
A PROXIMANDCSE o dia 12 de Outubro, dia para sempre meiaoravel nos fasfot 
do Brasil , por ser aquelle , em que elle se eoróòu d'imarcessivel loiro , Acclamando oo Au
gusto Senhor D. PfcDRO DE ALCÂNTARA, seu |.« Imperador ColTsTitucional, era 
tão grande o enthüsiasmo , e regozijo universal , que dominava aos habitantes desta Cida
de de S. Paulo, que excede a toda expressão. Na noite do dia 11 illmninou-se a Cida
de espontaneamente , e hum magnífico Bando, feito pela Guarda Civica , anuunciava as 
festividade*, que os diversos Corpos com esmero preparavão. Em hum Carro triumphal 
preparado com gosto, via-se sobre hum Throno o Brasil ornado com vestes imperiaes, 
tendo ao lado direito a Independência, e ao esquerdo a Abundância, com os emblemas , 

"que TÍÚ caracterisão: aos pés do Throno via-se a Fama, e era esta qóé publicava o 
Bando, escnpto em verso heróico, onde traçava hum sublime elogio ao Imperador, w> 
descrevia os festejos , com que Paulicea devia celebrar sua gloriosa' Aeelamação. Era o 
Carro escoltado por huma numerosa guarda de Cavalleria composta dos Cidadãos alista
dos na Guarda Civica, vestidos a Turca, e seguido de tres bandas de musica, e de im-
roeoso povo, que cantava ollymno Imperial, de composição Paulistana, tanto Poética, 
como Muziea, e dava repelidos vivas a S.S. M.M. L I . , á Independência, e á Assem-
blca do Brasil, &c. &c. As janellas de quasi todas as cazas estavão guarnecidas de Se
nhoras , algumas das quae3 cautavão o Hymno com o ultimo enthüsiasmo, e fazendo tre-
molar os lenços brancos , lançavão mimosas flores sobre o povo , que passava. 

Chegado o appetecido, e plausível dia 12, ao alvorecer hum parque de Arti
lheria postado no largo dos Paços do Conselho, salvou , com 21 tiros de canhão: ás 9 
horas da manhã marcharão todas as Tropas de Artilheria , Cavalleria , e Infanteria , * 
se postarão na praça de S. Gonçalo, e todos os Cidadãos concorrião aos Paços do Con
selho , apesar da immensa chuva , onde depois de estar presente o Senado com seu 
Presidente, o Juiz de Fóra pela Lei , o Capiük|?Bento José Leite Pentiado , e o Gover
no Interino da Província, se fez a solemnidad^Tdo juramento , lavrou-se o termo, e pro-
cedeo-se na assignatura, o que igualmente fez foda a Tropa: então o Juiz de Fóra Pre
sidente, sahindo a huma das janellas, deo os vivas i Religião, ao Imperador Consti
tucional do Brasil , á Família de Bragança Imperante no Brasil , á Independência, á 
Assembléa do Brasi} , e a todos os povos independentes do Brasil , que forão respon
didos pelo povo , e tropa com o ultimo enthüsiasmo , o que foi seguido por huma sal
va de 21 tiros de canhão, e 3 descargas de mosqueteria. Depois o Padre Manoel Ilde-

' Tenso Xavier Ferreira, Substituto de Philosophia , e Soldado da Guarda Civica, recitou 
huma eloqüente , e enérgica falia á Tropa , encorajando-a para sustentar a Independên
cia do Brasil, e sua dignidade, e ao Grande Imperador, que acabavão de Acclamar. 
Depois dirigirão-se todos á C.athedral a render graças ao Ser Supremo, onde se cantou 
solemne Te Dcurn , findo o qual a Tropa , que então gnarhecia o largo da Sé, deu fogo» 
de Artilharia, e mosqueteria. D'ahi sê  encaminharão ao Palácio do Governo, onde es
tava debaixo do Docel o Busto de S. M. I . ; foi à sua vista, que combatendo-se 03 
aflectos de júbilo, e da saudade nos Corações dos bons Paulistanos, que naquelle mes
mo lugar tiverão outróra a incomparavel gloria de ver, e beijar a Augusta Mão de Seu 
Adorado Imperador, derramarão ardentes lagrimas cm desafogo de seus sentimentos: de
pois de feito o cortejo do costume , sahindo o Governo i janella. principal do Palácio , 
derão-se vivas á Religião, a SS. MM. I I . , á Independência, á Assem bica, e aos Po
vos do Brasil , e foi terminado o Acto por outra salva de artilheria, e mosqueteria. A* 
noite se representou no Theatro gratuitamente o excelíente Drama = José 2.°, =?= dado 
por hum Patriota, Soldado da Guarda CtViCa. Ante3 de começar a representação appa-
receo o Retrato de S. M. I . no Throno com vestes Imperiaes. Apenas os espectadores vi
rão o Retrato do Anjo Tutelar do Brasil, tâo caro a todos os Brasileiros, e particu
larmente aos Paulistas, o. fogo do patriotismo, que abrasava OSÍ corações de todos , e 
expressava pelos gritos de* incessantes vivas á Sua Augusta Pessoa , e a toda Família Impe
rial Brasileira, óçc. As Senhoras cautavão o llynmo Imperial , lançavão flores sf>bre » 
Platíía, e hüma multidão de lenços brancos formava a mais engraçada nuvem, o Que 
foi repetido em todos «i entfeactos da Peça , no* quaes também se repetirão varias 
obras poéticas , allusivas 1.0 grande objecto. n, 

No diu 13 celebrou Missa Pontificai em Acção de Graças na Cathedral o Ex* 
Bispo Diocesano , finda a qual orou o Padre Mestre Manoel Joaquim do Amaral Gur
ge 1 , Professor Publico d' Historia Eeclesiastica, tomando por Thema as seguintes pala
vras do V. 24. do Cap. 10 do 1.° L.» dos Reis Claniavit omvis poptilus , et ait : vnat 
liei -3 e demonstrou com todo o fogo, e energia de seu reconhecido patriotismo, que 
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c Brasil fazendo justiça aos seus direitos inauferiveis, e ás eminentes virtudes do Sere
níssimo Senhor D. PEDRO DE ALCÂNTARA, seu Perpetuo Defensor, o de«pe:to 
d< s tyrannos o Acclamou Seu 1.° Imperador Constitucional. Seguio-se solemne Te Deum, 
findo o qual deu fogo d'alegria a Guarda d'Honra , que foi para a Cathedral. A' noite 
sahirão pelas ruas tres bandas de Musica, accompanhadas de homens de todas as clas
se* , <;ue cautavão Hymnos patrióticos, e davão amiudados vivas á SS. MM. I I . &_-
As Senhoras todas sahiào ás suas janellas, lançavão odori feras flores, cautavão os Hym
nos patrióticos, accompanhaudo as vozes com os lenços. Desta maneira torao preenchidas 
todas as noites d'illuminação , que durou desde o dia 12 até o dia 21 por ordem, e 
ú' ahi até o dia 12 de Novembro muitas cazas se illuminavão espontaneamente, quando 
sahião as Musicas pelas ruas, ou quando havia algum festejo particular. No dia 15, e 
J9 de Outubro houve Theatro gratuitamente, offerecido ao Publico pelo Cornmercio 
nestas noites appareceo o mesmo enthüsiasmo, que na precedente; e repetirao-se os 
Hymnos , poezias, e vivas em honra de SS. MM. I I . 

Najáoite do dia 21 appresentárao os Militares destacados no Quartel huma vis
tosa , e brilhante illuminação. Toda a frente do Quartel estava ornada com huma galeria 
em vista de jardim , sustentada por seis columnas : no centro estava© os Retratos de SS. 
MM. I I . Sobre hum Throno, tendo por cima hum docel d'oiro, e hum magestoso pa
vilhão de damasco: era o Throno sustentado á direita pela America, vestida de manto 
real, e tinha sobre huma credencia as vestes gentilicas, e á esquerda pela Independên
cia, que tinha a seus pés as cadèas, que arrojava por terra: nos degráos do Throno 
lião-se em caracteres verdes, e amarellos as seguintes letras — 

Ta me deste Independência 
Eu te dou arco , e farpão. 
Eu acceiío, c com meu sceptro 
Faremos hum só brazão. 

- •_ . ob aoaâ Lsyd oniiíauico tólbahij) ÀO. *obuí > . oíffauoO .fc ' V " 
Sobre o pavilhão estavão duas largas fita^com as seguu-tes quadras, 

3 o a_._ob.-fl-- »>_'__i--- àaol o!_t ____fo•.<•__) o . k J «íifl J_.V'_ _ j_ jsh_ 

Sobre á America. ^ f * , Sobre a Independência, 

De hum pólo a outro a Fama Acceitai estas offertas , 
Teu Nome cante , Senhor : Eu _'c_ entrego , Senhor : 
Viva o Inclito D. Pedro Sou do Brasil a liainha » 
Do Brasil Imperador. Tu^ ès meu Imperador. 

Entrava-se paia o largo do Quartel por hum grande Pórtico, de comprimento 
de 60 palmos, e de 30 de largura, formando huma abpbeda verde, orDada de flores, 
e illuruinada por grandes lustres, e varias mangas de vidro, e estava o çhão alcatifado 
de folbas, e flores aroma.icas. Todo o Quartel tanto no interior, como no exterior estava 
íjuarnecidõ de huma arcada de muitas toda illuminada. No centro do largo estava huma 
pyramide Uian^ular de 40 palmos d'altura , e 10 de largura, sobre huma base corres
pondente , e de 5 palmos , que formava 5 degráos, cobertos de verde, com vasos de 
flores, e de vidros illuminados. A pyramide engraçadamente illnminada com vidros de 
diversas côres, appresentava a mais bella perspectiva: estava, collocada sobre a pyramide 
a estatua da Independência : e sobre dous pedestaes de 30 palmos d'altura estavão á di
reita a estatua da America , e â esquerda a da Abundância : das mãos destas estatuas 
sahião doüs largos festÕes, que hião terminar na extremidade da pyramid*, com as se
guintes quadras __ 

Do lado direito, partindo do lado para o centro;=S Do lado esquerdo partindo etc. 
«I . jrfrtobl I <r -••> i ,r9_>ri_<l/i \ •'•\\-Yt IfíO.j 1'lnVtT i.A .1 .{•' .f! _1 «•'jll • * l'.». 

A teus pés rendo, Senhora, __' tua defesa ojferto 
Toda a força Americana, Ricos cofres abundantes % 
Jtcge, impera, e domina, Tens a teu serviço entregues 

• JE'_ a minha Soberana. Prata , ouro , c diamante ss« 
Pela parte inversa partindo do centro para os ladcs Ha-se fç 
Armas , f>rçss-, e riquezas Para da-las a hum Monarcha , 

De vossas mãos eu acceito, Dos Mwiarchas mais perfeit: 
MÍ"*»- Fitui • ̂ it.> KB <"uii'..'iT Tt7íi jubiuunGj . .ív<t-í-ii^^."'t tnot^.i» D C *' rir I -ÍC#>*.*̂t«>-i 1 >̂ 

Estavão em 4 pontos diversos 4 coretos de instrumentos musico-beilicos : ás 8 
horas da noite, logo que esteve tudo illurainado , hum. pa.qué, de Artilheria deu huma 
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•alva de 21 tiros: então o Governo accompanhado das Senhoras patriotas, da OfliciaÜda* 
de, e de todos os homens bons, sahio precedido de instrumeotal a dar os vivas, na 
frente da illuminação, onde estavão 03 Retratos de S. M. 1., e de Sua Augusta Consorte, 
e as Senhoras cantarão os hy nauos Patrióticos; ás I I horas salvou Outra vez o parque -.'ar
tilheria. Repetio-se esta illuminação nas noites de 24 de Outubro, e 7 de Novembro, 
çom o mesmo concurso, e applauso. 

Na noite de 22 de Outubro appresenton o Corpo Commercial huma brilhante 
illuminação no Largo do Palácio na frente do Theatro : a illuminaçúo formava huma es-
pHçosa varanda , tingindo gradaria de ferro , sustentada por columuas f e terminada por 
fluas grandes escadas». No centro estava o Retrato de S. M. í. , ricamente adornado, de
baixo de magnihco Docel, como em acto d'inauguração solemne. Vião-se debaixo da 
Varanda na .rente vários vasos de flores, sobre pedestaes todos illumint-dos, e no meio 
huma pequena pyramide , sobre a qual etitavào as Armas do Brasil, em cuja frente a se
guinte letra ~ 

Cahi por terra, 6 Povos; eis o Justot 

O Forte, o Grande Herôe, que o Mundo acclama' 
Seu» Dotes numerar não pôde a Fama , 
Melhor o faz seu Nome; he Pedro Augusto. 

A's 8 horas sahirào do Palácio o Governo, as Senhoras, e os homens das princi-» 
paes classes , e se dirigirão á frente da illuminação, rompendo com difficuldade o povo, 
que estava apinhado no largo : logo que chegarão defronte ao Retrato de S. M. I . se le
vantou o vèo , que o oceultava ; estavão ao lado 2 Meninas vestidas com gosto , que lançavão 
flores: romperão-se os vivas a SS. MM. I I . etc, etc, e as Senhoras entoarão os 
hymnos patrióticos , que erão respondidos pelo povo : subirão ao ar fogos de artificio , e 
repicarão os sinos das Igrejas. Igual illuminação appresentou o mesmo Commercio nas 
noites de 25 de Outubro , e 8 de Novembro. 

O dia 27 de Outubro foi annunciado por huma festival alvorada. Duas nume
rosas bandas de musicas militares corrêrão ás principaes ruas da Cidade, tocando 09 
hymnos patrióticos, que erão cantados por mufcfes Soldados da Guarda Civica, e por 
imiuenso povo, que accompanhava. A' noite a mg/ma Guarda appreseutou no Theatro pu
blico o excellente Drama _r Maria Theresa — erntque forão Actores unicamente os Soldao 
dos da dita Guarda. Ainda em S. Paulo não se appresentou huma scena theatral mais 
brilhante Todo o Theatro estava coberto de luzes, collocadas com syuimetria , que partia» 
de grandes ,1 ustres, mangas, e globos de vidro, de maneira que parecia que o astro do 
dia tinha feito alli o seu foco , todos os camarotes estavão ornados com gosto de festões 
verdes, e ratnalhetes de flores. A's 8 horas huma girandula deo sigual de começar-se o 
e^pectaculo ; appareceo logo o Retrato de S. M. 1. ricamente adornado; então o Gênio 
do Brasil veio tributar-lhe os justos elogios, que conclui© com vivas aos mais caros 
Objectos de nossos Corações , os quaes forão repetidos incessantemente por toda a Assem-
bléa: as Senhoras dos camarotes cantavão os hymnos patrióticos, e formavão com os len
ços, brancos a mais engraçada nuvem, e lançando huma quantidade prodigiosa de flores, 
parecia que aquella nuvem estava prenhe de odorifero orvalho : os Poetas offerecêrão seus 
trabalhos ao Grande Heroe. Foi tão grande o praser, e enthüsiasmo, que parecia que 
sò' aqueíle act© era bastante para encher a noite. Houve além do Drama excellentés 
cantatas , pantominas, e vários outros dançados , com que forão entretidos os entre-actos , 
tendo por termo huma jocosissima Farça , durando o espetáculo até ás 3 horas da ma
drugada. 

No dia 28 a Câmara desta Cidade querendo render acções de graças ao Dispea-
sador dos Reinos, e dos Impérios, pela gloriosa Acclamação de S. M, L , dirigio-se à 
Cathedral. Ahi o Excellentissimo e Reverendissimo Bispo Diocesano celebrou Missa Pon
tificai , finda a qual fez huma eloqüentíssima Oração o Padre Mestre Fr. Antônio de 
Santa Gertrudes Fegueiredo, Prior do Carmo, tomando por thema estas palavras do Cap. 
8 do ] . * L.° dos Reis zr Rex erit super nos. Et erimus nos sicut omnes gentes: judicabit 
nos rex noster, egredietur ante nos -j et pugnabit bella nostra pro nobis ss e demonstrou 
com excellentés provas as vantagens , que devião resultar ao Brasil , Acclamando ao Senhor 
D . Pedro l . a seu Imperador Constitucional. Findou o Acto com solemne Te Deum. • 

No dia 29 as Senhoras Paulistanas , não menos ávidas de patentear seus patrióti
cos sentimentos, derão à sua custa hum magnífico Baile, servindo-se do Palácio *do 
Governo, que foi ornado com muita decência, e bom gosto para este fim. A salla irn-
xnediata á grande salla do Baile estava ricamente forrada de seda, e debaixo de hum 
rico e bem ornado pavilhão via-se o Retrato de S. M. I . Junto todo o luzido concur
so, composto de todas as Senhoras patriotas, em uniforme de vestidos de sedinha br nu
ca'. com guamições de jardineiras compostas de flores verdes, e amareüas, e corpinhos 
•erdes, tendo n* cabeça hum bando de setim verde, onde se divisava entre grossa- -bcr* 
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Maduras, e era letras de ouro a legenda = Independência , ou Morte = , e de homens 
dis principaes classes, sendo com especialidade maior o numero dos Soldados da Guarda 
Cívica, que foião est «lindos pelas Senhoras, para fazerem as honras de Mestres Sallas ; 
e mais serviço neste festejo; dirigirão-se todas ;\ salla , onde estava o Retrato de S. M 0 

I . , e ahi o Exroo JBispo deo vivas a SS. MM. 11., &c. , e as Senhoras cantarão o 
Hymuo Imperial, depois recitarão-se algumas poesias análogas ao objecto, e por fim ni 
Senhora, forão como em cerimonia de cortejo, cada par por soa vez, fazer huma reve
rencia ante o Retrato de S. M. L , lançando nos degráos do Throno mimosas flores , de 
que abunda este bello paiz nesta estação. Depois disto servio-se hum esplendido Chá, 
a que se seguirão varias contradanças, Walsas , e outras danças, e varias cantatas, ha
vendo entre tanto huma profusão de.marcada de exquisitos liquorês, e excellentes manjares. 
Durou o Baile debaixo da melhor ordem possível, e no mais bello entretenimento', até 
a» 4 horas da madrugada , parecendo pelo contentamento , e geral prazer , que o ultimo 
momento na serie do tempo seguia immediatamente ao primeiro. 

Na noite do dia 10 de Novembro a Guarda Civica appresentou hum grande 
Castello todo illuminado no largo do Collegio , oecupando toda a extensão da frente do 
Governo , e illuminou também a Varanda , que ficava defronte na face do Theatro 
a qual já fica descripta , quando foi iliuminada pelo Comraercio. • 

A's 8 horas, e meia da noite se desencerrou o Retrato de S. M. L com as 
cerimonias já ditas; então o Castello, que. estava defronte, começou a dar fogo de artifi
cio, e depois de subirem ao ar varias girandulas, ouvio-se hum excellente fogo de mos-

^ queteriu artificial, e 21 tiros de canhão, dados pelos Soldados feitos com artificio, e 
que estavão firmes sobre a trincheira. Depois disto todas as Senhoras, e pessoas de qua
lidade , que estavão no Palácio , precedidas de duas bandas de Musica , se dirigirão à 
Varanda , onde estava o Retrato de S. M. I . , e sobindo pela escada do lado esquerdo 
da galeria, fazião hum cortejo a S. M. I . , e descião pelo lado direito, e parando depois 
em baixo defronte ao Retrato, cantarão-se os Hymnos patrióticos, e recitarão-se algu
mas poesias : o que já tinha sido feito em algumas das noites da illuminação do Com-
mercio. 

No dia 12 de Novembro , <t\an_ fazia hum mez da gloriosa Acclamação , e do 
começo dos regosijos públicos nesta Capital, por tão alto motivo , o Corpo Commercial 
appresentou hum grande fogo d'artificio no mesmo Castello, que estava formado na 
frente do Palácio , sendo nesse dia a illuminação de fogo arteficial , e depois de iramén-
sas girandulas, rodas, e outros fogos de vista, da descarga de mosqueteria, e dos 21 
tiros de canhão, com o mesmo artificio do dia 10, appareceo sobre o Castello huma 
grande roda de fogo toda iliuminada , e no centro lião-se em caracteres de fogo as letras 
iniciaes destas palavras à VIVA SUA MAGESTADE IMPERIAL. =2 

Foi assim, que os bons Paulistanos, que amão deveras ao Brasil e ao seu 
, Grande , e Incomparavel Imperador , derão desafogo aos seus sentimentos d' alegria : e se 

estes festejos por limitados não correspondem á grandeza do objecto, resta-lhes o praser 
de que o Augusto Imperador, e o Brasil todo , que conhecem a pureza de séu patrio
tismo, seu amor, e completa adhesão á sagrada causa da Pátria, hão de fazer-lhes im
parcial justiça. 

iV. B. Todas as despezas, que e*:cedèr_o á subscripção do Commercio, ferão suppri-
das pelo mesmo honrado patriota (o Capitão ^Antônio da Silva Prado J , que já tinha oí-
ferecido a primeira Opera gratuitamente. 

^- , _ - i ., „ , ,. • •• u . ... . 
RIO JJE JANEIRO. NA TYPOGRAI HIÂ NACIONAL, 1823. 
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