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C A R T A 

Q U E 

ENVIAO 

AS CORTES GERAES 

EXTRAORDIN ARIAS 

E 

C O N S T I T U I N T E S 

DA JVACAO PORTUGLEZA. 

EM DATA DE 9 DE MAIO DO CORRENTE ANNO 

lieferindo os seustrabalhos, e apresentando an 

Bases da Constituiqao para pelo mesmo 

Senhor serem juradas. 

Enhor : As Cortes Geraes , T traordinarias , e Constituintes da Nacao Portu-
gwza , depois de haverem levado ao Conhecimento de Vossa Magestade em 15 , e 
19 de Fevereiro, a relacao fiel de seus Procedimentos desde a Sua Instalacao, e a, 
indicacao dos faclos , e causas q a precederao : Itesolverao em Sessao de JO d« 
Abril levar uovamente a Presence de V. M. os Seus constantes Votos do maior 
respeito , amor, e adhesao a Sagrada Pessoa de V. M . , e apresentar-Lhe as Bases da 
Constituicao da Monarchia Portugueza ; na bem segura , e bem fundada esperan-
9a de que V. M. Se Prestaria com gosto a rubricar immediatamente com p Sen Ju-
ramentp este Susteutaculo eterno do Throno de V. M. alcado sobre Coracces Portu-
guezes, antemural inabalavel da Liberdade, e penhor seguro da fclicidade de buina 
Nae-ap , tao merecedora do amor do seu Monarcha, conio digna de ser liv're. 

,, Mas a rapidez com que os gloriosos feitos da nossa Rrgeneracao Politica se 
/ succediao huns aos outros, augraeutando todos os dias a justa esperanca de yrrmos 

cm breve tempo cproados os nossos ultimos desejos , fez com que tossemos prevenidos 
pela agradavel notjcia de que.V. M. nao Duvidara assentir aos votos da Nacao, e que 
efiectivamente Jurara ncssa Capital marker, e guardar a Constituiqao em que estas 
Cortes se achao trabalhando: 

„ A participaqao que V. M. Mandou fazer pelo seu Ministro dos Ne<rocios Es-
trangeiros d> tap acertada deliberacao, e de ter fesolvido voltar a estes ljeinos com 
toda sua Real Familia, Escolhcndo novos Ministrcs acredores da confianca da Nacao, 
tbi accolhida com a rnais exprewiva satisfacao , e alegria. Entre os vivas, e acclamac-
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<joes do rrm'ior ccmtentamento , e regozrjo se proferio sempre o Sagrado Nome de V. M 
com o mais exaltado enthusiasmo', e ju&tissima saudade. E se o Retrato de V. M . pre-
sente a testeinunhos de tanto amor, e tarda' lealdade , basloo a produzir tao acnsolados 
seutimentos, e vivas expressoes de affecto, que affectos nao produaira a sua Presenca 
pessoal, e conio deixara o Coracao beniguo dc V. M. de se sentir protundamente co-
raovido sabendo, que Seus Filhos de Portugal Lhe tributao sempre o mesmo respeito, 
e amor,, e sao sempre dignos de rnerecerem os Paternaes Desvelos de seu Bom Rej . 

„ Todas as mais Cidades , e Povoaqoes destes Reiuos de Portugal , e Algarvts 
desdobrarao com espontaneo jubilo, o regozijo, e alegria de que os encheo tao fausta 
nova. _ 

„ Apressurados os Portuguezes todbs caminharao aos Altares Santos, e derao 
Graeas ao Seidior dos Destinos , ao Deos de Affonso Henriques, cuja Mao Pode-
rosa, abencoa,e guia sem equivoco os passos dos Portuguezes desde o memoravel 
dia 24 de Agosto. 

„ As Cortes se Persuadem nao poder congratular mais dignamente a V. M . , 
nem provar-Lhe melhor a Sua Gratidao , do que apressando-se a apresentar-Lhe as 
Bases da Constituiqao, nas quaes a Nacao Portugueza legitimainente Representada 
exarou a Carta da Sua Nobreza, da Sua Seguranca individual, da inviolabihdade 
do direito de Propriedade , da estabilidade do Governo de V. M . , da Successao 
Augusta da Dinastia da Serenissima Caza de Braganea, e da perpetuidade da 
Santa Religiao de seus Avos. ^ 

„ Estas Bases contem a expressao authentica das Regras, e Cond.coes com 
que o Po/o Porlnguez quer ser Governado. Os principios nellas adoptados nada 
tem de extraordinarios. Nada diminuem as justas Prerogativas, e Direitos do Mo
narcha : e nio eclipsao , antes sim esmaltao, o brilho , e o esplendor do Throno. 
Aiem de serem os mesmos que o Direito Universal tem sanccionado, derivando do 
Direito que Deos cimentara no coraeao do homem creando-o. livre : ellas contem 
as mesmas principaes maximas que os Povos de Portugal em dilferentes E' pocas 
ikllarao diante da Magestade dos Reis , e as mesmas condicoes com que por traa 
Tezes ja depositarao em suas mSos a porcao de liberdade , de cuja alienacao pende 
a existencia de toda a Sociedade Civil. 

No dia 29 de Marco foi so huma a voz de todas as Authoridades Eccle-
siasticas, Civis, e Mditares , que soou em todo o Portugal, e Algarves — Juro 
as Bases da Constituicao Politica da Monarchia Portugueza — disserao ellas. E a 
Magestade Divina, que as eseutou, Zelara escrupulosa o seu exacto cumprimento. 

„ He superior a toda a descripcao a Regularidade , a Pompa , e Reapeito , 
e o Religioso culto, que brilharao na Celebracao de tao Solemne Acto nesta Ca
pital. Os Dcputados em Cortes forao os primeiros a jurar com a Regencia por 
amor da Ordem , mas cada Cidadao foi o primeiro na vontade. 

„ Unicamente o Cardeal Patriacba de Lisboa teve a incohenrecia de mandar jurar 
Sera 'restricc-So alguma toda a sua Dioceze, e de querer no seu proprio jurament© 
excluir os Arligos 10, e 17. Nao pode bem atinar-se com o motivo de similhanle 
detsacordo , a nao derivar de pcrsuadir-se que o seu juramento envoi via diverso 
Vinculo Reiiirioso , e obrigava de outro modo que as de mais Authoridades do 
seu Patriarchado. Mas , deixando de ser Porluguez , a sua conseiencia ser* o seu unico* 
verdugo. 

,^Entre tanto, Senhor , o fogo benefico de huma saudavel Constituicaao que *ol-
vera os Portuguezes a sua primeira dignidade, se propagava com a velocidade da luz, 
e o impeto do Raio. A flor do Occeano, a mais bella das Ilhas Portugiiezas, a Ilha 
da Madeira, foi a primeira que a voz da Liberdade abrio os bracos , e abracou 
Portugal nos sentimentos : Seus Deputados se Reunirao j a , e tomarao assento neatac 
Cortes? A Ilha de S. Miguel a imita logo, e seus briosos moradore* oppoe a mais> 
Nobre firmeza as astucias do Servilismo , e aos ameacos do Despotismo do seu Go-
verna'Jor. Os Paraenses forao os primeiros na Ordem dos tempos, que nesse Hemisferia 
alc.araD ao Ceo maos agradecidas, despedacando as algemas da arbitrariedade. E qua
si ao mesmo tempo, e igualmente primeiros os nossos Concidadaos da rica , e ame-
•ttigsima Provincia d&.£ahia , a chave desse vastissimo Continente, desenvoW6rao aquel-
1« caructer heroico , fiel , e grandioso , que sempre eatremou seus habitantes eia 
8.udas as Epocas arriscadfts, edirficeis. 
-•'•••„ Uitimamente V. M. Acaba de feefcar a abobada deste magestoso Edificio. O 
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Seu Jurairiento Sella* a Sua Gloria , e a felicidade dos Portuguezes. E a uniao dos 
Heinos de Portugal? Brant, e Jlgarves, ate hoje puramente nominal, e forcada » 
he ja real, e volunlaria. Nos sereinos com o Brasil huma so Famiiia em Direiios> 
e em deveres , e tcndo a mesma Religiao, e o mesmo Fai, nenhum poder conse-
guira jamais o dividilla. 

„ Ao Chefe de Famiiia tao numerosa incumbe o prover ao seu hem, e a sua 
felicidade ; assim como a Famiiia incumbe o respeitallo , e fazer-lhe guardar seus Di-
reitos, e Prerogativas : e laes sao os votos des,te Augusto Congresso , que nivela a 
Sua Jisperanc;a pelos principles constantes de Seu Patriotisms, e da Justica de V. M. 

,, A^ora, Senhor, resta o complemento desta obra t;u> maravilhosa. Cumpre que 
V. M. Faca accelerar as Eleicoes dos Deputados de todas as Provincias desse Rei-
no nos termos do Decrelo das Cortes de IS de Abril proximo passado. 

O Reino Unido de Portugal, Brasil, e Jlgarves he agora mais que nunca 
concentrado em sua Uniao mistica. A Representucao Nacional carece de ser perfei-
ta. He necessario que cada Habitante desse Continente tenha voto, e escolha, e que 
delegue em seu Representante a poryao (de poder que na Sociedade lhe cabe para, 
que elle venha assim a inipor-se a si proprio a Lei , que deve reger-nos todos. Ha 
este o Direito , que lhe guurdou a Natureza , e que a Sociedade , constituindo-se ou-
tra vez, lhe entrega, e restitue. As Instituicoes humanas envelhecem , como tudo , 
com o volver dos annus. O tempo , que tudo estraga , e doma , altera as mais bem 
combinadas Bases dos Govemos; mas a razao, e a Natureza , mais forte que elles , re
in teg rao a seu despeito o liomem na posse de seus mai3 apreciaveis foros , e Direi-
tos. Entao o homem he diguo deste nome, e faz digno, e ennobrece o Monarcha, 
que o Rege. 

„ As Cortes porem Continuao sem interrupc;To seus assiduos Trabalhos : e os 
que se succederao desde a data das Cartas, que antecedentemente Dirigirao a V. M . 
constao dos Impresses, e Documentos, que com esta levao a Presenca de V. M. 

„ Nada tem perturbado a boa ordem, e o socego Publico. Os Portuguezss con-. 
fiao nos seus Deputados em Cortes , e certos no amor que tem a Sagrada Pessoa de 
V. M. nao duvidao da sua Affeicao Paternal , e vivem c-eguros de que V. M. Ha dc 
sempre concorrer gostoso para a sua felicidade, Conforman4o-se com os votos da 
Nacao. 

„ Praza ao Ceo, que ao chegar a Presenca de V. M. esta Carta de Congra-
tulacao das Cortes por tao felizes acontecimentos , a Saude de V. M. prospere , como 
todos desejamos, e havemos mister. 

„ A' Muito. Alia , e Poderosa Pessoa de V. M. Guarde Deos por muitos , a 
afortunados annos. 

Lisboa Paco das Cortes em 9 de Maio de 1821. = Hermano Jose Braanu 
camp do Sobral, Presidente. Joao Baptista Fdguciras , Agostinho de Mendonq* 
Falcao, Agostinho Jose Freirej Antonio Ribeiro da Costa * Deputados Secretaries. # 

REIMI-RBSSO NO RIO DE JANEIRO, NA TYPOGRAPHIC REAL. 1§£1, 
Por Ordem de S. A. K, 
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