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T E R M Q DE VEREACJXO DO D I A 9 B E JAxNElRO DE

A OS novo de Janeiro do anno de mil ditocehtos vinte e dous, nesta Cidade
de S. Sebastiao do Rio de Janeiro, e Pacos doConselho, aonde se achavao reunidos
em acto de Vereacao, na forma do seu Regimehto, o Juiz de Fora Presidente, Vereadores, e Procurator do Senado da Camara, abaixo assignados, por parte do
Povo desta Cidade fora5 apresentados ao mesmo Senado varias Representacoes, que
todas se dirigem a requerer que este leve a Consideracao de SUA A L T E Z A R E A L ,
que dezeja que suspenda a Sua sahida para Portugal, por assim o exigir a salva(?a5
da Patria, que esta ameacada do iminente perigo de diviza5 pelos partidos, que se
temem , de huma independencia absoluta , ate que o Soberano Congresso possa ser informado destas novas circunstancias , e a vista dellas acuda a este Reino com fium
remedio prompto, que seja capaz de salvar a Patria, como tudo melhor consta das
mesmas representacoes, que se mandarao registar. E sendo vistas estas Representacoes,
estando prezentes os homens bons desta Cidade, que tem andado na governance della ,
para este acto eonvocados, por todos foi unanimemente accordado que ellas continhao
a vontade dominante de todo o P6vo , e que urgia que fossem immediatamente
aprezentadas a SUA A L T E Z A REAL. Para este fim sahio immediatamente o Proeurador do Senado da Camara, encarregado de annunciar ao Mesmo Senhor esta deliberacao, e de Lhe pedir huma Audiencia para o sobredito effeito: e voltando com a
resposta de que SUA A L T E Z A REAL tinha dizignado a hora do meio dia para
receber o Senado da Camara no Paco desta Cidade, para alii sahio o mesmo Senado as onze horas do dia: e sendo aprezentadas a SUA ALTEZA REAL as so*
breditas Representacoes pela voz do Prezidente do Senado da Camara, que Lhe dirigio a falla; depois delle o Coronel do Estado Maior as Ordens do Governo do
Rio Grande Manoel Carneiro da Silva e Fontoura, que tinha pedido licenga ao Senado da Camara para se unir a elle, dirigio a falla ao Mesmo Senhor, protestando-Lhe que os Sentimentos da Provincia do Rio Grande de S. Pedro do Sul erao
absolutamente conformes aos desta Provincia. E no mesmo acto Joa5 Pedro CarvaIho de Moraes aprezentou a SUA A L T E Z A REAL huma Carta das Camaras de
Santo Antonio de Sa e Mage contendo iguaes sentimentos. E SUA ALTEZA R E A L
Dignou-se responder com as expressoes seguintes. S3 Como he para bem de todos, e
„ feiicidade geral da Nacao, estou prompto: diga ao povo que f W « „ K logo,
chegando SUA ALTEZA REAL as Varandas do Paco, Disse ao Povo " S3 Agora so Tenho a recommendar-vos Uniao, e Tranquilidade. 6S „ Foi a Resposta de
SUA ALTEZA REAL seguida de vivas da maior satisfacao, levantados das Janellas do Paco pelo Prezidente do Senado da Camara e repetidos pelo immenso Povo,
que estava reunido no Largo do mesmo Peco, pela ordem seguinte a Viva a Reh<riao m Viva a Constituicao a Vivao as Cortes a Viva El-Rei Constitucional a Viva o Principe Const itucional s Viva a Uniao de Portugal com o Brasil. a Findo este
acto, se recolheo o Senado da Camara aos Pacos do Conselho, com os Cidadaos,
e os Mesteres do Povo , que acompanharao, e o sobredito Coronel pela Provincia
do Rio Grande do Sul. E de tudo para constar se mandou lavrar este Termo que
todos sobreditos assignarao commigo Jose Martins Rocha > Escrivao do Senado da tatnara que a escrevi.
Jose Clemente Pereira.
Francisco de Souza e Oliveira.
Luiz Jose Vianna Grugel do Amaral e Rocha.
Manoel Caetano Pinto.
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Joao Jose Dias Moreira.
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Jose de Souza Meirelles.
Manoel Jose da Costa
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Jose Antonio dos Santos Xavierv
Jose Goncalves Fontes.
Luiz Pereira da Silva Manoel,
Fernando Carneiro Leao.
Joaquim Jose de Sequeira.
Domingos Vianna Grugel do Arnaral.
Manoel Goncalves de Carvalho.
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Francisco Jose Pereira das Neves.
Francisco Jose dos Santos.
Venancio Jose Lisboa.
Manoel Ferreira de Araujo Pitada.
Antonio Alves da Silva Pinto.
Jose Cardozo Nogueira.
Antonio Luiz Pereira da Cunha.
Joao Jose de Araujo Gomes.
Alexandre Ferreira de Vasconcellos Drummund.
Joquim Marques Baptista de Leao.
Domingos Jose Martins de Araujo.
Manoel Jose Gomes Moreira.
Francisco Xavier Pires.
Joao Gomes Valle.
Pedro Jose Bernarde*.
Mantel J >se Pereira do Rego.
Domii gor Jose Ferreira.
Francisco Antonio Goncalves, que sirvo de Juiz de Marcineiro.
Joa5 Machado, Fscrivao.
Daniel Jose Pereira.
Antonio da Costa Barboza.
Tristao Jose do Amaral, Ourives.
Luiz Gomes Pereira, Ourives.
Antonio Vieira Pereira, Ourives.
Antonio Jose de Souza, Ourives.
Nicoiao Henriques de Soares, \ elos Funileiros.
Jose Marques da Costa Soares, Marcineiro.
Jose Antonio da Luz Porto, Marcineiro.
Balbino Jose da Silva, Juiz do Officio de C^apateiro..
Pela vontade e opiniao dominante da Provincia do Rio Grande de S.Pedro do Sul
o Coronel Manoel Carneiro da Silva e Fontoura, empregado as Ordens do GoFaVa
o Juiz de F6ra Jos ' Clemente Pereita, Presldente do Senado da Camaverno que
da Provincia.
ra , dirigia a S. A. R. , no Ado era que apresentou ao Mesmo Senhor as
Representacoes do Povo desta Cidade.
?

SENHOR.
Saluda dp V. A. R. dos Estados do Brazil, sera o Decreto.fatal que
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a independencia deste Reino! Exige por tanto a Salvacao da Patria que V. A. &
s uspeiuia a sua hida, ate nova Letenninacao do Soberano Congress.
Tal he, Senhor, a importante verdade, cue o Senate da Camara desta Cida*
de, impellido pela vcntade do Povo, que representa, ttm a honra de vir aprtbentar a Iviuito Aha Concideracao de V. A. l i . ; Cumpre dtmonstra-las.
O Brazil, que em 1808 vio nascer nos vastos Orizontes do ISovo Murdo a pri
meira Aurora da sua Liberdade,.. () Brazil, que em 1815 obteve a Carta da sua
Emancipate jolitica, preciosa dadiva de bum Kei Benigno... O Brazil iiuahutnte,
que em 18^1, uiiido a Mai Patria, filho tao vaiente, como fiel, qutbrtu com ella
os ferros do proscripto dispotismo ... recorda sempre ccm horror os dias da sua escravidao recem-passada... teme perder a liberdade mal segura, que tern prineipiado a
gostar . . e receia que hum futuro envcnenado o precepite no estad© antigo de suas
desgracas...
He fiiho daquella recordacao odioza, daquelle temor, e deste receio 0 veneno,
que a opiniao publica se apprebsou a lancar na Carta de Lei do 1.° de Cutubro de
182J , porque se lhe antojou , que o novo siettma de Gcvernos de Juntas Provisorias,
com Generaes das Airras independer.tes dell; s, sujtites ao Goveir.o do Bc-ino , a
este so responsaveis e as Cortes, tende a dividir o Brazil, e a dezarma-lo, para o
reduzir ao antigo estado de Colcnia , que so vis escravo6 podem tolerar , e runca
hum Povo livre, que, se pugna pelo ser, nerhurca fovea existe capaz de o supplar.tar.
He filho das mesmas causas o vtreno que a opiniao publica d<rramou btLre a
Carta de Lei do mes>mo dia, mez, e anno, que decrettu a sahida de V. A. B . ;
porque entendeo, que este Lecreto ttm por vibtas rcular ao Brazil o etrtro da sua
uniaade politica , unica garantia da sua liberdade e Ventura.
He filho das mesmas causas o dissabor , e deseonteritamento $ ccm cue este
Povo Constitucional, e fiel ouvio a mocao da extincao dos Tribunaes deste Reino;
porque desconfiou , que Portugal aspira a reediflcar o imperio da sua suptrioridade
antiga, impondo-lhe a dura Lei da dependencia, e arrogando-se tcdas as prerogativas de Mai, como se durasse ainda o tempo da sua curatcla extincta; sem se lembrar que este filho , emancipado ja, nao pdde ser privado com justica da posse do
direitos, e pferogativas, que per legitima partilha lhe pertencem.
He filho da mesma causa o reparo, e susto, com que o desconfado Brazileiro
vio que no Soberano Congresso se principiarao a determinar negocios do Brazil, sem
que estivessem reunidos todos os sens Deputados, contra a deciaracao solen.ne do
mesmo Soberano Congresso, tantas vezes ouvida com exaltado applauso do Povo Brazileiro; porque julgoU acabada de huma vez a consideracao ate entao politicamente
uzada com esta importante parte da Monarchia.
Tal he , Senhor, o grito da opiniao publica nesta Provincia. Corramcs as vistas ligei'amente sobre as outras, e que se pode esperar da sua conducta?
Pernambuco, guardando as materias primas da independencia, que proclamou
hum dia, malograda por immatura , mas nao extincta, quern duvida que a levantara
de novo, se hum centro proximo de uniao politica a nao prender?
Minas principiou por attribuir-se hum poder deliberative, que tern por flm examinar os Decretos das Cortes Soberanas, e negar obidiencia aquelles que julgar opposes aos seus interesses; ja deo accesses Militares; trata de alterar a Lei dos Dizimos ; tem entrado, segundo dizem , no projecto de cunhar moeda... E que mais faria
huma Provincia que se tivesse proclamado independente ?
S< Paulo sobejamente manifesfeou , os sentimentos livres que possue, nas political
instruccoes que dictou aos seus illustres Deputados... Ella ahi corre a expressalos mais
positivamente pela voz de huma Deputacao, que se appressa em apresentar a V.
A. R * huma representacao igual a deste Povo!
O Rio Grande de S« Pedro do Sul, vai significaf a V. A. R., que vive possuido de sentimentos identicos, pelo protesto d'esse honrado Cidadao, que vedes incorporado a nos !
.
A h ! Senhor, e sera possivel, que estas verdades, sendo tao pubneas, estejao
fora do cenhecimento de V. A. R. ? Sera possivel, que V. A. R. ignore, que hum
partido republicano, mais ou menos forte, existe
** semeado aqui, e alii, em muitas
das Provineias do Brazil, por nao dizer em todas ellas? Aeaso os eabecas que intervierao na explosa5 de 1817 espirarao ja? E se existem, e sa5 espiritos fortes, e
poderosos, como se ere, que tenha5 mudado de opiniao? Qual Outra Ihes pareeera
niais bem' fundada que a sua? E nao diz huma fama publica, ao parecer segura,
que nesta Cidade mesma, hum ramo deste partido reverdeceO com a esperanea da sa.v
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i&a de V. A. R.: que fez tentativas para crescer, e ganhar forcas, 6 que so desa>
fiirnou a vista da opiniao dominante, de que V. A. R. Se deve demorar aqui, para
sustentar a unia5 da Patria ?
.. A
Nao he notorio, e constante, que vazos de guerra Estrangeiros, vizitao, em numero que se faz notavel, todos os Portos do Brazil? E nao se dur que grande parte destes pertence a huma Nacad livre, que protege aquelle partido, e que outros
sao observadores vigilantes de Nac^oes emprehendedoras ?
p i *
Na5 foi finalmente quando preparavao a sua Constituicao politica, que a Koloma
se vio tallada pelas arm as dos emulos da sua futura gloria, e aHespanha por iaita de
Politica perdeo a riqueza das suas Americas?
E se de tudo he resultado certo, que a Patria esta em perigo ! ! ! Qual sera o
remedio taobem achado que a salve? A opiniao publica, esta Rainha do Mundo poderosa, que todos os negocios politicos governa corn acerto, o enslna.
De-se ao Brazil hum centro proximo de uniao , e actividade ; de-sc-lhe huma
parte do Corpo Legislativo , e hum ramo do Poder Executivo, com poderes competentes, amplos, fortes, e liberaes, e tao bem ordenados, que formando hum so Corpo Legislative e hum so Poder Executivo, so humas Cortes, e sd hum Kei, possa
Portugal, e o Brazil fazer sempre huma familia irma , hum so Povo, huma so Nacao,
e hum so Imperio. E nao offerecem os Governos liberaes da Europa exemplos simelhantes? Nao he por este sistema divino que a Inglaterra conseiva unida a si a sua Irlanda?
Mas em quanto nao chega este remedio tao desejado, como necessario, exL e a
Salvacao da Patria que V. A. R. viva no Brazil , para o conservar unido a Portugal. Ah! Senhor, Se V. A. R. nos deixa a desuniao he certa. O partido da Independencia, que nao dorme, levautara o seu imperio, e em tal desgraca. oh! que
de horrores, e de sangue, que terrivel scena aos oihos de todos se levanta !
Demorai-vos, Senhor, entre nos, ate dar tempo, que o Soberano Congresso seja informado do ultimo estado das cousas neste Reino, e da opiniao que nelle reir.a.
Dai tempo a que rcceba as representacoes humildes deste Povo Constitutional, e fiel
nnidas as das mais Provincias. Dai tempo a que todas coriao para este centro de unidade; que se ellas vierem a Patria sera salva, alias sempre estara em perigo. Dai
tempo Senhor... e esperemos que os Pais da Patria hao de .agazalhar com amoroso
afago os votos dos seus filhos do Brazil.
Fac;amos justica a sua boa fe , e veremos que as Cartas de Lei do l . de Ou*
tubro de 1821, que a tantas desconfiancas tem dado causa, forao dictadas sobre o
estado da opiniao, que a esse tempo dominava neste Reino. Quasi todas as Provincias declararao mui positivamente que nada queriao do Governo do Rio de Janeiro, e que
sd reconheciao o de Lisboa. V. A. R. o sabe, e V. A. B. Mesmo foi obrigado a
escrever para la , que nao podia conservar-se aqui por falta de representacao politica ,
mais limitada que a de qualquer Capita5 General do Governo antigo. Aj-^arecerad
alem disto nesta Cidade dias aziagos ! ! ! Correrao vozes envenenadoras, que nem a
pureza da Conducta de V. A. R., a todas as luzes conhecidamente Constitdcional, perdoarao. Dezcjou-se , (sou homem de verdade , hei de dize-lo) desejou-se aqui,
e cscreveo-se para la, que V. A. R. sahisse do Brazil...
Dados estes factos, que sao positivos, e indubitaveis, que outra id*'a se podia cnta5 apresentar ao Soberano Congresso, que nao fosse a de Mandar retirar do Brazil
a Augusta Pessea de V. A. R. ?
Mas hoje, que a opiniao dominante tem mudado, e tem principiado a manifestar-se com sentimentos, que os verdadeiros politicos possuirao sempre; hoje que todos
querem o Governo de V. A. R., como remedio unico de salvacao contra os partidos
da independencia; hoje que se tcm descuberto que aquellas deelaracoes, ou nascerao
de calculos precipitados, filhos da oceasia5, e do odio necessario, que todas as Prode humtinhao
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REAL SENHOR.
VsfUando os sent men** ^ huma Nacao, cu de hnma parte do Povo sao conhe.
ciaos geralmente por multiplicados testemunhos de h'delidade, e de enthuziasmo , os
Sobersnos fariao grande injuria a csfe Povo, se pela falta d'alguma formalidade,
ttiuitas vezes impcdida por'circunstancias indestructiveis, o julgasse deslisado do centro
dos setes mteresses, e de sua gloria Os Habitantes do Rio Grande de S. Pedro, forao sempre destinc'os por estes sentimentos , que ha Seculos fazem o timbre do seu
caracter, e one nestes tempos mais proximos aparecerao com toda a energia no Campo da Batalha. Real Senhor, foi pelos interesses da Nacao, e consequentemente pela
gloria do Soberano, e de V. A. R. que esta brioza tribn de Luso-Brasileiros, formou
de suas Espadas, e de suas Vidas huma barreira temivel para os seus inimigos,
muitas vezes eimentada com o sangue dos Filhos da Patria, e tao firme, tao inabalavel, como aqueihv que cingia a Praca de Diu, rebatendo os ataques das diversas
Nacoes , que pertenderaS disputar-nos a posse dos Estados da India. Levados da aparatoza idea deque a Constituicao annunciada pelas CortesGeraes Extraordinarias, e Constituintes d\ Na ao Portugueza, viria abrilhantar a face da Monarehia, e erguela do
infeliz estado de humiHacao, a que ella por mil diversas cauzas havia chegado, os
Habitantes <T aquella Provincia adherirao a Cauza cummum, e derao os mais decisivos
penhores da sua firmeza pelo interesse geral. Entretanto sem se desviarern dos principios adoptados, nem faltarem ao respeito devido ao Soberano Congresso, clles se
apressariao a vir feehar as gargantas da Barra desta Cidade, impedindo a retirada
de V. A. R., se ja tivessem noticia do Decreto que arbilrariamentc, e sem a menor attencao sobre os interesses do Reino Unido, o Congresso expedio chamando
V. A. R. para a anliga Sede da Monarehia. Nao Real Senhor, nao he com hum
golpe de penna, com huma medida irreflectida, e inteiramente opposta ao Bern Geral do Brasil, que o Congresso ha de roubar dos nossos braces hum Principe conciclerado hoje, como o centro das nossas esperancas, para o futuro melhoramcnto de
tantas Provincias , que seguirao infallivelmente a marcha da Provincia do Rio Grande,
logo que souberern que se Ihes fez este insulto, verdadeiro annuncio denovos attcntados, eobre a posse inalienavel das suas attribuicoes Nacionaes. A fortune, ou antes
a Providencia, que regula a marcha dos acontecimentos, e os combina de huma maneira sempre escondida a nossa acanhada comprehencao, permittio que o abaixo assign ado apparecesse nesta Corte na epoca , em que todo o Povo dava as provas mais
decisivas de sua indignacao pelo Decreto das Cortes , e ao mesmo tempo pronunciava
sera temor os seus sentimentos, e o projecto de respeitosamente impedir o rcoresso
de V. A. R.
Nada mais foi precise para por em agitacao suas ideas, e conhecendo perfeitamente que o seu modo de pensar he em tudo conforme, e igual ao pensar dos seus
bravos Companheiros d'Armas," assim como aos principios de todos os seus Patricios
residentes n'aquella Provincia, nao receou aparecer na Prezenca de V. A. R., como
e
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verdadeiro Interprete da vorrtade Geral de sua Patria, fazendo ver a V. A. R. a absoluta necessidade de nao dar a mais pequena providencia sobre os dois Decretos 124,
e 125; e ou as Cortes acceitarao os motives que obrigarao a Provincia do Mio Grande com outras do Brasil, de fazer suspender os refcridos Decretos, ou nos entraremos iguahnente com V. A. R., em nossas medidag, sobre os destinos do Reino
do Brasil.
Em todos os tempos, Real Senhor, e ainda mesmo nas crises mais falaes, se
julgou digna da maior attencao a voz de hum Povo Re*peitavel por suas attribuic oes;
o Brasil jfa nao he hum Pupilo, ja nao he hum Escravo, nao he o Paiz dos Amorreos, e dos Cananeos, exj ostos as lancas do primeiro invasor: nos fazemos hoje
grande vuko no meio das Nacoes da Europa: devemos ser considerados como hum
Povo na mocidade das Nacoes, possuindo todos os rccursos que formao, e engrandecim os Imperios; temos a gloria de ver no nosso seio a Augusta Filha dos Cezares modernos, penhor das nossas rellacoes com a Monarehia dos Leopoldos, e das
Marias Thei-eza: o Brasil mostra a todos as Potencias da Europa os Principes nascidos em seus bracos, e addiantando as vistas de sua Politica, nao duvida dizer altamente, que os vera nos Thronos do antigo Hemisferio; porque pelas virtudes de
seus Augustos Pais, pelo sangue seus Avos, sao clestinados a cingir o Diadema, e
talvez a Europa so espere pela epoca do complemento de sua idade para lire offerecer a Purpura, e as Insignias da Bealeza.
Sendo estas as esperancas do Brasil, conhecendo nos o grande pezo que V. A. R.
nos da ria balanca dos nossos interesses, e dos nossos futuros destinos, nao podemos
de nenhum modo, nem por consideracao alguma consentir no decretado regresso de
O abaixo assignado protesta que estes sa5 os sentimentos do seu Excellentissimo
General, cujo enthusiasmo pela gloria do Soberano, e da Nacao he a deviza da sua
conducta; sao as ideas de todos os Officiaes Generaes, tao dignos da Gloria que os
immortalizara em todos os Seculos nos Fastos da Monarehia Portugueza, sao os principios, que distinguem em geral todos os seus Patricios, e pela verdade destes sentimentos, o referido abaixo assignado na5 duvida offerecer sua vida, repiesentando por
ultimo a V. A. R., que se elle se adiantou a dar este passo, sem esperar as Credenciaes de sua Patria, he porque esta firmemente seguro, que faz grande servi^o aos
Habitantes daquella Provincia , e que encorreria em sua indignacao, se informado primeiro que elles desta infausta noticia nao fizesse ver o seu iuteresse, clamando em seu
nome pela rcsidencia de V. A. R. no Brazil. Rio de Janeiro 9 de Janeiro de 1822.
O Coronel Manoel Carneiro da Silva Fontoura.
Continuar-se-ha com a pubticacao das Representacoes de que se faz mencao no
Auto de Vereacao.

RIO DK JANEIRO NA IMPRENSA N A X I O N A L . ijgaa.

