
O C L A M A C A O . 

-Portuguezes : Toda a íorca he insurncienté contra a vontade de hum P ovo , que nao quer 
viver escravo: a Historia do Mundo confirma esta verdade , confirmao-na aínda os rápidos ae-
contecimentos , que tiverao lugar neste vasto Imperio , embaído a principio pelas lisongeiras pro-
snessas do Congresso de Lisboa, convencido logo depois da falsidade dellas, trahido em seus di-
reitos os mais sagrados, em seus inteiesses os mais claros; nao lhe appresentando o futuro outra 
perspectiva, senao a da recolonisacao e a do despotismo legal, mil vezes mais tyrannico, que 
as arbitrariedades de hum só 13espota : o grande e generoso Povo Brasileiro passou pela* alterna
tivas de nimia credulidades de justa desconfianca, e de entranhavel odio: entáo elle foi unáni
me na firme resolucáo de possuir huma Assembléa Legislativa sua propria, de cuja sabedoria, e 
prudencia resultasse o novo Pacto Social , que devia regc-lo , e ella vai entrar ja em ta o glo
riosa tarefa : elle foi unánime em escolher-Me para Seu Defensor Perpetuo, honroso Encargo, 
que com ufania Acceitei, e que Saberei desempenhar á custa de todo o Meu Sangue. 

Este primeiro passo , que devia abrir os olhos ao Congresso , para encarar o profundo 
ábysmo , em que hia precipitar a Nacao inteira, que devia tórna lo mais circunspecto em sua 
marcha, e mais justo em seus procedimentos, servio sómente de inflammar as paixoes cor
rosivas dos muitos Demagogos , que para vergonha vossa tem assenfo no augusto Sanctuario 
das Leis. Todas as medidas , que tendiáo a conservar o Brasil debaixo do jugo de ferro da 
escravidao, merecerao a approvacao do Congresso; decretaráo-se Tropas para conquista-lo sob 
o frivolo pretexto de suffocar suas faccoes; os Deputados Brasileiros foráo publicamente insul
tados, e suas vidas ameacadas ; o Senhor Dom Joáo Sexto, Meu Augusto Pay, foi obrigado 
a descer da Alta Dignidade de Monarcha Constitucional pelo duro captiveiro , em que vive, 
e a figurar de mero publicador dos delirios , e vontade desregrada ou de seus Ministros cor
ruptos , ou dos facciosos do Congresso , cujos nomes sobreviveráo aos seus crimes para exe-
cracáo da posteridade : e Eu , o Herdeiro do Throno, fu i escarnecido , e vociferado por aquel-
Ies mesmos , que deviáo ensinar o Povo a respeitar-Me, para poderem ser respeitados. 

Em tao criticas circunstancias o heroico Povo do Brasil, vendo fechados todos os meios 
de concilia^áo , usou de hum Direito , que ninguem pode contestar-lhe, Acclamando-Me no 
«lia doze do corrente mez , Seu Imperador Constitucional , e proclamando sua Independencia. 
\POK este solemne Acto acabaráo as desconfiancas, e azedume dos Brasileiros contra os projectos 
'de dominio, que intentava o Congresso de Lisboa ; e a serie nao interrompida de pedras nu
merarias collocadas no Caminho eterno do tempo, para Ihes recordarem os seus infortunios pas
eados, hoje só serve de os convencer do quanto o Brasil teria avultado em prosperidade , se 
á. mais tempo se tivesse separado de Portugal ; se á mais tempo o seu bom sizo , e razao t i -
,vesse sanccionado huma separaeáo, que a natureza havia feito. 

Tal he o estado do Brasil: se desde o Dia doze do corrente mez elle nao he mais par
le integrante da sintiga Monarchia Portugueza, todavía nada se oppoe á continuacáo de suas 
antigás relacoes commerciaes , como Declarei no Meu Decreto do primeiro de Agosto deste 
anno, com tanto que de Portugal se nao enviem mais Tropas a invadir qualquer Provincia 
deste Imperio, Portuguezes : eu offereco o prazo de quatro mezes para a vossa decisao; de
cidí , e escolhei , ou a continuacáo de huma amizade fundada nos dictames da justica , e da 
generosidade , nos lacos de sangne , e em recíprocos interesses ; ou a guerra mais violenta, que 
só podera acabar com o reconhecimento da Independencia do Brasil, ou com a ruina de ambos os 
listados. Palacio do Rio de Janeiro em vinte e hum de Outubro de mil oitocentos e vinte dois. 
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