
H A B I T A N T E S D O I t I O D E J A N E I R O . 

C-^Uanclo a causa Publica , e seguranea Nacional exigem que se tomem medidas 

tao imperiosas como as a pouco tomadas por Mim, he obrigacao do Povo, confiar 

no Governo. Habitadores desta Provincia, a representacao por vds respeitosamente 

levada a Minha Real Presen9a, e por Mim acceita de ta5 bom grado, esta tao 

longe de ser hum principio de separa^ao, que ella vai unir com la^os indissoluveis 

o Brasil a Portugal. 

A desconfianca excitada entre tropa da mesma Na9ao , ( que horror ! ! ! ) tern 

feito, com que algumas cabe9as esquentadas, e homens perversos, inimigos da unia5 

de ambos os hemisferios, tenha5 maquinado quanto podem para vos illudirem, ja 

vocal, ja por ' escripto : nao vos deixeis enganar; perzisti sempre inabalaveis, na 

ten9ao que tendes de vos immortalizardes conjunctamente com toda a Na9ao; sedo 

Constitucionaes perpetuamente; na5 penseis em separa9ao, nem levemente ; se isso 

fizerdes, nao conteis com a Minha Pessoa; porque ella nao authorizara sena5 ac9oes 

que sejao bazeflcadas sobre a honra da Na9ao em geral, e sua em particular. 

Portanto Eu repito o que vos disse no dia nove do corrente, e eobre que Me 

fimdei para acceitar a vossa Representa9ao; Uniao, e Tranquillidade. 

Com UniaS sereis felizes, com Tranquillidade felicissimos. 

Quem pertende (e na5 conseguira) desunir-vos , quer excitar, e excita ideas ta5 

execrandas, antipoliticas, e anticonstitucionaes entre vos, de certo esta assalariado com 

dinheiro, que entre nos se na5 cunha; e quem nao quer tranquillidade, sa5 aquelles 

que no seio della nunca seriao reputados sena5 como homens vis, e infames. Vos sois 

briosos, Eu constante. Vos quereis o bem , Eu abra9o-o. Vds tendes confian9a em 

Mim , Eu em vos; seremos felizes. 

O Norte que devemos seguir em primeiro lugar, he a honra; e d'' ahi para dian« 

te tudo quanto della descenda. 

Conto com a vossa honra; Confio em vos; contai com a Minha firmeza. 

PRINCIPE REGENTE. 

Na Imprensa Nacional, 




