Pires de 
Carvalho e Alhuqu erque, presideute.--;-Miguel Calmon 
du Pin e Almeida secrelario.-Ant.onio Jo'é Duarte de 
Araujo Gondim.-Manoel da Silva e Souza Coimbra.
~lanoPI José de Freilas.-TheodosJO Dias de Castro.-José 
de Mello Varjão.-Manoet dos Santos Si~va.-Joào Oanlus 
dos Heis Porlate. n 

I I 
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E' preso no dia 17 de Dezembro de 1822 o capitao-m6r 
lJl anoel 8 mto. ~ 

" llemc tto preso á pre~ença de VV EExs. o capitão
mór ~anoel Bento .da S1lva. Gu imarães, acompanhado 
pelo aJ.udante Antomo P1nhei~O de Almeida, que foi 
o officwl a quem encarreguei ~sta diligencia, e que 
coni'IUIO com todo o-segredo e exactfdãe sem que losse 
insultado pem se commettesseru desorde:1s, no engenho 
de S. BernarrlQ, onde me denunciárão ~e achava e foi 
tirado de um gavetão de uma comrnoda. ' 

u Este official é dig.no de todo o louvM, porque entPn
deu multo bem as mmbas ordens, e me ajudou a conter 
o_ furor popular com que s~ pretendia insultar o prrso, 
uao obstante eu tomar a dehberaçflo de o conservar esta 
no1t~ no meu quartel com uma grande guarda, e faLê-lo 
segm r sem rumor ás 3 horas da matlrnaada 

" O denunciante. foi u~ e'cravo elo mesmo c.apilão
mór! chamado Jose Franc1sco da Trindade: que agora, 
~·ecewso da senhora, nfto qu(lr sahir do ruen quarteL e 
Já se chama forro~ DeseJO que VV. EExs. me deLerminem 
o que devo fazer ;1 este respeiLo . 

u l>eos guarde a VV. EExs. Quar.tel de Nazareth, f7 
de Deze mbro de 1~ 82:.! - IIIms_ e Exms. Srs. do conselho 
de governo desta proviucia.-Salvador Pereira !la Costa 
coronel com ma u~ante interino. ,. ' 

O SECRETARlO i\l!GUEL CALMON DU P IN E ALMEIDA (DEPOIS 

ii!ARQUEZ DE ABRANTES} ESCREVE A JOSB BONIFAC!O CON

TRA LABATUT. 

Miguel Calmon, como sect·etal'io do <>overno oa 
Cachoeira, em presença do procediment~ do gene
,·al Lal>atut, para com o governo da p1•ovincia não 
satisfeito ?Om o que .se havia e.ncan·egudo aos depu
tados bah1ano~ ~o RIO de Janetr~, em p·1rticulat' es
creveu ao mmtstro José Bomfaciu, pedindo-lhe 
pt·ovidencias contra os excessos do general. 
~ segunda via ~esta cal'ta, toda ella escripta c 

asstgn~da 11elo depo1s marquez cte Abeantes, me foi 
olferectda !JUI' um nosso commum amigo, como do
oument? valioso para a historia da independencia 
do Brastl; e confiando-a en ao conselheil·o Rebouças 
m'a devolveu, e ei;Jviuu-rne uma nota de sua letra, 
defendendo a. Lahatut, e dizendo-me que todas as 
accusações feitas ao geueral Hlle as desfez peeante o 
conselho de guerJ'a e supremo c0nselbo milita!' em 
tios do anno de i823 c começo de 1.824. . 

_Quanto , ~o dinhe~ro dos Teixeiras Barbosas.(o 
nao extravmdo e offic1almente gasto pela J'epartiçào 
do qua•·tel-mestl'e-general), fôra immediatamente 
encaixotado ; u de ouro posto em guarda do coro
nel Fr(lire, propl'ietaJ•io do engenho da Tijuca, e o 
de prata em poder do major 5epulveda, da :\1ata de 
S . João, acautelando o genet·al para que o exercito 
tivesse esse soccorro em sua I'etaguarda, quando 
nàovencesse . a batalha do dia 8 de Novembro, 
como felizmente se conseguio. 

Foi depois de obtido esse triumpho contra as ar
mas lusitanas, que se installou a tbesouraria e .pa• 
gadol'ia ISeral das tropas, e passárão para ella os 
dinheit·os dos Teixeiras Bat·bosas, r.uja immediata 
entrega fizerào os deposilat·ios coronel Freit·e e ma
jor Sepulveda. 

« Illru. e Exm. Sr. José Bonifacio de Andrada e Silva. 
-A malfadadâ .Bahia deve hoje usar aote o nosso augus
tissimo Imperador da mesma linguagem de que, por 
bocca tle Camões, usára autigameote a rainha de Castella 
ante~o rei D. Alfonso: 

« A.r.ode e corre, pai, que, se não r.orres, 
u Pn<k ser que não aches quem soccorre " 

u Esta in_feliz III'Ovincia, Exm~ Sr., ncha-se immint\nte
lJ? nle OI'I'ISC11da . [~os of!icios que o dPbil e já enrraque
CI~~ con~elh~ 1ntenno, sJmulac•·o de ~IJvemo provincial, 
d111.,e a V. Ex. cons tará o estado da fraqut1za desta bella 
e sen1pre desgrnçada Bahia. 

'' Teudo ~m fr~nte uma esquadra possante rle mais de 
dez vas• s, Jnclus1ve uma náo e duas grandes fragatas, e 
ameaçados por 5~000 lnsita1oos a~uerrido~ e rohurados 
por .e.xpedições successivas, que, ·Hugmentanrl" a f,;rça 
phystca portnguez<t pelo numt•ru dos balalhõe~. ang111en la 
Igual~e.nte a sua forQa moral pela abunclancia, orden1 
e actiVIdade, que a vmda de taes soccOITOs inculca ha
ver em Porlngal, os bahianos se ac'Jão sem força physioa 
corre.spond e!lle. e o 9ne mais é a sna força moral, es.a 
?_DCOJ a que só dt· per s1 nos h a suslentado por seis 111P1.es, 
Ja deb1I1Lada e sem a ac~ão que lhe é p 1opri ~. 

u E porque? Porque o gene1·al Lnbalut Lf\111 abns;•tiu do 
seu poder, porque tem sido e vai sendo lllll capitãtl-"Cne
ral de _ toda a pt:ovincia, m~is arhitrario e despolic~ t{Uil 
os an ll go~ hachas de qnem o B1·nsi l ainda >e rL'sen te; 
porque, hnailnenle tem derramado o ten·or em todo o 
reconcHvo, onde nem autorid11des constituídas nem ~ai
sanos, nem cidadão algum, se julga seguro, onde cada um 
Leme ~e r arcal>llzado incontinenti-, sem lign ra de juizo, 
ne.m amda natuml. 

" Não h a h,ype1 bole no q~e digo, Exm. Sr : os se~uin
Les factos, que brevemente subnáõ documentados á pre
'ença ele V. Ex . pro~ão de sobejo quanto hei dito. O ge
neral Lel'll mandado ltrar das cadêas e· luzilar immediata
mente paisan?s presos, e . processados jndicialmcnle, á 
vtsta de um Sllll llles requerimento das partes contrarias. 

" O general tem il!'Cabuzado paisanos, fuzilado solda
do~ e desautorado officiaes, sem preceder acto algum ju
dicial tllllll conselho ele guerra, sendo o regulamento e a 
lei a sua vontade. 

u O ~eneral tem prendido arbilranarnenle cidadãos 
benemerilos, fazendo-lJS escoltar com igoomiDta ao seu 
quartel. 

5' O general não tem até hoje explorado os pontos de 
beu·a-mar do reconcavo t essenciaes ;\ defrsa da província 
á exc•· pção do 1-'irajá, onde se acha, e da rtapoã, dei: 
xando ou conservando tudo. no mesmo pé de fraqueza. 

" O general Le111 nomead•l commandnnles militares 
para as. villa , indepeud~utes do governo civil, e outras 
tantas wnagens do Madetra, orde11ando-lhes debaixo da 
pena de perdimento do porto, que não obedeção ao con-
selho interino. -

u O general tem mettido em si o dinheiro rlesenteí· .. 
rado nos engenhos dus Teixeiras BariJosas, europeus ri
cos, que ··migrárão para a cidade, chamando vellocino a 
<'Sse dinhPiro, que até hoje se !!{nora quanto é, mas que 
wda a gente vio medir-se ás-quartas, e que Lodos calcu
lão, termo médio, em 300:0008, e reeusando entrar com 
alguma porção detle para a tbesouraria geral das Lropa8, 
attenla á falta de numerario que ba na provinc1a. 

. ~~O general tem no seu quartel vttllidos e empregados 
reos ante a Ollinião puhlir.a, por desalfectos á causa do -
Brasil> e desacredita dos. 

" O general tem tratado o conselho interino com a 
maior indignidade e displicP.ncia, e até já o ameaça, pelo 
que o conselho está resignatlo a solfrer sem reagil· toda a 
r.asta t.le afrontas, e até a morte; porque a sua reac~ão 
produziria um desgosto e uma ealamidade, isto é, a su
blevação dos povos já irritados con tra o general escolhido 
por S. M. Imperial , bem que enganado, e a consequente 
entrega da província ás córles rle Portugal. 

" t:m presença deste doloroso quadro do irnminente 
perigo em que se acha a Bahia, eu rogo encarecidamente 
a 'l . Ex., por quaoto ha de mais sagrado e justo, e caro, 
ao coração de V. Ex., se digne de proteger e salvar a. 
minha infeliz palria, e a causa do Brasil em geral, appli
cando o mais prompto e beroico remedio. 

u Deos guarde a vida e sande de V, Ex., como bavt· 
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Oificio do brigadeiro Gordilho a José Bonif~cio. mos mister. Villa da Cachoeira, 1.7 rle Dezembro de :1822. 
Dr V. Ex . subdito admirador e obrigado criado.-Miguel 
Calmon du Pin e Almeida. " u Hlm. e Exm . Sr . ..:..Tenho a honra de parlicipar a 

V. Ex. que no dia 17 do correnlr. cheguei a esta villa, 
O Impm·adOI' manda proceder na Bahia á eleiçao para trazendo 5'] di1t. de viagem ~ 46 de marchó, falhando em 

deputados á ass(Mnbléa conslitttin te do Brasil. var·ios pontos 11. dias pela absoluta f a lia de animaes para 
ndm e para minha comitiva, sendo este obstaculo, entre 

u Aos 18 !lias du mez de Dezembro do anno do n~sci- os . muitos que forçosamente se devem encontrar em um 
menlo de Nosso Senhor Jesus-Cbristo de 1.822, nesta vi lia LraJecto de 370 leguas pelo sertão, o unico que teve o 
da Cacl1ocira, no salão do hospital de s. João de Deos poder de demorar a minha -commissão,. que procurei 
destinado para as sessões do conselho interino de govern~ desempeuhar rapidamenru em menos~abo dos ardores 
desta pr_ovmcia,. sendo presente~ o Sr. presidente, comigo do sol ~dos incoovenient~s de uma eslut;ão chuvosa, qu.e 
secrelano e m&rs deputados abarxo-assignados, compare-- do ~OI ~o .da Estrella ate Maracazcs, 40 Jeguas daqur, 
ceu o brigadeiro graduatfo José Egydio Gordilho de Bar- quast dtnnamente me acompanhou. 
buda, r.hegado da cOrte e cidade do 1\io de Janeiro e de- <1 Antes de noticiar a V. Ex os estranhos aconteci-
pois de mostrar ·a sua competente guia pela sec;·etaria mentos, que lêm tido lugar neste recor1cavo desde ache- 
de ~:s1ado dos negocios da guerTa, apresentou ao conse- gada de LabaLUL, e d~que tenho visto os documentos 
lho mlerrno. de governo uma portaria de s. M. 0 lm pera- originaes, devo informar a V. Ex. que em Loda a extensão 

·dor, expedtda pela secretaria de Estado dos negocios do do paiz que percorri se acha acctamado S. M. Imperial~ 
Imperio, mandando a este guverno interino que at.len- com o.maipr enlhusiasmo, em todas as villas, povoações 
desse ao dito brigadeiro, cncarn·gado pelo meSllJO uu- e arrataes, Lemlo-me precedido o grilo festivo até á villa 
~uslo Senhor para tratar de negocias importan.tes, e sendo de Fanado em Minas-Novas, onde tinha retumbado tres 
mlçrrogado sobre . a na LU reza destes negocios, disse: dias anles da minha chegada, e donde me. acompanhou 
Que S M. lmp~rw l ordenou ~ l'Sl<' gorel'llo que expe- em lodo o rr.slnnle da provinf'ia de Minas-Geral's, 1'eper
orssl' cum 'a brevidarlt• possilcl as neeeS>«rias ordens fWra cutindo nas viJlas do Caitilé c tUo •le Contas, pertence):
se procede!· tmmed1atamente :\ eleição tios deputados Les a es ta província, cujos f1abilnntcs deixei alegr~s. 
drsla provrncm para a as:;embléa geral constituin e c le· lt:anq11il los, recooh<·cendn a ;. ntoridade do governo pro-

' gislativa da oaçi1o brasiliense, reputandu-se est,1 vil la tia VI~orio dt~st e reconcavo, apenas lltes fiz. vêr A sua legiti
CAchoeira como capital da província fiill'<: na can1ara deiiA mrdade, em conseqnancia dr. Ler mt, recido a approvação 
fazer-se <l apuração geral dos votos confuriJJe 0 Si 7• do ~c S. M. lurperial, e abandonando a idéa de um gQH:rno 
cap. V das wslrllcções, e ueduziudo-se do nuruero de rudependente claquelle, qu o por pouco \I'S 11ão mergulhou 
13 deputados, que dt:ve dar esta provi'llcia na conformi- em nma completa anarchia, como Item anounciava a 
dadc do Si 1." do cap. IV , aquelle ou aquelles ueputados, r.~rta que de 1\io-PaJ:rlo envi~i a meu mano,para ser en
que, segundo a sua população <.l eve ue dar a cidade de L regue .a V. Ex., e CUJO ronleudo me determmou a fazer 
S. Salvador, o r a occupaclu pelas inimigas bayonetas de por ai h a 111inha derrota, apezar de haver outra estrada 
PoJ'lU!;al, aO_m de qu<'. e~ ta infeliz c:idadr, que járí:mis ·que m; conduzia a esta vi lia em menos dia~ . _ 
póde ser pl'lvada do dumlo de representaçito os eleja 1' Nao lwvenuo ern Lodo o decurso da mmha drgressao 
logo que se traoquillise. ' algum outro acontecimento, que mereça cJ1egar á prt-

u Disse além disso o mesmo brigadeiro que s. M. im- sença de V. Ex., e pela copia inclusa sendo facil a V. Ex. 
perial lhe ordenára de significar a este governo qudnlo formar uma idéa exacta da conferencia que hontem tive 
lhe bão sido agrauaveis .os seus trabalhos, esperando que COIJ? ? governo·, pass.o a infm:mar a V. Ex. de obje~t?s da 
o ~e~mo governo contwue a bem servir á grande causa marOI transcende.ncra, que, merecend? todH n sohctlud.e 
brasrlrca ; l' como nesta occasião communicasse 0 sobre~ de ~- M. Impenal, requerem as mars promr~tas provt-
dito brigade_iro ap conselho interir10 que todas as cama- denCJas. . . . 
ras das provmcws do sul do Brasil, que bito acclamado á u AJ?enas cheguer ao porto de Santo Fehx, fronte1ro a 
S .. ~- Imperial, têm requerido préviamente a livre, ex- esta vtlla, immediatamenle fui procur~do. pela ma~or 
p~ICll.a e declarada vontade dos povos de ~eus 1 especLivos pa~~le dos membros !lo gov!lrno, pelos pnmeu·o~ proprte
dJslJ·rclos par.a .lazerem essa acclamaçiio, procur,1ndo sa- tanos e pelas pessoas.m~ts coosp1cuas des~a vtlla, e l~
ber mm pos1~1vamente se os povos qnercm por seu rm- d~_s a uma 'o~. me pmlarão a constern~çao em que VI
pe.rad.oJ· conslrluçronal úO r11uilQ ;dto e muito poder·osó VJao d.esde a .cllegada do g.eneral Labi1Lut, referitido-me 
pnncJpe o Sr. D. Pedro d~ Alcanlara; o mesmo conselho despol1smns, - lllconst>quencias, absurdos e aLlentados, 
resolveu ~e comrnunicar ás camaras desta província, perpetrarJos por esle general, gue, apezar da probidade 
apezar de Já Iiles _llavcr .parlicipado a ucclamação de s. M. de que os ser re 'lesl!dos, cus tosamen te mcrerer·ião a mi
Jr:npcnal, em vu'tude da acta de 1.2 de NovemiJro pr . nlla crença s~ .llontem me não fossem apresentados o~ 
JIJillO passado, que, a exemplo das camaras das provin- documentos ong111aes comprobatorros l 
CJas do sul, e para o mebmo fim e./objecto, consultem a ." O governo, Exm .. Sr., envia nesta occasião a V . . Ex. · 
vontade uos povos dos seus respectivos termos, e que co- rnJudau.te~te a uarra~rva de semelbautes factos, por Isso 
nhecendo s~r a vonta~e deste idenL1ca á uos povus do eu me h'!ltlo. a prevenrr a V. Ex. sobre Lres ~onlos prinni
sul, que va logo cada uma das camaras e povo <fella pa<·s: pnmetro, que o general deve ser suhslrluido quanto 
acclaman~o solemnemente as. ~1. Imperial o .imperador ar~tes; s~gundo que qualquer promoção que elle Lenha 
cooslllU?JODnl do Bra~il, LJ·ansnlillintlo depois por via da ferto sub r r .á augusta presença de Sua ;\llagestade não deve 
secretaria deste conselho, para ruah•r brevidade, ao lllm. por mar:err~ alguma ser sanccionada, emquanto o go
senado da camar·a d 1 cOrte e cidade do llio de J11 oeiro \'cr·oo nao ri lustrar ao mesmo augusto Senhor sohre os 
não_ só o re,ultado da prediLa consu lta nu voto do puvo: verdnu~i~os ~~ enemeritos e sobre os enormississimos abu
scnao u ucto da accl:unação que Ozer1·m, do que para sos ~ lliJUSLiças que a tal respeito ell1~ h11 pr·aticado; 
cuostar•. se .la~I'Oll o prese~te Lermo, as,ignado depois t~:<:erro, q_ue o governo goza :em toda a plenitude da OJ!Í
peto Sr. pr es1deote, por m1m secretario e mais deputa- nrao puiJhca, e com cspr.ctaltuat.le o actual secretano, 
d~s . do c?nse.ll.o interin~, e tamben~ pelo St,bredilo briga- n~oço de muito I alento c de um patriotismo ruconhe
de.liO graduado .José Egydro UordJiho de Barbuda e eu c•do. 
~~~~u~~~ ~~;.~~ ~u Pil~ e A .~meiua, ~orTetario, que :~ liz e ,. <I A inda "QUe eu es trja ce l'lo, e ;;ssim o tenha aqui 
ue~ u~ >res· c 'C<> Ele~bao ~~~ es de Carva lh iJ e Albu- affirmado, que Sua iVlage~Lade está na per~uasão que o 

q q ! I 1dent~.-Mrgu e l Calmon du P111 e Almeida ' general é subordinado ao governo e que só sohre as ope-
secrelano.-A momo José llu · r te Je A .- · G .o· ' ·1 - d · ·- ' · Manoel da Srlva ·. · . " . l . raUJO onuJm.-:- raçoo~ a guena a sua oprnrao devll prevalecer; louavr.u-
tas .1,. d . 

0
e Soduza CorndJia-Manoel .losé do Fret- é rnur~pensavel que Sua Magesraue mande ordens Lernu-

.- ueo OSlO I(IS e ('aslro -Jo r de Mello v . l t I . . d -Manoel dos Sa 1 . ..,. 1.. · _ .arJam. nan es a u r·esperto, e que por uma ve~ hqucm co rta ag 
t !' J é . u 08 ''.' va.-Joao Ountas dos Hcrs Por - · pei<T raiz !orlas ~s questões 
a r.- os Egydro Gordrlho de Barbuda. " u Ot'.vendo o propri!l L~r par•tido hontent, e teudu-se 
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demorado até hoje pela minha chegada, não me é possí
vel illustrar a V. Ex. sobre ou tros oojeclos igualmente 
dignos de attençâo, devendo antes de acabar certificar a 
V. Ex. que da minha entrevis ta com Labatut depende 
muito o bom succr.sso da nossa causa, e ·que se das mi · 
nhas sPrias e energicas representações não resultar n 
boa harmonia entre elle e o governo, devem-se recei(1r 
fuoesliis consequ!)ncias. 

cc Deos guarde a VV. EExs. muitos annos, como todos 
havemos mister. Quartel da villa rla Cachoeira, ~m 19'de 
Dezembro de- l822.-IIlm. e E·xm. Sr. José Bonifacio Hi
beiro de Andrada. -José Egydio Gordilho de Bar
buda.)) 

Pontos de fortifica çaes em 19 de Dezembro de 1822. 

gárão digno de ser adrniltido ãs coufuenr.ias c de R(' lhe 
coufiar o segredo da revoluçlio por ser ignorante, facil e 
perfeitamente imbecil) da acclamaçno do nosso augu Lo 
defensor perpetuo, dHDdo-I!Je o primeiro vi1•a nesta villa 
no dia 25 de Junho dests.anno, pelo que é em verdade 
benemerito da província ; que não obstante isto é inca
pacissimo de ser empregado no go1erno ou direcção de 
ramo algum da publica admini tração. 

" Sendo este coronel levaolado-cllcfe ela força armada 
destà villa nos primeiros tempos em que o reconcavo es
teve anarchico, invadio todas as jurrsdicçõcs e assumio 
todos os poderes. Iostallado o conselho interino, é evi
dente que tal desordem não podia subsistir, e por isso 
contentHnrlo-o com louvores , posto que elle nenhuma 
opiniãn tivesse a seu favor, o limitou ao commando do 
seu regimento, e se declarou o conselho chefe da força. 

L Presldio do morro de s. Paulo. Chega o general, e e te coronel, nf10 dando conta do seu 
2. Ilha de Itaparica. regimento pam ser empregado no exercito, foi ameaçado 
3. Ilhéos. e tratado com as 11ereza pelo general. 
4. Rio de contas. " O c:onselho, condoído -da sorte deste coronel, por .se 
5. Barra Grande de Camamú. lembrar que fôra um dos primeiros a acclamar a regen-
6. Barra dos carvalh.os.- cia de Sua Magestade, o apadrinhou e o mandou á pre-
7. Sirinhaem. sença do general. 
8. Mutã. " Eis que, volta o mesmo coronel, reconhecido por im-
9. Curral. becil e fronx o, pelo general nomeado commaodante da 

10. Jequiriçá-norte t' sul. força ~rmada d e~la vil la por uma portaria, desfazendo 
H. Barra .laguaripé. ! a nomeação que havia ci nco dias fize.ra do sargento-mór 

do Garcez. Antonio Maria d.1 Silva Torres para commanclan te da 
_ caxaprt>glls força desta mesma villa. 
_ l?uzil. " O gcneml sabia, e até por documentos, que o conse-
- . lho in terino com Lodo o conhecimento de eausa havia 

. . . negado dar esse commantlo ao sobredito corone.l; mas o 
O. co~selho ll1termo de governo CS?t eveu a José conselho se absteve de l11e officiar a este respcllo, certo 

B.omfacw. soj1l'e a chegadtt do lmga~ell'o .~osé E~y- de que 0 deputado João Dantas dos Reis Porta ti , que en
dw Gordüho de Barbudn, e da contereosta bavtda I tão ia visitar o general, t.lir-lhe-hia quanto se havia eu
com elle. Enviou-lhe tambem dBcumentos compro- ganado. 
ba.lol'ios dos abusos de poder do general Lnbatu t e. " Não . r~lhou a esperança do r.ouselho, qne re~ebeu 
do seu inconveniente procedimento, rogando que li logo o o!Twto n 2 com a p~rtana n. 3, pel.1 qual fot d_es
fosse sobrestada a approvaçiío ele quaesquet' propos-. n~meat.lo o. coronel Garcta. Vendo .o co~selho _q~~ tsto 

f(!,· • I (! ' nao destrma o mal, que sempre qlllz evttar, du·tg!O ao 
tas de o LJC1aes que o genera 11zesse . I general 0 officio o. li, dizendo-lhe que conservasse esta 

. • . . villa no estado em que o conselho entendeu sempre que 
'' Illw .. e Exm. _Sr.-O conselh? lllter.JOo de g?ver~u devia ser conservJda, não IJOmeando comtpandan te para 

da provm~ta da Bahia .rece~eu com mexphcavel saL~staçao ella, afim de obviar ciume e choque entre as patentes su
e. enthustasmo ao lmgadetro graduado José Egydw G~r- , periores, pois que outro_ coronel, o. Braz BaiLhazar da 
dtlbo de Bªrb~da, q~e apresentou a, este governo a ve- Silveira, se reseotia de ser commandado pelo coronel 
neratlda portana, asstgnada por V. Ex.,- pela qual S. M. Garcia, e offerecendo-lhe· o arbitrio constante do mesmo 
o LL"l?Pet:ador houve por bem de man.dat: que o governo ' officio, 0 general respondeu o que se vê no de n. 5, onde 
provtso.no ~o reconcavo desta pr·ovmcta a~tenfiess~ ao dizendo que: se conlormava com u parecer do eouselho, 
dito bngatleu·o, encarregado por S. M. lmp <• nal de objee· fez expressamPntc o contrario. 
tos importantes. · . . . "'u conse lho entendeu que dev ia dissimular, e rliri-

." Dando, con10 curnpna, nnmedmto e p~ntua_l ,cum- gio-llte 0 simples officio n. 6. Pam logo o. illlbecil coro
pnmcnto a esta soberana rrrden_1, o ~ouselllo mlermo ou- nel Garcia, rodeado de tres ou quatro inlngantes, que o 
vio e atlenJen ao sobredno bngade11·o, e o resultado da desejão perder e homens ela canalha, a quem elle con
conferencia que til e com elle r.onsta du a c ta, que offerecc sul ta começou por invadir tod<t a auruiuistração desta 
na copia n. 1. a V. Ex. para se digna r de leva-la á au- vi! la 'e a metter nella a desordem, e sendo obrigação do 
gusta presença de S. lv,J . o Imperador. conselho adverti-lo remeLteu-lhe o offieio n. 7. 

cc O conselho interi.uo agr~dece extrenHtdameote o " o conselho ignora a intriga e as armas de que se 
louvor qne S. M. Impenal se dtgnon de dar-lhe po1· bocca servio 0 coronel Garcia ou a can<tlha por elle; mas sabe 
do sobredito brigadeiao Gorclilho, p~lo que protesta de , que 0 arrebatado e desp~ta general t~irig io-lhe ~~~cio 
set· eternamente &rato ao nosso ;:llguslo s<U.vad?t", que , n. l:!, officio que ~1nnca o mfame Madtma ousou dmgu ã 
cada vez mats penhora os coraçoes de seus liets sub-

1
.coacta juu ta pl'ovtsoria da llalna. 

ditOS. . . " o corouel Garcia tem aberto uma inquisiçiw em o 
" Achando-se agot:a este conse.ll:~ .unmwenlemenLe seu quartel,, j)ara onde con·e 0 inimigo a vingar-se do 

ameaçado pelo c!espota Lahnlnt, pot es~v pseu~o general, ·1 · ·migo e onde s.: fazem perguutus e UCftreações aos 
qu~l ou~otr ~ng.anar ~S. M. ~n1.penal, e que .~e ~ o lle,.. cert~ : ~~isano; como em juizo; tem dado ordens ao juiz,. como 
to1oar a B,dJia. mats desgtaçada ~o gue era.' e nao ~o I consta do inegular officio n. 9; tem melL!do patsanos 
dend~, c~mo d~s~; em o of!icw de 17 do ~o r ~~nle, ap1e~ no segredo, como consta elo officio n. 10; vai, linalmen~e, 
senLat ne~ta occc~stao os docu111entos probato~JO~ dosallu uescontentauclo 0 povo, desobedecendo ao cunselll~ 111, 

· sos de pod~r deste geo~ral, o conselho se h~Jta ~penas terino e eaminhando para a anarcl11 u, para onJe ta.muem 
a offerece1 a cons1deraçao de V. Ex um só ptocedtmento caminha a p·!ssos üe giu<ml•' u general que -o nu-
do brigadeiro Labatul, competentemente· documen- ' ' o • 
Lado. - - meou. , ' . . . 

" Existe nesta vilia um coronel de milícias , J•Jsé Gar- " O conselho, com a chegatl_a tio brJgatle1r_o Gordtllio, 
cia Pacheco Pimentel tle Moura e Aragão, que não obs- preteude, usando oa prudencta e rnodem2ao co.m que 
lal!le haver cooperado para 0 acto (e só para o acto, tem ob~ado sempre, aconselhar melhor (uuo po1. meiO 
porque os patriotas que em sileucio preparavão o justo de offic10s, . porque podem ser mal Interpretados pelo~ 
rompimento do rec~ncavo contra a cidaúe, nunca o.jul- intrigantes do quarlel-general) e chamar brandamente a 

.' 
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IJrd em o ~enPral a vêr se ~talha tamanho mal ; quando e cada vez mais desejoso de cumprir com o m,eu dever 
i1;so não seja efficaz o conselho pretende, para cJesencarg_9 no desempenho das minhas obrigaçõrs, qne são as que 
da sua consciencia e para sua justi[Jcnção ante S. M. o se lêl'rn na carta régia fle 9 de Julho dr. 1.822, fielmente 
lmpernclor, pt·otestar ao general E' emrrazar ao coronel ab;tixo transcripta, e querendo de mãos uadas com o go
José Garci<t pelas inevit:neis, funestas ~onseqnencias da vemo provincial el'itar choques de aut.oridaues, manu te
sua ma Mira dn obrar. E para que V. Ex. r o nosso au- nindo a boa ordem e l'uhllcn socef{O. desencarrego do com
gusto Imperador, e o munuo todo conheç'! qu al é. oca- mando da l"nrça armada da vi lia da Cachoeira ::o Sr. co
racter, a ignorancia e a qu a>i premedit-ada impolitica do ronel José Garcia, lieixando tudo á disposiçito do t<:xm. 
general Labatnt, o conselho offerece a V. Ex. a procla- conselbo interino; faço publico que se acha i_nnoceute e 
mação n. H, cum a qu'll este despota lançou o terror so- illibada a conducta r~o Sr. eHpitãr,.niór José Paes Car- -
bte os europeus pacifi.'os, ameaçando-os e prnvocando doso, _qne reconlte~o · digno brasileiro e patriota. 
contra elles o rancor da canalha, em contradição com o « llecommendo por isso a ltarmonia q11e deve n·inar 
que S. M. o Imper-ador ha orde11ado, proclamado e ma- entre cidadãos br~sileiros, qne no maior enth11-<ias11tu e 
nifestado, e coro evidente infracção da determinação dtJ , fogu de patriotismo acclamarão o nosso i!Ugu<to lm,pera
S. M. Imperial, que manda respeitar os europeus paci- ' dor, cujos clictam<·s devemos seguir. Elle nos recom
ficos. ' menda u11ião e tranquillidade; sem Pila os nossos inimi· 

u A causa tem perdido assás com isto; os pais _de fa- : gos, achanclo-nos divididos, "triump!Jaráõ de nós. E 
mil ias, lavradores e arlistns europeus, são hoje <' elevem cum;-entin'mos que se ma !logre esforços já tri!Jntnüos para 
ser inimigos do Bra~il: e o qnr mais é o' cruel Madeira . nossa indepentlencia e liberdade? · 
tem tJes;:t absurda ptoclama ç~n· nm bem l"t1ndado motivo 1 " Não, bahianos! SOIUOS hrasileiros. e l<,mos pot· di
partt alormenlar e sacrificar pelo direito de represalia I vtsa-indepenrlt>ncia ou . murt11! Quartel-genúal no En
aos nossos brasiieit·os e amigos que se ach-ão na ci-

1
· genlto-Nov.o, 24 de Dezembro de 1822 -Labatut, ge-

dade . , neral. , . 
" Finalmente, o couselho interino roga a S. M. o lm- ,. · -

perador que se digne de mandar sobrestar na appi'Ova- No dia 26 o general Labatut escreveu a José Bu-
ção de qualqner proposta de _officiaes ._ que c, general hnja 

1
1lif'acio ele Andrilcla e Silva, fazendo-lhe minuciosa 

de offerecer-lhe a-té que seJa tnslrutdo Jo merecunento exposição dos princip<ie ~ fac:to::. occorr-idos com elle 
dos propCistos, porquanto o grne_ral tem letlo uma pro- l u~'sde a . . : ·d cl R. _, J . · - , , ]] 
moção analoga ao seu c.(l racter e indigna da approyação ., . . sua pru ~1 __ a 0 lO ue ~neuo ate aque e 
de Sna Ma"estade. d1a. Nestn. expostçao conta o estad-o em -que achou 

-« Deos "'guarde a V. Ex. Sala das sessões na villa da o exercito e o em qne se achava ainda, e quei
C.achoeira, em 19 de Dezemliro de •1822.-lllm. e Exm. xa-se das intrigas e macbinações contra ·elle, e 
Sr. José Bonifacio de Andnula P. Sílva.-Francisco Eles: mesmo . contra u gove!'no da .Cachoeira(*). 
Mo Pires de Cárvalho e Al_huqt.Terque, presidente.-Mi- · 
~uel Calmon du Pio e Almeida, secretario.-Antoniu 
José Duarte de Araujo Gondim.-Manoel José de Freilás. 
-Theodosio Dias de Castro.-José de Mello Varjão: -
Manoel dos Santo~ Silva. , · . ' 

1 
(') Copia da ca1·ta régia. 

« I'resiclen~e e uwis deputadus da junta provisoria .do 
governo da. p1·ovincia da Bahia.-=-Amigos. Eu o Principe -
Hegeule _vos envio muito saudar. Não consentindo a mi-

CONFLICTO DE AUTORIDAUE ENTRE LABATúT E U GOVERNO 1 t I [" · [ j d · d n lll pa erna so Jcttu( e e vere a e1rô amor o Brasil que 
' DA CACHOEIRA essa província <iOntinue a solfl·er a pres~nça das lrop'Rs 

de Portugal para se não repeltirem os desgraÇados suo-

• 

Em virtude das ordens iinperiaes ·de 15 de Ou tu- cess_os já occor_ri~os, e em consequenc1a dos quaes ex~ 
bro, o governo da -Cachoeira nomeou o brigadeiro ,pedi a carta reg1a de t5 de· .Tuuho ultimo ao br-igadeiro 
Jo~é- l~gydio Gor.dilho de Barhuclu, na qualidade de I~oac1~ Lmz Ma~e~r~ de M~llo,: ~a qu~l.vo_s env1ei_ c.o-_ 
offlcwl-general ·parn com mandar a 3• di visão do pta, mandet ap~~~stal n~ po1 to Utl!)!a _ca1_ntal .a expeJ1ção 
• · t ' - h ,1 t ~ d · .11 d que ~e acha a sauJr para o dessa provlllcta, aftm de apres
cx.erm o, . que se compun n .uas ropa~_ •lS Vl as e sara execução daquella minha real ordem, e que é com-' 
S: Francisco, Sa uto Amaro, Cachoerra e Mara~o- mandada pelo brii{adeiro Pedro Labatut, que &ente offe
glp~, e deu pa1te ao _ ~eo ~ral em chefe do exerctto receu alim _ de- mostrar ao Hrasil o seu ~~conhecimento 
.pacificador do q_ue bavw fmto para sua inte'lligencia -por haver sido recebido 110 seu serviço. 

\ 
e governo no dra 20 de Dezemhi'O; e o generãl, to- " Os ta~eiltos e presumo militar dP.stc general, já pro-

· mando - esta nomeação .como um abuso de autori- vado nas campan_has tia Eí11·opa, bem como as outras s11as 
dade, no dia 23 enviou ao conselho intet'Íoo 0 offi- quahdatles, me laze~ esperaoça1· o melhor exito, e ego-
cio que se seuue: · ho _de vosso coohec1do bno, lealdaue e pnndQnor, que o 

0 hab1htare1s para o cabal desempeuho ue tão justa em'\ 

« Illms e Exms. Srs.-]São pÔsso comprehender corno 
os membros de um ~overno civil po~são dar diSIJOsições 

' e planos de defesa, _e regulações militares; por isso, se 
esse consel~o mtennrr tem poder para nomear officiaes 
generaes para commandar, lambem tem o de nomear um 
general em chefe: é o que eu peço a VV. EExs., e igual
m_ente os rc!eus passaportes para recolher-me á côrte do 
Rto de Janeu·o. 

'' Deos guarde a VV. EExs. Qttarlel-general do Enge
nho-:Novo, 23 ?e Dezembro de 1322.-lllms. e Exms. Srs. 
prestuente e ma1s deputados do conselho interino de go
verno desta provinCi!t.-Labatut, seoeral. n 

Contr~triado . ~ ~eneral J .. a~atut com a nomeação 
de Gordrlho, dmg10 ao exerCito um manifesto. 

Manifesto ao exercito. 

11 Viclima de mil intrigas e cansado de testemunhar os 
choques das diiferen les autoridades da villa dá Cachoeira 

' ' 

preza, foi'Decendo-lhe, além dos p1·ecisos sõccorros de 
mantimentos e outros meios no vosso alcanee, exactas 
noções do estn~o do paiz, e mais circumstancias que 
JUlgardes convenientes ao co11hecim~nto do general, para 
á vista dellas formar a sua linha de operações. 

11 O mesmo general leva particular recomrnendação 
para em tudo vbrar de accordo comvosco, ou já as tro
pas de Portugal se tenhão embarcado, e que para mim 
será da mais viva sat!sfaçãu, ou sejão a isso obrigad~s, e 
mesuro depo1s da sah1ua dellas. · 

11 A vossa leal cooperação, o patriotismo dos fieis e 
ho~rados hab1tautes dessa província, a P''udepr.ia e ha
blltdade do general me dão fundada esperança de saber 
~UI brevemente que entre vós já reina a paz, a éoncor-
dta e a tranquillidacle. · 

11 Escripla no palacio do Rio de Janeiro, aos 9 cJi<lS do 
mez de Julhõ de 1822.-PRINCIPE H.EGENTE.-Luiz Pe
reira da Nobrega de Souza Coutinho. 

~~ Para o presiuente e mais deputados da junta provi
sorJa do governu da província da Bahia Antonio l'imen-
tef do Vabo. , . · 

.. 
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" As circumslancias actuees elo. negocios desta pro- summação deste negocio, sobem que o mandei ao I'X
vincia me impellem ir il rrspeitavel presençu de V. Ex., ministro da guerra,. 
verdadeiro pai da patria e patdarclia da indepencleocin " Deixei um homem prudt~nte c patriota no g-c•vcrno 
brasilica, expôr a seguida serie dos successos aconteci- da coma1·ca, o clwmado pelo m!lu dcve1· e repl'lida~ r·a1·. 
fios depois dã 111inha sahida dPssa eórle até á cidade da Las, que recebi do tenente· corouPI .louquim 1'1res de 
Bahia, na frente de t:ujo sitio me acho, o que se bem Carvalho e •\ lbuqnerqne, qu e estavu i'1 tes ta da fo1 ça nr
V. Ex. Lerá visto nos meus anteri01·es officius a•J ex-mi- mada, cheguei ao reconcavo no dia 27 de OiliUbl'o pro
nistro da guerra Nobrega, comtndo, em resumo farei ximo passado 
numeração tlestes successos desgraçados. , '' Seria longo uumerar e desrrever o miscrri1110 os lado 
. " Satu no dia 1.4 de de Julho do Hio, comnwndat1ln em qu e se nchnva a pouca tropn que defendia os pontos, 

em. chefe ae uma ·expedição. cujos indivíduos eu não co- e a diverge·nr~ ia da opinilio publica: muilos cstuvüo nas 
nhecia; estnmgeiro a tuc1o, segui uma marcha de con- circumstandas de abandonar u systemu que defend111o . 
dncl-a propria a conciliar vontades tão divictidllS, seg-undo Animei-os; cortei pela 1·a iz abuse~s que se linhão radi
eu observava nas suas conversações. Bem depres>a co- eado, e a longas marchas fiz chegai' parte do armamento 
nheci que se .forjava cnnSJiira~:àu pura depôr-me, a qual que ln•uxe, e as tropas do l'io (' J>el'lllllllhuco, que com 
já de terra vinha traçada . os miliciauo~ tlo Penedo, andarião por 600 hon•cus, c a 

cc Prendi os cabeças e adh~renles, e pela firmeza do estes, com especialidade aos pel·naJullucanos, tlevel!los o 
meu caracter e cunducta itnmutavel, obtive que os ruais bom successo do dia 8 de Novembro. 
officiaes me temessem e respeitassem, e se cu não fosse cc Proclamei· aos povo~, fazendo-lhes c•onhcccr os seus 
victima de officiaes de marinha lu~ilanos, que não que- deveres; tranqullli$ci anJDIOS agitados; concentrei no 
rião a felicidade do Brasil, mas sim lrahir seu angnsto e verdadcil'u ponto as opiniões divergentes, c excitei os 
perpetuo defr.nsor; e transtomar seus sagmdos interes- 111di1Terentes a seguir o systema que dcll'udernos. Alcan
~es, e saltasse logo na Torre, já estaria livre a cidade da cei fazer partido a nosso favor oa 1\iUA.de; pl'Omovi 11 de
Buliia, não teria -entrddo o primeiro so<·corro dos 600 serção dos lusilanoR, com prolllessas qne r~lig10snmente 
homen.s, nem tão pouco a tropa e vasos de guerra, que cumpro; o feliz resultado destes 111eios afiança o meu 
depois chegárào, e cu leria evitado inllnidade de incom- trabalho e acliva cooperação ;, bem ela causa. 
modos e intrigas. _ _ cc Creei caixa mil1tar por via de contl'ibuJções, e com 

" Mas, oh I desgraç11, as repelidas caças dadas a em- o dinheiro achado uus engenhos do~ Teixciras, eu1·opeos 
barcações que nunca forão apanhadas, c que sómenle inimigos do Brasil, quo, ai.Jaodunando seus haveres, furão 
apparecião na mente dos rebuçados inimigos. do Rmsil, unir-se a MatleiJ·a, prestando-ll•e 50.000 cruzados para 
e outras cousas feitas de proposito, consnmirão tempo e as despezas da guerra coutm o Br;~sil; estf' feli1. acharlo 
paciencia, e. par~ uão roubar o prec10so tempo qus V. Ex. que est;\ e111 ;uTeC<tdM;ão monta a 1 !3:0008 . Disciplinei 
emp1·ega em. sustent'ar os direitos da nação, rogo-lhe lêia a tropa, e ten!Jo conseguido em l'epelidos utuques vno
o · roteiro de navegaçitO feito pelo alferes meu ajudante tagens co11lra o inimigo. 
de ordeus Mr. Parisi, entregue ao ex-ministro cJ.;t gueJ'I'Il; cc Depois de tantos incommodos o trahalilos, e dr ter 
nelle se ceonbece palpavelmente os erros da n~v.egaçào e arranjado estes di!l'erentes oegocios, c depois do actual 
parte da intriga, ·que só pessoalmente eu poderia-5cien- estado de defesa em que está o rec.oocnvo ~;ozando, não 
tificar a V. Ex. temo dizer do respe1Lo e amor, e fuzendo Lodos os csfor-

" Depois de tantas ambages e demoras, consegui com r;os por não uesmentir esta boa opiuião que ella tem a 
custo ir ás Alagoas, onde os apostolos da discordia, o meu respeito, apparece·me o brigadeiro Gorailho com 
tenente-coronel Martins e o major Tauoay, e os officiaes uma extraoraiual'ia e não pensada o1·dem do conselho 
de marinha, me iodispuzerão com o governo, o qual era interino de governo desta província, que, depois de lida, 
composto de urn ajuntamento de gladiadores -e ignorao- ·me foi apresentada outra do nosso lmperadot·, fi1·mada 
tes veoaes, e para mais desgrHça eslava acephalo; este pelo ex-ministro Nobre~a, as qnaes eu não dei promplo 
governo seria um areopago se todos fossem da laia de seu cumprimento por ~erem em tudo diametralmente oppos
illustre P,resideole, que muito depois se unio a seus im- tas á carta regia, que roe encarrega Pxclusivamunte da 
becis collegas, ·e que com verdade póde confirmar a defesa militar da província. 
V. Ex. o que levo dito sobre o governo das Alagoas. « O maior motivo que tenho 1le não cumprir o que o 

cc Apezar dos oiJstaculos que se me notolbavilo, ma1·- governo me ordena foi a felicidade de me vir A mão os 
0hei a Pernambuco, onde fui mal recebido pelo pr~si- papeis publlcos dessa cõrte ; nelles vi n cabala de Lodo e 
dente Gervasio, coriphen do republicanismo brasileiro, seus sequazes, entre os quaes não posso deixar de 11nme
homem manhoso, que esteve aphonico e sem !aliar qua- Tar o ex-ministro Nobrega para qu em o dito Lodo pedia 
tro unnos; mas, apezar da sua representa~;ão e resisten- empre~-;os e graduações, pa1·a o te1· prompto no seu par 
cia, o patl'iotismo dos honrados pllrnambucanos me cun- lido; e, corno tolio este plano era derribnr u V. Ex. e 
cedeu 250 soldados de caçaclores de linha, armados e seu vinuoso il'luão do mhustel'io, lambem devia cahu· o 
!JUgos por tl'es mezes, aos quaes se deve ~m grande parte general cre;,do pol' V Ex. para defe~a du Bahia. 
o venturoso successo dq cl1a 8 de Novembro, os quaes cc Eis, Exm . SI'., os molivos e niío outros, que me em
lambem, semelhantes á chamma electrica, exci lárão e lJaraçárão e t:OI IIbJrão tle dar prompta execuçáo a seme
dilfundirão o fogo sa!:\rado dr, patriotismo nos frouxos lhante .ordem, tão contraria á !'e.licidadc desta pl'oviucia, 
soldados desta província, que tão mudados se achão pre- e á nuuba llonra e cal'actcr mtlllar. Os memb1·os elo go
sentelDenle. verno, hospedes 1w arte de fazer a guen,,, cem o podem 

cr Voltado ás Alagoas, apezar da falta de providencias dar delaii.Jes acerca da defesa de polllos r· nu~oc1os mili
rapidas, consegui ainda que com muito incommotlo, lares a mim sórnente encarregados 1 
ciJegar á vil la do Penedo o as margens do Rio de S. F'1·an- cc A' vis tu, pois~ do que I..: v o di lu officiei ao governo 
cihco, onde vi em frente \i lia-Nova em altitude ele guena, dà maneÍI·a que V. Ex. verá na resposta que dei á sua 
com tropa de linha; milicias e povo em massa, a dispu- ordlllu, que nao muopt·o sem ordem positivo de :;. M. IJn
tar-me a passagem. perial, assignada por V. l!:x., que fleltliCIJt(~ ohcdocci'{Jl 

<c Puz em pratica oS' meios pohticos e ameacei lomar como devo e sou olll'lgatlu. 
de assalto as suas fortificações, o que produzio cfl'eilo : cr Aqui me adiO á eHpera de aoo llomens vindos de 
acclamárão o lmperq_dor, euão Príncipe Hegenle.. Pernambuco com algum armamento pura rcfot·c;a1· o ex<'r-

u Passei além do · rio e 0 fiz acclamar ern toda a co- cito do ~ell r;ommando tão choio de milicianos, e r) que 
marca de Sergipe, em cuja capital illegalmentP. se !Jav1a ma1s ancJOSallleute e~~ero é o bloqueio, tropa c arma
crendo um governo separando-se em tudo da província rneuto. que pedi ao mimstro da gucr,·a, o qu\l tu~o é uo
rla Bahia, segundo ~plano do lllacbia\•elico Thomaz An- cessano pa1•a hbc!'Lar de uma vez a cJdude da Uallll.t ~estes 
tonic de Villa-Nova E'orlogal ; com pohtica e civilidade va?clalos, do occ1deote, qu~ n:10 ee~.;so de perlicgutr por 
obtive depOr este gove1·11o; sinto não poder na presente rnew de gue~r~Jl,~s e ewboscatla.b. 
occaslão mandar a V. ~x. os papeis couce,·nenles á con- cc Já partlclpr.t o completo lrJumplHl q1w lJve alem do 
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dia 8 de Novembro passado, no dia 3 do corrente DezellJ
bro e no dia 24 do mesmo, nos quaes algumas duzias 
monêrão c Jugirão vergonhosamente; tal é a vantagem 
que tenho alcançado no cumprimento das ordens de Sua 
Mage~lade, segundo o decreto do 1. 0 de Agosto deste 
ao no. 

" Os mais successos serão referidos de viva voz a 
V. Ex. pelo rnen ·ajudpnte de ordens e major instructor 
de cavallaria Luiz da França Pi1JL0 Garcez, de cujo pn
tl'iolismo e zelo pelo se1•viço da nar,ão brasi leira ... stou 
bem prrsuadido, por isso o mando á presença de V. Ex. 
com esta minha participação, e elle me trará as ordens 
de Sua Magestade . para eu cumpri-las com fidelidade e 
prorilptidão, cuja feliz ;1cclamação Já rnanctei. congratular 
em meu nome, e em nome do exercito do meo com
mando, pelo coronel ajudante-general Joaquim Pires de 
Carvalho e Albuquerque. · 

" E' indizível o meu prazer, e o do exercito imperial 
e pnciGcador, por ta' feliz successo e pela restituição de 
VV. EExs . ao mini~terio, donde o gen_io da discordia, ini
migo da indcpendencia brasileira, os que1·ia c~erribar. 

" Deos guarde a V. Ex ., corno todo este fmpeno bra
sileiro deseja e lhe é preciso. Quart(\1-general no Enge
nho-Novo, 26 de Dezembro de 1.822.-Illm. e Exrn. Sr. 
José Booifacio de Andrada e Silva, ministro secretario 
de Estado dos negocias do Imperio e estrangeiros.-Jle
dro LabalnL, general. " 

No dia 30 o general LabaLut tlron ao brigadeiro 
José Egydio Gordilho de Barbuda o commando ge
ral da a• di visão, e o nomeou inspeeLor geral das 
tropas em operações, para mostrar ao governo da 
Cachoeira que as nomeações do exercito-só ao ge
neral em chefe é que com pelião; porque só elle é 
que sabia aproveitar as aptidões dos m'ilitares para 
aqu·ellas funcções . 

.,. 
Ordem 'do dia. 

" Quartel-general no Engenho-Novo; 30 de Dezembro 
ele 1822. 

" S. Ex . o Sr. general em chefe manda faz l' r publico 
ao exercito paciGcador que, Loodo-1/Je sido mandado,-por 
s. M. Imperial, o Sr. brigadeiro José Egydio Gordilho de 
Barbuda, por ser nmito adberente á causa que o Brasil 
defende, S. Ex., para liel cumprimento desta ordem -so
berana, nomêa ao dito Sr. brigadeiro i nspecto1~ geral do 
exercito destn - provincia, e para seu ajudante de ordens 
ao major de artilharia o Sr·. Luiz de Araujo Lopes V dias-
Boas. ' 

" Oútrosim tem no1neado para inspet·Lor de todas as 
fortillcílções marítimas desta proviucia ao Sr. capitão Eu
zebio Gomes Barreiros, a quem S. Ex acaba de conferir 
o posto qe sargento-11JÓI' de artilharia desta prOvíncia, 
cuja inspecção lhe encanega por conhecer os seus me
recimentos e conhecimeulos n)athematicos. - MaÓoel 
Marques Pitanga, capitiio-governador ~ ajudante d~ 
orden!'. " · 

Pl'i1Jaç1Jes" nu t:rF?'cilo e pà.rticipàçao dos acol~lec'ímentos 

.. do ataque do dia 16 de Dezembro . , 

o que espero com a brevidade possivel por ser de pri
meira necessidade. 

" Participo a VV. EExs. que os nossos inimigos fo rão 
atacados houtern pela Ilapoã e por mim na Conceição. 
Tive a satisfação de ''êr morrer tres officiaes e alguns sol
dados, e de duas vezes os vêr fugir para as suas· trin 
cheiras, donde uão sah iriio mais por ouvirem trovejar a 
nossa artilharia e vendo a cava llaria que lhes apre
sentei. 

" Apenas tenho de lamentar a perda de um soldado 
caçador do•Hio de Janeiro, e um do major José -Antpn\,o 
e tres feridos. Na flapoã matárão um official maroto e 
alguns soldados; mas por imprude11r.ia do valente tenente 
Agmar, que por duas vezes havia feiLO conhecer seu va
lor aos inimigos, foi morto um fol'l'iel, um soldado e o 
mesmo tenente por Ler a audacia de os ir insultar e ma
tar nas suas trincheiras, pcrsuaclido este bravo supers
ticioso que a-s ba las rrão o offendião por causa ele certa 
oração que tinha cJJrnsigo. _ 

" Dez ~ezes desobedeceu ás vozes do coronel Felis
herto que p ma'!ldava retirar, por isso fpi victima de sua 
temeridade e desobediencia. Jurúrão a constiluição nas 
linhas ; vêremos o que dizem agora suas gazelas . Re
metto 26 peças de prata para serem cunhadas. 

" Participo a VV. EExs. que o dinheiro achado nos 
engenhos dos Teixeiras monta a 1.13:0008·entre ouro e 
prata, do que jà dei parte a S. M. fmperjal. Para os en
genhos VV. EExs. se· dignem nomear administradores; 
eu puz a João Ferreira Bit.tencourt, que pelos marotos 
foi rouhadn e estragado ó seu engenho : melhor sabem 
VV. EExs. quem devem emp11egar. 

" Remetto os inclusos papeis para VV. darem as pro
videncias que julgarem de d~ver e justiça. 

" Deos guarde a VV. EExs. Quartel-general do Enge
nho-Novo, 30 de Dezembro de 1.822.-lllms. e Exms. 
Srs. presidente e mais deputados do conselho interino de 
governo.- Labatul, general. » 

TRABALHOS DO CONS,ELHO INTERiNO DO GOVERI'fO DA 

CACHOEIRA NO nmz DE SETEMBRO DE 1.822 

I 

O conselho interino do governo da Cacho~ira, 
par·a regular os seus 'trabalhos e providenciar ás ne
cessidades que as circumstancias urgião, em 7 tle 
Setembro de 1822 nome6u parii· ajudante de ordeA' 
do governo interino ela pr·0vincia da Bahia a Bo- \ · 
m1ngos d<r Silva Guimarães, cap'tãoda 5• campa- ~ 
nbia do re~:imento dé infantaria da vil\a da Ca
choeira, em attenção ao seu zelo e er·viços á c·msa 
publica . 

No mesmo dia nomeou a José Garcia Ca vaJcante 
Albuquerque: e Aragão para o mesmo empr·ego. Por 
lJOI'taria do dia 8 nomeou ao Dr. juiz de fóra Anto
niu de Cerqueira Lima pam· ser·vir no emprego de 
col'l'egedor da comarca, pelo impedimento do de
putut!o pela villa de S. Francisco, que pàssou a ser
vir _no conselho interino de gqverno da província, ' 
Dr. ~ntonio José Duarte de Araujo Gond im, que o 
exerCia . 

No dia 10 determinou que o sargenfo-mór· gra
<< lllms. e E~rns. Srs .-llecebi 0 que mellciona a in- duado de artilharia de linha Luiz Corrêa de Moraes 

clusa relação, n;~ fórma por mim requisitada, e já se 
<v:ba fal'dadu o batallião de caç.adores ile linha por mim fosse commandar as p1•aç'as de sua arma existentes 
creado, e uma parte elos libertos do lmperador. os quaes na villa da ' Cacboeiré)., que se acha vão atmexas ás 
fo1·rnão, com a artilhal'ia estãciom11la neste quartel-gene- do coronel Rodrigo Antonio Falcão Brandão, ficando 
ral, o corpo de reserva do exercito pacificador, e bem elle sob as ordens do mencionado coronel Ro
assim quatro · r.anastras de remedios, que de muito soe- drigo. 
COJ'ro serve aos irumensos do~ntes que ha nos hospitaes Em sessão ·do dia 9 de Setembro determi aou 

0 do Engenho de Baixo e·Pirajá; po1· isso rogo a VV. E~xs. 
que de novo dêem as suas provideo'cias pa1·a mais medi- conselho ~l1Ler~no ao corr:e~edor do crime Anton~o 
c~menlos, com especialidade fios e pannos, que não têm d~. C_ecqumra L11;.a q!le exigisse das camaras, e ma1s 
vmdo e nem ha, a ponto de curarem com papel os feri- ofbülaes Onancetros, t;ncarregados da cobrança dos 
dos; já não ha mais camisas e lcnçoes para se rasgarem, I impostos e J'emlas publicas, um bala.I}ÇO espeOci-

* 

r -
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cado do estudo dos cofres, afim de entrarem com as 
quanLias anecadadas, e as que forem arrecadando 
para serem applicadas ás necessidades putlicas. 

Em data de 13 communicou ao juiz ordinal'io ela 
villa d'Agua Fria, ou quem suas vezes fizesse, o es
tado de oppressão e tyrannia em que se achava a 
junta provisoria do govemo, os tribunaes, empt·e
gados pnblicos e os habiLan tes da cidade da Bahia; 
e, convindo arrecadar os fundos publicas necessa
rios á defesa da honrosa causa que se defendia, e 
constando ao conselho interino de governo da Ca
choeira que em mão do padt'e Manoel dos Santos 
Cabede acbavão-se quatt·o contos c tantos mil réis, 
cobrados dos dízimos, ordenava-lhe que o intimasse, 
bem como ás outras pessoas que tivessem dinhei
ros publicos, afim de os recolherem com presteza 
aos cofres daquelle conselho, não se lhe admittindo 
outra escusa q'ue não fossem os recibos passados 
pela junta da fazenda da cidade da Bahia. 

De igual theor forão expedidas ordens para as 
villas de Inbambupe e Itapicuru. Por portaria do 
dia _17 de Sctempro,encarregou ao alfr.res lgnacio de 
Fanas e Andra . . fi estabelecimento ele correios para 
o sul da província, . 'ligados á v illa da Cachoeira, 
nfi,n d0 governo ter fuceis noticias e dar as promp
tas providencias que forem necessarias a bc~ da 
causa publica. 

No dia 1.8 mandou estabelecer um correio para 
o norte afim de facilitar as communicações com as 
villas de S•mlo Amaro, S. Francisco, e com os pon
tos de defesa de Pirajá, Torre e outros, cujo plano 
foi o seguiu te : 

<c L 0 Os capitães-móres das villas da Cachoeira, Santo 
Amaro e s. Francisco, e os commandantes dos regimen
tos e batalhões de Pirajá e Torre, terão a seu cuidado fa. 
zer expedir por escala as postas, que se faráõ por pedes· 
tres, aos pontos marcados, a saber: o desta villa da 
Cachoeira fará sahir ás 3 horas da tat'7le o seu pedestre a 
levar a mala desta villa até o engenho da Cruz pelo cor
reio de Jguape, e o de Santo Amaro, pelas mesmas horas, 
fará sahir dalli para o dito engenho da Cruz, aonde am
bos pernoitaráõ, para na madrugada seguinte, trocando 
as malas, seguirem para as villas, de onde cada um sahio, 
devendo chegar até as 1.0 horas ; o capitão~mór desta 
villa, por ser do seu districto o lugar daquelle engenho, 
recommenrlará para alli a pessoa de conceito, aGm de vi
giar-se sobre os pedestres para que se não demorem na 
sabida, assim como para lhes darem guia quando não fo~ 
rem bem praticas no caminho. 

u 3. o O capilão-mór dP. Santo Amaro apresentará lam
bem por escala diaria um pedestre, o qual levará a mala 
do correio á vil! a de S. Francisco, sahindo ás 3 horas da 
tude para alli pernoitar e voltar de madrugada com a 
mala daquella villa, ficando a cargo do capitão-mór da 
mesma villa o cuidado de fazer expedir com os correios 
que tiverem vindo da Torre e Pirajá. 

'' 4. • Da referida vi lia de S. Francisco fará sahir o ca
pjtão-môr respectivo duas postas, l\as qnaes seguirá uma 
daquella villa até um ponto que julgar mais conveniente, 
para dahi seguir a outra até Pirajá, c voltarem dos mes
mos postos, com o correio dalli, a S. Francisco, de modo 
que chegue á noite para de madrugada seguinte o cor
reio daquella villa levar com as de S. Francisco, as cartas 
tambern para Santo Amaro. 

'' 5. • Do ponto de Pirajá será encarregado o comrnan
dante fazer expedir, por uma ou duas paradas, até a 
Feira da Malta, levando e trazendo as cartas de Pirajá 
para alli e dalli para Pirajá. 

'' 6.0 Da Feira da Malta fará sahir o commandanle da 
guarnição daquelle ponto o correio até a Torre, c condu
zido o deste lugar para a Feira da Malla pelas paradas que 
julgar conveniente, e de modo regulados que cheguem a 

horas de levar o correio de Pirajá as cartas da Torre e 
Feira. 

u 7. 0 Os encarregados dos postos ped iráõ ás camaras 
dos respectil•os dislrictos duas malas do couro para cada 
parada. 

u S.Q Os correios devem seguir diariamente, ainda 
qun_ndo não ooJ·ra novidade alguma, e. n.esso caso serão 
obrigados as autoridades civis e militares, ou quem suas 
Yf3Zes fizer, a declarar isso mesmp. 

'' _9. o Os correios por! em receber algumas cartas de 
p~rttculares, ficando estas nos lugares por onde se diri
gtrem para serem entregues em casas dos respectil•os ca
pitães-móres c commanclantes encanegados das expe
dições das malas. 

u Secretaria 1l'J conselho interino do governo na villa 
da Cachoeira, 18 de Setembro de 1822.-0 official-maior 
Francisco José de Almeida Cõrte-neal. 11 

No mesmo dia 18 fez expedir circulares a todas 
as autoridades civis e miliLures pam que não pren
dessem pessoa alguma á ordem de S. A. R. o Priu .. 
cipe Regente, por s::tbet· que se prendiam arbitra~a 
e prepotentemeule a mmtas pessoas, com prejudo 
dos povos c offens.a dos I,Jt'incipios Uberaes já pro
clamados pelo mesmo senhor, cujàs paternae~ ins
tituições jámais podião ser nulliGcadas em ~ista do 
que só ao conselho competia a voz de preso á or
dem de S. A. Real, e quando houvessem de pren
der fosse á ordem das autoridades locacs ou á or
dem do mesmo conselho. 

Determinou mais no mesmo dia 18 de Setembro 
de 1822 ao ouvidor interino da comarca da C:~.
choeira para m(tndar abrir os armnzens, 1ojas e 
m~is casas de arrecadação que existião fechadas, 
afim que continuassem a fuucclonar, expondo á 
venda os geoeros nelles contidos, com a commina
ção de que c;> não fazendo serem judicialmente aber
tos, inventariados e entregues os generos de uma 
e outra especie á administração que pelo conselho 
se houvesse de nomear, e pam o que remeLteria o 
mesmo ministro uma li'sta das pessoas mais acredi
tadas, abastadas e da melhor fé, da villa da 
Cachoeira. 

No dia 19 deu providencias a respeito das estra
das para facilitar o transito, c no dia 20 ordenou ao 
corregedor interino da comarca para que assistisse 
ás sessões da junta do tl~esom·o publico em carac
ter de procurador da corôa e soberania nacional, 
em consequencia do P.stado de a~sedio em que se 
achava a cidade da Bahia, capital da provincia, in
vadida por inimigos communs do Brasil e de S. A. 
Real, seu regente perpetuo e defensor. 

Em consequcncia do estado oppre::>sivo da pro
víncia de Sergipe, e da exportação que se fazia do 
interior da província da Bahia para a capital, com 
o fim de auxiliar as forças do general Madeira, o 
capitão-mór da vilia de Itapicurú de Cima, pedindo 
providencias ao conselho interino dó governo da 
Cacboeim, este, para remediar tão grande roál, no 
dia 22 de Selembro ordenou ao valente capitão Ve
rissimo Cassiano Gomes, da companhia de Mavorte, 
pal'a marchar o mais depressa possível com a l'ot•ça 
do seu commanào para a villa de Itapi.cut·ú, onde, 
reunindo mais força, seguisse para Sergipe de ~l-Rei 
a proteger os seus habitantes, que querem adhcrir a 
seus Íl'mãos na sagrada causa de todo o Brasil, pro-· 
movendo de todos os modos a l'eliz acclamoção do 
S. A. Real, seu regente constitucional o defensor 
perpetuo, não consentindo, porém, que seja inquie~ 

7 



I 

50 HISTORIA 

tada ou perseguida pessoa alguma, que positiva
mente se não opponha á sobreilüa causa. 

Acudindo a todas as necessidades locaes no dia 
28 de Setembro ordenou ao bacharel Joaquim José 
da Silva e Azevedo para entrar no exercício da vara 
de juiz ue fóra das villas de Jaguaripe e Marago
gipe, visto ter sido despachado pelo Príncipe Re
gente e reclamar a necessidade do serviço pu
blico. 

TRABALHOS DO MEZ DE NOV.Ei\IBRO 

No i 0 de Novembro de i822 dirigia-se por uma 
portaria ao capitão-mór interino da Cachoeira para 
que desse buscas nas casas dos J)láos elll'opeus, que 
lhe constasse maquinarem nas trévas contra a causa 
dos bm.sileiros e de Sua Alteza, e que, se escondes
sem armas e munições, apprebendê-las, fazendo-os 
processar e dando exacta con~ ao conselho do go
verno interino. , 
C:~o dia 2 de Novembro ordenou ao piloto José da 

Rosa Ferreira e ao caiJeLe João Victor da Silva Lobo 
que passassem immedi;ltamente a escolher e marcar 
os pontos mais elevados, pela margem do rio Para
guassú, desdE: o engenho de Manoel Jacintho até a 
ponta da Barra, para o estabelecimento de um tele
grapbo regular, com o fim de simpliOcar o serviço 
telegrnpbico. 

No dia 3 mandou remetter 400 alqueires de fari
nha para o Engenho-Novo de eotygipe, munições de 
bocca para o exercito, e, em vista da re~rescntação 
IJU~ fizerão os morad01:es da vílla de Santo A,maro, 
mostrando os perigos em que ficava a Yilla com are
fi rada para o exercito de 300 homens que a guarne~ 
cia, ordehou em 3 de Novembro·ao obronel do re
girut:nto de infantaria de milícias que : 1 •, deíxe Q. 

l' 

guarnição necessatia á segurança da villa e todo o 
armamento nella existente; 2°, que faça marchar 
para o exercito todos os soldados europeus de seu 
regimento, sem oxcepção, salvo os muito enfermos; 
3o, que da guarnição da costa da Saubara não tire 
um só caçador miliciano e nem uma só espin-
garda. . 

Em 4 de Novembro de 1.822 deu providencias para 
que viesse do interior quantidade de salitre suffi
ciente para o fabrico da polvora, para os pontos de 
d~feza e para o exercito em operações. Nó mesmo 
dra mandou convidar aos officiaes de pedreiros, car
pinas, ele., para as obras necessarias ás fortifica
ções e defesas. Providenciou a respeito da segu
rança dos presos das cadêas de Inhambupe, fa
zendo-os dividir pelas de Itapicurú e Estancia. 

ADVERTENCIA 

Estes dois tomos comprebend.Wl a historia do 
Brasil do anno de 1808 ao fim de L-1:llimbro de i822, ' 
com a organisação de tódos os gabinetes tl'liniste
r.iaes desde o de iO de Marc'o de 1808 até o de 7 de 
Março de i87i, de tristissirlla memoria. 

O curioso das causas da patria, que se quizer ins
truit• com segurança e verda1:le sobre o nosso vher 
social e político, desde Janeiro de 1823 até o cala
mitoso armo de i873, encontrará a exposição dos 
factos documentados na 3a serie e 5• anno em' 
diante do meu Brasil Historico. 

Rio de Janeiro (sabbado), 2!) de Novembro 
de 1873, 

D'R. MELLo MoRAEs. 
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