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Na quarta parte nova os campos âra 
E se mais mondo houvera lá chegara. 

CAMOENS C . V I I . e U 

POLÍTICA. 

REYNO UNIDO DE PORTUGAL BRAZIL E ALGARVES. 

Carta de Ley reformando os Foraes. 

Dom Joaõ por Graça de Deus, e pela Constituição da 
Monarchia, Rey do Reyno Unido de Portugal, Brazil, e 
Algarves, d'aquem e d'além Mar em África, etc. Faço 
saber a todos os meus subditos, que as Cortes decretaram 
o seguinte. 

As Cortes Geraes, Extraordinárias, e Constituintes da 
Naçaõ Portugueza, considerando que os foraes dados às 
diversas terras ilo Reyno, nos primeiros tempos da Monar
chia, excessivamente opprimetn a agricultura, lornando-
•e indispensável diminuir au menos este gravame quanto 
•«"ja possivel, e prescrever icgras certas, c claras, que 
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substituam a confusão, e quasi infinita variedade daquel
les antigos titulos, decretam o seguinte: 

1. Todas as raçoens, ou quotas incertas, estabelecidas 
por foraes, seraõ reduzidas a ametade da sua actual im
portância, isto he, a sexto, oitavo, duodecimo, as con
sistentes no terço, quarto, sexto, e assim por diante. 
Nesta disposição se comprehendem os foros, e pensoens 
certas, ou sejam originariamente impostas pela letra dos 
foraes, ou pelo Senhorio em virtude de direito delles pro
veniente; e bem assim as jugadas, e aquellas pensoens 
certas, que por contracto entre o Senhorio, e certos Lavra
dores, ou districtos se pagam em lugar das raçoens pri
mitivas. 

2. A disposição do artigo antecedente he igualmente 
applicavel ás pensoens estabelecidas por foral, e pagas aos 
Senhorios, em conseqüência de contractos com a cláusula 
de retro celebrados com a Coroa. 

3. Ficam extinetas as luetuosas; e bem assim todas as 
prestaçoens certas procedidas de foraes, seja qual for a 
sua denominação, que os Lavradores pagarem além das 
raçoens, pensoens e foros. A obrigação de pagar qual
quer prestação pelo simples acto de semear, ou pela 
qualidade de proprietário em certo lugar, considera-se 
extineta, como comprehendida no aitigo terceiro do De
creto de 20 de Março de 1821. 

4. Os laudemios impostos por foraes ficam todos re
duzidos a quarentena. 

b. Será mantida a posse de mais de 30 annos de naõ pa
gar alguma raçaõ, ou pensaõ» ou de a pagar menor do 
que a determinada no foral ; e segundo ella se farít a re
ducçaõ no caso, em que tem lugar. 

6. Fica de nenhum vigor a posse, posto que seja im-
mediatatnenle, de receber na falta, ou além de foral, 
quaesquer direitos da natureza daquelles que se costu-
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maõ levar por esta espécie de titulo, ou quaesquer gêne
ros, e artigos, que nelle naõ sejam expressos 

7. As terras, que naõ estiverem dentro da demarcação 
designada no foral, naõ pagarão por este principio al
guma prestação, apezar de que haja em contrario posse 
immemorial. Quanto porém aquellas, que estiverem in
cluídas nos limites do foral, ficam revogados quaesquer 
privilégios de naõ pagar a raçaõ, ou pensaõ competente, 
excepto os que forem concedidos pelo próprio foral. 

8. Os baldios, e maninhos, saõ verdadeira propriedade 
dos povos, em quauto se naõ mostrar reserva, ou doaçaõ 
expressa delles. Sua administração pertencerá ás câma
ras pela maneira, que a ley determinar; salvo porém aos 
povos o uso, c direitos, que por posse antiga tiverem em 
quaesquer logradouros, baldios, ou maninhos, e edifícios. 

9- Reduzidas a ametade as raçoens, e quotas incertas, 
seraõ convertidas cm prestaçoens certas, pagas nos mes
mos fructos, de que pelo foral se devem pagar raçoens. 
Mas se por convenção dos interessados, ou por uso de 
mais de 30 annos, as raçoens, e quotas, se pagarem de 
certo, ou certos fructos, somente a estes ficará reduzida 
a prestação; com declaraçuõ porém, de que em todo o 
caso fica livre ao Lavrador fazella reduzir a qualquer dos 
três principaes gêneros, paõ, vinho, e azeite, ou aquelle 
que mais geralmente se cultivar no paiz. 

10. Para se verificara reducçaõ, se observarão as regras 
seguintes; Primeira. Nos districtos, onde por toral, e 
uso antigo, se paga raçaõ de todos os fructos, que a terra 
produz, se fará sobre cada uma das propriedades ali situa
das o arbitramento da pensaõ reduzida, que lhe corres
ponde. Segunda. Nos districtos, onde a pensaõ se paga 
naõ de todos, masde certos, e determinados fructos, quan
do se colhem, arbitrar-se-ha a pensaõ, com respeito so
mente aos annos da colheita; de maneira que se esta se 



6 Política. 

faz todos os annos, por eada um delles se arbitra a pensaõ 
por inteiro, se somente se costuma fazer em períodos re
gulares, por exemplo, de dous em dous annos, de três em 
três annos, e assim por diante» a totalidade da pensaõ do 
anno da colheita se divide por este, e pelos annos inter
médios, e em cada um delles se paga a parte conrespon
dente ; e quando a sêmenteira 6e faz irregularmente, os 
Louvados, seguudo a practica mais geral do paiz, calcu
larão por um prudente arbítrio a quantos annos deve coa
ra s ponder a pensaõ por inteiro, e se fará por cada um del
les a repartição na forma sobredicta. 

11. Ficam desoneradas de pagar aquellas terras, que se 
acharem convertidas em pomares de caroço ou espinho, 
ou em outra cultura incompatível com a dos gêneros de
clarados no foral, excepto se houver em contrario con
venção, ou uso constante, geralmente estabelecido no 
paiz. 

12. A reducçaõ se fará perante o Jniz territorialem pro
cesso summarissimo, com citação, e audiência do Senho
rio, e do Procurador da Fazenda Nacional, ou da Coroa; 
e quando o naõ houver de propriedade, ou serventia, o 
Juiz nomeará para esse fim um Advogado dos mais há
beis, e probos, o qual ficará responsável por qualquer pie-
varicaçaõ. Estas eitaçoens, ainda mesmo quando tenham 
de fazer-se aos Procuradores da Coroa, ou Fazenda, ou 
das Casas de Bragança, das Senhoras Rainhas, ou do In-
fantado , naõ dependerão de alguma licença. 

13. Seraõ nomeados quatro Louvadso, dous pelos La
vradores, e dous pelos Senhorios, os quaes, por um pru
dente arbítrio, determinarão a producçaõ media dos pré
dios, e por esta a pensaõ certa, que lhes ha de ficar com
petindo ; havendo para esse fim attençaõ á qualidade do 
terreno, sua cultura mediana, alqueires que leva de se-
meadura, termo médio da producçaõ dos dez annos ante-
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cedentes, esterilidades, e contingências, a que está sugei
ta a cultura naquelle paiz, e finalmente a outras quaesquer 
circumstancias, que facilitem a maior aproximação do 
justo arbítrio. No caso de empate entre os Louvados, as 
partes elegerão um quinto, que decida; enaõ concordan
do ellas, o Juiz o nomeará a seu arbítrio. 

14. O processo constará pois somente de citação, no
meação de Louvados, vistoria, avaliação, e sentença, á 
qual em nenhum caso se admittlraõ segundos embargos. 
Dos incidentes somente se poderá aggravar no auto do 
processo, eda sentença se poderá interpor appellaçaõ para 
o Juizo dos Feitos da Fazenda no districto da Casada 
Supplicaçaõ, e para o Juizo da Coroa no districto da Re
lação do Porto, mas nunca será recebida em mais de um 
efièito, e se dará logo titulo ao Senhorio, ou ao Lavrador, 
que o requerer. As custas dos processos seraõ satisfeitas 
ou pelos Lavradores, naõ havendo litígio, ou pela parte 
vencida, quando o houver. Os titulos seraõ pagos por 
quem os requerer. 

15. Os processos das louvaçoens, e reducçoens, seraõ 
remettidos para a Torre do Tombo; mas antes disso o 
Eserivaõ da Câmara extrahirà delles um summario, ou 
relação de todas as respectivas propriedades, com decla
ração de seus actuaes possuidores, situaçoens, confronta-
çorns, e pensaõ, a que cada uma fica sugeita. O livro, 
em que se ha de conter este summario, será rubricado 
pelo Juiz, assignado por elle, pelo Escrivão, e pelos Lou
vados ; ficará no Arquivo da Câmara ; e terá tanta fé co
mo os processos originaes, em qnanto por elles naõ for 
contrariado. Se no termo houver mais do que um Se
nhorio, para cada um delles se fará summario separado. 
Toda a despeza destes summarios será satisfeita, a metade 
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pelo Senhorio, e outra ametade pelos Lavradores, rateada-
mente, segundo o interesse de cada um. 

16. Feito o arbitramento, fica livre ao Lavrador usar 
de qualquer espécie de cultura, sem por isso se alterar a 
pensaõ estabelecida. 

17. Fica extincta a practica de cobrar as pensoens, e 
foros por cabeceis, e possueiros. Os devedores seraõ 
demandados pela fôrma estabelecida por ley, contracto» 
ou custume. 

18. Fica livre ao Lavrador remir a pensaõ, pagaudo 
vinte vezes o seu valor pelo preço médio, que teve o gê
nero, ou gêneros, nos dez annos antecedentes aquelle, em 
que se faz a remissão, excluído o anno do mais alto, e o 
do mais baixo preço; tudo segundo constar dos assentos 
da respectiva Câmara. Saõ também remiveis os foros, e 
censos procedidos de foraes, pagando-se além do valor 
ealculado na fôrma sobredicta, a importância de três lau-
demios, quando precedentemente se pagasse laudemio. 

19. Poderão igualmente os povos remir as pensoens, de 
que tracta o artigo segundo; mas neste caso será deposi
tada por inteiro a quantia da remissão, e depois de se en
tregar ao Senhorio o preço da compra, entrará o resto no 
Thesouro Nacional. 

20. Saõ applicaveis ao processo da remissão as disposi
çoens relativas ao processo da reducçaõ. 

21. O producto das remissoens será recebido pela Junc
ta dos Juros, a qual poderá negociar, e comprar com elle 
Apólices, ou titulos, dos que vencem juro de seis por 
cento, segundo julgar mais conveniente. 

22. Ao Donatário, ou Donatários, que recebiam as pen
soens remidas, se daraõ novos titulos, a vencer juro de 
cinco por cento, os quaes ficaram sujeitos assim aos im
postos actualmente estabelecidos, como aos que de futu
ro se decretarem, e naõ só o um por cento da differença 
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a favor da respectiva Caixa da Juncta dos Juros, mas 
também quaesquer sobras, ou quantias, que vagarem em 
beneficio da mesma caixa, reverterão ao Thesouro Publi
co, aonde pertencem. 

23. As disposiçoens do presente Decreto de nenhum 
modo comprehendem quaesquer foros, pensoens, ou ra
çoens, que se pagam a Senhorios particulares por posse 
immemorial, por emfyteuse, ou por outro qualquer con
tracto, ou titulo particular, nem também saõ applicaveis 
ás lezirias, e a outras terras, de que a Naçaõ he proprie
tária, c os Lavradoras somente caseiros, ou rendeiros. 

24. O presente decreto começará a ter effeito desde o 
dia 24 de Junho do corrente anno. 

25. Fica revogada qualquer espécie de Legislação na 
parte, em que se opposer ás disposiçoens do presente de
creto. Paço das Cortes em 3 de Jnnhode 1822. 

Portanto mando a todas as authoridades, a quem o co
nhecimento, e execução do referido decreto pertencer, 
que o cumpram, e executem tam inteirameute como nelle 
se contem. Dada no Palácio de Queluz em õ de Junho 
de 1822.—El Rey com guarda.—Sebastião Jozé de Car
valho." 

Decreto para a venda dos bens nacionaes, a troco de pa
pel moeda. 

Tendo as Cortes Geraes e Extraordinárias da Xaçaõ 
Portugueza, á vista da Consulta do Conselho da Fazenda 
de 15 de Novembro do anno próximo passado, acercada 
intelligenciado paragrapho sexla doDecretode 25 deAbril 
do mesmo anno, sobre a venda dos bens nacionaes; e em 
attençaõ a que convém fixar por uma vez a verdadeira, e 

V O L . XX.IX. N.p 170. B 
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devida execução do dicto Decreto, mandado pela ordem 
de 11 de Dezembro ultimo: 1." Que se faça logo dar ao 
seu exacto cumprimento tudo quanto se determina no ci
tado Decreto de 25 de Abril .* 2.° Que todos os bens nacio
naes, de qualquer natureza que sejam, sempre que a sua 
conservação, ou administração for prejudicial, e se tornar 
mais útil a sua alienação, devem ser arrematados, prece
dendo editaes, annuncios, e todas as mais solemnidades 
da ley, e estilo: 3.° Que os lanços se acceitem sempre, e 
unicamente em papel moeda : que ao arrematante, que 
maior quantia offerecer naquella espécie, se passe Guia 
para dentro de prazo racionavel ir á Juncta dos Juros fa
zer o pagamento do preço de sua arremataçaõ, ou em pa
pel moeda, ou em tantos titulos de credito liquidado, 
quantos forem equivalentes ao dicto preço em papel moe
da, segundo o ágio, que tiveram no dia da arremataçaõ, 
se lhe passe logo a sua competente carta de titulo, ou se 
lhe faça entrega, sendo de bens moveis: 6.° Que se enten
dem por titnlos liquidados os que saõ passados pela Com
missaõ para liquidação da Divida publica, e as Apólices 
de qualquer dos empréstimos, passados, ou roconhecidos 
pelo Thesouro Nacional, e que vencem juros, na forma 
da Portaria de 27 de Outubro de 1820 : hei por bem fa-
zello presente a todas as authoridades, a quem competir, 
para que o cumpram, e façam pontuaímeute executar. 
Palácio de Queluz em 7 de Junho de 1822.—Com a Ru
brica de sua Majestade.—Sebastião Jozé de Carvalho. 
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HESPANHA. 

Manifesto de S. NI. Catholica, relativo as Colônias 
Hespanholas na America. 

Sua Majestade Catholica, chamando a attençaõ de seus 
Augustos Alliados para o estado das províncias revoltadas 
da America Hespanhola, julga ser inútil e deíarrazoado o 
exame das causas, que excitaram naquellas regioens o de
sejo de se separarem da Metrópole. He bastante o estar 
S. M. convencido de que naõ foi nem o abuso do poder, 
nem o pezo da oppressaõ, quem inspirou o desejo desta 
separação, e que uma desunião tam funesta, entre os 
membros da grande familia Hespanhola, fui effeito de 
circumstancias extraordinárias, e da terrível crise, que a 
Hespanha soffrêo, para proteger o seu throno, e dignidade, 
contra os roubos de uma dominação estrangeira. 

Desde aquella epocha de gloria e de desgraças o aspec
to politico de varias provincias ultramarinas tem por ve
zes diversificado. Os suecessos militares se dividiram 
em sorte por ambas as partes contendentes : a causa dos 
insurgentes assumio differentes faces em cada uma das 
principaes porçoens do Continente Americano; e S. M. 
BÓfTre a pungente dôr de ver aquellas interessantes regio
ens expostas a todos os males e a todos os perigos, inevi
tavelmente annexos a uma revolução. 

S. M., desejando ardentemente terminar esta penosa si
tuação de anxiedade e incerteza, e executar a benevola 
disposição das Cortes, nomeou Commissarios, que, par
tindo para os paizes insurgentes da America, ouçam suas 
proposiçoens, e as transmitiam ao Governo Hespanhol, 
e estabeleçam uma franca e sincera conrespondencia, cu
jo objecto e resultados seraõ as vantagens dos Hespa
nhoes de ambos os hemispherios. 
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Naõ he como Monarcha irritado contra seus desenca-
minhados subditos, que S. M. se apresenta aos insurgen
tes Americanos ; he como um pay, que deseja obrar co
mo pacificador e mediador, nasdissençoens de seus filhos. 
Elle lança um vêo sobre o passado, para melhor ver o 
presente: considera a actual situação delles, em todas as 
relaçoens, que a ligam ao futuro. O bem commum das 
provincias de ambos os mundos he o grande objecto da 
negociação, sua única baze, e centro commum, para que 
tenderão todos os arranjamentos. 

Nnnca houveram transacçoens mais importantes ; mas 
ao mesmo tempo, nunca algum Governo, em similhantes 
circumstancias, mostrará mais integridade e boa fé. S. 
M. naõ se pôde persuadir, que os interesses das provin
cias do alem mar sejam oppostos aos da Hespanha Euro
pea, e este sentimento digno de seu paternal coração, o 
impelle a procurar os meios de conciliar a vantagem com
mum, elhe inspira a consoladora esperança deos achar. 

S. M. Catholica se lisongea de que por este franco e ge
neroso comportamento poderá salvar ás regioens Ameri
canas séculos inteiros de miséria e de desgraças ; preve
nir que se opponham alguns obstáculos aos progressos da 
civilização e conhecimentos, pela guerra civil e anarchia, 
evitar a depopulaçaõ, miséria, e immoralidade, conse
qüências inevitáveis de longas oscilaçeens políticas, que 
condemnam á desgraça a geração presente, sem assegurar 
a felicidade ou descanço dasgeraçoens futuras. 

S. M. Catholica pensa, ao mesmo tempo, que a maior 
bençaõ, que pôde alcançar para a Hespanha peninsular, 
he pôr fim a uma guerra devastadora e patricida : e que, 
collocado no centro de irmaõs, unidos pelos laços da reli
gião, do sangue, da linguagem, dos custumes e até dos 
interesses, se attenderâ a esta voz, para vantagem de to
dos. 
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S. M. Catholica leva as suas vistas a mais distante hori
zonte, e considera esta como uma questaõ^Europea. Lon
go espaço de tempo decorrêo, antes que se sentissem no 
antigo mundo os benéficos effeitos da descuberta do novo: 
ninguém os podia prever ou calcular sobre elles: éra immen-
sa, desconhecida, e illimitada a carreira, que determinava 
a sua extençaõ. S. M. pensa, que o mesmo se pôde di
zer dos grandes acontecimentos, que agitam a America, e 
cujos eflèitos devem necessariamente influir na sorte da 
Europa, de maneira mui rápida. He impossível calcu
lar nem o gráo de influencia, nem as alteraçoens, que is
to ha de produzir nas mutuas relaçoens dos dous mundos: 
masS. M. naõ receia affirmar, que a transacçaõ, que fixa
rá a sorte das provincias Americano-Hespanholas, e sus
tará a cega e impetuosa torrente da revolução, será uma 
das maiores bençaõs para o mundo civilizado. 

Necessidades, commercio, custumes e relaçoens de 
toda a natureza tem multiplicado os laços, que unem os 
dous hemispherios; e pode facilmente conceber-se, que 
um vasto continente, trazido ao conflicto das paixoens, e 
feito theatro de uma revolução, cujo fim se naõ vê, deve 
exercitar uma perniciosa influencia nas relaçoens políti
cas e moraes da Europa, que começa a descançar depois 
de 30 annos de convulsoens. 

Ha tal vez espíritos superficiaes, que vem uma naçaõ 
consolidada, e um governo solido e firme, em cada uma 
das provincias, que tem declarado a sua independência, 
e que sem olhar para os obstáculos de toda a natureza, 
nem para os principios de direito publico, emais sabidas 
máximas do direito das gentes, pensam que uma provin
cia Iegitimatiza a sua existência independente, e adquire 
o direito de ser reconhecida como Estado pelas outras 
potências, pelo simples facto de se destacar daquella, 
de que formava parte. 
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Mas uma triste experiência tem demonstrado aos Gover
nos os lamentáveis effeitos, que produz tal destrucçao de 
princípios: esses Governos prevém as conseqüências de 
sua propagação como fatal aos Governos legitimos, e a 
integridade das naçoens, e examinam a fundo as conse
qüências, que occasionariam na Europa a sancçaõ do in
definido direito de insurreição, que algumas pessoas 
pedem para a America. 

Assim, pois, S. M. Catholica naô só julga interessadas 
nesta questão as naçoens, que possuem colônias ultra
marinas, a que se pôde applicar a mesma theoria, que se 
deseja legitimar nas provincias Americano-Hespanho-
las, porém considera este negocio intimamente connexo 
com aquelles principios tutelares, que formam a segu
rança dos Governos e a garantia da sociedade. 

Todas as outras consideraçoens desapparecem na pre
sença desta ultima; e portanto S. M. Catholica naõ de
seja recorrer a menos importantes razoens, que em tem
pos ordinários a politica emprega, em apoio e defensa da 
justiça. 

Olhando outro sim para a questão em novo ponto de 
vista, a Hespanha apresenta, em todas as suas relaçoens, 
novos e poderosos motivos, para decidir as outras potênci
as a preservar estricta imparcialidade a seu respeito. 
Exempta de todo o gênero de pretensoens ambiciosas; 
collocada, relativamente ás outras naçoens, em posição de 
lhes naõ fazer oftensa, e occupada exclusivamente como 
estabelicimento e consolidação de sua felicidade interna, 
naõ pôde provocar o ciúme de rivaes, nem excitar o de
sejo de lhe desmembrarem differentes partes da monar
chia, com o objecto de a enfraquecer. A Hespanha, 
qualquer que seja a sua força, naõ pôde ameaçar o soce
go ou segurança das outras naçoens; mas, sendo rica e 
florescente, pôde ter vantajosa influencia, em preservar 
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o equilíbrio das outras potências. Um instincto de hon
ra e integridade tem unido os desconhecidos elementos 
de sua força; e, empenhada na mais desigual contenda, 
dêo tempo ao Continente para se levantar contra o inimi
go commum, e destruir seu jugo oppressor. Este facto 
somente faz inútil toda a outra reflexão e commentario; 
e he sufficiente para inspirar sympathia em favor de uma 
naçaõ magnânima, e annunciar que a sua influencia será 
sempre benéfica e nunca offensiva. Esta he a posição, 
que a natureza e a politica, assignam á Hespanha, entre 
as naçcens. Os Governos Europeos obraram segundo 
este grande principio politico, quando viram destruído 
o poder colossal da Hespanha, que durante dous 
séculos assustou a Europa. Depois de longo conflicto, 
considerou-se o modo de fixar a sorte deste Reyno, 
para quem se olhava como connexo com o systema 
federativo da Europa; e naquelle tempose prevêo a van
tagem de consolidar o seu poder, seguraudo-lhena Ame
rica um ponto de apoio, que, augmentando sua impor
tância, o fizesee mais apto para manter o equilíbrio da 
balança politica Europea. 

Esta consideração dos interesses geraes pareceo tam 
importante, que se obrigou a Hespanha a naõ alienar de 
forma alguma a menor porçaõ de seu território na Ame
rica; e para fazer a sua posse ainda mais segura e invio
lável, e ao mesmo tempo tirar todos os motivos de des
confiança, renunciou ella o poder de conceder a outras 
naçoens, por qualquer meio ou de baixo de qualquer pre
texto que fosse, a vantagem de commerciaY naquellas re-
gioens. 

E com tudo o tempo tem prodnzido, neste ponto, inui 
importante mudança. Uma politica menos restricta, as 
mudanças, que oceurrêram nas relaçoens commerciaes, 
a notificação de principios econômicos, e uma multidão 

e outras causas combinadas convenceram a Hespanha, 
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de que aspirará preservação de um monopólio commer
cial, para que antigamente se olhava como principal laço 
de uniaõ entre as duas grandes partes da Monarchia Hes
panhola, seria tam nocivo aos interesses da Peninsula, 
como aos das provincias Americanas. 

Pelo contrario, S.M. Catholica pensa, que naõ ha laços 
duráveis, excepto os que saõ fundados em interesses com
muns, que a Hespanha peniusular pôde obter vantagens 
commerciaes pela sua industria e por sua marinha, sem 
aspirar a um privilegio exclusivo; e que novas necessida
des e novos desejos, conseqüência da civilização e rique
zas, fazem necessário ás províncias d'além mar mais fran
co e liberal systema; e que em vez de luctar inutilmente 
contra o systema mercantil, que tanta influencia tem no 
systema politico das naçoens modernas, o verdadeiro in
teresse da Hespanha consiste em adoptar este espirito 
como útil alliado, e naõ convertello em inimigo irrecon-
ciliavel. 

Para obter tam importante resultado, todas as leys e 
arranjamentos feitos posteriormente á restauração do 
Governo Constitucional tem tido uma tendência bené
fica, generosa e favorável á colonização de estrangeiros 
na America Hespanhola, e a liberdade do commercio 
naquellas distantes regioens. A experiência, que se fez 
na ilha de Cuba, foi bastante para demonstrar, que os 
interesses, das colônias, os da Hespanha, e em geral os 
de todas as outras naçoens coincidem no mesmo ponto. 

S. M. Catholica, por este simples e natural meio remo
veo o único obstáculo, que podia impedir a mais com
pleta uniaõ entre a politica de Hespanha e a dos outros 
gabinetes. Urn Governo, que he solido e estável, reco
nhecido, e fiel observador de tractados, esta disposto a 
negociar com as provincias insurgentes da America, e of
ferece ás outras naçoens as maiores vantagens commer
ciaes. Seria impossível o apontar (ainda que a questão 
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se reduzisse ao simples calculo de interesses) ura objecto 
que servisse de contrapezo na outra balança. 

A guerra civil e a anarchia, que saõ muitas veces a 
conseqüência de revoluçoens, e mais particularmente 
quando, como succede na America, os seus elementos saõ 
heterogêneos e oppostos, naõ saõ seguramente próprias a 
augmeutar as producçoens de troca de um paiz, nem a 
attrahir os estrangeiros, oflferecendo-lhes aquella seguran
ça, que naõ deixa duvidas, eque he a alma do commer
cio; nem podem fazéllo governos vacilantes, precários de 
sua natureza, e sem garantias, que naõ podem por si mes
mos segurar as vantagens, que apresentam. Buenos-
Ayres, abandonado a si mesmo, em vaõ tem trabalhado 
pelos últimos 12 annos, para consolidar um governo. A 
miséria e depopulaçaõ das provincias da terra firme, em 
vez de adiantar tem removido para maior distancia a epocha 
de sua prosperidade e de suas riquezas. Em negócios 
desta natureza, e quando os factos vem em apoio do racio
cínio, he inútil oppór esperanças vagas e indefinitasa re
sultados certos e conhecidos. 

Mas parece que uma nova calamidade chegou para 
augmentar os males, que se podiam prever. A insurrei
ção no continente Americano favorecêo a pirataria nos 
mares. O commercio geral começa a sentira falta de se
gurança, e os perigos desta guerra, que naõ conhece ou
tras leys senaõ as do próprio interesse, e rouba indistinc-
tameute os iudustriosos cidadãos de todas as naçoens. 

Assim, por uma admirável concatenaçaõde factos, tudo 
concorre a demonstrar a utilidade, mais ainda, a urgência 
de um arranjamento dcffinitivo deste negocio, que tem tam 
vastas e profundas rauiilicaçoens, etudo contribue a mos
trar ao Governo Hespanhol a loucura de retardar por al
gum motivo secundai io, uma transacçaõ tam importante. 

V O L . XXIX. N." 170. c 
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S. M. Catholica, entrando nesta franca e amigável ne
gociação com as provincias insurgentes, espera com a 
maior confiança achar, em todos os Governos, aquella 
circumspecçaõ e reserva de comportamento, prescriptas 
pela justiça, recommendadas pela politica e inspiradas 
por sentimentos de imparcialidade e boa vontade. 

Quando a naçaõ Hespanhola trabalha para pôr fim a 
esta má intelligencia domestica, o mesmo inviolável res
peito, que professa pelos direitos das outras naçoens, lhe 
inspira a justa confiança, de ser tractada com similhante 
consideração e respeito. Ella naõ pode sequer suspeitar, 
da parte daquelles, que desejam preservar a amizade e 
boa intelligencia, passo algum arriscado, que possa sup
pôr a questão ja decidida, quando a sua decisaõ só per
tence á Hespanha, fazendo uso de seus legitimos e reco
nhecidos direitos, a que nunca renunciou. Neste estado 
de cousas, os passos dados para fazer entrar as diversas 
potências no reconhecimento da independência das pro
vincias insurgentes da America, apresentará, pelo con
trario, uma solemne occasiaõ, para sanccionar os prin
cipios fundamentaes, em que se fundam a integridade do 
território, o descanço das naçoens, e a moralidade publi
ca dos Governos. 

O texto e espirito dos tractados, a boa fé, que deve 
reynar entre potências amigas, a convicção de um dever 
igualmente sustentado sobre uma política geral e tempe
raria, o bem real das provincias insurgentes, e mesmo a 
vantagem geral de todas as potências dam a Sua Majestade 
Catholica outras tantas garantias de que seus louváveis 
desejos acharão em seus Augustos Alliados a mais favo
rável e mais amigável recepção. 
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Preços Correntes dos principaes Productos do Brazil. 

LONDRES, i0 de Julho de 1822. 

Gênero». Qualidade. Preço». Direitos. 

. Bahia por lb . 
í Capitania. . . 
1 Ceará 

Alrodam . .J Maranbam . . . 
l Mina» nova* . 

/ P a r á 
*• Perolinibnco • 

Anil Ri» 
. Redondo . . . 

Aiiucar < Batido 
' Mascavado . . 

Arroz Brazil 
C a c á o . . . . . . .Pará 
Caffe Rio 
Cebo Rio da Prata 
Chifres. Rio Grande por 123 

<A 
Rio da Prata, pilha < B 

' C 

< A 

kRlo Grande ] B 
< C 

Pernambneo, salgadoa 
Rio Grande de cavallo 

Ipedusuanba Braxil por lb. 
Óleo de cupaiba 
O.-BCU 
Páo Amarelo. B r a z i l . . . . . . . 
Pao Brazil . . . . Peruumbuco 
Salsa Parrilha. Pará 
Tabaco 5em r o l o . . . . 

/ em folha... 
Tapioca Brazi l . . . . 

Os. 9p. a Os. lOp. 

Os. lOp. a Os. 10£p. 
0». 9 p . a Os. 9$p 
Os. 7}p. a Oi. 8ip. 
Os. Sp. a Os. 8fp. 
Os. lO&p. a Oi. l l p 

30a. a 34». 
2 4 B . a 26s. 
18a. a 22i. 

42*. 
es». 

a 46s 
a 106». 

50 a 60 
8$p. a 9 ip . 
7p. a 8p 
6p a 6*p 
8*p. a 
7p. a 
•r'|). a 

9p. 
8 P . 

&jp. 

7» Op. à 11». 6p 
3s. 4p. a 4». Op 
2». 3|>. a 4s. Op 

200/. por ton . . . . 
2». Op, a 2s, 6p. 

' 6 por cento ad ra 
lorem. 

4$ por lb. 

LivrC de direitos por 
exportarão. 

s. 2p. por 1121b. 
5». por 1121b, 

10 p. por couro 

4s. 
2s. 
1 .. 

-por lb. 

> direito» pag-os pelo 
5 comprador, 

£ direitos pagos pelo 
£ comprador, 

6J porlb. 

Rio de Janeiro 
Lisboa 
Porto 
Paris 
An» tardam 

Cambius com as seguintes praças. 
40 
511 
5 1 * 

26 
12 t» 

Hamlungo 
< a«liz 
Gibri l lar 
Geno\ a 
Mal ia 

38 
35j 
301 
43* 
4 5 

Espécie 
Oproein barra £ 3 17 6 
P»Ç»« de 6400 reis 3 17 0 
Dobroen» Hcipa-

nboe. 3 14 6 
Poso. dicto» 4 9k 
* ' • * » em barra 4 11 i 

Seguros. 
Biazil. Ilida 25» 
Lisboa 20» 
Porto 25» 
Madeii.i 25s 
Açore» 25s 
Kio da Praia 6'J» 
Bengala 03» 

Volta 25» 
20» 
25s 
25» 
25» 
63» 
63» 
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LITERATURA E SCIENICAS. 

NOVAS PUBLICAÇONS EM INGLATERRA. 

Hamiltorts Principies of Medicine. 8.vo preço 0*. 
Principios de Medecina, segundo o plano da Philoso
phia de Bacon. Primeiro volume, sobre as moléstias fe
bris e inflammatorias, Por R. M, Hamilton. 

Gourlay's Statistical Account of Canada. 3 vol. 8.vo 

preço 11. 2s. Notcia Estatística do Canada Superior, 
compilada com as vistas de um grande systema de emi
gração, connexo com a reforma das leys sobre os pobres. 
Author Roberto Gourlay. 

Spence, on Political Economy. 1 vol 8.v» preço 7s. 
Opusculos sobre Economia Politica; a saber, 1. Gram 
Bretanha independente do commercio. 2. Agricultura 
fonte da riqueza. 3. Objecçoens contra a ley dos cereaes 
refutadas. 4. Falia sobre o commercio da índia, com ob
servaçoens prévias, sobre as causas e remédios da presen
te penúria, que se origina no desprezo dos principios es
tabelecidos nesta obra. Por Guilherme Spence, Esc. 
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Price's Oriental History 3 vol. 4.to preço 11. 17*. àd. 
Historia Oriental, ou revista da Chronologia passada, e 
memórias dos principaes acontecimentos na historia Ma-
hometana, desde a morte do Legislador Árabe até a inau
guração do Imperador Akbar, restabelicimento do Im
pério do Mogol no Industan : extrahido de authoridades 
originaes Persas. Pelo Major David Price, no Serviço da 
Companhia da índia Oriental. 

PORTUGAL. 

Saíoà luz: Memória histórica e abreviada, sobre a de
cadência da Cirurgia em Portugal: preço 100 reis. 

Memória sobre o celibato clerical, que deve servir de 
fundamento a uma das theses dos actos grandes de seu 
Author Jozé Manuel de Veiga. 

Os Bons desejos de um Portuguez, ou a sua receita, 
para se animar a circulação paralizada, acodindo-se aos 
males do papel moeda, eá miséria publica, levando-se os 
gêneros ao seu preço natural; dando-se emprego aos que 
vivem dos seus jornaes, e desinfestando as estradas de la
droens, utilizando-se a todos sem causar prejuizo a pes
soa alguma. Por o Doutor Vicente Jozé Ferreira Car-
dozo da Costa. 
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Jornal da Expedição do General Mina ao México. 

(Continuado do Vol. XXVIII. p. 647.) 

O General Liceago, ajudado pelos dous officiaes estran
geiros os levou para a cidade âs pancadas, porém logo 
que os deixaram, para ir buscar outros, estes se escaparam 
da praça por outra rua. 

Muitos destes miseráveis covardes quebraram as es
pingardas, ou lançaram fôra as pederneiras de propósito, 
allegando a mâ condição de suas armas, como desculpa 
para naõ ajudarem no assalto ; e sendo somente a espe
rança do saque, quem os tinha attrahido ali, naõ dese
javam participar no perigo do ataque. 

Depois de estar por 4 horas na cidade, conhecendo o 
General a impossibilidade de trazer os Mexicanos a seu 
auxilio, convencido de quam imprudente éra dar assalto 
ao castello, com as poucas tropas, que tinham entrado com 
elle, tendo perdido 15 ou 20 em mortos e feridos, mandou 
tocar a retirada. 

Fazia luar claro durante todo o ataque, e as ruas esta
vam no mais profundo silencio, naõ se via uma só pessoa, 
nem luz em nenhuma das casas, o que se naõ prova mais, 
mostra que os habitantes desejavam ficar neutraes. 

No entanto Ortis tomou posse de Valencia, que o Ge
neral lhe ordenou abandonasse, no momento em que os 
Realistas se fecharam em algumas casas, aonde se deve
riam ter rendido. 

Os Mexicanos lançaram fogo ás obras de algumas das 
minas, nos subúrbios de Guanaxato, e Ortis fez o mesmo 
em Valencia, sem ordem nem conhecimento do General 
Mina, e muito contra sua inclinação. Sentio elle prin
cipalmente a destruição das de Valencia; porque respei 
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fava o Conde seu proprietário, que he velho, e inocente, 
e de irreprehensivel character. 

Para que se naõ accuse o General de temeridade em 
atacar tam grande cidade com um castello, e guarnecida 
por mais de 500 homens, e o General com gente, que 
sabia por experiência naõ éra adequada a emprezas desta 
importância, he necessário explicar, que além de elle ter 
informaçoens de que as tropas da guarniçaõ estavam dis
persas em differentes partes do lugar, e distantes umas 
das outras, havia outras circumstancias, que o justifica
vam e que he impróprio revelar. 

Logo que rompeo o dia se observou grande parte da 
guarniçaõ na retaguarda dos montes, juncto à cidade, 
mas naõ tentaram molestar a retirada das tropas. 

O General resolveo a naõ ter mais que fazer com as 
tropas do Bajio; e a duas léguas de Guanaxato, ajunctou 
alguns dos principaes officiaes; e depois de os reprehen-
der asperamente por sua covardice e indisciplina, no ulti
mo ataque, informou-os de que estava resolvido a naõ se 
associar mais com gente tam desordenada, tendo ja feito 
grande sacrifício de seus sentimentos pessoaes, por se 
deixar ficar entre gente, destituída de todo o principio 
de honra, e cuja ambição éra somente roubar e saquear. 
Accrescentou que sentia observar, que naõ tinham apren
dido nada dos Hespanhoes senaõ os seus vicios. 

Tendo-os assim despedido, partio com as tropas de 
Ortis para 4 léguas adiante, quando a infanteria de Xan-
iilla se achou mui fatigada pela longa marcha, e passados 
esforços, e por isso determinou fazer halto durante a 
noite. 

Estando em um cerro dessolado, aonde naõ podia ter 
cousa alguma para refrescar as tropas, ordenou o Gene
ral ao Coronel Ortis, que fosse para o seu acampamento 
com a sua Divisão, reservando como escolta os restos de 
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Xanjilla, e poucos dos mais beneméritos entre os Mexi
canos, montando todos a pouco mais de cem homens. 

No dia seguinte pelo meio dia chegou á Fazenda de 
Hachaquera, pertencente a um conhecido do General 
Mina, aonde obteve alguns refrescos. Era a sua intenção 
marchar na mesma noite para o acampameuto de Ortis, 
distante 4 léguas, e que por sua segura posição, no meio 
de um extenso cerro, fora escolhido como lugar próprio 
para levantar e disciplinar uma força, para o General: 
mas estando a infanteria, exhausta pela fome e fadiga da 
marcha pelos rochedos e precipícios, determinou o Gene
ral passar a noite na Fazenda. 

Está ella juncto a extremidade occidental da planície 
de S. Juan. A casa do proprietário he um edificio grande 
na planicie, e fora queimado cornos grandes celeiros, ea 
habitaçoens dos paizanos, havia poucos annos, pelo coro
nel Arante. 

O proprietário, que foi aprisionado, salvou a vida, e 
obteve a liberdade, por uma peita de 30.000 pezos. Ten
do aprendido' pela experiência a ser acautelado, e preve
nir a repetição de similhante catastrophe, residio sempre 
depois em uma pequena casa, ao pé de um cerro, cuber
to de mato de espinho, donde facilmente se podia escapar 
se os Realistas o visitassem outra vez. 

Os paizanos, por varias léguas em redor, eram ou seus 
rendeiros, ou seus trabalhadores, e lhe davam informação 
a tempo, logo que as tropas do inimigo estavam em movi
mento ; e em taes occasioens elle se retirava, com um con
fidente criado, e passava a noite em lugar naõ freqüentado 
do cerro. 

A praça guarnecida mais próxima, que tinham os Rea
listas, éra Silva, seis léguas distante ; de que as tropas, 
poucas em numero, nunca saiam, sequer por uma hora. 

Pelas sendas nos cerros vizinhos éra diíTicil a passagem 



Literatura e Sciencias. 35 

mesmo de dia, e os paizanos, que residiam juncto ao ca
minho de Guanaxato e Silva, sendo todos do partido in
dependente, estavam encarregados pelo coronel Ortis, 
commandante do districto, sob pena de perderem a cabe
ça, de lhe dar informação a tempo da avançada de quaes
quer tropas, fossem amigas ou inimigas. Da outra par
te da planicie os Realistas naõ tinham forçai disponíveis, 
mais perto do que S. Luiz de Potosi, 30 léguas distante; 
daqui naõ havia perigo a temer. 

O General, depois de ter exposto estas circumstancias 
aos officiaes, que o acompanhavam, disse-lhes, que man
dassem os seus cavallos a pastar na planicie, pois havia 
pouco risco de uma visita do inimigo durante a noite. 

Soube por um correio, que o coronel A rante, comman
dante da força disponível mais próxima, attrahido pelo 
incêndio das minas em Valencia, estava nas vizinhanças 
de Guanaxato, d'onde naõ podia chegar a Silva, senaõ 
mui tarde pela noite, ou no dia seguinte, e tendo-se re
tirado por um desvio, e por cerros deshabitados, havia 
pouca probabilidade que aquelle official soubesse que éra 
feito do General por alguns dias. 

Ainda que se naõ temesse algum perigo, se mandou uma 
guardada cavallaria de Xanjilla, para occupar uma pe
quena aldea, uma légua na vanguarda da Fazenda, na es
trada de Guanaxato e Silva; e pela noite foram todos os 
mais a dormir, em plena confiança de perfeita segurança. 

O General e alguns dos officiaes occupavam a casa, que 
por ser mui pequena, e a gente muita, preferiram alguns 
dormir no mato vizinho. A maior parte dos soldados 
se aquartelou nas cabanas, 200 passos em frente. 

Era domingo, e o General foi observado, quando pas
sou por uma aldea, juncto á estrada, pelo Padre que vinha 
de Silva para dizer missa, e voltava na mesma tarde. 

VOL. XXIX. N.° 170. » 
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O Coronel Orante chegou ali na mesma noite pelas 8 
horas, e soube do Padre o caminho que o General tomou, 
e o pequeno numero de sua escolta. Conhecendo perfei
tamente a situação da Fazenda, e a amizade que subsis
tia entre o General e o proprietário, naturalmente sup-
poz, que passaria ali a noite com a sua escolta, e re
solveo surprendêllo. 

Dos paizanos da povoaçaõ obteve muda de cavallos, 
taes quaes lhe podiam dar, e escolhendo 400 ou 500 de 
sua melhor gente de cavallo, saio immediatamente de Sil
va. Os paizanos nos ranchos j unctos á estrada, que viram 
passar o General com uma pequena escolta, pela manhaã, 
naõ podendo distinguir no escuro, tomaram os Realistas 
pelo corpo principal do exercito Mexicano, que naõ sa
biam ter sido debandado; assim julgaram desnecessário 
dar parte de sua approximaçaõ.* 

Os soldados de cavallo na aldea, vencidos do cançaço 
estavam provavelmente dormindo, ou ficaram atônitos á 
vista do inimigo: a primeira noticia da sua chegada ao 
campo trouxe-a um soldado das cabanas da frente, que 
passou pela casa, na sua fugida para o cerro. 

O General e os officiaes, alojados com elle, sendo os 
primeiros que despertaram ao susto, dispersaram-se, e re-
fugiâram-se no mato. Depois de subirem o monte a al
guma distancia, o General Mina parou, e tentou formar 
as suas tropas, mas todos os seus esforços foram inúteis. 

A demora, que isto occasionou foi fatal; alcançaram-o 
logo depois uns dos cavalleiros Realistas, e naõ tendo 
armas para se defender, facilmente foi tomado prisionei
ro. 

* Isto naõ os escusou na opinião do coronel Ortis commandante 
do districto. Ordenou por tanto, que os cabos dos ranchos na 
estrada de Silva fossem fuzilados. 
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Se elle consultasse a sua segurança continuando a fu
gida, sem perder tempo em uma inútil tentativa para fa
zer parar a gente, aterrada por tam inesperada chegada 
do inimigo, em breve ganharia a barranca, aonde a caval
laria o naõ podia seguir. 

Se naõ fosse a proximidade do cerro nem um só indi
viduo da partida teria escapado. Os Realistas apparecé-
ram tam de repente e inesperadamente, que naõ houve 
tempo para sellar os cavallos, ainda que elles ali estivessem, 
o criado do General chegou com o seu á casa um minuto 
depois delle ter saldo delia, e foi em procura delle, infe
lizmente naõ o pode encontrar no mato. 

Somente 5 ou G pessoas, além do General, foram apri
sionadas, e 4 mortas; entre os primeiros foi o proprie
tário da Fazenda :* entre os últimos o Marechal Moreno. 
Saíra elle do cerro aonde tinha ficado escondido depois da 
evacuação de Sombrero, e provavelmente esperando par
ticipar no saque dos Realistas, acompanhou o Coronel 
Ortis no ataque de Guanaxato, e se alojou na Fazenda, 
em seu caminho para sua antiga habitação. 

Orante lhe mandou affixar a cabeça em ura páo, em 
Silva, e a sua morte naõ foi sentida pelos que lhe sobre
viveram da Divisão Auxiliar, que olhavam para elle, 
como causa principal de sua destruição. 

Quando o General Mina foi trazido a Orante, este lhe 
mandou amarrar os braços com uma corda, e foi assas 
baixo para querer insultallo com expressoens indignas de 
um oílicial de graduação. O General rio-se delle, o que 

* Este sugeito tocado da inimensidade da desgraça do General 
Mina, a quem éra mui afleiçoado, perdeo immediatamente o 
juizo, c ainda eslá prezo em uma casa de loucos dos Realistas em 
Irapuata; havendo-se-Hie perdoado a vida, somente por esta 
causa. 
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excitou a sua raiva a tal ponto, que baixa e covardemen-* 
te lhe deo com a espada de prancha. 

Sabendo que havia 500 homens no campo de Ortis, in
stantaneamente ajunctou as suastropase retirou-se. Logo 
que chegou a Silva, mandou por o General a ferros, econ-
duzillo para o campo do General Lifían juncto aos Remé
dios. 

Aquelle official, compadecendo-se das desgraças de um 
homem, cujos passados serviços â sua pátria naõ podiam 
deixar de excitar respeito, tirou-lhe os ferros, e permittio-
Ihe passear durante o dia pelo campo acompanhado de 
uma guarda : de noite se lhe tornavam a pôr os ferros, e 
uma guarda forte commandada por um capitão. 

Este notável gráo de precançaõ se pôde attribuir ao 
ciúme que o General Linan tinha, pela sympathia, que a 
desgraçada situação de Mina excitava nas tropas Hespa
nholas, que o estimavam pela reputação, que d'antes ad
quirira no seu paiz natal, como um de seus commandan
tes. 

Foi aprisionado aos 26 de Outubro, e ficou no campo 
dos Realistas até os 7 ou 8 de Novembro, quando se pre
sume que o General Linan recebeo instrucçoens do Vice-
Rey para o mandar fuzilar. 

Foi executado privadamente com a cara cuberta, tal 
vez por temor de que as tropas Hespanholas tentassem 
alguma opposiçaõ : dizem que muitos dos offJciaes, par
ticularmente os do regimento de Navarra, solicitaram 
fortemente o commandante em chefe a favor do prezo. 

Pouco antes de sua prizaõ um sargento e vários solda
dos desertaram do seu campo, e vieram ter com elle em 
sua marcha para Guanaxato; chegaram dous officiaes, 
que elle immediatamente mandou a um serviço particular, 
mas caindo nas maõs de Orante poucos dias depois, nunca 
se soube a natureza da conferência, que com elles teve. 
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Durante a sua prizaõ pôde fazer passar duas cartas, a 
um de seus ofliciaes no forte Remédios. Conhecendo 
perfeitamente a sorte que o esperava, dizia que morria 
contente, tendo aberto uma carreira, que outros seguiriam 
para completar a independência do paiz, exortando seus 
officiaes a perseverar na causa em que se tinham em pe-
nhado. 

Pelo segredo, que se observou na execução do General 
Mina, muitos dos Mexicanos naõ acreditaram na sua 
morte; porém os seus officiaes conheciam demasiadamen
te bem a implacável disposição de Fernando VII , para 
duvidar do facto um só momento. Tinha elle offendido 
além da esperança de perdaõ, oppondo-seá destruição da 
Constituição Hespanhola, adoptada para aquella Monar
chia durante a invasão Franceza. 

Por uma singular fatalidade muitos daquelles, que fo
ram instrumentos em livrar o paiz do jugo estrangeiro, e 
procurar a liberdade de Fernando o amado, receberam de 
Bua maõ o prêmio de seus serviços, similhante ao que teve 
o infeliz Mina. 

Se Orante houvesse tomado todos os officiaes no serviço 
do Governo Mexicano, os Realistas se naõ teriam regosi-
jado tanto, como na captura do General Mina, cujo nome 
somente infundia terror, como se pode conhecer de sua 
immoderada exultaçaõ.* 

* Dizem que Orante fora creado Nobre por Fernando VII; e o 
soldado que tomou o General foi promovido á patente de Tenente, 
com uma pensaõ de 500 pezos fortes, exclusivos de seu soldo. 
Os prêmios pela prizaõ de um individuo indefezo, mostram a 
importância, que o Governo Hespanhol dava a este acontecimento. 
Pelo que respeita Orante, nunca se distinguio se naõ em assas
sinar gente indefeza ; porque o seu conhecimento do paiz o ha
bilita a fazer surprezas nos cerros. Em quanto o General Mina 
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O abatimento dos Independentes foi proporcionalmente 
grande, â excepçaõ de Torres e Noboa, que pouco cui
daram em ocultar a sua satisfacçaõ com a morte do Ge
neral. Torres propagou, que isto éra cousa de pouca im
portância. 

O sitio de Remédios continuou com obstinação, e de
ram-se vários assaltos ao forte; mas faltando as muni
çoens aos sitiadores, o General Torres resolveo evacuállo. 
Mas saindo a guarniçaõ em pequenas partidas, embaraça
das com as familias e bagagem, tudo se poz em confusão, 
foi aprisionada a familia do mesmo Torres, mas elle es
capou-se. Noboa foi apanhado e fuzilado. 

O General Linan mandou arrazar o forte, e depois foi 
atacar Xanjilla, donde o Governo, sabendo isto, se retirou 
para as Tierras Calientes, e o forte se entregou por trai
ção de seu commandante. Torres porém continuou no 
commando com as forcas que ajunctãra de novo, até que 
foi deposto do commando, e outro nomeado. 

andava acompanhado de suas tropas, teve bom cuidado de o evi
tar, posto que se achasse a pouca distancia da scena de suas 
operaçoens. 

FIM. 
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MISCELLANEA. 

CORTES DE PORTUGAL. 

S88n. Sessaõ. 8 de Junho. 

Segundo a ordem do dia entrou em discussão o pará
grafo 10.° do parecer da Commissaõ do Ultramar, á cer
ca de Cabo-Verde, que recommenda mandar arrematar 
o contracto da Urzella, o que foi approvado, salva uma 
indicação do Snr. Vilella, para que se conservasse ao 
Banco do Brazil o que tinha neste contracto. Sobre isto 
propoz o Sr. Ferreira Borges o seguinte additamento: 

4 í O Governo fica authorizado para convencionar com os 
Administradores do Banco do Rio-de-Janeiro, sobre a 
indemnizaçaõ da commissaõ, que o Banco percebia, na 
venda exclusiva da urzella, visto cessar a vendagem por 
elles, dando de tudo parte ás Cortes." Foi assim appro
vado. 

Discutiram-se depois outros parágrafos relativos ás 
pescarias e outros objectos das ilhas de Cabo Verde. 

Por indicação do Snr. Vasconcellos se resolveo lembrar 
ao Governo, que estabelecesse correios marítimos men
saes, para Cabo-Verde, Ceará, Maranhão e Pará. 
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3S9a. Sessaõ. 10 de Junho. 

Passaram á Commissaõ encarregada dos negócios polí
ticos do Brazil os seguintes officios : 1.° da Juncta Provi
sória do Governo da Paraiba, datado de 2 de Abril, 
acompanhando as copias de dous decretos, que acabava 
de receber do Rio-de-Janeiro, assignados pelo Principe 
Real, o primeiro he o que manda reunir no Rio-de-Ja
neiro uma juncta de procuradores das provincias do Bra
zil, pelo segundo se convidam os cidadãos Brazileiros a 
assentar praça de soldado, promettendo-lhes suas baixas 
no fim de três annos. A Juncta, expondo o estado de 
fermento, em que se acha a Provincia, pela rivalidade, 
que ha, entre os naturaes do paiz e os Europeos, pede 
providencias, e finalmente envia o processo e sentença 
contra um cabo d'esquadra. 

2.° Um officio da Juncta de Pernambuco datado de 12 
de Abril, enviando a conrespondencia, que teve com o 
Governador das Armas o Brigadeiro Moura, pelo motivo 
de haver este mandado fortificar o forte Brum, a fim de 
proteger o desembarque da tropa, que compunha a ex
pedição destinada para a sobredicta Provincia; projecto 
que, diz a Juncta, foi anti-politico, atraiçoado, e que des
gostou mnito os habitantes de Pernambuco: envia copias 
de algumas portarias, por que se estabeleceram vários 
mestres de primeiras letras,que eram mui necessários; e 
para creaçaõ de uma Juncta de Obras publicas: expóem, 
que naõjulga econômicas as providencias, que se dérara,so-
bre o corte do páo-brazil; requer que se lhe mande entre
gar uma planta topographica da Provincia, que Luiz do 
Rego tirou do archivo militar, que se prouvam alguns lu
gares de letras vagos, que se augmente o soldo da tropa, 
e em fim que saõ gravosos os direitos sobre a aguardente 
e carne verde. 
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3.° Officio do Governo de Minas Geraes, em data de 7 
de Janeiro, expondo os motivos porque julgou naõ devia 
pôr em practica o decreto das Cortes de 29 de Septembro, 
que creou as Junctas Provinciaes. 

4.° Da mesma Juncta, em data de 27 de Fevereiro, re
mettendo a copia de um termo, pelo qual se mostra a 
necessidade, que teve, de proceder à creaçaõ de um ba
talhão de caçadores, para a segurança interna da Provín
cia, e requer a confirmação tanto dessa creaçaõ como da 
promoção dos officiaes do mesmo batalhão. 

Segundo a ordem do dia se examinou o artigo 182 da 
Constituição, que tracta das Junctas Administrativas de 
provincia: mas oppondo-se ao artigo alguns Snrs. Depu
tados, e que o povo nomeasse um Administrador Geral da 
Provincia em vez de uma Juncta, foi regeitado o artigo, e 
se ordenou a redacçaõ de outro nesse sentido; e por isso 
se regeitou todo o titulo 6.°, que neste artigo éra funda
do. 
O Snr. Castello Branco Manuel fez uma forte representa

ção, para que 6e extinguisse o governo colonial, que ainda 
existe na ilha da Madeira, estabelecendo-se ali, como nas 
mais ilhas o governo provincial. 

Leo-se o parecer da Commissaõ Especial, dos negó
cios policos do Brazil, sobre a representação da Juncta 
de S. Paulo, e últimos acontecimentos no Rio-de-Janei
ro. A Commissaõ, no seu preâmbulo, expõem os acon
tecimentos, que tem tido lugar nas três provincias do Sul 
do Brazil, cujas authoridades superiores, esquecidas do 
juramento de obediência, que prestaram, tem dado o ex
emplo de insubordinação, e de cujos resultados as mes
mas authoridades saõ responsáveis. Passou depois a 
narrar os documentos, que existem, e que provam o ex-
pendido, lendo a representação de S. Paulo* A repre-

Vot. XXIX. N. ' 170. B 
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sentaçaõ, que se diz dos povos da mesma província, apenas 

he assignada por 21 ccclcsiasticos,36 militares e 25 emprega

dos públicos: a representarão para que se embarcasse a tropa 

Europea a exposição do Bispo de S. Paulo, c de seu Clero, 

que com denodado attrevimento se ingerio a criticar as pro

videncias tomadas pelas Cortes, insinuando ao Principe Real, 

para que desobedeça ás mesmas, e concluindo fazendo ao 

mesmo Principe uma exhortaçaõ, em que lhe persuade siga o 

dicto de César, que he melhor ser o primeiro em uma aldea 

do que o ultimo em um Impér io: e finalmente a exposição, 

que ao sobredicto Principe fez Jozé Bonifácio de Andrada. 

Expoz mais a Commissaõ, em quanto á Provincia de 

Minas-Geraes, o discurso feito ao Principe por Jozé Teixei

ra de Vasconcellos, e finalmente as representaçoens da Câ

mara do Rio-de-Janeiro, e as diversas cartas do Principe 

Real a seu Augusto Pay , e mandadas apresentar pelo mes

mo Senhor ao Soberano Congresso. 

Passou depois a Commissaõ no seu parecer a patentear 

as razoens, em que as Cortes se fundaram, para crear as 

Junctas Provinciaes no Brazil, para extinguir os tribunaes 

no Rio-de-Janeiro, e para ordenar a vinda do Principe 

Real para Portugal, e conclue examinando as cartas do 

mesmo Principe, que a Commissaõ diz naõ pôde combinar 

com aquellas escriptas em J u n h o do anno passado ; senaõ 

julgando que tal mudança he devida á seducçaõ de um pu

nhado de homens, que á sua sombra pretendem elevar-se; 

por isso propõem, que se lancem em perpetuo esquecimen

to as expressoons, que na mesma carta se expendem, certa 

a Commissaõ de que o Principe Real mudará de sentimen

tos ; fazendo-se porém responsáveis os indivíduos, que no 

Rio-de-Janeiro o tem seduzido a practicar actos illegaes de 

governo; acerescenta a Commissaõ, que se diga ao Gover

no, que faça nomear Junctas Provinciaes em todas as pro-
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vincias do Brazil, aonde naõ estiverem creadas; que faça 

processar e julgar os Membros da Junc ta de S. Paulo, naõ 

lhes executando suas sentenças, sem prévio conhecimento 

do Soberano Congresso: mas que o mesmo faça ao Bispo 

de S. Paulo, e aos 4 Deputados da mesma provincia, que 

assignâram no Rio-de-Janeiro a exposição ao Principe Real , 

que esta disposição naõ se entende com quaesquer outras 

pessoas, que tenham tido parte em similhantes negócios, 

que o Governo faça responsável â Junc ta Provincial de Mi

nas Geraes, por naõ ter ainda mandado os seus Deputados 

ás Cortes, que exija a responsabilidade dos Ministros, que 

assignâram no Rio-de-Janeiro o Decreto, para a formação 

do Conselho dos Deputados das Provincias: que continue o 

Principe Real a governar no Rio-de-Janeiro as três pro

vincias do Sul, com sugeiçaõ ás Cortes, até que sejam sanc-

cionados os artigos addicionaes da Constituição, ficando 

responsáveis os Ministros 110 Rio-de-Janciro pelos actos do 

Governo, que do Principe Real emanarem, e finalmente, 

que o Soberano Congresso discuta quanto antes o parecer 

da Commissaõ Especial sobre os negócios politicos do Brazil. 

llrsolveo-sc, que se imprimisse este parecer, assim como 

os votos em que foram contrários ao parecer da Commissaõ 

vários Senhores da mesma, especialmente o do Sr. Moura, 

que 'i< de parecer, que o Principe Real deve ser chamado a 

Portugal, a cumprir os decretos do Soberano Congresso. 

390." Sessaõ. 11 de Maio. 

>e<íundo a ordem do dia versou a discussão sobre um 

j""ojecto de ley, para a abolição dos pastos communs, c fi

cou adiada a matéria. Lêo-sc um parecer da Commissaõ 

1I1 Constituição sobre o Visconde do Rio-Secco; em que 

->e declaram, que o Visconde naõ teve ingerência alguma nos 

negócios do Ministério, (pie tem dado contas ás devidas re-
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partiçoens dos dinheiros, que administrava; e que posto 
fosse comprehendido no decreto de 3 de Julho do anno pas
sado, se deve julgar fora da sua letra: porque nada abso
lutamente fez, para ser nella comprehendido. Approvado. 

Por esta occasiaõ requereo o Sr. Guerreiro, que o mesmo 
se extendesse aos mais indivíduos comprehendidos naquelle 
decreto, e que ainda se acham banidos da capital. Disse o 
Sr. Freire: "justifiquem-se, e o Soberano Congresso decidi
rá a este respeito." 

Leo-se outro parecer da mesma Commissaõ, sobre uma 
indicação do Sr. Andrade, assignada por mais 7 Snrs. De
putados do Brazil, para que se dissesse ao Governo, que fi
zesse effectiva a responsabilidade do Ministro da Guerra, e 
do Brigadeiro Madeira, pelos desastrosos acontecimentos, 
que tiveram lugar na cidade da Bahia. A Commissaõ diz,, 
que se espere pela devassa, que na Bahia se mandou tirar 
a este respeito. 

O Sr. Martins Bastos oppoz-se ao parecer, mostrando 
a necessidade de se dar uma satisfacçaõ aquelles povos, que 
tanto soffréram nesses acontecimentos, sendo casas roubadas, 
immensa gente morta, e havendo-se perpetrado toda a qua
lidade de crimes, em que se acham envolvidos muitos offi
ciaes : disse, que de tudo estava informado por pessoa mui
to digna de fé, e chegada ha pouco daquella cidade, e que 
éra neeessario tomarem-se medidas a este respeito, com as 
quaes se mostrasse aquelles povos, que o Soberano Congres
so naõ he indifferente ás suas desgraças e aos seus clamores. 

O Sr. Moura mostrou, que a Commissaõ no seu parecer 
obra com toda a prudência e sabedoria; que naõ tinha do
cumento algum, pelo qual pudesse conhecer de qual dos 
dous primeiro rompeo o fogo, e que pelos mesmos officios 
da Juncta da Bahia se conclue isto mesmo ; isto he, naõ se 
saber qual dos dous Brigadeiros he culpado, que â vista dis
to fica evidente, que he necessária a devassa, para se co-
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nhecer do caso ; e que a respeito do Ministro a naõ deve 
igualmente proceder, sem que primeiro seja ouvido: Ficou 
adiada a matéria. 

SOI.' Sessaõ. 12 de Junho. 

Segundo a ordem do dia se ouvio o parecer da Commis
saõ de Constituição, encarregada de fazer o projecto de um 
decreto provisório, para a eleição dos Deputados de Cortes 
no presente anno. Entende a Commissaõ que nesse decreto 
se deve supprimir o artigo 32 da Constituição, e fazer 
em outros varias alteraçoens; sendo uma das essenciaes a 
seguinte:— 

O artigo 51 se deverá annunciar assim. As assembléas 
eleitoraes em Portugal se reunirão no primeiro domingo do 
seguinte Agosto. Nas ilhas adjacentes, Madeira e Porto-
Santo, as Câmaras da cabeça da Comarca o determinarão, e 
no ultramar, no Rio, o Prineipe Real, e as Junctas Provisó
rias, logo que receberem o presente, designarão o domingo 
em que deva fazer-se a dieta reunião, que deverá ser o mais 
próximo possivel, e faraõ eom que os Deputados, que fo
rem eleitos partam sem perda de tempo para Lisboa, deven
do, em quanto naõ chegarem, continuar os actuaes, e occu
par os seus lugares, o que as presentes Cortes Extraordiná
rias e Constituintes decretam, pelas imperiosas circumstan
cias, em que se acham, a exemplo do que está ja sancionado 
na Constituição. 

O Sr. Ribeiro de Andrada combateo o artigo na parte em 
que diz, que os actuaes DeputadOs do Brazil deverão oceu-
par os seus lugares no Congresso, em quanto os que se ele
gerem de novo se naõ apresentarem ; porque, sendo as pro-
curaçoens a elles outorgadas restrictas unicamente ás pre
sentes Cortes Extraordinárias, findas ellas deixariam de 
ser Deputados os indivíduos actuaes representantes do Bra-
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zil: argumentou, que o Congresso naõ podia sem manifesta 
injustiça, e sem exceder as raias, que lhe estaõ marcadas, 
alterar este objecto : expoz mais, que até mesmo se naõ sa
bia, se os povos do Brazil se achavam satisfeitos com os 
seus actuaes representantes, ou se queriam commetter a ou
tros, que melhor sustentem os seus direitos, as suas procu-
raçoens: continuou dizendo, que antes naõ queria repre
sentação alguma do que um simulacro delia, e demais, que, 
segundo os principios, que em outras sessoens tinha ouvi
do expender, a representação do Brazil ára desnecessária; 
porque os povos daquelle Reyno deviam receber as leys, 
que se fizessem no Congresso, ou fossem ou naõ da von
tade dos Deputados, que o representassem; e concluio, 
que, se essas leys ali naõ fossem recebidas, se poderiam 
mandar batalhoens, que as puzessem em execução sem 
difficuldade. 

O Sr. Moura disse, que naõ éra esta a occasiaõ de dis
cutir e rebater a insolenciu, com que o illustre Deputado 
queria ironicamente injuriar o Soberano Congresso, mas que 
se levantava para fazer ver as razoens, em que a Commis
saõ se tinha fundado, para expender no artigo similhante 
doutrina, que a principal éra, que em casos extraordiná
rios e circumstancias imperiosas naõ se seguem as formulas 
ordinárias ; porém que, se o illustre membro convinha com 
os seus collegas, em que se naõ podia admittir tal propo
sição, naõ tinha duvida em concordar com elles. 

O Sr. Andrada, quiz replicar, mas foi chamado á or
dem. 

392.*» Sessaõ. 13 de Junho. 

Lêo-se, entre outros, um officio do Brigadeiro Madeira, 
datado de 27 de Abril, no qual expõem, que a cidade da 
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Bahia se acha presentemente tranquilla, o que tem conse

guido por meio das providencias, que tem tomado : accres-

centa porém que fora da cidade, como no Recôncavo, e na 

Cachoeira, se tem descuberto signaes de revolução, o que 

lhe communicou o Capitão Mor daquelle districto, cujo of

ficio, juncto com outros muitos dccumentos, remette ; mos

tra a necessidade, que o Governo tem de mandar mais tro

pas para aquella Provincia, e affirma, que, nas actuaes cir

cumstancias, he ella a chave do Brazil, &c. 

Segundo a ordem do dia continuou a discussão sobre o 

artigo de Constituição, adiado da sessaõ precedente, isto 

he, se deviam ficar na seguinte legislatura os actuaes depu

tados do Brazil, conforme o parecer da Commissaõ. O Sr. 

B. Carneiro mostrou por vários argumentos a necessidade de 

se approvar a doutrina exposta no artigo ; alegou com a ma

téria ja sanecionada na Constituição á cerca dos casos extra

ordinários, em que os deputados de uma legislatura devem 

ficar exercendo suas funcçoens na seguinte, quaes saõ a guer

ra, a peste, bloqueio, &c. e mostrou, que algumas das pro

vincias do Brazil estaõ em um rigoroso e perfeito bloqueio 

politico, c para o provar produzio como argumento a op

posiçaõ, que os deputados de Minas e Angola encontra

ram no Rio-de-Janeiro de virem para este Soberano Con

gresso ; e a viagem do Principe Real aquella provincia, que 

talvez naõ tivesse outro fim senaõ impedir, que aquelles po

vos procedessem a nova nomeação de deputados, que pela 

Bahia deviam dirigir-se para Lisboa, segundo se tem ma

nifestado nos papeis públicos, que á vista do que havia 

expendidobem se conheciam as extraordinárias circumstan

cias do Brazil, e que nestes casos he necessário também, 

que se tomem medidas extraordinárias; que para se fixar a 

representação do Brazil, o que he indispensável, naõ encon

tra outro remédio senaõ o offerecido pela Commissaõ : disse 

que bem sabido hc, que no Brazil existem diflerentcs facço-
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ens, eque os eus authores assas desejariam, que nas Cor
tes futuras naõ houvessem Representantes do Brazil; por
que assim illudiriam melhor os incautos, e fariam melhor 
progredir as infernaes machinaçoens, que tem traçado, e 
continuam ainda traçando; discorreo muito sobre este objec
to, e necessidade de sanccionar o artigo; e terminou defen
dendo, que, naõ sendo possivel lançar-se maõ de outro qual
quer arbítrio, para que naõ falte nunca a representação dos 
povos do Brazil na Assemblea legislativa, votava por ella 
na forma que a Commissaõ a redigira. 

Os Snrs. Sarmento, e Serpa Machado apoiaram o illus
tre Deputado, que os precedera, produzindo para isso vários 
argumentos. 

O Sr. Vergueiro fallou contra a doutrina do artigo, sus
tentando, que, se o Soberano Congresso naõ tem direito para 
mandar passar procuraçoens para os Deputados, igualmente 
o naõ tem para prorogar ou renovar as que actualmente o 
tem: observou, que, no principio desta Legislatura se fez 
no Congresso uma indicação, para que se chamassem pes
soas oriundas do Biazil, e residentes em Portugal, para re
presentar os povos daquella parte da Monarchia; mas que 
naõ foi admittida por se julgar, que a representação feita 
assim naõ conrespondia aos interesses, nem mesmo á dig
nidade dos povos, que saõ unicamente aquelles, que po
dem eleger: notou; que as mesmas razoens ha agora; por
que só pode eleger deputados quem para isso tem direi
tos; que he certo que elles saõ representantes do Brazil, mas 
que os seus poderes saõ circumscriptos e limitados, como 
se observa da letra das procuraçoens, que os seus consti
tuintes lhes entregaram; defendeo, que naõ se üractava 
agóxa da extençaõ destes poderes, mas somente de se deci
dir se elles authorizavam os Deputados a assistir a outra Le
gislatura, para que naõ lhe deram procuração; respondeo 
depois aos argumentos em contrario; dizendo, que uma das 
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razoens mais fortes, em que se fundam osSnrs. opinantes, 
que apoiam o artigo he, que he de presumir, que os seus 
constituintes estaõ satisfeitos com elles, e que he muito 
natural, que antes queiram que continuem a defender a 
sua causa do que verem installadas as futuras Cortes, e 
naõ residirem nellas os seus representantes: mas susten
tou, que esta proposição naõ éra verdadeira, e disse, que 
se accaso se attender á vontade de muitas provincias do 
Brazil segundo consta dos papeis públicos, estas exigem 
ter Ia mesmo uma Câmara Legislativa; e que, sendo isto 
assim, segue-se que naõ quererão na Assemblea de Por
tugal os seus dsputados.- depois de outros argumentos 
concluio dizendo, que se o Brazil tem dado claras pro
vas de que pretende fazer um Reyno separado, ter um 
corpo Legislativo, e um centro de Poder Executivo, en
taõ escusados saõ os representantes nas Cortes de Portu
gal, que em todo o caso se devia, para se decidir este ob
jecto, esperar que a respectiva Commissaõ encarregada 
de redigir os artigos addicionaes os apresente; porque 
he muito provável, que nelles tracte com todo o pezo 
e reflexão esta matéria. 

Suspendeo-se a discussão para ouvir a felicitação do 
Vice-Almirante Prego ao Congresso, e passadas as forma
lidades do custume, continuou. 

O Snr. Trigoso dizendo, que naõ lhe pareciam de suffi
ciente força os argumentos do Sr. Deputado que o prece
dera, defendeo o artigo, segundo o redigira a Commissaõ, 
fez algumas reflexoeus sobre as attribuiçoens das actuaes 
Cortes-, mostrou que r.aõ tinham termo fixo para se dis
solverem, e que podem estar installadas por todo aquelle 
tempo, que julgarem necessário para conclusão de seus 
trabalhos; acerescentou, que assim como se acham reu
nidas ha anno e meio, podem continuar a estar outro 

Voz.. XXIX. N. r 170. r 
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tanto tempo; porém que isto naõ tinha lugar, e que 
bem obvias eram as razoens; porque naõ deviam pas
sar alem de Septembro: sustentou mais o artigo 
com o fundamento de que, sendo indispensável que no 
1." de Dezembro do presente anno se installem as fu
turas Cortes, e de absoluta necessidade, que nellas haja a 
representação do Brazil, naõ conhece meio algum que 
satisfaça a estas condiçoens, senaÕ o offerecido pela Com
missaõ; isto he, que fiquem os actuaes Deputados do 
Brazil, que tomem nellas os seus lugares, até que che
guem os novamente eleitos; e entre outras razoens ; por
que se conhece ja, que elles saõ da escolha de seus repre
sentados : mostrou que os deputados de Portugal naõ es
taõ em iguaes circumstancias, e notou a differença entre 
uns e outros: observou, que, se algumas províncias do 
Brazil querem nova forma de Governo, este desejo e von
tade he só de uma parte dos povos, he parcial, e naõ tem 
a sancçaõ do Soberano Congresso, e por conseqüência in-
attendivel, e que se accaso se tornar geral, ou alcançar a 
sancçaõ, entaõ se tomarão as necessárias deliberaçoens: 
terminou dizendo, " embora por quaesquer casos extra
ordinários se aparte de nos a representação Brazilica, mas 
naõ a apartemos nós de forma alguma." 

O Sr. Castello Branco seguio o mesmo voto, fallando 
sobre a matéria largamente ; e depois em longo discurso 
sustentou também o Sr. Manuel Antonio de Carvalho o 
parecer do Commissaõ. 

O Sr. Serpa Machado, tornando a fallar na questão, 
produzío novos argumentos, mostrando a equivocaçaõ, 
em que laborava o Sr. Vergueiro á cerca das procuraçoens, 
sustentando, que aquellas, que legalizam os poderes dos 
Deputados âs Cortes saõ de natureza mui difTerente das 
procuraçoens ordinárias: porque o particular constitue 
um sugeito seu patrono; e que por isso impropriamente se 
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dá aquelles diplomas similhante nome, convindo-lhe me
lhor o de titulo, o outro qualquer: depois de haver pro
duzido vários argumentos, concluio dizendo, que votava 
pelo artigo por naõ conhecer outro meio de supprir a re
presentação do Brazil nas próximas futuras Cortes, que 
infallivelmente se devem installar no tempo determinado 
pela Constituição. 

O Sr. Xavier Monteiro deliberou contra o artigo, e logo 
depois o Sr. Frazini, o qual disse, que o embaraço, em 
que se via o Soberano Congresso, procedia em grande par
te dos nobres sentimentos, que expressou, mostrando seu 
desapego á conservação do poder de que fôra revestido 
pela Naçaõ, e que o único arbítrio, que lhe oceorria, 
ainda que atacava a delicadeza de qualquer Deputado, se 
reduzia a que se prolongasse por mais algum tempo a 
presente Legislatura, o que elle em sua consciência jul 
gava bem necessário, nas presentes circumstancias, para 
a felicidade da Naçaõ, sendo aliás mui prejudicial preci
pitar as novas eleiçoens, bastante complicadas na execu
ção, e que neste intervallo se manifestaria claramente a 
opinião do Brazil ; dando lugar ás eleiçoens para nova 
Legislatura, e entaõ se lixariam definitivamente as nossas 
futuras relaçoens com aquelle paiz, e que portanto apoiava 
asjudiciosas reílexoens expendidas pelo Sr. Freire, jul
gando que se naõ podia prorognr a permanência dos De
putados do Brazil, unia vez que se desse por finda a ac
tual Legislatura; e tendo observado, que alguns Senhores 
deputados davam evidentes signaes de desapprovaçaõ, 
disse, que naõ temia, que a opinião que acabava a enun
ciar se attribuissea vistas pessoaes de ambiçnõ pois que 
conhecendo a sua insiifficiencia para tam eminente lugar, 
na epocha das passadas eleiçoens, tinha pedido repetidas 
vezes a muitos dos illustres Deputados, entaõ eleitores, 
que substituíssem o seu nome por outro mais digno, o 
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que elles poderiam attestar, pois alguns se achavam pre
sentes. 

O Sr. Barreto Feio votava pelo artigo, e o Sr. Pessanha 
disse, que nem se deve prolongar a presente Legislatura, 
nem tam pouco sanccionar-se, que devam tornar assento 
nas próximas futuras Cortes os actuaes Deputados do 
Brazil, que se acham nas presentes: apoiou as dilleren-
tes razoens do Sr. Xavier Monteiro, asseverando, que eram 
dignas de todo o pezo e attençaõ, mas que naõ se estava 
em circumstancias de se adoptarem, e que havendo fac-
çoens no Brazil éra necessário um prompto remédio, toma
do com toda a prudência e madureza pelo Soberano Con
gresso. 

O Sr. Freire manifestou a sua opinião, eéra contraria 
ao artigo, sendo com tudo o seu voto, que se devem in-
fallivelmente installar as futuras Cortes, no tempo sanc-
cionado j a na Constituição; mas que de sorte alguma 
com os actuaes deputados, nem de Portugal nem do Bra
zil ; que as suas procuraçoens os authorizávam só para a 
presente Legislatura: e que se acçaso o Congresso as pro-
rogasse para outra, usurpava attribuiçoens, que naõ ti
nha, e que eram somente próprias dos povos, que exer
cem a sua Soberania, no acto da eleição dos seus repre
sentantes: observou, que, na occasiaõ em que se discu-
tio um artigo da Constituição, que tem relação com este, 
tinha sido esta a sua opinião, e que folgara entaõ de ser 
apoiado pelo Snr. Trigoso, que, com seus grandes talen
tos e saber, desenvolvera profundamente aquellas idéas, 
o que lhe naõ tinha sido possivel fazer da mesma forma, 
em conseqüência de seus medíocres talentos : que hoje 
he do mesmo sentir, posto que naõ fosse, como entaõ, 
apoiado, e que se persuade quesaõdignas de todo o pezo 
as razoens ponderadas pelo Sr. Deputado do Brazil, que 
íallàra; e suppunha será mesma a opinião dos outros. 
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O Sr. Bispo do Pará disse, que elle votava pelo artigo 
e accresceutou : " Senhor, o Pará naõ conhece nem co
nhecerá nunca outro Poder Legislativo, uma vez que es
teja fora deste Soberano e Augusto Congresso.—Apoiado. 
Apoiado. 

O Sr. Ramos affirmou, que protestava o mesmo pela 
sua Provincia (as Alagoas.) 

Defenderam o artigo os Snrs. Camello Fortes, Caldeira 
e Martins Bastos, mostrando-se este admirado de se haver 
dicto, que os Snrs. Deputados do Brazil naõ haviam fat
iado sobre a matéria em questão, passou a mostrar a ne
cessidade de se adoptar o artigo, sustentando, que elle se 
achava excellentemente concebido. 

Fallou o Sr. F. Borges no mesmo sentido, ponderando 
differentes razoens, cxtrahidas das actas e de objectos ja 
vencidos, que tinham relação com o presente, e combateo 
alguns dos argumentos do Snr. Freire. O Sr. Ledo apoiou 
a opinião do Sr. Bastos, e o Sr. Freire passou a responder 
ao Sr. F. Borges. Fechou a discussão o Snr. Vergueiro, 
confirmando em novo discurso a sua opinião. Requereo 
o Snr. Martins Bastos, que a votação fosse nominal, e que 
se chamassem para assistir a ella os Snrs. Deputados, que 
nas differentes commissoens estavam trabalhando; assim 
se resolveo. 

Posto o artigo a votos foi approvado, mudando-se o 
primeiro Domingo de Agosto, destinado paia a reunião 
das Assembléas eleitoraes, para o 3." do mesmo mez : e 
approvando-se por votação nominal a parte, que foi ob

jecto da discussão, relativamente aos Deputados do Bra-
r.il, por 6i) votos contra 30. O mesmo se resolveo para 
os Deputados de África e Ásia. 

Receberam-se officios do General das Armas, e Juncta 
Governativa da Bahia, acompanhando as devassas, que se 
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tiraram, por occasiaõ das desordens dos militares naquel

la cidade. 
O Sr. Franzini apresentou redigido o artigo de que fôra 

incumbido, relativo a nova divisão do território de Por
tugal, a fim de se proceder ás novas eleiçoens. Expoz, 
que segundo as condiçoens impostas pelos artigos sanccio
nados, que exigem divisoens limitadas, entre 75.000 e 
195.000 habitantes, resultaram 25 circulos eleitoraes, os 
qnaes contem na generalidade do Reyno 793 concelhos, 
4038 freguezias, 763.269 fogos, e 3:016.800 habitantes, 
que devem dar 103 deputados. Observou mais, que as 
averiguaçoens a que procedera verificavam de sobejo o 
infausto vaticinio, que fizera em 1816, quando escreveo a 
Analyze do Regulamento Militar ; pois sendo o numero 
annual dos matrimônios, em 1815,24.650, ja em 1817 des
ceram a 19.438, tendo diminuído uma quarta parte. O 
desfalque nos nascimentos, que em 1816 subiram a 
115.300, desceram em 1817, 18 e 19 a 114.384; 109.519 
e 108.334 havendo por conseqüência uma diminuição an
nual de 6.050 nascidos. 

393.a Sessaõ. 17 de Junho. 

Segundo a ordem do dia se discutiram e approvaram os 
seguintes additamentos ao projecto de decreto sobre as 
eleiçoens. 

l.° No Brazil, as Junctas Provisionaes de cada uma das 
respectivas provincias determinarão o dia da convocação 
das Assembléas eleitoraes de Freguezias, attendendo ás 
distancias e localidades ; com a condição, porem, que 
todas se ajunetaraõ em um só e determinado dia na mes
ma provincia. 

2.° As mesmas Junctas Provinciaes marcarão o inter-
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vallo, que deve haver entre as convocaçoens das Junctas 
eleitoraes de freguezias e as das Junctas das cabeças de 
Concelho, e do circulo ou divisão eleitoral. 

Discutio-se depois um projecto de Decreto sobre os 
soldos, que se devem pagar aos officiaes militares, que 

regressarem do Brazil. 
Na ora da prolongaçaõ léo o Sr. Ribeiro d'Andrada o 

parecer da Commissaõ, encarregada da redacçaõ dos ar
tigos addicionaes da Constituição para o Brazil, a fim de 
este servir como baze, em que os mesmos artigos devem 
fundar-se; he o seguinte :— 

A Commissaõ encarregada da redacçaõ dos artigos 
addiccionaes, que devem completar a Constituição Por
tugueza, e consolidar a uniaõ dos dous Reynos, e mais 
Estados, que formam o Império Luso-Braziliano, depois 
de maduras reílexoens, e ter ouvido aos senhores depu
tados do Brazil, e ter examinado a representação da Câ
mara do Rio-de-Janeiro, e do Vice Presidente do Gover
no de Minas Geraes, e mesmo as cartas da Juncta Pro
visional de Pernambuco, convenceo-se, que o systema de 
unidade inteira dos dous Reynos he quasi de absoluta 
impossibilidade: que a legislatura, a respeito de certos 
negócios, deve de necessidade ser diversa, em cada um 
dos respectivos Reynos, e que o poder Executivo naõ 
pode obrar no Brazil sem uma delegação permanente e 
ampla; e que todas as suas ramifioaçoens devem ser in
dependentes, immediatamente de Portugal. Na Consti
tuição de um império composto de partes tam hetero
gêneas e oppostas, como saõ Portugal e o Brazil, ha ne-
cesssariamente duas cousas mui distinctas, que mere
cem consideração, e duas classes de leys, que se naõ 
podem confundir sem o maior abuso e risco. 

Os dous Reynos de Portugal e Brazil, considerados in
dependentes das suas relaçoens mutuas, tem partícula-
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res interesses, particular existência; e as leys relativas 
a esta existência saõ as que chamamos leys do regimen 
interior de cada Reyno. Considerados, porem, os dous 
Reynos em suas relaçoens mutuas, e com o império Por
tuguez, de que ambos saõ partes, e o qual formam pela 
sua conjuucçaõ, tem relaçoens de commercio, reciproca 
protecçaõ, e outros; e as leys geraes, interessando a 
ambos os Reynos, devem ser feitas por legislaturas com
muns a ambos; pois de outro modo seria um sugeito ao 
poder absoluto do outro, o que he contra os principios 
constitucionaes admittidos. As leys porém do regimento 
interior saõ de outra natureza, e outra deve ser a provi
dencia a seu respeito. O Reyno do Brazil be mui arre-
dadodode Portugal; a sua localidade e circumstancias 
o differenclam essencialmente de qualquer regimen e 
systema Europeo; e tudo isto exige, que haja um meio 
local de fazer essas leys, e de as fazer executar; he mis
ter por uma parte, que os conhecimentos locae9 contri
buam á confecção da ley, e por outra, que haja um 
meio de suppir o espaço de tempo, que necessariamente 
mediaria entre o conheeimento das precisoens do Brazil, 
e o momento em que as leys adoptadas por um Congres
so único em Portugal poderiam chegar ao seu seio. 
Além destas razoens <; como poderia prosperar o Brazil, 
aonde ha tudo a crear em todos os ramos, faltando a 
mola prima, que deve dar impulso às grandes emprezas? 
{ Como naõ soffrerá muito o paiz, privando-se de dous 
em dous annos de 70 a 80 pessoas, conspicuas em saber 
e custumes, e isto para formarem uma constante mino-
ridade, pelo menos actualmente ? Como sobrecarregar 
o Brazil da despeza enorme, que lhe custa uma deputa
çaõ numerosa, e que a pezar das vacâncias recebe sem
pre a mesma indemnidade, a qual a demais he toda des
pendida, em proveito do paiz onde reside ? £ Como for-
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çar tantos indivíduos a uma expatriaçaõ, que traz com 
sigo a ruína das suas .casas, attenta principalmente a 
natureza das propriedades Brazileiras? Como em fim se 
poderão conter os agentes secundários do Poder Executivo, 
estando o recurso tolhido em certo modo, pelo grande 
Oceano, que nos separa? <;Como vigiar e conter nas de
vidas raias um Delegado poderoso, sem estar presente 
um Corpo Soberano, que o espreite e contenha 1 

Por todas estas razoens convenceo-se a Commissaõ da 
necessidade de Cortes particulares no Brazil, e ainda mais 
por lhe parecer, ser este o único laço da uniaõ, que deva 
resistir aos embates da demagogia e independência. 
Dous saõ os meios de fazermos, que ella dure; ou a 
força, ou o assentimento espontâneo dos povos: a força 
he impracticavel; além de opposta aos princípios apre
goados na Constituição. Povo9, que uma vez saborearam 
os fructos da liberdade, saõ os menos dispostos a curvar-
se à sugeiçaõ absoluta: a resistência, que o novo estado 
de cousas o habilita a desenvolver, em defeza dos seus 
direitos atacados, he superior a toda a potência possivel. 
Resta pois só o assentimento espontâneo; mas este será 
de pouca dura, logo que por experiência vejam, que naõ 
obtém os bens, com que contavam, e que sem recurso, 
pelas só difficuldades da distancia, em que lhes ficam os 
poderes Legislativo e Executivo, saõ ainda, sem culpa 
alheia, opprimidos. O conhecimento da illusaõ será o 
começo da independência, separar-se-ha o Brazil de Por
tugal ; e perderão na sua consideração politica ambos os 
Reynos, que unidos podiam, e deviam, formar uma grande 
e respeitável naçaõ. A vista de tudo, que se expôz, pro
põem a Commissaõ o seguinte, como bases dos artigos 
addiccionaes, que deve apresentar. 

Estes artigos se reduzem ao seguinte. 

VOL. XXIX. N.« 170. G 
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1. Que no Reyno do Brazil, e no de Portugal e Al
garves hajam dous Congressos, um em cada Reyno, os 
quaes seraõ compostos de Representantes eleitos pelo 
povo, na forma marcada pela Constituição. 

2. Que o Congresso Braziliense se deverá ajunctar na 
Capital, aonde residir o Regente do Reyno do Brazil, em 
quanto se naõ fundar no centro do mesmo Reyno uma 
nova capital, e que deverá começar as suas sessoens no 
meado de Janeiro. 

3. Que as provincias de Ásia e África Portugueza de
clararão a que Reyno se querem encorporar, para terem 
parte da respectiva representação do Reyno, a que se 
unirem. 

4. Que os Congressos ou Cortes especiaes de cada 
Reyno de Portugal, Algarve, e do Brazil legislarão sobre 
o regimento interior dos mesmos Reynos, e sobre tudo o 
que diga especialmente respeito ás suas provincias, e 
teraõ além disto as attribuiçoens designadas no capitulo 
â°. do projecto de Constituição, á excepçaõ das que per
tencerem ás Cortes Geraes do Império Luso-Braziliense. 

5. Que a sancçaõ das leys, feitas nas Cortes especiaes 
do Reyno do Brazil, pertencerá ao Regente do dicto 
Reyno, nos casos em que pela Constituição houver lugar 
a ditca sancçaõ. 

6. Que sanccionada e publicada a ley pelo Regente, 
em nome e com authoridade do Rey do Reyno Unido* 
será provisoriamente executada; mas só depois de re
vista pelas Cortes Geraes, e sanccionadas por El Rey, 
he que terá inteiro e absoluto vigor. 

7. Que, em Portugal, ps projectos do ley, depois de 
discutidos nas Cortes especiaes, e redigidos na forma cm 
que passarem, seraõ revistos pelas Cortes Geraes, depois 
do que, e da devida sancçaõ Real, quando ella tiver lugar» 
he que teraõ validade de ley. 
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8. Que na Capital do Império Liiso-Braziliense, além 
das Cortes especiaes do respectivo Reyno se reunirão as 
Cortes Geraes de toda a Naçaõ, as quaes seraõ compostas 
de .50 Deputados, tirados das Cortes especiaes dos dous 
Reynos, 2'- de cada um, eleitas pela respectiva legislatura, 
à pluralidade absoluta de votos. 

9. Começarão as suas sessoens um mez depois de fin
das as sessoens das Cortes especiaes em Portugal, e dura
rão estas Cortes Geraes, por espaço de três mezes, aca
bados os quaes dissolver-se-haõ, elegendo antes de entre 
si uma Deputaçaõ permanente, como se acha marcado no 
fim do capitulo 10°. do titulo 3o . do projecto da Consti
tuição, á qual competirão as attribuiçoens mencionadas 
no dicto capitulo, no que interessar a" Naçaõ em geral, 

10. O que As Cortes Geraes pertence hc: 1. Fazer as 
leys, que regulem as relaçoens commerciaes dos dous 
Reynos entre si, e com os estrangeiros : 2. Fazer as leys 
geraes concernentes íi defeza do Reyno-Unido, c á pnrte 
militar da guerra e marinha: 3. Rever e discutir de novo 
as leys passadas nas Cortes especiaes, para que, sendo 
approvadas e sanccionadas por El Rey, continuem em 
seu vigor; e, sendo regeitadas, quanto ás do Brazil, se 
mande sustar a sua execução. Este exame se reduzirá a 
dous pontos somente, que se naõ opponliani ao bem do 
Reyno irmaõ, e naõ ofFendam a Constituição geral do 
Império: 4. Decretar a responsabilidade dos Ministros 
dos dous Reynos, pelos actos, que directamente mfringi-
ic-iii a Constituição ou por abuso do poder legal, ou por 
usurpaçaõ, no que tam somente toca :'i Naçaõ em geral : 
5. Teraõ as attribuiçoens marradas no capitulo 3." arti
go 97 do projecto de Constituição, desde N.° 1 a S .- 0. 
Fixar annualmente as despezas gpraes, e fiscalizar as con
tas da sua receita e despeza : 7. Determinar a msern-
çaõ, valor, ley, typo e dimensão das moedas, pezos e me-
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didas, que seraõ as mesmas em ambos os Reynos: 8. Pro
mover a observação da Constituição e das leys, e geral
mente o bem da Naçaõ Portugueza. 

II . Que na capital do Brazil haverá uma delegação do 
Poder Executivo, que exercerá todas as attribuiçoens do 
Poder Real, á excepçaõ das que abaixo v-im designadas: 
esta delegação será confiada actualmente ao Successor da 
Coroa, e para o futuro a elle ou a uma Pessoa da Ca8a 
Reynante, e na sua falta a uma Regência. 

12. Que o Principe Herdeiro, ou outra pessoa da Familia 
Reynante, naõ seraõ responsáveis pelos actos da sua ad
ministração, pelos quaes responderão tam somente os Mi
nistros. A Regência, porém, será responsável, da mesma 
maneira que os Ministros. 

13. Que o Regente naõ possa apresentar os Bispos e 
Arcebispos: prover os lugares do Supremo Tribunal de 
Justiça; nomear embaixadores, cônsules e agentes diplo
máticos ; conceder titulos; declarar guerra, seja offensi
va ou defensiva; fazer tractados, allianças, &c. 

14. Que no Brazil haverá um Tribunal Supremo de 
Justiça, formado da maneira acima dicto, e que tenha as 
mesmas attribuiçoens, que o Tribunal Supremo de Justi
ça do Reyno de Portugal e Algarves. 

15. Que todos os outros Magistrados seraõ escolhidos 
segundo as leys pelo Regente, debaixo da responsabili
dade do competente Secretario de Estado. Quanto aos 
outros funecionarios públicos, tractar-se-ba nos mais arti
gos addicionaes. 

(Assignados.J Fernandes Pinheiro. Ribeiro de 
Andrada. Vilella Barboza. Lino Couttinho. Araújo 
Lima. 

Mandou-se imprimir com urgência. 
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394.a Sessaõ. 18 de Junho. 

Leo-se o seguinte officio do Ministro de Justiça. 
"Illustrissimo e Excellentissimo Senhor.—Havendo 

chegado ao conhecimento do Governo, naõ só pelas par
ticipaçoens de Policia, mas também por informaçoens 
extra-judiciaes, a existência de uma facçaõ anarchica e 
desorganizadora, que conspirava contra a ordem publica 
e systema constitucional; empregando para isso os meios 
infames deconromper e desencaminhar a opinião, com 
pasquins, proclamaçoens e outros papeis incendiarios, 
que apparecêram affixados nas esquinas desta capital, e 
delia fôram mandados a differentes e notáveis terras do 
Reyno; de espalhar noticias falsas, e ideas, que aterravam 
os incautos e pacíficos cidadãos; e de desacreditar as 
decisoens do Congresso e actos do Governo, soltando 
continuamente contra Deputados, Ministros e Emprega
dos públicos uma infinidade de invectivas e calumnias 
atrozes, e vendo o Governo as funestas conseqüências, que 
de se o mal naõ atalhar de prompto em sua origem se 
poderiam seguir, resolveo empregar todo o cuidado e 
vigilância, para descubrir os authores de tam horrível tra
ma. 

Em conseqüência das averiguaçoens, a que procedeo, 
veio a saber, que todos os dias á mesma hora, em diver
sos sitios públicos, certos indivíduos, conhecidos por sua 
notória desafeiçaõ ao systema constitucional, formavam 
conventiculos, e procuravam ganhar novos sócios, com 
que engrossar o seu partido. Fazendo-os observar de 
perto, foi instruído de ser o seu entretenimento desacre
ditar o systema, e meditar os meios de subverter a ordem 
Publica. Nem sô estas provas colheo o Governo daexis-
eucia da mencionada facçaõ; porque, acontecendo nos 
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principios de Abril alguns tumultos desordenados, causa
dos por homens, que, introduzindo-se violentamente nas 
companhias, sob pretexto de procurar trabalho, naõ só 
expelliram os Gallegos, que ali se achavam matriculados, 
mas tiravam os fretes aos que encontravam nas ruas, aban
donando apenas aquelles, que lhes contribuíam com algu
ma quantia ; e havendo por este motivo choques e encon
tros, que momentaneamente perturbaram a ordem e tran
quillidade publica, fôram vistos alguns dos mencionados 
indivíduos animando os partidos contendoies: o que deo 
lugar á bem fundada desconfiança de que, se isto naõ êra 
manobra da facçaõ, pelo menos tentava aproveitar esta 
occasiaõ, para levar a effeito seus damnados intentos. 

O Governo, pelas medidas enérgicas e opportunas, que 
empregou, pôde sim restabelecer a ordem, e restituir os 
expulsos ao exercicio de seus lugares, e fazer prender e 
processar os tumultuarios; mas nem por isso ficou tran
quillo; porque, o mesmo espirito, que aqui apparecia, se 
manifestava no Porto, e em mais algumas terras do Rey
no, bem que menos exaltado. 

Constituído em circumstancias tam extraordinárias, 
por isso que naõ havia provas jurídicas para se metter 
em processo aquelles indivíduos, sobre quem recaía a 
desconfiança publica, e que ella designava como origem 
de tantas desordens, julgou o Governo de absoluta neces
sidade pedir ao Congresso uma authorizaçaõ extraordi
nária, para cs remover daqui, e das outras partes do Rey
no: medida, que produzio um admirável effeito ; porque 
apenas se poz em practica começou a acalmar-se a agita
ção, em que se achava o espirito publico, e a opinião a 
marchar incontrastada, em favor do systema constitucio
nal. 

Tanta foi a generosidade e illimitada confiança, com 
que o Sobervno Congresso concedêo tam extraordinário 
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poder, quanta a prudência e circumspecçaõ, com que 
delle se usou; pois que a medida naõ recaio em indivi
duo algum, (pie naõ fosse bem notado pela opinião pu
blica, e nas listas transmittidas pelo Intendente Geral, e 
Coronel da Policia, quanto aos de Lisboa, e procedendo 
informes das competentes authoridades, quanto aos das 
outras terras do Reyno. Uns e outros constam das rela
çoens inclusas. 

Os inimigos da causa e da pátria naõ abandonaram com 
tudo o seu propósito ; porque pouco depois teve o Go
verno noticia de que se aliciava gente para uma conspira
ção, e até de que existiam proclamaçoens incendiarias, e 
outros escriptos subversivos, que, depois de impressos na 
typographia da rua Formosa, denominada a Liberal, de
viam correr todo o Reyno, paia o porem em alarma con
tra as Cortes e Governo, que os conspiradores pertendiam 
dissolver assassinando alguns deputados e ministros, no 
meio da desordem por que tencionavam dar principio a 
tam horrível e sanguinário ntlenlado; c procedendo com 
todo o segredo as necessárias indagaçoens, pôde descubrir 
que, na realidade, havia um projecto, que, naõ obstante 
naõ estar plenamente combinado, se tractava com tudo 
de principiar ja a desenvolver e por em practica. 

Foi possivel desta vez suffocar o mal em sua origem, 
sendo prezos os principaes instrumentos dos anarchistas, 
no momento mesmo, em que saiam da imprensa com du-
zentas proclamaçoens, que lhes foram apprehendidas, e 
vários manuscriptos, tendentes ao mesmo fim, assim como 
também a imprensa com o typo arranjado, de que eram 
extrahidas, e umas poucas de resinas de papel prompto, 
para se cxlrahirem mais no dia seguinte, e se espalharem 
no correio immediato; condtizindo-sc nesta diligencia 
com indefatigavel zelo, actividade c intelligencia dignos 
dos maiores elogioso Desembargador Corregedor do Bair-
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ro da Rua Nova, ajudado do Juiz do Crime do Castel» 

Io, e Coronel da Policia, que lhe prestaram toda a assis

tência. 
Acham-se prezos na cadéa aquelles indivíduos e outros 

cúmplices constantes da relação N.° 2, continuando sem 
interrupção, o processo e diligencias a este respeito. 

As difficuldades e obstáculos, que a cada passo encon
tram as operaçoens de similhante natureza, naõ podem 
ser estranhas ao Soberano Congresso: e por isso, e pela 
gravidade do caso, que exige toda a circumspecçaõ, para 
ficar cm manifesta luz, se persuade o Governo de que, 
em virtude do § 1 da ley de 31 de Março de 1741, pode 
espaçara diligencia pelo tempo, que for necessário, para 
o pleno apuro e conhecimento da verdade: mas, se para 
isso he necessário alguma medida legislativa, roga ao So
berano Congresso haja por bem dispensalla para o bom 
êxito de tam transcendente objecto; assim como ampliar 
o effeito da authorizaçaõ extraordinária, de que foi inves
tido em data de 29 de Abril, até se concluir o processo; 
pois que so deste modo poderá cabalmente responder pe
la segurança e tranquillidade publicas, conhecendo, de
pois de sentenceado, as circumstancias em que fica cada 
um dos removidos. O que V. Ex. a se servirá levar ao 
conhecimento do Soberano Congresso, para lhe dar a at
tençaõ que julgar conveniente. 

Deus guarde a Vossa Excellencia. Lisboa, 18 de 
Junho de 1822. 

Illustrissimo e Excellentissimo Sr. Joaõ Baptista Fel
gueiras. (Assignado.) Jozé da Silva Carvalho." 

Mandou-se a parte respectiva á authorizçaõ á Com
missaõ de Constituição, e a que pertence a medidas le
gislativas á de Justiça Criminal. 

Segundo a ordem do dia se lêo o decreto provisório 
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para as eleiçoens dos Deputados de Cortes, neste anno, 
pelo que respeita as divisoens eleitoraes nas ilhas dos 
Açores, de Cabo Verde, S. Thome, Angola, Moçambique, 
e Goa ; quanto ao Brazil diz o seguinte: 

7.0 As Junctas Provinciaes, e onde as naõ houver as 
Câmaras da Cabeça da Divisão eleitoral, logo que re
ceberem o presente Decreto, designarão o Domingo, 
em que devam reunir-se as Assembléas eleitoraes, que 
será o primeiro possivel. No Domingo seguinte se fará 
a reunião na Câmara do Conselho, onde a houver, con
forme o projecto, e o mesmo se observará no segundo es
crutínio. 

Os outros Domingos, isto he, aquelle, em que se ha 
de fazer a reunião na caDeça da Divisão, e aquelle 
em que se haõ de renovar as assembléas eleitoraes para 
o segundo escrutínio, seraõ designados pelas mesmas 
Junctas Provinciaes ou Câmaras. 

Quanto a este artigo o Sr. Ribeiro de Andrada offere
ceo uma indicação, para que as eleiçoens, no Brazil, se 
façam pelas Comarcas, como se acham actualmente. á 
excepçaõ do Ceará, que formará dous círculos, segundo 
a divisão, em que se acha, sendo a cabeça do circulo de 
cima a Villa mais central. Foi approvado com o resto 
dos outros attigos do projecto. 

Leo-se um piojecto de decreto sobre a introducçaõ 
das águas ardentes na ilha da Madeira, o que se propõem 
prohibir inteiramente. 

Fizeram se participaçoens das novidades, que dera um 
navio chegado de Pernambuco, dizendo, que ali se for
mara um batalhão chamado Ligeiro, composto de pes
soas de péssimo character, e sem ?er authorizado pelo 
Governo, coinmettendo esse batalhão muitas desordens, 
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roubos e mortes com o que fugiram muitos habitantes, 
principalmente Europeos, que emigravam em grande nu
mero para Portugal, ea bordo deste navio vinham 12. 

O Sr. Monis Tavares observou, que estes aconteci
mentos eram sabidos ja, e que naõ saõ taes como o Ca
pitão refere; que foi apenas uma pequena desordem, em 
que entraram homens de differentes characteres e cores; 
porem que logo, pelas promptas providencias da Juncta 
do Governo, foi sufíocada, naõ passando o resultado de 
algumas pancadas que de parte a parte se deram, e fazen
do-se immediatamente prender os authores, dous dos 
quaes se acham ja prezos; sendo muito provável, que 
se prendam também os outros, por se haver procedido 
ás mais rigorosas eexactas devassas. Concluio dizendo, 
que a provincia presentemente se acha em grande so
cego. 

O Sr. B. Carneiro attribuio todas estas e outras des
graças, que tem acontecido em Pernambuco, ao compor
tamento da Juncta, e principalmente por naõ ter con
servado ali a tropa Europea : fez uma pinctura do esta
do em que a provincia se achava, totalmente opposta â 
que acabara de fazer o illustre preopinnnte; e disse, que 
de tudo estava informado por pessoa muito capaz, che
gada ha pouco de lá: observou, que até agora se tem il-
ludido o Soberauo Congresso, e notou que éra necessário 
accudir aos nossos irmaõs Europeos, que estaõ ali esta
belecidos, e salvar os fundos dos negociantes de Portugal, 
que estaõ em Pernambuco e Bahia, e que sobem muito 
além de 14 milhoens de cruzados: quea desordem he 
de tal natureza, que naõ se tiram devassas, nem se cuida 
na administração de Justiça, em que naõ pôde deixar de 
culpar em tudo a Juncta, que muito tempo ha, que me
reci a tersido enforcada toda ; sendo de opinião, que se 
diga ao Governo,que faça prender todos os seus mem-
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bros, processallos, e enforcallos, pois he isto o que me
recem. 

O Sr. Andrada combatêo todos os principios, que o 
illustre Deputado acabava de expor: mostrou em pri
meiro lugar, que aquella noticia éra dada por um capi
tão de navio, que raras vezes acerta, improvizando sem
pre novidades, como lhe parece melhor ; e como tal, 
que naõ merecia fé, ou credito algum.- em segundo lugar 
disse, que elle Deputado estava muito bem ao alcance de 
toda aquella desordem; porque recebera cartas do Presi
dente da Juncta, em que circumstanciadamente lha re
lata, e que naõ passara além de um ajunctamento de al
guns negros os mulatos, que fizeram algum motim, naõ 
resultando nem ao menos uma só morte; e que isto 
mesmo fôra logo suffocado pelas enérgicas providencias 
da Juncta: notou finalmente, que naõ éra próprio da alta 
dignidade de uma assemblea Soberana discutir sobre uma 
noticia dada pelo capitão de um navio, nem próprio de 
um Deputado estará sentencear uma Juncta authorizada, 
applicando-lhe forcas, &c; e que tudo isto em vez de 
contribuir para os desejados fins, produzia um effeito 
contrario, e sem contestação muito perigoso nas circum
stancias actuaes. 

Outros Deputados quizéram fallar sobre o assumpto, 
mas o Sr. Presidente os interrompeo, por ser a discussão 
fora da ordem. 

395». Sessaõ 19 de Junho. 

Discutio-se, segundo a ordem do dia, o projecto de 
decreto para a abolição dos privilégios pessoaes do 
foro. 

A Commissaõ Especial encarregada de redigir o Pro-
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gramma para a composição do Código Civil propoz o 
seu parecer e projecto do Progratnnia. Mandou-se im
primir com urgência. 

396*. ScssaÔ. 20 de Junho. 

Segundo a ordem do dia se discutio um additamento 
ao Decreto para extincçaõ dos foros contenciosos, pro
posto pelo Sr. Serpa Machado, que exceptuava os juizos 
dos Orfaõs; depois de longa discussão foi regeitado. 

397.* Sessaõ. 21 de Junho. 

Leo-se o projecto de decreto, para regular as compe
tências do foro, de que ficaram approvados alguns arti
gos, e regeitados outros; addiando-se a discussão do 
resto. 

398.* Sessaõ. 22 de Junho. 

Pela ordem do dia se examinou o aditamento ao decreto 
para regular os foros contenciosos, e diz respeito a certas 
izençoens do Clero, que se pretendia conceder-lhe;mas foi 
regeitadadepois de longo argumento: Conservou-se, por 
outra indicação, o privilegio do foro aos contractadores 
do tabaco. 

399.a Sessaõ. 25 de Junho. 

A ordem do dia versou sobre um projecto de decreto, 
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ã cerca da importação das águas ardentes na Ilha da Ma
deira. 

400». Sessaõ. 26 de Junho. 

Ordem do dia : artigos addicionaes á Constituição pa
ra o Brazil; e depois de lido o proemio, se propoz a dis
cussão o 1.° artigo, que diz:—"Haverá no Reyno do 
Brazil, e no de Portugal e Algarves dous Congressos, um 
em cada Reyno, os quaes, seraõ compostos de Represen
tantes eleitos pelo povo, na forma marcada pela Consti
tuição." 

Principiou a discussão o Snr. Giraõ, dizendo, Snr. Pre
sidente: os meus respeitos saõ mui grandes pelos illus
tres authores deste projecto; mas he impossível que todo 
meu sangue deixe de ferver nas veias, ao vêllo debaixo 
dos meus olhos: eu naõ lhe chamarei monstro, unica
mente por esse mesmo respeito, que, ja disse, guardava a 
quem o tinha feito : toda a via darei a minha opinião com 
toda a franqueza, que he própria de um representante da 
Naçaõ. No discurso preliminar ao projecto vejo eu taes 
cousas, que se analyzasse niiudamente, teria matéria pa
ra fallar um dia inteiro ; limitando-me porém á brevidade, 
que me he necessário seguir, farei somente algumas re
ílexoens ao ultimo parágrafo, o qual diz assim. " Por 
toda* estas razoens convencêo-se a Commis-saõ da neces
sidade de Cortes particulares no Brazil; e ainda mais por 
lhe parecer, ser este o único laço da uniaõ." 
Ora se eu naõ soubesse, que uma Commissaõ tirada des
te Congresso tinha escripto similhante cousa, eu havia de 
dizer, que isto éra de propósito zombar de nôs,e reputar-
nos destituídos do senso commum .- pois declarar de di
reito a independência do Brazil hc unillo; hc conservar 
os laços da uniaõ! Os povos do Brazil deram aos illus-
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três authores deste projecto as suas procuraçoens, para 
fazerem uma Constituição para todo o Império Portuguez, 
juraram as bazes, e adheiiram de muito boa vontade á 
nova ordem de cousas i como he pois, que a indepen
dência mascarada ousa apparecer agora neste augusto re
cinto? i Com que poderes se faz isto? Longe de mim 
a idea,de que o povo Brazileiro pensa desta forma; isto 
seria fazer-lhe a maior afronta, e suppôr que as facçoens de 
S. Paulo e Rio o tem ja de todo conrompido: naõ; eu naõ 
lhe farei tal insulto; pois os Brazileiros saõ nossos irmaõs, 
e naõ querem nem devem querer exercer para com nosco 
a maior das ingratidoens, e perderem-se a si mesmos: di
go perderem-se a si mesmos, e vou provallo; por que esta 
matéria he assas interessante, e julgo ser aqui lugar pró
prio de tractar delia. Naõ se pode negar, que Portugal 
perderia muito se perdesse o Brazil; porque perdia par
te de sua consideração politica, naõ essas enganosas ri
quezas, que muitos adoram, mas que na realidade naõ 
saõ nada: o ouro por exemplo, que em tanta copia nos 
tem vindo, de nada nos tem servido; porque logo sala 
a troca das cousas necessárias para a vida; e se 40.000 
homens, que annualmente se empregavam nas minas, cul
tivassem antes o nosso fértil terreno, nós seriamos mais 
felizes: pois he bem certo que as naçoens agrícolas du
ram sempre, e as mineiras acabam quando se extinguem 
as minas: nós, portanto, que habitamos o melhor paiz do 
mundo, podemos ser uma naçaõ forte e respeitável, assim 
como o fomos antes de descuberta de Colombo e Cabral; 
nós reuniríamos a nossa marinha de guerra, para proteger 
a mercante, deixando de a ter empregada nas costas do 
Brazil, nós tiraríamos as vantagens commerciaes, que nos 
offerecem nossos portos marítimos; everiamos, regressar 
â pátria milhares e milhares de Europeos, que continua
mente emigrariam do Brazil iuhospito, e fascinado com a 
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monstruosa chiméra da independência. Se porém o Bra
zil se declarasse independente, elle corria os perigos, que 
vou a dizer. Primeiramente perdia a representação po
litica, e depois soffreria o desfalque da continua saida de 
homens e capitães, a qual ja tem principiado só com a 
lembrança das futuras desgraças; e se a illustre Commis
saõ, que fez este projecto, diz no preâmbulo, que a vin
da a Portugal dos Deputados Brazileiros lhe causagrande 
mina, como deixaráde a causara emigração. Além dis
to a lembrança da independência he maníaca; porque 
sendo o Brazil mais extenso do que a Europa toda, ape
nas terá 1:500.000 almas livres, espalhadas por tam gran
de território, e sempre em susto com o medo dos escra
vos, muito mais em numero, e que espreitam toda a occa
siaõ dequebrarem suascadêas:similhantes lembranças saõ 
tam absurdas, como se nestacidade naõ houvesse mais do 
que três homens, um em Xabregas, outro no Rocio, outro 
em Belém; e que dissessem, que queriam fazer uma re
publica. Se o Brazil, illudido pelas facçoens, arvorar o 
estandarte estrelado, elle sentirá bem depressa os males, 
que lhe annuncio: ou a mãy pátria usará de seus direitos, 
ou naçoens ambiciosas iraõ colonizar as provincias, que 
mais conta lhe fizerem, ou os escravos renovarão as scenas 
de S. Domingos : mas tam melancholicas ideas naõ tem 
lugar algum pois a maioria dos Brazileiros naõ pensa 
como os facciosos, que rodéam o Principe. Diz mais o 
preâmbulo: " o conhecimento da illusaõ será o começo 
da independência; separar-se-ha o Brazil de Portugal." 
Eis aqui uma daquellas passagens, que me faz ferver o 
sangue, i Em que illudimos nos os Brazileiros? ,jNaõ 
partilhamos com elles a nossa Constituição, naõ estaõ 
neste recinto assentados os seus representantes, naõ tem 
sido sempre tractados com amor e respeito? Quem ii-
lude o Brazil he a facçaõ infame e rebelde de S. Paulo, 
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que faz delles estúpidos, e os quer obrigar a que se cur
vem diante do despotismo, e so lhe consente urna inútil e 
ridícula representação; elles conhecerão de certo um tal 
prestigio e de certo o largarão *, pois os homens naõ saõ 
metaes que se fundam, e se amoldem á vontade dos al-
chemistas. Segue-se agora o projecto, o qual diz no 1." 
artigo, que haverá dous Congressos, &c. Ora eis aqui 
uma bella uniaõ! O Brazil he muito grande, e muito 
rico; mas ninguém me negará, que os Estados-Unidos 
ainda saõ mais, logo se assim se unem as naçoens, como 
diz o projecto, podemos unir-nos aos Estados-Unidos: 
Ia tem um Congresso ca temos outro, está a uniaõ feita. 
Igualmente nos podemos unirá Gram Bretanha, áHespa
nha, á França, e até á Turquia ; pois que também tem o 
seu Divan, que he muito similhante ao Governo e Con
selho Excellentissimo do Rio-de-Janeiro. Em verdade, 
Senhor Presidente, naõ sei quem deo taes poderes aos il
lustres authores do projecto; pois as nossas procuraçoens 
oppôem-se a isto, authorizando-nos para fazer uma Con
stituição fundada sobre as bazes da Hespanhola; e estas 
bazes naõ admittem dous Congressos : isto seria fazer um 
monstro com duas cabeças, e pretender, que a arvore da 
liberdade tivesse dous troncos. Oppôem-se também este 
projecto ás bazes, que todos juramos, e seria necessário, 
para o admittir, lançar a baixo a obra majestosa, que te
mos acabado com o trabalho de mais de um anno. Dese
jo aos Brazileiros todas as venturas possíveis; mas arran
jadas por outro modo, que naõ traga com sigo a nossa 
ruina, e logo por principio uma verdadeira separação. 
Voto portanto pelaregeiçaõ total do projecto. 

O Sr. Ribeiro de Andrada disse ; que em verdade éra 
novíssimo o modo de argumentar do illustre preopinante; 
e que, se elle naõ tinha entendido o projecto, éra porque se 
naõ havia dado ao trabalho de o examinar attentamente 
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Diz que no mesmo se proclama a independência; mas 
naõ mostra em que parte delle se declara 9imilhante cou
sa; e isto saõ avançar ideas arriscadas, e quem as avança 
deve vir munido de provas convincentes das suas asser
çoens: ^aonde he que se declara a independência? d-será 
em se dizer, que o estabelicimento de umas Cortes no 
Brazil he o modo mais adequado para resistir aos embates 
da demagogia ? ou eu perdi o meu tempo em aprender 
dialética, ou aqui naõ se declara tal cousa. O meio, que 
aponta a Commissaõ, he o único para cortar e destruir o 
espirito de independência. Naõ me canço em discorrer 
quaes dos dous Reynos perderá mais na desunião, o que 
direi, porém, em quanto a uma parte do que diz o illus
tre preopinante, he, que Portugal ja naõ he no século pre
sente, o que foi nesses tempos de ignorância : muitas 
naçoens o tem avançado nos conhecimentos, principal
mente de agricultura e commercio, e hoje, para que lhes 
iguale, he preciso que Portugal appresse o passo, e im
possível he o conseguillo, desligando-se de uma parte 
tam interessante de território, que só serviria de afrouxar 
quaes quer medidas, que se quizessem tomar para a 
prosperidade da Naçaõ. O illustre preopinante, entre os 
males, que prognosticou ao Brazil, disse que um dos 
maiores éra o dos escravos: também nisto se enganou ; 
os recenceamentos do numero de habitantes do Brazil, 
saõ feitos todos antes da ida de S. M. para aquelle Rey
no, e desde essa epocha a sua povoaçaõ se augmentou 
consideravelmente, e por isso todas as relaçoens, que 
sobre tal objecto ha saõ inexactas: e a população actual 
do Reyno do Brazil he superior aquella mencionada em 
todos os cadastros. A Bahia por exemplo, tem um terço 
de escravos, e em varias provincias, só um décimo de 
seus habitantes a saõ, e o illustre preopinante fez muita 
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injustiça ao seu próprio sangue, em accreditar, que três 
quartos de habitantes Portuguezes possam ter que re
cear de um quarto de bárbaros, vindos da costa d'Afri-
ca, que se podem comparar com os Espartanos, a quem 
avistado açoute éra bastante para os afugentar; o ex
emplo de S. Domingos naõ pôde servir de regra ; ali 
haviam 500.000 negros, entre uma população de 50.000 
brancos: naõ tema portanto o illustre preopinante aquella 
desgraça, que nós a naõ tememos, a pezar de nos tocar 
mais de perto. Continuou depois discorrendo sobre a 
parte em que o Sr. Giraõ tinha dicto, que o Ministe-
riodo Rio-de-Janeiro, e asfacçoens saõ que pretendiam 
a desunião; mostrando que o projecto nada tinha com 
tal ministério, e antes pelo contrario, para que naõ se 
verificasse o que o illustre Deputado mencionava, he 
que a Commissaõ queria o estabelecimento de umas 
Cortes, que apertassem mais o laço de uniaõ. Fez 
ver, que naõ se infringiam as procuraçoens, que dos 
povos tinham recebido os deputados, com um tal pro
jecto ; que em nada lhes éra contrario, pois que recom-
mendando a uniaõ, a conservação da dynastia e da re
ligião, cousa alguma destas éra alterada pela Commissaõ: 
igualmente mostrou, que em nada se destruía o trabalho, 
que as Cortes tinham feito até agora, e concluio, que a 
Commissaõ naõ havia encontrado outros meios para 
manter a unidade dos dous Reynos, do que aquelle, 
que apontava, e que para este effeito tinha ouvido os 
Snrs. Deputados do Brazil, considerando a vontade 
dos povos daquelle Reyno, e examinando as razoens theo-
ricas, que mostravam, que no mesmo naõ podia existir 
um Regente, sem que um Corpo Legislativo espiasse 
suas acçoens, e que se os membros do Soberano Con
gresso achassem outros meios, que se ligassem com a 
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justiça, naõ tinha duvida alguma em concordar com 
elles. 

O Snr. B. Carneiro disse; he sem duvida ésla a ma
téria mais importante, que se pôde apresentar á deli
beração desta augusta assemblea ; e he por isso neces
sário, que os seus illustres membros estejam despidos 
de toda a prevenção, e que somente em sua alta sabe
doria esquadrinhem os meios mais efficazes e poderosos 
de unir e amalgamar mais e mais os dous Reynos de 
Portugal e Brazil: conseguido isto, Senhores, tem entaõ 
este soberano Congresso completado a grande e majes
tosa obra, que no século presente, e nos séculos futuros, 
ha de fazer e felicidade e a fortuna de toda a familia 
Portugueza. Passou immediatamente a fazer umaana-
Jyze dos pontos capitães do relatório da Commissaõ, ob
servando a que elles se reduziam, e expondo em resumo 
as razoens, em que a Commissaõ se fundara, para assim 
discorrer. Entre as differentes bazes, em que a Com
missaõ fundou o seu projecto, observou, que uma he a 
a expatriaçaõ, isto he a auzencia dos Deputados do 
Brazil das suas terras, causando a estes grandes prejui
zos, por serem homens de grande saber, e que possuem 
muitas riquezas, que se vem obrigados a abonaudar por 
dous annos pelo menos, o que lhes causa incalculável 
transtorno; que a outra he, que cstabelecendo-se no 
Brazil um ou dous centros de poder executivo, com um 
regente ou tuna ívgencia, he forçoso que juncto a elles 
haja quem vigie os seus procedimentos, c os faça conter 
nos limites da moderação, cjue lhe for prescripta: con
tinuou fazendo algumas observaçoens sobre a ultima 
parte do relatório, e tendo assim fallado, disse, que nada 
resta senaõ ligar com todas as forças os dous Reynos; 
que hc isto o que *< deve fazer, e que seria isto o que 
fariam quaisquer Legisladores estranhos, a quem fosse 
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commettida a empreza, em que as Cortes se acham em
penhadas, e se naõ tivessem outros principios além dos de 
politica. Progredio o illustre orador, dizendo: eu naõ 
quero entrar na odiosa questão de qual dos dous Reynos 
perde mais com a desunião; he claro que o Brazil perde a 
sua existência politica; pois a sua situação precisa um apoio, 
por isso que o contemplo na sua infância: elle por óra naõ 
pôde ser independente, precisa de um terna mãy, a quem 
se encoste, e sem ella naõ poderá avançar cousa alguma; e 
aonde a poderá encontrar melhor do que em Portugal, com 
quem ha tantos séculos vive unido, por laços de confraterni-
dade, e por cujas veias corre o mesmo sangue: e finalmente 
a quem se acha ligado por interesses recíprocos, que bem 
conhecidos saõ ? A vista, portanto, de todas estas razoens 
claramente se vè, que o Brazil perde muito em politica e 
commercio, privando-se de um mercado exclusivo, em que 
3 milhoens de habitantes consomem os gêneros productivos 
privamente da sua agricultura e industria: igualmente per
de Portugal; porque, separando-se, perde a sua força phi-
sica, e por conseqüência a sua consideração com as potên
cias estrangeiras; porquanto esta dimana immediatamente 
daquella: estas verdades ninguém ousará contestallas, e es
tou capacitado, que todos os Senhores Deputados assas as 
conhecem. Também naõ me proponho agora fazer o paral
lelo entre a povoaçaõ livre do Brazil com os escravos: 
n'outra occasiaõ exporei sobre este objecto o meu voto : trac-
temos pois por tanto de fixar entre os dous Reynos as rela
çoens politicas; porque saõ ellas quem os haõ de unir e 
ligar para sempre. Tendo assim mostrado quanto o Brazil 
e Portugal, separando-se um do outro, perderiam politica 
e commercialmente, continuou dizendo, que se querem ser 
uma naç,aõ maritima era necessário estreitar os vínculos da 
uniaõ, e que somente se devia ver quaes saõ os meios, que 
mais convém para isto se conseguir; disse que aquelles, 
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que a Commissaõ apresentava os naõ julgava aptos ; porém 
que naõ intrepunha o seu parecer, sem ter ouvido a discus
são de seus illustres collegas; que somente diria, que es
tava persuadido, que ao Pará, Maranhão, Ceará, &c: a 
que chamava provincias do Norte; naõ convinha, nem mes
mo a delegação do Poder Executivo: naõ somente porque 
ellas tem uma communicaçaõ prompta e breve com Portu
gal, aonde reside ; mas principalmente porque seus illus
tres representantes declararam expressamente ha poucos 
dias, perante o Congresso, que ja mais reconheceriam outro 
Governo Executivo, senaõ o residente em Portugal; que 
pelo que pertencia, porém, ás provincias do Sul mais dis
tantes, e em outras circumstancias, e vista a declaração de 
eeus dignos deputados, naõ duvidaria conceder-lhe uma de
legação do Poder executivo; porém que naõ se inclinava a 
que Be installassein Cortes; porque Portugal e o Brazil 
fazem uma só naçaõ e naõ pôde uma naçaõ ter mais 
de um corpo legislativo, naõ servindo o exemplo de 
quaesquer outras naçoens; porque as circumstancias saõ 
absolutamente diversas ; notou, que se o Brazil fosse pa
ra Portugal o mesmo que a Norwega he para a Suécia, 
naõ duvidaria conceder-lhe umas Cortes, porem dous 
Congressos cm uma naçaõ composta de irmaõs; de uma 
naçaõ, cujos membros tem as mesmas leys, a mesma reli
gião, os mesmos custumes, e que derivam a sua existência 
do mesmo sangue, julga, que naõ podem de forma al
guma ter lugar: que estava persuadido, que as medidas 
offerecidas pela Commissaõ naõ eram as únicas, que se 
pôde excogitar para conservar a uniaõ; e que talvez fosse 
mais conveniente o prolongarem-se as legislaturas por mais 
dous ou três mezes, tractando-sc no tempo designado, 
c sanecionado ja na Constituição os negócios geraes da 
Monarchia e nos dous ou três, que devessem acere-
«*r, os do Brazil, e que tlcslc modo talvez tudo se conci-
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liasse. Fez mais algumas reílexoens em geral sobre o 
projecto, e concluio dizendo, que a commissaõ era digna 
de louvores, pela moderação, que apprcsentara nas dif
ferentes attribuiçoens, que propõem á delegação do Po
der Executivo. 

O Sr. Serpa Machado disse, que naõ examinaria cada 
um dos artigos do projecto em particular, mas que as 
suas observaçoens se extenderiam em geral sobre toda a> 
matéria, que nelle se contém: que passaria a mostrar, 
l.° que a doutrina do projecto he contraria ás bazes da 
Constituição, juradas ja por toda a naçaõ, e que se acha 
em perfeita opposiçaõ, com todos os artigos sanccio
nados na Constituição: 2.o que igualmente está em ma
nifesta opposiçaõ com os principios de direito publico 
universal: 3.° que em vez de concorrer para a desejada 
uniaõ, concorre para se effectuar a separação 4.o que se o 
Soberano Congresso a sanccionar, concorrerá também para 
a mesma separação. Continuou dizendo; Eu naõ cri-
mino os sábios membros da Commissaõ, nem ao menos 
pela imaginação me passa, que no redigirem o projecto 
tivessem outras vistas senaõ aquellas, que animam toda a 
Assemblea; isto he a conservação da uniaõ dos dous Rey
nos; mas, deslumbrados pelas circumstancias do Bra
zil, naõ attenderam senaõ ás reclamaçoens de algumas 
provincias, e naõ tiveram presente o que se acha decidido 
e saneeionado ja por este Congresso Soberano. Diz o 
projecto que se estabeleçam dous Congressos, um em 
Portugal e outro no Brazil; e que além destes haja outro 
Congresso geral: similhante proposição he contraria âs 
Bazes, que manifestamente dizem, que o poder de Legis
lar reside nas Cortes, e q u e a iniciativa das leys he sua 
particular attribuiçaõ: ora havendo dous Congressos <;a 
qual delles pertencem estas e outras attribuiçoens'? A 
ambos naõ he possivel; a um delles naõ se pôde dar; 
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porque o outro terá iguaes direitos; a desordem seguir-
se-ha; è e qual será o resultado ? He evidente naõ ha
verem Cortes, e transgedir-se em tudo o juramento pres
tado ás Bazes, assim como postergar os artigos sanccio
nados na Constituição: continuou fazendo outras ob
servaçoens sobre o objecto, e mostrou, que, tudo quanto 
á cerca do Poder Legislativo tinha dicto éra applicavel da 
mesma forma ao Execut ivo; notou, que ás suas razoens 
se pôde oppòr um único argumento, que parece ter al
guma força, o qual he, que nas Bazes, se decretou, que 
seriam ouvidos os representantes do Brazil, sobre alguns 
artigos, que precisassem alguma reforma ou alteração; 
mas que éra necessário notar, que o projecto em questão 
naõ éra só para o Brazil, mas que tem toda a ingerência 
com Portugal; porque lhe destina também umas Cortes 
particulares, que além de tudo isto ser contra as Bazes, 
juradas ja, e estar numa perfeita opposiçaõ com ellas, 
teria outro incovcniente, que éra o perderem-se n'uma se
mana, com a approvaçaõ de um projecto, os importantís
simos trabalhos, em que as Cortes se tem desveladamente 
empregado por espaço de anno e meio. Passou a fallar 
sobre o segundo principio, que estabelecera, e o susten
tou com differentes argumentos, extrahidos do exemplo 
do modo de se governarem familias, cidades, províncias, 
reynos, &c. com outras da historia antiga, em os quaes 
mostrou o quanto he pernicioso a uma naçaõ o ser gover
nada por differentes leys nas provincias de que se com
põem; resultando o naõ ser compatível o organizarem-se 
as leys porque se regiam, e outros muitos inconvenien
tes, que ponderou, seguindo-se de tudo uma monstruosi
dade na legislação: terminou os seus argumentos sobre 
este segundo principio, ponderando a necessidade de que 
uma naçaõ, para ser bem governada, naõ pode nem deve 
termais do que um centro de poder, ou seja legislativo 
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ou executivo. Sobre o 3.° principio discorreo largamente, 
mostrando, que estabelecidos os dous Congressos elles 
seriam ciosos entre si, e que tal organização de poderes 
traria com sigo uma força maior do que o Geral, que 
deve approvar as leys, que um e outro fizessem ; porque 
este naõ teria absolutamente nenhuma, e que alem dis
to se tornaria absolutamente indispensável: por quan-
quanto, ou se lhe suppoem sufficiente sabedoria para ap
provar as leys, que dos outros parciaes dimanarem, ou 
naõ; suppondo-se-lhe, ou os outros saõ desnecessários, 
ou he uma chimera esta approvaçaõ, e que naõ se lhe 
suppondo, delle naõ se deve fiar Iam importantíssimo 
encargo, c que por conseqüência, em qualquer dos casos, 
se torna desnecessário: contiunou faltando muito a este 
respeito, e passou a produzir muitas razoens, com que 
sustentou o seu 4.o principio, isto he, que a approvaçaõ 
do projecto concorreria para a desunião dos dous Rey
nos. Outras muitas reílexoens offereceo á consideração 
do Congresso, e entre outras mostrou, que a sancçaõ do 
projecto seria o primeiro degrao por onde o Brazil su
biria para a sua independência, e por conseqüência, o 
momento, em que o Congresso assim practicar, he aquelle 
em que principiou a concorrer para a desligaçaõ dos 
dous Reynos, observando, que seria muito fácil, que 
na occasiaõ, em que houvessem de mandar os seus 25 de
putados para o Congresso Geral, seria talvez aquella em 
que disssesem, que naõ queriam que viessem ; porque 
se julgariam com sufficientes forças para poderem fazer 
tudo quanto lhes conviesse. Concluio o seu discurso ex
pondo o seu voto, que se reduz a que volte o projecto á 
Commissaõ, para o pôr em harmonia com a doutrina 
jurada ja nas Bazes, e sanccionoda nos artigos da Consti
tuição; porque naõ he possivel, que haja corpo regular 
com duas cabeças, náo com dous lemes, e circulo com 
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dous centros ; finalmente disse ." Se naõ houvessem outros 

meios alguns, talvez votasse por estes; mas como existem 

outros devem procurar-se e seguir-se. Apoiado Apoiado. 

O Sr. Giraõ, tornando a fallar, produzio novos argu

mentos em favor da sua opinião, e respondeo aquelles com 

que fora atacado. 

O Sr. Moura fez um esboço das circumstancias do Bra

zil, affirmando que todos os seus males saõ originados por 

facciosos e anarchistas, que trabalham sem cessar na desu

nião, que o Soberano Congresso hoje premedita atalhar i 

disse, que passava a discorrer, debaixo dos mais rigorosos 

princípios de politica, e que naõ se lembrando de comparar 

de modo algum os illustres authores do projecio com os fac

ciosos e anarchistas, de que acabava de fallar, dizia somente, 

que elles, desejando effectuar a uniaõ doe dous Reynos, com a 

doutrina, que offereciam para ser sanccionada pelo Congres

so, a sêllo, conseguiriam o contrario ; isto he, a desunião. 

Quando aqui nos ajunctamos, representando a Naçaõ Portu

gueza, foi para reformar as suas instituiçoens ; apressamo-

nos em fazer suas Bazes, e logo as apresentamos a toda a 

naçaõ : ei-las aqui, jurai-as, e jurai-as sem cláusula alguma; 

os povos do Brazil as juraram, e sem cláusula, e com isto 

disseram, que naõ queriam senaõ um centro de Poder Le

gislativo, e outro Executivo ; he portanto o querer seguir-se 

agora outra qualquer cousa, faltar ao juramento, e poster-

gallo: observou depois, que só passados quatro annos, tempo 

que a Constituição prescreve, para se lhe poder fazer algu

ma alteração ; e isto no caso de o exigirem solemne e mani

festamente os povos por meio de seus deputados, expressan-

do-o assim em suas procuraçoens, poderiam ter lugar algu

mas alteraçoens, proponda-as os povos do Brazil pelos seus 

representantes: que entaõ naõ duvidaria convir em que se 

fizessem, poi* que dellas lhes resultaria utilidade, mas que 

V O L . XK1X. N . M 7 0 . K 
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sem passar este prazo de tempo de sorte alguma concordará 
em que a Constituição soffra a menor alteração nos artigos 
sanccionados j a : disse, que a uniaõ de dous povos consiste 
em elles terem o mesmo centro de Governo; e que nada re
sulta a beneficio dos povos o irem-lhe as leys de Portugal 
ou do Brazil; que elles querem só que sejam boas: notou, 
«pie aos povos do Brazil convém o terem um ou dous cen
tros de poder executivo, que lhes possam decidir todas as 
suas questoens, que possam fazer-lhes graças, e terem ou
tras attribuiçoens, por grandes, que sejam, e que elle con
corda, que se lhes concedam quanto antes, se esta for a von
tade dos povos do Brazil, ou da maior parte, do que naõ 
tem toda a certeza; fundando-se nos procedimentos da 
Juncta de S. Paulo, e do Principe Real, e dizendo que con
templava aquella como refractaria, e debaixo da espada da 
ley, reservando o dar o seu voto a seu respeito; e deste, 
quando se tractar este negocio ; tendo feito outras muitas 
observaçoens, passou a fallar sobre o projecto, sustentando, 
que por elle se pretende decretar duas Câmaras, o que foi 
controvertido no Congresso, decidindo-se o contrario; ob
servou que as attribuiçoens, que elle concede a El Rey, saõ 
de muito pouca entidade, e discorrendo mais nestes princi
pios observou, que éra necessário, que as Cortes fossem co-
herentes nas suas decisoens. Que passados os quatro annos 
he que pôde ter lugar o fazerem-se algumas alteraçoens na-
Constituiçaõ, e que se entaõ a vontade dos povos do Bra
zil for manifesta e solemnemente expressada se lhes conce
derá o que for de justiça; que ja mais votará por dous 
Congressos parciaes e um geral, e que antes seria de opini
ão, que a decretarem-se houvessem os dous parciaes, um 
em cada Reyno, e um geral de 4 em 4 annos, para rever a 
Constituição ; concluio assim: "No Brazil ha uma pode
rosa facçaõ, que promove a independência : desta verdade 
ninguém ha que possa duvidar, e eu receio que o momento 
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em que se unam 80 representantes naquelle Reyno, seja o 
momento em que proclamem a sua independência; voto pois 
contra o projecto; porque naõ quero tomar tal responsabili
dade sobre meus hombros." 

O Snr. Fernandes Pinheiro fez um longo discurso, mas 
diz o tachigrapho que o naõ escreveo, pelo naõ poder 
ouvir. 

Seguio-se o Sr. Vilella, que começou observando a alta 
importância da matéria, e que esteve por muito tempo per
plexo, se devia ou naõ assignar o projecto, tendo assistido a 
todos os grandes debates, que houve na Commissaõ, a res
peito da sua materia, luetou com sigo mesmo, para poder 
firmar a sua opinião, que outra cousa naõ teve em vista se
naõ o apertar a uniaõ entre Portugal e o Brazil, e que para 
isso examinou todas as representaçoens dos povos e câmaras 
daquelle Reyno, que reflectio sobre as differentes cartas e 
papeis, tanto públicos como particulares, c que de tudo con
cluirá, que os desejos daquella parte da Monarchia eram o 
terem no seu paiz umas Cortes, e que fôra por isso que vo
tara pelo projecto na Commissaõ, julgando este o meio se
guro de apertar os vinculos entre estes dous Reynos em 
tudo irmaõs , que toda a via desejará, que, durante a dis
cussão, possa a Sabedoria do Soberano Congresso apresen
tar outro meio, que concilie a ventura dos povos e a uniaõ 
dos dous hemispherios: que de boa vontade subscreverá a 
ella, desprezando assim a opinião, que passava a defender, 
que he a do projecto, e os argumentos, com que alguns dos 
Snrs. o haviam combatido : refutou depois a opinião do pri
meiro preopinante, que fallou no debate, disse, cjue esse 
illustre Deputado, cm vez de ter combatido o projecto, tinha 
atacado a Commissaõ ; asseverou, que ninguém deseja mais 
a uniaõ do Brazil com Portugal do que elle, e que nunca 
se poupará a consolidalla, com os mais sólidos vinculos: no
tou, que outro Snr. Deputado dissera ; que as bazes juradas 
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haviam decretado, que o poder de legislar residia nas Cor
tes, e que esta verdade ninguém a negará, mas que tanto 
podia existir nas Cortes de Portugal como nas do Brazil; 
isto he em umas para Portugal e em outras para o Brazil: 
observou, que também se havia opinado ; que a distancia 
do Brazil a Portugal naõ éra motivo, para que os deputa
dos daquelle hemispherio naõ viessem a este Congreso, e 
que tanto importava abandonarem as suas casas para virem 
a Lisboa, como por exemplo ao Rio-de-Janeiro: mas que 
isto he o mesmo que dizer a um doente, que residisse neste 
lugar, que lhe éra indiferente ir buscar o remédio a uma 
botica do Rocio ou de Coimbra; depois de outras muitas 
reílexoens concluio: " eu naõ encontro outro meio para se 
consolidar a desejada uniaõ, senaõ o que offerece a Com
missaõ ; mas se outro existe, apresento-se, que eu de boa 
vontade subscrevo a elle; pois nada desejo tanto do fundo 
da minha alma, senaõ que o Brazil exista eternamente uni
do a Portugal. 

O Sr. Ribeiro de Andrada, tendo asseverado, que as 
decisoens do Soberano Congresso seriam por elle respeitadas 
como leys, ás quaes tributou sempre a mais decidida vene
ração, nunca deixaria com tudo de se convencer, que no 
caso de naõ approvar-se o presente projecto, esta ley naõ 
éra de justiça, posto que igualmente a respeitaria ; mostrou 
depois, que a fonte d'onde dimánam os poderes, para os dous 
projectados Congressos, he uma só, e que da admissão deste 
principio naõ resulta absurdo algum, como alguus illustres 
preopinantes haviam ponderado, que as mesmas razoens ex
istiam para se afirmar outro tanto relativamente á delegação 
do Poder Executivo: observou, que o principio e único mo
vei de todas as acçeens humanas he o interesse, e que da 
adopçaõ do projecto resultam grandes vantagens ao Brazil, 
naõ prejudicando cousa alguma a Portugal, antes pelo con
trario lhe promove grandes bens, por lhe assegurar a sua 
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uniaõ com elle : continuou combatendo os argumentos dos 
Snra, Deputados, que haviam divergido da sua opinião, e 
disse, que, para se conservar o Brazil, naõ ha outros meios 
senaõ os offerccidos no projecto, ou entaõ retalhallo em dif
ferentes pequenas provincias ; masque isto naõ entendem os 
Brazileiros; porque naõ se degradarão jamais dos seus di
reitos, e das vantagens, que lhe promette a grandeza, fer
tilidade e riqueza do seu vasto paiz ; e tendo fallado muito 
sobre a matéria, terminou dizendo, que todo aquelle que 
naõ opprime naõ pretende enfraquecer a outrem, e que quem 
ha de desenganar ao Congresso he a convicção da felici
dade e a lembram;a de nossos pays. 

O Sr. Freire contrariou o projecto, dizendo, que elle éra 
contrario âs Bazes da Constituição, que em ambos os Rey
nos se haviam jurado, pois estas determinavam, que o Po
der Legislativo residisse nas Cortes, e para que naõ se im
pugnasse esta razaõ, dizendo-lhe, que tal deliberação das 
Bazes naõ repuguava com a existência de outras Cortes no 
Brazil, passava a mostrar, que as mesmas Bazes cm outro 
artigo claramente diziam, que as Cortes eram a reunião dos 
representantes de toda a naçaõ, legalmente eleitos por todos 
os cidadãos, e que sendo a naçaõ Portugueza a uniaõ de 
todos os povos de ambos os hemispherios, um Congresso, 
que naõ fosse eleito conforme o juramento, que se havia 
prestado, seria illegal. Passou depois a mostrar, que os 
authores do projecto, admittindo um Regente inviolável, 
lambem tinham oln-ado contra as mesmas Bazes, que só ad-
mittem em a Naçaõ uma única pessoa inviolável, e éstahe 
sÔ o Rey, e que havendo a Commissaõ sido enearregada de 
fazer uni addictamento á Constituição, ella se tinha exce
dido, invertendo, pelo modo dicto, naõ só a Constituição, 
que se tem discutido, mas as Bazes, que juraram. Fez 
vt-r, que o projecto éra da natureza daquelles, que de
viam ser regeitados á segunda leitura, por contrariar as 



78 Miscellanea. 

matérias ja vencidas, e só debaixo de um ponto de vista 
politico he que podia ser admittido, e este éra o mostrar 
aos Brazileiros, que senaõ queria regeitar um projecto^ 
que lhes dizia respeito, sem maduro exame. Em quanto 
ao que ao illustre preopinante havia dicto, de que o sys
tema, que se apresentava, só tinha o inconveniente de com
plicar alguma cousa mais a machina do Governo, trazen
do em seu abono exm pios da Inglaterra, que tem duas 
câmaras; só tinha a dizer, que, prescindindo de ser bom 
ou máo, o systema adoptado por aquella naçaõ, ou outra 
qualquer, o Congresso tinha decidido, quea Portugueza 
devia ser representada em uma só Câmara, regeitandonaõ 
só a idea de segunda, mas até mesmo o veto absoluto do 
Rey; continuou expondo, que nada seria de maior admi
ração, para todo o mundo, do que ver, no momento em que 
este Gongresso tractava de convocar nova Legislatura, 
por ter esta finalizado os seus trabalhos, se apresentasse á 
sancçaõ uin projecto, que deitaria abaixo tudo o que ha
via feito. Apoiou a opinião do Sr. Serpa Machado, mos
trando, que a idea dos dous chefes no Governo Executi
vo éra um monstro em um systema constitucional, eque 
apenas se podia admittir em um systema de federação: 
passou depois a elogiar os sentimentos dos membros da 
Commissaõ, fazendo ver, que se tinham enganado, quando 
se haviam persuadido, que tal projecto pudesse ser admis
sível; e mostrando a contradicçaõ, em que o mesmo la
borava, quando dizia que causaria encommodo aos repre
sentantes daquelle Reyno, o acharem-se em Portugal; 
pois bem conhecido he que tanto ou maior encommodo 
daria aos indivíduos nomeados deputados pelas provin-
cies do Norte do Brazil, o irem ao Rio-de-Janeiro, ou vi
rem para Lisboa. Passou entaõ a expor, que o mieo 
que julgava mais adequado, para provar a prompta exe
cução das leys, éra o de se dividirem naturalmente as pro-
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vincias do Brazil, em tresdelegaçoeos do Poder Executi
vo, sendo aquelles, que o exercerem, responsáveis, peran
te a Naçaõ, pelos abusos da sua authoridade, e que mais 
nada se podia fazer, sem faltar ao juramento prestado, e 
sem perverter naõ só a ordem publica do Brazil, mas a 
de todo o Reyno Unido. 

O Sr. Miranda contrariou igualmente o projecto em 
questão, mostrando quanto elle éra contrario ás Bazes, e 
quanto tendia a derrubar a Constituição, no momento 
ein que se acabava de rematar, e por isso éra de voto, que 
se devia regeitar in limine, e que se naõ gastasse mais 
tempo com uma discussão sobre tal objecto. 

Pretenderam fallar mais alguns Snrs. Deputados, po
rém, sendo chegada a hora da prorogaçaõ, o Sr. Presi
dente suspendeo o debate, adiando a matéria em ques
tão. 

Leram-se depois varias indicaçoens, que fôram remet-
tidas ás competentes Commissoens, 

401.• Sessaõ. 27 de Junho. 

Segundo a ordem do dia se examinou a parecer da 
Commissaõ Especial sobre os negócios políticos do Bra
zil ; e começou a discussão o Sr. B. Carneiro, mostrando, 
que dous objectos tinha a Commissaõ tido em vista; 
l." Censurar as Cartas do Principe Real, e o procedimen
to da Juncta de S. Paulo: e 2o. O estabelicimento das 
Junctas Provinciaes no Brazil, e como achou diminuto o 
parecer, que a mesma Commissaõ havia apresentado so
bre tal objecto, por isso guardou o seu voto particular, 
para agora ler perante o Soberano Congresso, a fim de que 
o mesmo possa conhecer qual he a sua opinião. Passou 
entaõ a lèr o dicto parecer, e elle concluía, que as Cor-
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tes deviam notar, e lançar em rosto ao Principe Real o 
seu procedimento, e as expressoens das suas cartas, e 
que lhe prometessem, que o véo que se ia a lançar sobre 
tal objecto, éra na esperança de que reconhecesse os seus 
erros e se emendasse, e que alias se procederia contra elle; 
pois a sua pessoa naõ éra reconhecida como inviolável; 
na verdade tinha elle dicto á Commissaõ nos naõ deve
mos desviar-nos dos exemplos dos nossos maiores, nem 
ser menos do que elles, e por esta occasiaõ referio, que 
estes diziam a D. Affonso IV. governai-nos bem senaõ.. 
o que ? . . . . se naõ elegeremos outro, que nos governe, e 
que taes palavras produziram o effeito desejado obre 
aquelle Principe: um tal facto da historia referi eu á 
Commissaõ, para lhe fazer ver, que a Monarchia Portu
gueza foi desde o seu principio sujeita a leys constitucio
naes, isto he, que os Reys, desde o seu principio, fôram 
sujeitos á censura da razaõ, e só no tempo presente dege
neraram em déspotas; porque se rodearam de péssimos 
conselheiros, que faziam consistir a arte de reynar na 
prompta obediência dos povos aos mandados do Monar
cha, e nenhuma obrigação da parte deste para bem gover
nar os povos. Que diriam os Conselheiros de Affonso IV» 
6e tivessem que julgar hoje o Principe Real ? Este, de
pois de immensas cartas, em que protestava adhesaõ ao 
systema constitucional, a ponto de jurar pelo seu sangue 
que o manteria, passou a ser rebelde, insultando a Divi
são Auxiliadora, injuriando os membros do Soberano 
Congresso com os titulos de facciosos, vis e criminosos, 
e acabando por dizer, que honrassem as Cortes ao Rey, 
se quizessem ser honrados: calumnia atroz, como se as 
Cortes tivessem ja mais deixado de honrar o magnânimo 
Rey D. Joaõ VI. facto de que toda a Europa he teste
munha. Recebeo entre morroens accesos, e peças car
regadas uma expedição mandada para o conduzir, como 
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se estas fossem forças inimigas. Tem suspendido a vin
da dos Deputados de África e do Brazil, que se acham 
noRio-de-Jáneiio, impedindo até a nova eleição, que em 
Minas Geraes se queria fazer. As leys do Soberano Con
gresso saõ dernordas na Chancellaria do Rio, paia espe
rar a sancçaõ do Principe, mandam-se até seductores a 
varias provincias do Brazil, para fazerem, que, deliaixoda 
mascara dos povos, se cubra o despotismo, com que a 
Corte do Rio quer escravizállos. Passou depois a mostiar, 
que havendo as provincias do Brazil adherido todas ao novo 
pacto social, naõ tinham direito algum a desviarem-se 
delle,deixando de obedecer ás ordensdaauthoridade, que 
ellas juraram reconhecer; fez ver que os sentimentos do 
Principe naõ eram os que se manifestavam, pois que 
estes eram devidos á influencia e suggestaõ da rehelde 
Juncta de S. Paulo, e ao seu perverso Viee-Presidenie, e a 
Commissaõ, uaõ só por conhecer isto, mas por ter attençaõ 
ao ser o Principe o filho do melhor dos Reys, he que fa
zia recair sobre os seus infames conselheiros toda a culpa, 
reprehendendo-o porém naõ com menos energia, do que 
aquella, que se usava nos antigos tempos. Fm quanto á 
vinda do Regente disse, que nenhum dos Deputados do 
Congresso, principalmentedos Furopeos, duvidariam, que 
devia ser chamado, porem que toda a questão éra, se de
via ser ja ou depois de sanccionailoo pacto social ; expoz, 
que este objecto havia tido em perplexidade a Comiuis-
•aÕ, e com effeito ninguém podia dizer, qual seria a me
lhor medida, que a este respeito se devia tomar, a fim de. 
«vitar as desconfianças dos Brazileiros, e a final concor
dou, ponderando todos os motivos, que o regresso do 
Principe devia demorar-se, até a epocha em que no Bra
zil «e publicasse a Constituição, que durante a sua estada 
désieconta de todos os actos do seu Governo ás Coites, 
nomeando El Rey os Ministros, que lhe devem assistir. 
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ponderou, que ninguém teria a injustiça de dizer, que 
a Commissaõ assim obrava por contemplação ao Prin
cipe, e concluio, que o parecer da Commissaõ devia ser 
approvado. 

O Sr. Bueno largamente fallou, e creio que fazendo al
gumas observaçoens contra o parecer (diz o Tachigrapho) 
e mostrando, que a Juncta de S. Paulo, nada mais fize
ra do que usar do direito de petição. 

O Sr. Moura disse, que o illustre preopinante, que aca
bava de fallar, confundira o direito de petição com o di
reito de resistência; mas que elle passava a distinguillos, 
o que faria com toda a franqueza: mostrou, que existem 
duas authoridades civis, que naõ cumprem as ordens do 
Corpo Legislativo, e do Poder Executivo, e que isto he o 
maior de todos os attentados; notou, que hontem, quan
do insistio em que se desse este parecer para a ordem do 
dia de hoje, naõ o fez por ser levado de paixoens particu
lares ; mas somente por conhecer quanto he necessário, 
que sobre este objecto se tome uma resolução, que se con
solidem de uma vez os negócios do Brazil. Continuou 
dizendo, nós estamos empenhados na maior das causas, 
para com a naçaõ inteira, e para com todo o mundo, de
vemos despir-nos de todas as paixoens, devemos appare
cer taes quaes devemos ser, e hc para notar, que naõ he 
possivel fallar-se nesta discussão, sem referencia a ho
mens, que da sua decisaõ tem grande interesse ; sem refe
rencia a um grande numero de homens de altaesphera; 
mas be necessário, que se use de toda a moderação, os 
documentos existem sobre a meza, e he sobre a sua letra, 
que vou principiar a discorrer, firmando os meusargume-
tos nos seguintes principios. 1. Seja qual for o methodo 
que este Soberano Congresso estabeleça, para regimen do 
Brazil, seja elle qual for, naõ pode deixar de lhe dar um 
centro de Poder Executivo, com attribuiçoens tam geraes. 
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que ali encontre todos os recursos e todas as graças, de 
que necessitar, sem dependência alguma de Portugal, naõ 
pôde deixar de decretar, que seja governado por meio de 
junctas Provisórias. 2. O Governo de Portugal ja mais 
deve empregar força alguma contra aquelle Reyno ; mas 
somente a deverá empregar contia essas fracçoens do po
vo, que se tem mostrado rebeldes e facciosos. 3. Todo e 
qualquer individuo^ ou toda e qualquer corporagaõ, que 
naõ obedecer, deve immediatamente ser castigado. 4. Se 
alguma das provincias romper o juramento, que prestou, 
deve ser abandonada, e de sorte alguma empregar-se for
ça contra ella, nem permittir-se, que tenha representação 
neste Congresso ; a provincia de S. Paulo, por exemplo, 
que prestou um solemne juramento ás Bazes da Constitui
ção, se declarar, que naõ quer obedecer aos decretos das 
Cortes, e aos mandatos do Governo Executivo, deve ser 
abandonada a si mesmo, naõ deve ter aqui neste augusto 
recinto representação alguma, c deve em fim soffrer os 
males da anarchia: diz um grande sábio, que a idea de 
fazer um processo a uma cidade só faz tremer; que po
deríamos pensar de uma provincia ? 5. O Príncipe Real, 
que naquelle hemispherio he o delegado de seu Augusto 
Pay, naõ deve ser confundido com os outros funccionari-
os públicos ; porque, posto que naõ seja inviolável, a 
lembrança todavia de que elle he o successor do throno 
Portuguez, a certeza de que tem sido seduzido por per
versos conselheiros, o naõ tornam responsável ; mas so
mente os facciosos Ministros, que o rodéam, e em que 
Presentemente se vô : naõ he pois justo, nem politico, que 
eUe seja atacado com expressoens grosseiras: mas também 
n*õ he da minha intenção defender, que naõ seja censu. 
-^daa sua conducta; cumpre pois debaixo desta hypo
these fallar clarae francamente: eu direi com o meu il
lustre collega, que se acha ao meu lado direito (B. Car-
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neiro) que, se os nossos maiores tiveram a coragem dedi-
zer a um Rey, que seaccaso os naõ governasse bem esco
lheriam outro que o fizesse; os Portuguezes de hoje naõ 
tem outras ideas: e que medo poderá ter este Congresso 
de dar hoje uma igual ou maior liçaõ ao Principe Real? 
Jille deve saber, que se os Portuguezes tem um decidido 
amor á dynastia da Casa de Brangança, se tem amado 
sempre todos os seus Monarchas, se pelo seu actual Rey 
o Sr. D. Joaõ VI. tem manifestado os sentimentos mais 
puros de amor e de adhesaõ ásua Augusta Pessoa, sen
timentos, que sempre continuarão a mostrar; (pie elle 
lhe deve retribuir tantos obséquios, imitando seu Augusto 
Pay, e tendo presente qual he a origem, que lhe conferio 
o direito de sueceder ao Throno Portuguez: elle deve 
saber, que este povo, sempre fiel e sempre leal, usando 
de seus direitos, constituio por seu Rey ao Duque de 
Bragança, e que elle hoje tem ainda os mesmos direitos 
e a mesma coragem. Feitas estas e outras reílexoens 
passou a fallar da rebeldia da Juncta de S. Paulo, e da 
ridícula falia do Bispo daquella provincia, e por uma sé
rie de raciocínios mostrou, que a estas duas authoridades 
saõ devidos todos os males do Brazil e todos os exces
sos do Principe Real: coinbatéo com differentes ar
gumentos a opinião, que o Sr. Bueno avançara, quando 
pretendeo defender, que ellas naõ haviam feito outra cou
sa mais do que usar do direito de petição, e sustentou 
com a mais enérgica eloqüência, que outra cousa 
naõ fizeram senaõ oppôr a. mais decidida resistência 
aos decretos e ordens dos supremos poderes, que ha
viam ja reconhecido, e ás ordens dos quaes tinham 
jurado obedecer: he resistência, exclamou, tudo quanto 
diz esta refractaria Juncta de S. Paulo, ou antes o seu 
chefe, esse energúmeno politico, que exerce agora, o 
lugar de Ministro ao pé do Principe Real : eu naõ que-
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rosobre isto refleetir ou fallar mais; observarei somente 
as insolentes palavras, com que ousaram insultar a na
çaõ inteira, representada neste Soberano Congresso. 
Chama aquella rebelde Juncta um roubo . . um roubo! 

o haverem as Cortes tirado a lugartenencia ao 
Príncipe Real! Diz, que he um despostismo inaudito, 
um perjúrio politico o legislarem as Cortes para o Bra
sil !. um despotismo inaudito. um perjúrio politi-
t i co ! . . . ; mas deixemos isto, que mais naõ he senaõ 
uma rapsódia de tudo quanto ha de mais baixo e de mais 
pueril: eu disto naõ tracta rei; vamos adiante, Senhores, 
eu me proponho a buscar o crime, está perto, vai a ser 
presente: progredio o illustre varaõ apontando differen
tes lugares da representação, que a Juncta de S. Paulo 
dirigio ao Principe Real, e demonstrando, que elles ou
tro fim naõ tem, senaõ a fazer retrogradar o actual syste
ma, e a propagar e enraizar de novo o despotismo no 
Brazil: disse, que esta Juncta criminosa e rebelde, ainda 
naõ satisfeita de ter contribuído tanto para todos os fu
nestos acontecimentos do Brazil, tentou também rebellar 
todos aquelles povos, seduzindo ao Principe Real a ser 
chefe de uma facçaõ de malvados; e que isto se prova 
cora as seguintes palavras, de que ella usa, na referida 
representação."—Se V. A. R. estiver, o que naõ he crí
vel, pelo deslumbrado e indecoroso decreto de 28 de 
Septembro, além de perder para o inundo a dignidade 
de homem e de Principe, tornando-se escravo de um 
Pequeno numero de desorganizadores, terá também que 
responder, perante o Céo, do rio de sangue, que de certo 
vai correr pelo Brazil com a sua auzencia . . " E i saqu i 
0 crime descuberto, eis aqui está a Juncta manejando 
toda a sua perversidade, para seduzir um joven inex-
Perto, e proclamar a guerra civil entre os innocentes po
vos daquelle liemisplierio.. Ah, proscriptos sejam para 
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sempre da terra, homens tam malvados, homens tam per
versos! masque por desgraça nossa ainda existem, epor 
cumulo da nossa desgraça existem ainda e governando J 
Tal he o enorme crime daquella rebeldíssima Juncta : 
resta ver agora de que argumentos usam aquelles, que 
pretendem desculpálla. Disse ha disas neste Congresso 
um nobre Deputado, em uma sessaõ, (trago-a comigo, 
para que se naõ possa contestar a minha asserçaõ) que a 
Juncta de S. Paulo naõ he rebelde; e deo por motivo, 
que naõ reconhecia superioridade nas Cortes: e que so
mente ha rebeldia, quando o inferior naõ obedece ao su
perior: bem se vê, que deste principio tira o nobre De
putado por conclusão, que a Juncta de S. Paulo naõ he 
menos do que este Soberano Congresso; ora se isto fosse 
dicto por aquella Juncta de frenéticos naõ admiraria tan
to ; mas por um Deputado desta Assemblea! He cousa, 
que encherá de assombro e espanto, em todos os séculos 
a todos os homens! Aonde está pois a soberania da pro
víncia de S. Paulo, i Existe na Juncta ou nos represen
tantes, que mandou para este Congresso ? Sobre estes 
objectos fallou largamente, e tendo terminado as suas re
ílexoens, continou dizendo, que os desorganizadores da
quella Provincia, para encobrirem os seus crimes, ainda 
tem excogitado um azylo, em que pretendem acolher-se, 
que he o artigo 24 das Bazes; mas que passava a mos
trar, quehe nelle aonde existem as maiores e mais fortes 
razoens para se decidir, que elles devem ser punidos com 
todo o pezo da fulminante espada da Justiça:começou im
mediatamente a fazer uma rigorosa analyze da sua dou
trina, formando as três hypotheses, que elle encerra; 
l .a que nenhuma naçaõ se poderá constituir sem o de
clarar por meio de seus representantes; 2.a que obriga 
a todos os que tem mandado os seus representantes: por
que legitimamente mostraram, que adoptávam, e queriam 
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estar por aquella ley fundamental, logo que solemne e 
formalmente o declarem. Sobre estas três hypotheses 
discorreo largamente o eximio orador, mostrando, que 
todas as provincias do Brazil mandaram os seus Depu
tados para as Cortes de Portugal, depois de haverem ju
rado as Bazes, e de terem perfeitíssimo conhecimento de 
tudo quanto ellas obrigavam, e que todos os povos da
quelle hemispherio as receberam cheios de contentamen
to e alegria, dizendo ao momento de appareccrem lá 
" bem vindas séjais Bazes da Constituição Portugueza, 
ley fundemental de toda a Monarchia, que nos vindes 
arrancar da escravidão em que jazíamos, e restituir-nos 
os nossos direitos, e o mais precioso de todos os bens, a 
liberdade, bem vindas, bem vindas sêjais Bazes da Con
stituição Portugueza, ley fundamental da Monarehia."— 
que foi depois disto, que mandaram os seus representantes, 
e lhes disseram ; ide, ide para Lisboa, ajudai ahi a fazer 
a nossa Constituição," sem outra cláusula mais tomaram 
assento neste recinto os Deputados das provincias do 
Brazil: taes saõ pois os deveres, que tem a desempenhar; 
se alguma provincia quizer o contrario disto, falta ao seu 
juramento, e se o accaso se considerar superioras Cortes, 
e naõ lhes obedecer, deve desde logo ser abandonada a 
si mesmo, e os seus representantes naõ podem assentar-
se nesta Augusta Assemblea, nem ter voto nas suas so
beranas determinaçoens. Tendo concluído esta parte do 
seu discurso, ponderando muitas outras razoens, e com 
toda a energia e eloqüência, passou a dizer, " Senhores, o 
Principe Real, na sua conducta politica, tem leito por 
merecera censura do Poder Legislativo;" edesenvolven
do esta sua proposição, que para a provar enrittio pode
rosos argumentos a termina dizendo; " ora se elle tem 
feito tudo isto sendo Principe, que fará quando for Rey ? 
He pois este o tempo, em que deve ser arguido : a sua 
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inexperiência o faz credor das nossas justas admoestra-
çoens: as suas ultimas cartas estaõ em perfeita contra-
dicçaõcom as primeiras; aquellas saõ escandalosas; mas 
eu lançarei sobre suas acerbas expressoens um denso veo; 
porque naõ he minha intenção exacerbar hoje a magoa, 
que ellas motivaram a todos os membros desta Assemblea. 
Sim, eu o digo, perante toda a Naçaõ ; se o Principe 
Real apparecesse â foz do Tejo dirigindo-se a este Augus
to recinto, e sobre aquelle throno jurasse a Constituição, 
protestando ao mesmo tempo, que debaixo dos seus de-
gráos lançava todos os seus desvarios, eu ficaria assas sa
tisfeito e nada mais exigiria : taes saõ as minhas ideas a 
seu respeito; nem se pôde duvidar, que as delle, de 
Junho até Dezembro do anno passado foram justas econ-
stitucionaes; ellas bem se deixam ver das suas cartas 
primeiras; com que einphasi manifestava os seus desejos 
de regressar para a Europa; como expunha o disgraçado 
estado, em que se achava, sem representação, sem di
nheiro, e figurando menos ainda que um capitão general! 
Queixava-se entaõ da mesma provincia de S. Paulo, que 
he agora a sua filha querida ! Nout ra carta tributava os 
maiores elogios á tropa Portugueza; asseverava, que sem 
ella naõ ne poderia resistir ao partido da independência, 
e pedia a conservação delia ali: protestava a sua fideli
dade e, o que mais he, escrevêo com o próprio sangue 
das suas veias (as cartas existem no archivo das Cortes 
ou no de ei Rey) aquellas terríveis palavras, na carta, que 
dirigio a seu Augusto Pay em 4 de Outubro, ellas saõ as 
seguintes: " Protesto a V- M. que nunca serei perjuro, e 
que nunca lhe serei falso." Além de tudo isto, o Prin
cipe recebeo com o maior enthusiasmo a noticia do seu 
regresso para a Europa; todos os dias estava a bordo da 
náo, que o devia conduzir; em toda a parte manifestava 
os mais vivos desejos de que chegasse aquelle momento; 
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elles eram taes. que dous dos seus conselheiros, que fôram 
chamados á Commissaõ, declaràrain, que se viram na 
precisão de lhe estranhar os signaes de regosijo, que pu
blicamente dava, por se achar próximo o momento da sua 
volta para Portugal: vêja-se porém a sua conresponden
cia de 2 de Fevereiro em diante: tudo mudou: as tro
pas, que até entaõ eram boas, tornaram-se as tropas 
peiores e mais insubordinadas; o decreto das Cortes, que 
determinava o seu regresso, até entaõ suspirado, éra uma 
precipitada deliberação, que ia acabando a monarchia 
l e pôde esta repentina mudança ser obra do coração do 
Principe? Naõ por certo; he a mais pestifera insinuação 
dos mais vis aduladores, que o cercam ; mas ainda naõ 
basta isto: n'outra carta diz, que se as tropas se naõ re
tiram a declaração da independência he certa ; e accres-
centa, que será bem contra sua vontade; mas ficarei con
tente. Que havemos de suppôr de similhantes expres
soens? que apenas ella se declare, elle se porá á testa 
delia. Taes saõ as circumstancias desse joven iIludido 
de Janeiro em diante, e bem se vê, que tudo he devido 
ás seducçoens dos Paulistas, que de entaõ para cá tem 
posto todos os meios de o seduzir, usando de toda a casta 
de baixezas, para o persuadirem a seguir os seus pérfidos 
conselhos : elles se lhe tem lançado aos pés, tem lhos 
beijado; < e para que teriam elles feito tudo isto? Para 
seduzirem um moço incauto, que se acha distante de seu 
Pay'- Para lhe fazerem capacitai, que elle he aquillo.que 
naõ he. Ah, vis aduladores, vós quereis perdêllo, que-
re,s também perder o Brazil ! Tendo assim exposto as 
suas idéas, continuou fallando a respeito do decreto de 
16 de Fevereiro, mostrando, que éra o monstro maior, que 
tem existido; que elle lie referendado por José Bonifácio 
de Andrade, e que he de tal natureza, que um illustre 
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Deputado, que tem com seu author relaçoens de amizade, 
disse, que elle éra exótico; mas que elle o naõ julgava 
só exótico, porém também ridículo e criminoso. Mostrou, 
que elle fôra feito para crear um conselho de Áulicos, 
composto de representantes do povo, com o fim de legis
lar; e observou, que similhantes idéas podiam somente 
sair de cabeças de vento, ou de cabeças loucas, e coni-
parou-o com certas farças: disse depois, que elle naõ 
fôra concebido com outro fim, senaõ de acabar com o 
systema constitucional, e fazer retrogradar tudo ao antigo 
estado, pois que bem se via, que se pretendia dar o poder 
de legislar a um homem só, accompanhado de um con
selho : e perguntou <; naõ he isto o que dantes se practi-
cava? O fim dos indignos ministros, que lho acconse-
Iháram, he fazer com que tudo torne para traz, e foi por 
isso, que o fizeram, que lho leram, e que talvez lhe pe
gassem na maõ para lho fazer subscrever: a responsabi
lidade porém he toda do indigno Ministro, que o refe
rendou, he a elle a quem se deve pedir conta de todo 
este processo. Povos do Brasil, vós sois insultados, vós 
tendes soffrido tudo, e tende em vista, que um Ministro 
vos pretende fazer escravo, naõ querendo que sejais go
vernados pela sabia Constituição Portugueza, cujas Bases 
tam solemnemente jurasteis. He portanto o meu voto, 
que, na conformidade do parecer da Commissaõ, se 
mande proceder contra a rebelde Juncta de S. Paulo, 
Bispo, e todos os culpados; masque se determine tam
bém, que o Principe Real volte logo para Portugal; de
crete-se quanto antes um centro do Poder executivo para 
o Brazil, e este com toda a amplitude; se se julgar con
veniente seja este delegado o Infante D. Miguel, cercado 
de um Conselho de Estado, composto de homens consti
tucionaes, e de reconhecido saber e probidade: mas 
torno a dizer, o Principe R,eal venha desde logo para Lis-
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boa; venha aprender a ser constitucional; ou dentro dos 
muros da Quinta de Queluz, ouvindo diariamente os dic-
tames do seu augusto Pay, e diligenciando o imitallo, 
para ser, como elle he, amado de todos os seus subditos 
Portuguezes: ou nesta capital, ouvindo aç discussoens e 
deliberaçoens das Cortes; deixe a Quinta de S. Christo-
tovaõ, aonde respira somente o empestado hálito de vis e 
aduladores conselheiros: venha o Principe para a Europa, 
c EI Rey seu Pay nomêe uma delegação de seu poder, 
como melhor julgar, e dê-se-lhe as mais amplas attribui
çoens: este heo meu voto. 

O Sr. Giraõ disse, que cedia a palavra, que tinha pe
dido; porque concordava absolutamente com as ideas, 
que tam eloqüentemente acabava de expor o Sr. Moura; 
e naõ queria parecer-se com os poetas, que de ordinário 
naõ faziam mais, senaõ repetir o que os outros diziam. 

O Snr. Castello Branco opiniou, que o parecer da Com
missaõ versava sobre factos constantes de documentos ; 
que por elles se vê, que a soberauia do Congresso he ata
cada, e insultada com as mais calumniosas e injuriosas 
expressoens; que de novo se pretende estabelecer o des
potismo no Brazil, e que cm fim clara e evidentemente 
se tem desobedecido ás ordens do Soberano Congresso, e 
que se naõ podia, sem illudir a idéa de representantes de 
um povo livre, disfarçar acçoens, que teudiam a atacar o 
•ystema Constitucional, systema, que estavam obrigados 
* defender todos os que se achavam sentados no augusto 
recinto,e sustentar a liberdade da naçaõ, oppondo-se aos 
perversos, que desejam transtornar a grande obra, em 
que esta se achava empenhada. Fez ver, que, quando 
»e tractava de castigar criminosos, naõ dc\ ia haver ex
cepçaõ; porém que sendo às vezes preciso modificar a 
execução das leys, o Congresso o devia fazer, naõ para 
hsongcai ; ruas allctidcndo aos pontos de política, para 
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que a liberdade da naçaõ naõ fosse compromettida, pois 
que tal éra a desgraça de certos povos da Europa, que saõ 
obrigados a submetter-se, para se naõ verem coinprornet-
tidos com naçoens fortes, ja escandalizadas de ver raiai 
entre elles a luz da liberdade, e só por estas razoens, 
sem alterar os principios de justiça, he que devia fazer-
se differença entre uns e outros criminosos, e seguir-se a 
opinião, que tam bem havia desenvolvido o Sr. Moura, 
expoz depois, que naõ havia duvida em approvar o pro
jecto da Commissaõ, menos na parte em ciue dizia res
peito ficar o Principe no Rio-de-Janeiro, pois que consi
derava ser isto um absurdo, quando se via, que o Prín
cipe Real se achava em perfeita opposiçaõ com o Con
gresso, quando se podia dizer com razaõ, que elle se 
achava com um machado prompto a cortar a arvore da 
liberdade, que tem tam excellentemente vegetado em 
Portugal, quando se observava, que seus conselheiros 
que tem insinuado princípios absurdos, naõ seria pru
dente deixar o Regente com as rédeas do Governo do 
Brazil, servindo de ponto de apoio aos facciosos, que se 
valem de seu nome, para levarem avante os seus fins. 
Passou entaõ a discorrer sobre os Brazileiros, mostrando, 
lhe elles, tendo uma vez adherido ao novo pacto social, 
naõ tinham direito algum a separar-se, sem que alguma 
das condiçoens desse pacto se achasse quebrada, o que 
até agora naõ existia; mostrou, que considerava os po
vos do Brazil corno irmaõ?, éra da sua obrigação pug
nas pelos direitos do maior numero, quando o menor se 
afastasse dos seus deveres; sendo-lhe licito entaõ naõ 
só o dizer, que se abandonem á sua desgraçada sorte os 
desvairados, mas até o pugnar, que pela força se cha
mem ao seu dever, para lhes evitar um mal perpetuo; 
expòz mais, que os povos de todo o Brazil, queriam 
ainda o mesmo, que tinham querido, quando haviam 
adherido á causa de Portugal, e que se algumas fac-
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çoeus tendiam a desunillos da sua mãy pátria, talvez se 
devessem aos ataques de déspotas da Europa, que dese
jam ver a desgraça do Reyno Unido ; porém que estes se 
enganavam; por que a seu pezar os Portuguezes haviam 
«er livres, e a pezar da anarchica Juncta de S. Paulo 
dos facciosos do Rio-de-Janeiro, edas leys despoticas do 
Principe Real. 

O Sr. Barreto Feio disse:—"O illustre deputado o Sr. 
Moura fallou com tanta eloqucncia, e disse tanto sobre 
eata matéria, que nada deixou a dizer aquelles, que vem 
depois; mas eu sou obrigado a votar sobre esta ma
téria, e devo motivar o meu voto, direi por tanto a 
minha opinião c serei breve. O despotismo desterrado de 
Portugal forcêja por estabelecer o seu assento no Rio-de-
Janeiro: um mancebo ambicioso e hallucinado, á testa de 
um punhado de facciosos, ousacontravir os decretos das 
Cortes, ousa taxar decobardes e desobedientes aos vence
dores dos vencedores da Europa, aquelles que em toda a 
parte tem sido, e seraõ sempre, fieis á sua pátria e aos 
seus deveres, ousa finalmente insultar a soberania da na
çaõ, e pretende impor um jugo de ferro sobre a cerviz 
daquelles miseráveis povos. A honra nacional ultrajada, 
a humanidede opprimida pede soccorro. Eu seria indif-
ferenteás injurias, olhando á leveza de quem as profere 
mas eu naõ posso nem devo ser insensível ás desgraças, 
de que vam ser victimas os nossos irmaõs do novo inundo 
»e a tempo elles naõ abrem os olhos. Os seus dignos re
presentantes, cuja probidade, cujas ideas liberaes saõ bem 
conhecidas,e de cuja boa fé eu naõ duvido.dizem que saõ 
aquelles os desejos, naõ dos áulicos do Rio-de-Janeiro; naõ 
da Juncta deS. Paulo.mas dos povos de muitas provincias. 
Elles naõ pretendem illudir-nos, eu o creio, mas elles es
taõ illudidos. Os desejos dos povos da America, os dese
jo» do povo de Portugal, os desejo* dos povoí- de toda ;>. 
parte do mundo saõ de ser livres e felizes». M;'.s podem 
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os Americanos ser livres e felizes estabelecendo uma for
ma de Governo, pela qual um só seja tudo c os outros na
da? ^Poderão ser elles livres e felizes, adoptando uma Con
stituição, que naõ tenha por bazes essenciaes a Sobera
nia do povo, a divisão dos poderes, a igualdade de direi
tos de todos os cidadãos? Naõ certamente. Logo naõ 
saõ aquelles os desejos dos povos da America, saõ os de
sejos dos seus inimigos. Senhores! A. tactica de todos 
aquelles, que tem pretendido assumir a tyrannia, tem si
do sempre cubrir com a capa do interesse publico os seus 
projectos ambiciosos, e dizer, que levam o povo á liber
dade, em quanto o vam conduzindo á escravidão; mas o 
dever dos amantes da liberdade, dos verdadeiros homens, 
he demascarar os tyrannos, mostrar aos povos os seus 
verdadeiros interesses, e, se elles podem empregar, a força, 
para os livrar das garras desses monstros: assim como he 
dever de todo aquelle que vê um seu similhante prompto 
a cair n'um precipício, dar-lhe a maõ, e mesmo servir-se 
da força para o salvar. Sobejas provas tem dado o Sobe
rano Congresso da sua moderação e prudência: agora he 
necessário que as dê de energia e justiça. A prudência, 
quando excede certoslimiles, deixa de ser prudência, tor
na-se cobardia e vileza. A rectidaõ e firmeza da charac
ter saõ qualidades essencialmente precisas aquelles, que 
tem nas maõs as rédeas do Governo, e muito mais o saõ 
aos representantes de um povo, que principia a ser livre. 
Roma deveo a queda do despotismo á morte de Lucrecia; 
mas a fundação e segurança da sua liberdade deveo-a 
aquella heróica virtude com que Lúcio Junio Bruto, sub
jugados os affectos da natureza, fez sucumbir seus pró
prios filhos debaixo da espada da justiça. As Cortes sa
biamente decretaram a extincçaõ dos tribunaes do Rio-
de-Janeiro, a installaçaõ das Junctas administrativas, e o 
regresso do Principe a Portugal: as Cortes devem fazer 
sustentar os seus decretos. Aquelles, que se tem oppos-
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to á sua execução saõ réos de lesa-naçaõ, devem ser trac
tados como taes, e o Principe deve immediatamente voltai 
a Portugal a dar conta da sua conducta. Esta he e será 
immutavelmente a minha opinião. 

O Sr. Vergueiro disse:—"Quando este negocio foi re
mettido á Commissaõ, entendi que éra para ella propor 
puramente medidas legislativas, e neste sentido, como eu 
entendesse nenhumas havia mais próprias do que o Acto 
addicional, sobre que se estava tractando, propuz que se 
esperasse por elle, que depois se suppriria o que faltasse 
de particular; a minha proposição foi regeitada: obriga
do a dar um voto prematuro naõ pude apartar-me daquel
le principio. A minha imaginação estava ainda muito 
carregada com os enérgicos esforços, com que neste Sobe
rano Congresso se sustentou em longos discursos, que naõ 
devíamos exceder os limites do Poder Legislativo, conclu-
indo-se deste principio, que naõ podíamos embaraçar o 
Governo a mandaroudeixarde mandar tropas paraaBahia, 
ainda que a deputaçaõ inteira desta provincia, e a quasi 
totalidade do Brazil requeresse contra amedidadoGoverno, 
como oppressiva, injusta e perniciosa á causa da uniaõ. 
Se por tam poderosos motivos o Soberano Congresso naõ 
quiz exceder os limites de Legislador <;como poderia eu 
por menores motivos attrever-me a propor-lhe medidas 
judiciarias? <; Naõ seria isto julgar desfavoravelmente da 
constância de seus principios ? He esta uma das razoens, 
que me determinaram cem a maior afouteza a naõ exce
der as attribuiçoens do Poder Legislativo. Além disto, 
e u temia o perigo de procedimentos de facto, no estado 
actual de desconfiança em que o Brazil está, de que o So
berano Congresso o quer colonizar; eu naõ me oecuparei 
a averiguar se esta desconfiança he bem oumal funda da; 
considero a opinião no estado em que ella se acha, e naõ 
sediga, que esta opinião naõ he geral, como se tem dicto 
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e ha pouco repetio um honrado membro, ainda que eu 
considero os illustres representantes de Portugal aptos pa
ra conhecer a opinião do Brazil, com tudo os do Brazil 
estaõ necessariamente mais ao facto, naõ só por maiores 
relaçoens, como pelo abundante conhecimento do estado 
anterior do Brazil. He por isso que eu receio, que os 
procedimentos judiciaes, propostos pela Commissaõ, vam 
fazer verdadeiros rebeldes, e uma reaeçaõ tal, que naõ 
he impossível acabar com o espedaçamento da Monar
chia. A Commissaõ, talvez conhecendo este perigo, es-
colheo só 16 culpados, e propõem, que se proceda contra 
elles, e naõ contra outro algum. Esta arrogaçaõ do poder 
judiciário parece abalar pelo fundamento as Bazes da Con
stituição, e he manifestamente injusta. Qualificar os de
lictos, e designar os culpados, naõ pôde caber nas attri
buiçoens do Soberano Congresso, pertence ao poder judi
ciário, depois de precederem as averiguaçoens indispen
sáveis. A Commissaõ escolheo estes Ití culpados, só na 
provincia de S. Paulo, achando-se implicada no mesmo 
negocio toda a provincia do Rio-de-Janeiro, a maior parle 
de Minas Geraes, e também a de Pernambuco, sendo con
stante, que a sua Juncta de Governo escrevéo ao Principe 
Real, mandando a este Soberano Congresso a copia da 
carta, em que approva e elogia a conducta de S. Paulo, e 
adopta as mesmas expressoens; porém a Commissaõ, para 
escolher os culpados só na provincia de S. Paulo, exaggé-
ra a imputaçaõ, que lhe faz, attribuindo-lhe o que se nao 
prova, como passo a mostrar. Diz a Commissaõ, que naõ 
pôde deixar de olhar a província de S. Paulo, ou fal-
lando com mais exactidaõ a sua Juncta de Governo, 
como a primeira authora dos acontecimentos do Rio-de-
Janeiro. Este facto he contra a notoriedade publica; pois 
todo o mundo sabe, que os decretos em questão, logo que 
chegaram ao Rio-de-Janeiro fizeram ali uma impressão 
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terrível, pondo todo aquelle povo em movimento; e que 
sendo dali enviados a S. Paulo produziram lá a mesma 
impressão, e igualmente em Minas Geraes. Quem at-
tribuirá pois a S. Paulo os primeiros acontecimentos do 
Rio-de-Janeiro. Naõ he mais natural o juizo inverso? 
A Commissaõ attribue á Juncta de S. Paulo motivos 
torpes de se oppòr aos decretos em questão, e diz 1.° 
que o da organização dos Governos Provinciaes ameaça 
o poder da Juncta cujos membros talvez naõ esperassem 
»er reeleitos. He muito arbitraria e destituída de fun
damento esta asserçaõ : naõ se pôde conjecturar tal receio. 
<• E qual seria o resultado da nova eleição? Ou os mem
bros da Juncta actual naõ eram reeleitos, e nada perdi
am, porque estaõ servindo de graça, sem ordenado nem 
emolumento algum, ou eram reeleitos e lucravam 
1:000.000 de reis por anno. Naõ se pôde pois pre
sumir, quea Juncta se oppuzesse por um tal motivo; 
sim pelos inconvenientes, que considerava na organização 
dos novos governos: 2.° que, com a extincçaõ dos tri
bunaes cessavam perto de dous mil empregados, i Que 
importava á Juncta de S. Paulo com os dous mil empre
gados do Rio? Era melhor que a Commissaõ examinasse 
a mudança politica ameaçada por este decreto, e deduzir 
delia os motivos da Juncta de S. Paulo. Diz o decreto; 
" attendendo a terem cessado as causas, pelas quaes se 
estabeleceram no Rio-de-Janeiro diversos tribunaes . 
ficam extinetos todos . os negócios - seraõ 
de ora em diante expedidos, como eram antes da sua 
creaçaõ." Este retorno dos negócios ao antigo expedi
ente he o que no Brazil se chamou recolonizaçaõ, e o 
motivo que fez obrar a Juncta de S. Paulo, sem lhe im
portar a fortuna ou desgraça dos dous mil empregados 
do Rio. A meza do Desembargo do Paço, que este de
creto mandou crear na nova Relação do Rio, ja tinha 
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existido em outro tempo, e existia em todas as Rella-
çoens do Brazil, por isso nenhuma melhora accrescenta 
ao estado antigo; exceptuando-se de sua jurisdicçaõ 
tudo o que saõ mercês e graças, cartas de magistrados, 
patentes militrres, provimentos de beneficiados, officiaes 
de justiça e fazenda, que tinham caita assignada pelo 
Rey. Seguindo-se daqui, que um bacharel, para ser Juiz 
de Fôra, ficava na necessidade de vir a Lisboa, da mesma 
sorte um padre para conseguir um beneficio de cem ou 
duzentos mil reis. Foi isto o que produzio o excitamen-
to da Juncta e provincia de S. Paulo, naõ a sorte de dous 
mil empregados do Rio: 3o. Continua a Commissaõ: 
" Com o regresso de S. A. R., o Principe Real, acabava-se 
a Corte do Rio-de-Janeiro, e com ella as esperanças de 
grandeza, graças e mercês." Aqui pode haver alguma 
verdade; porque qualquer pôde aspirar a mercês, até 
com muita justiça, se para ellas tem merecimento e ser
viços ; e melhor he ter este recurso perto, do que longe. 
(jMas porque se dirá, que a Juncta de S. Paulo só teve em 
vista esta espécie de recurso, e naõ todos os outros neces
sários para o bom governo do Brazil ? Argue a Commis-
missaõ, que a Juncta de S. Paulo negou ao Congresso o 
direito de legislar para o Brazil, sem terem vindo os seus 
deputados. A Juncta naõ nega ao Congresso Nacional 
o legislar para o Brazil, nega que a menor parte dos re. 
presentates da Naçaõ possam legislar para a Naçaõ in
teira, e he isto o que acontece. Quando se installou o 
Soberano Congresso, reconheceo-se nelle, que éra neces
sária a presença de dous terços dos representantes, para 
poderem legislar; e como existiam estes dous terços dos 
Portuguezes principiaram os seus trabalhos relativamente 
a Portugal, naõ podendo suas leys obrigar a Naçaõ in
teira ; porque naõ estavam junetos os dous terços dos 
representantes delia, nem a metade. Sendo o total dos 



Miscellanea. gg 

representantes da Naçaõ perto de duzentos, pois do Bra
zil ainda faltam 32, e faltara os da Ásiae África; eachan
do-se na sessaõ de 29 de Septembro só 79, 4'quem dirá que 
os decretos nella sanccionados obrigam a naçaõ inteira? 
Se assim he a parte menor pôde legislar para o todo, e Ia 
se vai embora a essência do systema representativo. Mas 
eu creio, que ninguém dirá, que 79, isto he, muito menos 
dos dous terços, e muito menos de metade possam legis
lar para o todo, epor conseqüência nenhum direito ha de 
arguir a Juuota de S. Paulo; porque negou essa authori
dade, naõ ao Congresso Nacional, mas aos 79 represen
tantes, a que chamam uma mera fracçaõ da grande naçaõ 
Portugueza. Agora direi alguma cousa sobre cada um 
dos artigos do parecer: 1.° A installaçaõ das novas 
Junctas parece-me um trabalho, que, podendo produzir 
inconvenientes, nenhum poveito pode dar; supponho que 
isto he uma ley por 15 dias ; porque tendo ja entrado 
em discussão os artigos addicionaes, brevemente se regu
lará a forma dos Governos do Brazil, por um methodo 
constante. Sobre o 2o. ja disse o que cumpria: o 3". 
contém uma amnistia parcial, que por isso mesmo he in-
justn, e eu a reprovo, i Como se pode conformar com os 
princípios da justiça, escolherem-se 16 culpados entre 
ama grande multitudaõ, sem procederem as necessárias 
averiguaçoens, e dizer-se, sobre estes 16 carregue todo o 
rigor da ley; e, ainda que entre os outros haja algum ou 
alguns muito mais culpados que os 16, naõ sejam incom-
modados? 1 Naõ he isto arbitrariedade e injustiça? 4.° Os 
motivos, que tem demorado os Deputados de Minas-
Geraes, saõja bem conhecidos: sabe-se muito bem, que 
taõ os mesmos, que tem produzido os acontecimentos do 
Rio-de-Janeiro; por isso éra melhor cuidar em remo-
»ello», do que perder tempo em informaçoens. 5o. Eu 
nunca me opporei a que se faça eíTectiva 3 responsabili-
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dade dos Ministros de Estado do Rio, nem de outro al
gum empregado; mas no que nao posso convir he na 
desigualdade proposta: exigir a responsabilidade dos 
Ministros, e naõ exigilla do Principe Real, a quem 
nenhuma ley faz inviolável, repugna com a igualdade da 
ley. Voto, por tanto, que, havendo culpa, respondam 
todos, ainda que, desapprovando eu muito o decreto de 
16 de Fevereiro, pela monstruosa mixtura de Ministros 
com Procuradores dos povos, naõ me posso persuadir 
que este Conselho informe se diriga ao exercicio do Poder 
Legislativo que se diz que o Principe querarrogar: eu 
supponho que elle será consultado, e proporá ao Príncipe 
planos e medidas, de sua competência, e dirigirá ao So
berano Congresso seus trabalhos nos negócios, que exige-
ram medidas legislativas, naõ somo iniciativas de leys, 
mas como informaçoens ou memórias, o que he permit
tido a qualquer cidadão. (Escapou o 6.°) 7-° Sobre a 
estada de S. A. R. no Brazil " atê a publicação do Acto 
Addicional," quizéra que ás ultimas palavras se substi
tuísse, " em quanto convier." Pode ser que as circum
stancias exijam, que se demore lá mais tempo £ para que 
havemos dizer agora que naõ? He isto o que entendo em 
geral sobre o parecer da Commissaõ; e se, com os olhos 
sempre fitos na integridade da monarchia, passei por 
algum facto particular; sem lhe dar a devida attençaõ» 
consigamos o fim, que tanto interessa a NaçaÕ, e ne
nhum pezar terei de meu esquecimento. 

O Sr. Guerreiro disse, que havia sido a matéria tam
bém desenvolvida que naõ éra fácil achar novos argu
mentos, para fallar sobre tal objecto; porém que faria 
toda a diligencia, para combater as razoens, que st; ha
viam expendido, contra vários dos pontos, do parecer 
da Commissaõ. Um dos Snrs. Deputados taxou de in
justa a Commissaõ, de haver increpado só a Juncta de 
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c Paulo, e naõ as mais pessoas envolvidas no mesmo 
negocio, e a isso respondia, que a Commissaõ, a pezar 
de conhecer, que o principio do descontentamento foi 
no Rio-de-Janeiro, vio que a Juncta de S. Paulo fôra a 
primeira a aproveitar-se desse descontentamento, impu
tando ao Soberano Congresso intençoens sinistras, e per
suadindo ao Principe Real, naõ que usasse do direito de 
repre«entaçaõ, mas que fugisse á obediência, a que éra 
obrigado como cidadão: a mesma Juncta foi quem ne
gou a authoridade, que tinha o Congresso de legislar para 
o Brazil, poder que ninguém pôde negar; pois tendo 
todo elle adherido ao pacto social, no momento em que 
se regenerou, solemneniente declararam todas as provín
cias, que obedeceriam ás Cortes de Portugal; he certo 
que, para que uma representação nacional se ache com
pleta, he preciso que estejam junetos deputados de toda 
a naçaõ; para legislar para a mesma, basta que houvesse 
declarado, como com effeito declarou, que éra da sua 
vontade obedecer âs Cortes, que se achavam reunidas; 
e passando entaõ a ler os extractos das conresponden-
cias do Brazil, mostrou, que todo elle havia sem restric-
çaõ jurado obediência ás Cortes de Portugal, pois que a 
província do Espirito Sancto declarou com solemne ju
ramento obedecer ás Cortes, e á Constituição, que 
as mesmas se achavam fazendo. A Bahia, quando a 
10 de Fevereiro de 1S20 adherio á causa de Portugal, ju
rou obediência ao que as Cortes em Lisboa fizessem. O 
Ceará a 13 de Dezembro prestou juramento de obedecer 
"• Cortes Portuguezas e ás leys, que dellas dimanassem. 
*•<> Rio-Grande do Norte, no auto de juramento se ex
pressa, que manterão a Constituição, tal qual se fizer em 
Portugal pelas Cortes, Nas Alagoas o juramento he de 
mautere obedecer â Constituição, que se estava fazendo 
em Lisboa. O Piauhi reconhece a authoridade do Con
gresso a ponto de dizer a Juncta, que ali se installou, 
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que o faziam provisoriamente, até que as Cortes de
cretassem a forma dos Governos par o Brazil. O 
Pará jurou obediência ás Cortes de Portugal e á 
Constituição, que por ellas fosse estabelcida. O Ma
ranhão obediência ás Cortes de Lisboa, e Constitui
ção, que fizerem. Destes extractos de vê, que todas 
as provincias do Brazil, ao momento em que se decla
raram pela nova ordem de cousas, declararam também, 
que obedeceriam ás Cortes, e as authorizáram por este 
modo a legislar para ellas, e he por esta decidida von
tade dos povos do Brazil, que o Soberano Congresso le
gislava para elles em 29 de Septembro, tendo apenas, 
como disse o illustre preopinante, 79 Deputados presen-
tentes, e se em quanto a constituição nao fosse sanecio-
nada naõ devesse legislar senaõ para Portugal, naõ de. 
viam ter voto os Deputados do Brazil na Assemblea, que 
por esta maneira reconheceram authorizada, legislando 
elles também sobre os negócios de Portugal, assim como 
os de Portugal o fizeram para o Brazil: demais os de
putados do Brazil naõ vieram contractar com o Con
gresso, mas para fazerem parte do mesmo, e entrarem nas 
suas deliheraçoenns, e o decidido pela Assemblea obri
ga aos habitantes de todo o Reyno Unido. Passou de
pois a mostrar quaes as razoens, porque a Commissaõ 
naõ tinha dado sobre as Juuctas de Minas-Geraes e Per
nambuco, e as Câmaras de Barbacena e Sassara a mesma 
decisaõ, que sobre a Juncta de S. Paulo, e os mais men
cionados no projecto: os motivos ; porque havia pedido 
informaçoens, a respeito da demora dos deputados de 
Minas Geraes, e tractando depois do Principe Real, con
cordou em que elle naõ éra inviolável, porém que a Com
missaõ, lendo em vista as instrucçoens, que lhe deixou 
El Rey no Brazil. quando o nomeou Regente, por ellas 
se observava, que fazia responsáveis os Ministros, pol 
todos os actos do Governo, em quanto durassse aquella 
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Regeneia, por isso a Commissaõ se havia cingido ás mes
mas instrucçoens, fazendo responsáveis os Ministros, e 
principalmente Jozé Bonifácio de Andrada ; em quanto ao 
Principe, o seu parecer éra, que elle devia vir para Portu
gal obedecer ás Cortes; ainda que, se fosse preciso, elle par
tisse, duas horas depois da sua chegada, para o Brazil, 
porém que isto naõ podia ser; naõ em attençaõ ao Prin
cipe, porem aos povos do Brazil, para que os facciosos 
ali se naõ válham desta aberta, para espalhar noticias at-
terradoras ; porem que a ser o Principe conservado no Bra
zil, deve ter um Ministério nomeado por El Rey, respon
sável por todos os actos do Governo e assignando até a 
mesma conrespondencia official, e concluio, que, se houvesse 
outro expediente melhor seria; porem que naõ concordaria 
jamais com a ida do Infante para Regente daquelle Reyno, 
por se persuadir, que um Governo de tanta importância, e 
em tam grande distancia, naõ devia ser dado a pessoa de 
tam alta jerarchia. 

Adiou-se a questaõ-

402.» Sessaõ. 28 de Junho. 

Continuou a discussão da matéria adiada da sessaõ pre
cedente : e o Sr. Monis Tavares disse ;—Snr. Presidente, 
triste e muito triste he a situação de um representante da 
naçaõ, em circumstancias taes, que agora se apresentam, ao 
menos da minha parte: dividido entre os sentimentos de ri
gorosa justiça e nobre generosidade, receio dar qualquer 
passo, que naõ tenda ao grande fim, que eu e todo o Con
gresso ardentemente aspiramos, o grande fim da uniaõ e 
progressos do systema, que adoptamos. Mas como toda 
via pela liçaõ da historia e observação do coração humano 
tenho conhecido, que a somma dos bens resultantes da pri-
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meira das virtudes, a generosidade, he muito maior em com
paração aos da justiça, produzindo esta tam somente a con
tinência do mal, e aquella tornando de mais a inimigos im
placáveis em amigos sizudos, abalanço-me a segui lia em meu 
voto, regeitando em parte o quea Commissaõ apresenta. 
Sobre tudo julgo ter maior razaõ de assim obrar, quando 
a pezar do que hontem ouvi a alguns illustres deputados, 
ainda estou persuadido, que nem das cartas do Principe 
Real, nem das representaçoens da Juncta e Clero de S. 
Paulo e Minas Geraes, &c. se pode colligir um verdadeiro 
attentado contra a causa da liberdade; mas tam somente 
erro e incivilidade em expressoens. Das cartas do Principe 
Real de certo naõ; pelo contrario nellas se divisa o maior en
thusiasmo, que se pode considerar em favor da Constituição, 
todas attestam os grandes cuidados, que lhe merece a uniaõ 
do Brazil com Portugal: " A independência (diz elle em 
uma das suas cartas) tem querido achar apoio em mim, po
rém em vaõ; ella apparecerá, quando eu deixar de existir." 
Isto merece todo o pezo. Em outra, apezar do seu aze-
dume, assevera, " sou constitucional e ninguém mais do 
que eu." E com razoõ, por isso que o Rio-de-Janeiro vio 
com espanto ser elle a causa motora delia ali se proclamar, 
os seus feitos estaõ públicos, ninguém o ignora, e da mi
nha parte declaro, que naõ cessaria de rogar ao Ente Su
premo, que o confirmasse nestes sentimentos heróicos, naõ 
cessaria mesmo de prodigalizar-lhe mil elogios, se de mix-
tura com as expressoens referidas elle naõ introduzisse ou
tras na verdade reprehensiveis. Mas por serem reprehensi-
veis, segue-se que sejam sufficientes para o tornarem cri
minoso ? Merecerá por ellas a nossa execreçaõ ? Persua
do-me que naõ. Sr. Presidente he preciso dar algum des
conto ás paixoens humanas, e relevar faltas, que naõ par
tem da maldade do coração. O Principe Real julgou-ee 
offendido em sua dignidade, quando julgou que éra um 
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mal aquillo que as Curtes tinham determinado para seu bem, 

e bem da naçaõ inteira, que foi o decreto, que lhe pennittia 

o viajar a Europa. No excesso da sua amargura rompe em 

expressoens fortes, chama facciosas aquellas Cortes, que 

elle reconhece soberanas. Nisto ha erro, ha incivilidade. 

Mas para os erros temos o grande remédio, que he a con

vicção por factos, e para incivilidade reprehensaõ ; no que 

toda a via a Commissaõ naõ assentio, querendo antes, que 

fossemos generosos, que nos esquecêssemos, certos de que 

o Principe Real cairá ein si; nisto concordarei sempre. E m 

bora se diga o Principe Real desobedeceo ao decreto das 

Cortes, que o mandava regressar; esta desobediência naõ se 

pôde reputar verdadeiramente criminosa, quando attenta-

iuentc se reflete nas circumstancias, que o impelliram a obrar 

desta maneira. Instado por diversas representaçoens de 

diversas provincias, para que demorasse o seu regresso, lem

brado de que naõ annuindo deixaria plantada a guerra ci

vil, a terrível anarchia, a fatal desunião, o que éra de espe

rar pelo abandono em que ficavam os povos, aceustumados 

a ter dentro em si um centro de reunião, donde prompta

mente partiam remédios a seus males, decidio-se j e decidio-

se como ? Snr. Presidente eu tenho bem presente na minha 

memória as palavras terminantes, com (pie elle assegurou o 

povo da sua vontade. " Como he para bem de todos fico.1' 

Praza aDeus, que cila lenha sempre o bem por único farol ! 

Hontem porem ouvi com espanto a alguns honrados membros 

afirmarem, que a pezar de tudo o Príncipe Real devia re

gressar a Europa. Confesso que se naõ tivesse observado 

de perto o character desses illustres Deputados, diria sem 

hesitação, que elles se nutriam com as desordens, queriam 

precipitar o Brazil, e perde lio inteiramente. Como se pôde 

crer, que povos tam decididamente contumazes ua sustenta

ção dos seus direitos, que os povos do Brazil, enthusiasma-

V O L . X X I X . N.° 170. o 
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dos pela posse do seu Principe, deixem, ou permitiam tran-
quillos, que os desempare, e que regresse ? i Naõ opporaõ 
uma resistência completa ? Parece-me que sim. <; E que 
males dahi naõ provem ? Ajuize quem quizer. Clama-se 
que o Principe tem usurpado o poder legislativo, o que se ob
serva pelo decreto, que manda convocar procuradores das 
provincias. He preciso que nos lembremos, eme isto naõ 
foi invenção sua, foi sim da deputaçaõ da Juncta de S-
Paulo e Minas Geraes, c he o que basta para desculpallo. 
Snr. Presidente eu posso dizer com orgulho ; respeitos hu
manos naõ me curvam: cidadão de uni estado livre, repre
sentante da heróica naçaõ Portugueza, conheço muitíssimo 
minha alta dignidade, para a prostituir em baixas contem-
plaçoens, os inimigos da liberdade saõ meus inimigos, o pri
meiro na ordem social naõ escaparia ás minhas accusaçoens, 
se eu o considerasse criminoso : por ora ainda estou de boa 
fé com o procedimento do Principe Real, e por isso opino 
desta maneira. Passou o illustre deputado a fallar da Junc
ta de S. Paulo, Minas Geraes e Pernambuco, e mostrando, 
que se dava a mesma identidade de razoens, e sobre tudo 
queixas amargas sobre o conteúdo dos decretos relativos ás 
Junctas Provisórias, e regresso do Principe, deveriam prac-
ticar-sc o mesmo para com ellas; que o Congresso genero
samente lhes deveria perdoar, e só tractar de remediar os 
grandes males, que estavam iminentes. 

O Sr. Ribeiro de Andrada fez um longo discurso, no 
qual, depois de mostrar, que talvez devesse deixar de fallar, 
por ver a quasi fixa determinação do Congresso, em pro
mover e approvar medidas perniciosas á uniaõ de ambos os 
Reynos, porém que sempre se achava obrigado a mostrara 
sua opinião, em attençaõ ás severas contas, que no seu charac
ter publico devia dar â sua pátria, á naçaõ, aomundo e á 
posteridade. Correo em revista o credo politico do Sr. Mou
ra, que approvou com a modificação de crer a resistência 
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permittida, mesmo ao individuo, e de passagem atacou 
a opinião do Sr. Castello Branco, expendida na sessaõ 
passada, que so permittia á maioridade o direito de resistir 
e separar-se. Passou depois a mostrar, que o parecer da 
Commissaõ, quanto â Juncta de S. Paulo, éra parcial, in
tempestivo, impolitico e injusto : mostrou que éra parcial; 
porque lavava de imputaçaõ a falia do Vice-Presidente de 
Minas Geraes, quando ella éra concebida quasi nos mesmos 
termos; que a representação da Juncta de S. Paulo; por
que calláva o officio da Juncta de Pernambuco, que éra do 
mesmo theor da sobredicta representação: porque imputa
va á Juncta de S. Paulo intençoens sinistras, que se mos
travam falsas, porque falsificava os motivos da opposiçaõ 
contra as novas Junctas Provisórias; porque igualmente 
callava a razaõ da justa queixa da extincçaõ dos tribunaes; 
e ultimamente porque em todo o parecer respirava o maior 
rancor contra a mencionada Juncta. Mostrou, que éra in
tempestivo, porque a sua execução éra quasi impossível, 
sem as chamas de uma guerra civil, que se naõ devia começai-: 
que naõ éra de esperar que as provincias abandonassem os que 
lhe pareciam os defensores de seus direitos ; que o decoro e 
honra nacional ficavam mais offendidos cm se cominarem pe
nas inexquisiveis, do que com o tractarem-se com desprezo pa
lavras vaãs e descomedidas. Fez ver que éra impolitico; 
porque ia atear a discórdia e promover a desunião, que 
antes naõ existia: e a forçar todas as provincias a tomar o 
mesmo partido: mostrou, que éra injusto; porque naõ éra 
da competência do Congresso, o qualificar crimes e marcar 
as pessoas criminosas, o que só cabia ao poder judiciário; 
jiorquc naõ havia crimes em opinioens políticas; porque 
naõ houve nem podia haver rebelliaõ na Juncta de S. 
Paulo, que nunca reconheceo o Congresso; que a declara
ção de adhesaõ mesmo a Portugal naõ implicava senaõ obe
diência ao Congresso, composto também dos seus represen-
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tantes ; que sem esta qualidade o que do Congresso ema
nasse naõ os podia obrigar, e por isso éra permittida a re
sistência, e naõ éra criminosa a desobediência, que esta 
prerogativa de participar na legislação naõ podia renunciar-
se, pois seria deshumanizar-se. Tractou depois da respon
sabilidade de S. A. R. reconheceo o principio rigoroso da 
dieta responsabilidade, sem embago das instrucçoens de 22 
de Abril, que disse eram de nenhum effeito, por oppostas 
ao systema representativo, ja entaõ abraçado por Sua Ma
jestade ; acerescentou, porem, que a politica aconselhava 
o naõ exigir-se responsabilidade : naõ negou que os Minis
tros de S. A. R. devessem responder por sua administração, 
e pelo decreto de 16 de Fevereiro, a pezar de lhe parecer, 
que podia o dicto decreto classificar entre aquelles, que he 
licito ao Poder Executivo o fazer, para a execução do que 
se achava disposto, e que tal disposição naõ merecia tam 
grande censura, e concluio propondo, que se dissesse a S. 
A. R., que as Cortes naõ podiam deixar de censurar as ex
pressoens indiscretas e descomedidas, que elle lhes havia 
dirigido, e muito mais os termos indecorosos e descompassa
dos da Juncta de S. Paulo, do Bispo da mesma Província, 
do Vice-Presidente da Juncta de Minas-Geraes, e da Juncta 
de Pernambuco, que por esta vez lançava sobre tudo o véo 
do esquecimento, e deixavam a S. M. fazer por sua sabe
doria e discrição, que S. A. R. e as authoridades, que lhe 
saõ subordinadas, voltem da resipiscencia, e conheçam quan
to se tem desviado da verdadeira estrada constitucional, fi
cando igualmente á discrição de S. M. caso continuem as 
dietas authoridades na mesma marcha prohibida, fazendo 
contra ellas proceder na forma das leys. 

O Sr. F. Borges disse: Buscar dizer por outras palavras 
o que fora dicto antes de mim, e melhor do que eu soubera 
dizêllo, seria uma perda de tempo bem insensata. Taes 
saõ as expressoens do sábio Henrique Storck, no prefacio do 
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seu excellente curso de Economia Política. Fiel a esta 

Diaxima, que tenho guardado, desde que tenho a honra de 

me assentar neste augusto recinto, somente delia me desvia

rei, quando para responder a alguns argumentos, que a 

uiinlia memória tenha podido guardar , me for mister op-

por-lhe em resposta, o que por outrem fora dicto em ex

posição. Vamos j a á questão. Apresentadas ante o So

berano Congresso a conrespondencia do Sr. D . Pedro 

d'Alcantara, a representação da J u n c t a de S. Paulo, e a 

do Bispo daquella diocese, e todos os mais papeis, de que 

a Commissaõ dos negócios Políticos do Brazil fizera esta 

miúda e mui exacta resenha e analyze; e conhecendo-sc 

dellas, sem poder admittir-se replica, uma contravenção 

£01 mal ao Governo estabelecido, e j u rado por todas as 

provincias, que compõem o que chamamos Reyno Unido 

de Portugal Brazil e Algarves, he a questão l que pro

cedimento devem as Cortes ter com os authores de simi

lhantes papeis? Naõ pelos papeis, senaõ pelos factos, que 

esses mesmos papeis denunciam ; pelos factos, que se re

duzem k dilaceraçaõ da Monarchia Portugueza, e a amoti-

naçaõ de provincias contra o Governo, em que ellas mes

mas tem jíiirle. Sobre a questão, he a opinião da Com

missaõ, que o decretado, quanto á installaçaõ «Ias Junctas , 

•* cumpra. Que se mande formar culpa aos membros da 

Juncta de S. Paulo, ao Bispo, e aos 4 que assignâram o 

discurso de ÍÍC de .Janeiro. Amnistia sobre todob os mais. 

Que se faça eíTcetiva a responsabilidade dos Secretários do 

Sr. D. Pedro, pelo Decreto de 16 de Janeiro, e mais actos 

«le sua administração, E na 2." parte diz, que o Sr. 1). 

Pedro continue a ficar no Bra/.il, até a publicação do acto 

addicional, Stc. Pelo que respeita a primeira parte do pa-

recir, eu o abra 1,0 demtii bo.uiianle. Sc esta primeira parte 

naõ fora atacada, eu me esquivai a a demonstração da sua 
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exactidaõ; porque este impresso a desenvolve, e os no
bres deputados, que hontem falláram, quasi nada deixa
ram a desejar. Porém a repetição de seus ataques provo
cam a sua defeza. Será licito a qualquer subdito conhe
cer da justiça ou injustiça de uma ley? Respondo: no 
estado despotico naõ. Eram e saõ expressas nestas mes
mas palavras algumas leys promulgadas antes de 24 de 
Agosto: repugnava isto com a expressão de ley, que éra a 
vontade de um só. Hoje a ley he a expressão da vontade 
geral: hoje cada um pode representar e pedir contra ella» 
mostrando o seu gravamen; guardando o justo limite do 
direito de petição. Mas entendamo-nos, pode representar, 
mas naõ pode deixar de cumprir; naõ pôde desobedecer 
por seu próprio alvedrio. Se ao corpo, que obedece, fosse 
dado o direito de naõ obedecer, empatada estaria a machi, 
na governadora, terminada a ordem social; e a naõ ser na 
seita dos Manicheos naõ conheço outra, em que caibam 
dous poderes iguaes em attributos, que se naõ destruam, 
He logo necessária da parte do governado a obediência, 
e esta obediência importa a existência da sociedade, assim: 
como a resistência importa a sua destruição. Logo a re
sistência á sociedade inteira, e a provocação á anarchia, 
ou ao estado de nenhum governo, he o primeiro dos males 
de uma sociedade qualquer. Eis abi o crime desses, a 
quem Commissaõ manda formar culpa. Escusallos, 
he quinhoar de seus mesmos delictos. Note-se bem: 
naõ he uma provincia a culpada : naõ he uma po
voaçaõ a delinqüente: naõ confundamos cousas entre 
si distinetissimas. He uma Juncta, he um Bispo, e 
uma deputaçaõ de quatro membros: reduzamos mais es„ 
tes documentos. O vice-presidente da Juncta he o mes
mo, que endereçou ao Sr. D. Pedro o discurso da Depu
taçaõ, nenhum papel se escreve por muitos: um escreve 
e muitos podem assignar, e isto he fazerem seu oescriptO' 
Em ultima analyze: todos estes documentos sairam no 
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meu pcrwar de um mesmo tinteiro, os mesmos princípios, 
a morria fraze o assoalham, e se bem attentarmosna con
respondencia do Sr. D. Pedro, veremos uma notável crise, 
nachegadadfi.se mesmo Vire-Presidente aos muros do 
Rio-de-Janeiro. Povo irmaõ, e amigo! He talvez este ho
mem ;i nnica origem de vossa alheaçaõ! He talvez esta so 
ralxça vertiginosa, que vomitou vossas desgraças! He tal
vez este homem, único, o que cortando com maõ sacrilega 
0 arbusto nascente da vossa liberdade, alça valente ali. 
ctree a mais tr< metido despotismo doque o que acabastes 
de debcllar. SenliT-*, naõ nos admiremos, < u naõ sou 
sobejo avaliador das theorias de Lavater, de Plaune e de 
Gall; naõ aci se hc bem prominente o orgaõ do despotis
mo, o conhecimento do espirito humano,como disseram 
oa dous illustres preopinantes, toda a via mostra, que 
quem nasceo déspota morre déspota, e talvez venha da
qui o rifaõ Portuguez, "que quem o demo tomou uma 
vez, sempre lhe licou um geito." Vamos ao nosso lieroe: 
fallo do Doutor Joz< Bonifácio de And rada: este homem 
foi Major do Corpo Acadêmico, quando éra Lenlt» em 
Coimbra, tinha graduação de Desembargador do Porto, e 
foi na divisão, que cm 1809 expulsou Soult daquella ci
dade; Lord Wellington caminhou sobre 09 Francezes, e 
deixou no Porto, o coronel Trant com alguma guarniçaõ-
e nesta o Corpo Acadêmica Trant n levantou algumas 
authoridades interina*,e como Jozé Bonifácio era graduado 
Desembargador, mcumbio-lhe a politica da cidade. O 
que resultou foi chamar-se logo " Intendente," v fez-se 
JUIÜ da Inconfidência! Basta dizer, em jumnu, que no 
seu ephemero Juizo fez taes cousas, que mereceram a se
guinte portaria. 

" Constando, que Joze Bonifácio de Andrada, naqua-
1 idade de Intendente da Policia interino, passou a julgar 
innocentes do crime de inconfidência alguns ministros. 

http://nachegadadfi.se
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que aceitaram empregos no tempo do intiuso Governo 
Francez; e como o conhecimento destes e doutros de 
lictos de inconfidência se tem coniettido a unia alçada, 
que para isso se vai a enviar a essa cidade do Porto, e íis 
provincias do Norte; ordena S. A. R. que o dicto Minis
tro se abstenha de pronunciar sobre similhantes delictos. 
deixando também V S. de o authorizar para isso. Deus 
guarde a V. S. Palácio do Governo, em 17 de Junho de 
180Í). Sr. Coronel Trant. D.Miguel Pereira Forjaz." 

Olhem, Snrs. que tal o despotismo deste homem, que 
nem o Governo dos Forjaes o tolerou ! Eis ahi briosos 
Brazileiros, o liberal Conselheiro, o constitucional Mi
nistro, o homem de Estado amigo do povo e do Rey! 
E que outros escriptos, que outros procedimentos eram 
de esperar? E havemos nós, vigias dos direitos, dos 
povos ver impunemente a destruição destes direitos, o 
enxovalho da liberdade? Naõ por certo. Forme-se-lhe 
culpa, e a ley dê o nome e a pena a seu crime, se ainda 
tem com que espiallo. Punam-se os perversos, que delle 
fôram orgaõ, mas caia um véo de eterna espessura sobre 
todos os mais, que também blasfemaram; porque a nova 
ordem de cousas os arreineçou das repartiçoens, aonde 
sugavam impunes o sangue dos povos. Vamos á segun
da parte : isto he, a ficada do Sr. D. Pedro no Rio-de-Ja
neiro, até a publicação do acto addicional da Constitui
ção. Eu naõ sou, Sr. Presidente, desta opinião. Pelos me
smos principios porque a Commissaõ concluio, opinando, 
que se fizesse cumprir o decreto dainstallaçaõdas Junc
tas Administrativas, pelos mesmos concluo, que o cum
primento do decreto das Cortes deve fazer-se integrante. 
He necessário que o que uma vez se decretou se cumpra 
infallivelmente. Uma quebra no cumprimento importa 
a destruição do poder legislativo. Fazer leys involveo 
poder de fazer executallas. Legislar he correlativo de 
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obedecer. He necessário cumpnr o legislado. O Sr, D. 
Pedro, segundo o que tem escripto e-.icontradamente, se
gundo tem sido instrumento de malvados hzongeiros, e de 
déspotas mascarados, naõ pôde manter mais ali a digni
dade de sua pessoa, e a esperança confiada de subir algum 
dia àqucllc throno. ile* obrigação nossa naõ deixar per-
dello; c ainda pôde salvar-se. A minha opinião he, qiif* 
se entregue este negocio a seu Augusto Pay, elle attraha 
•eu filho como Pay, abstraindo da qualidade dr Monarcha ; 
c venha elle imitando seu Pay na religião da observância 
doa deveres de um Rey verdadeiramente constitucional, 
apagar as manchas, que tem enodoado o seu andamento 
incauto, e aparelhar-se a coadjuvar a causa da liberdade de 
um povo, que ha deadorállo se for bom, c punlllo se for 
máo. Resta dar resposta aoB demais argumentos, que nau 
ficam prevenidos na minha exposição: eu uaõ posso fa« 
zéllo melhor, do que com a seguinte leitura, de uma ex
posição da Commissaõ, escripta, assignada e apresentada 
pelo illustre membro o Si. AntonioCarlos Ribeiro de An-
drada. Eu uaõ devo tirar-lhe a força, nem serei arguido 
de desfiguraIIo. Ei-lo aqui. 

" A Commissaõ deplora o cubano, cm que laboram os 
Brazileiros, e naõ concebe como HC possam attribuir ao 
Congresso vistas contrarias aos sentimentos liberaes, que 
lhe deram nascimento, e que n i to o animam. A Consti
tuição falia por si mesma, e convence n impostura dos que 
» abocanham: aos povos do Bra/.il nada se negou do que 
se concedeo aos de Portugal: igualdade de direitos.de 
tommodos, c vantagens, tanto quanto o permittia a situa
ção de ambos oa paitcs, e*tà suuceionada cm quanto se 
ten» decretado. As mesmas leys devem reger em ambos 
o» beomphcrios, quando n prudência naõ aponte tnodift-
csçoenssaudáveis c necessárias. Os empiegos de provei-
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to e confiança saõ dados ao merecimento, ou d'aquem ou 
d'além do Atlântico: o lugar natalicio naõ inffue sobre a 
escolha. O Congresso levou mesmo a delicadeza a espe
cificar a partilha na Deputaçaõ permanente, e no Conse
lho de Estado. Toda a via nem assim socegam os rece
ios, a nobre declaração do Congresso, conteuda no artigo 
21 das Bazes, em vez de ganhar-lhe os coraçoens dos Bra
zileiros, pelo respeito mostrado a seus direitos, he hoje o 
thema de seus gravames. O Congresso naõ legislou para 
o Brazil, senaõ por que elle adherio sem condiçoens ao 
que se decretava nas Cortes, nem se pode dizer, que naõ 
estando presente a maior parte dos representantes do Bra
zil, no Congresso, se faltava ao permittido, estendendo-se 
aquelle paiz leys, que naõ tinha approvado; porquanto se 
lhes resguardavam para o tempo do com pareci mento dos 
seus deputados as modificacoens, que exigisse a peculia
ridade das suas circumstancias. E demais seria absurdo 
que uma assemblea deliberante ficasse em inacçaõ, só por
que algumas partes do Reyno se descuidavam do mais 
sagrado dos seus deveres, isto he, de auxiliar-nos e cola
borar na regeneração geral da Naçaõ. Isto seria o mes
mo que premiar a falta, que merecia antes reprebensaõ, e 
punir a actividade restardando-lhe uma organização de 
que pendia a sua salvação. Donde está a culpa? Certa
mente da parte dos povos do Brazil, que, a pezar dos 
rogos e admoestaçoens, ainda naõ tem mandado os seus 
representantes, e que nem ao menos instrucçoens algumas 
deram aos Deputados eleitos por elles, que, residentes, ha 
muito tempo, fôra das respectivas provincias, ignoram 
as suas necessidades. Se naõ tem pezo as queixas ge
raes contra a desigualdade, que naõ existe, menos contem
plação merecem os gravames específicos, que se alegam 
c bem acrizolados repu tallos-haõ benefícios os Brazileiros 
quando, abrindo os olhos, que lhes cerra a desconfiança, 
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virem as cousas como ellas saõ. O Rio-de-Janeiro, por 
effeito do desgoverno e dilapidaçoens de um ministério 
conrompido, está á borda de uma banca rota quasi in-
fallivel; a estada ali de S. A. R., exigindo a inantença de 
uma Corte, impossibilita as economias precisas, e accelera 
a queda fatal daquella parte do império Portuguez. De
mais he mister, que o herdeiro do throno resida em um 
paiz, que faz parte do systema da Europa, cujas nego
ciaçoens tanto podem, principalmente nas circumstan
cias actuaes, influir na sorte do Reyno Unido. Estas 
consideraçoens necessitaram o seu chamamento, e nada 
tem de commum com a sua vinda a privação temida de 
um centro geral de governo no Reyno do Brazil, que a 
Constituição lhe naõ nega, e que o Congresso naõ terá 
ja mais a barbaridade de disputar à vontade reconhecida 
do Brazil. He porém pasmoso sobre maneira, que se queira 
a conservação de tribunaes, que tanto pezo fazem á Na
çaõ, e que estaõ em perfeita contradicçaõ com o syste
ma representativo por ella admittido. E elles eram pre
cisos numa Monarchia absoluta, para que a vontade 
de aro «6, que he a ley em taes estados, reflectisse ao 
menos as luzes emprestadas pela sabedoria de muitos; 
mas i que prestimo poderão ter no actual sysema ? Uma 
representação formada da flor da naçaõ, e animada do 
espirito da mesma Naçaõ, naõ ha mister escovrar-se nas 
formulas decrépitas de corporaçoens permanentes, para 
quem o dia de hoje he como o de hontem. Similhantes 
estabelicimentos saõ o luxo da ordem social, que a polí
tica reforma todas as vezes, que na organização de uni 
povo te olha para a utilidade e naõ para o vaõ aparato. 
He verdade que a abolição naõ sendo simultânea em am
bos os Reynos podia gerar suspeita; mas mnguem que 
fase sensato dividaria um só instante, que os tribunaes 
houvessem de ter aqui a final igual sorte aos do Brazil 
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Z E que perdia o Reyno do Brazil com sua estincçaõ ? No 
mesmo decreto, que os extinguia, estava provido de remé
dio tudo o que expediam os dous tribunaes da Meza da 
Consciência e Desembargo do Paço; no contencioso, ja 
na Constituição está declarado, que as revistas seraõ con
cedidas mesmo no Brazil; e quanto ao expediente de 
certas graças, bem que por em quanto pudesse soffrer 
algum embaraço, naõ podia prever o Congresso, que um 
encommodo temporário, e que certo seria remediado, 
quando se ultimasse o regime finai do Brazil, produzisse 
tanto desasocego e desconfiança." 

Parece que o illustre preopinante previmaente respon
deo a si mesmo. Eu naõ lhe posso responder melhor. 
Este he filho seu, e parecia preparada reposta aos argu
mentos, que acabou de fazer. Ali tem pois a reposta, e 
eu nem tentro, nem posso accrescentar-lhe mais cousa 
alguma, melhor nem maisexacta, 

O Sr. Trigoso disse, que seria talvez inútil dar a sua 
opinião; porque, sendo membro da Commissaõ, e havendo 
sido o primeiro, que assignou o parecer em questão, ja 
se sabia qual he o seu pensar sobre este objecto: que 
igualmente o seria por haverem os seus illustres collegas 
defendido o parecer com toda a energia, desenvolvendo 
todas as ideas, que sobre a matéria se podiam expor; mas 
que a qualidade de deputado da Naçaõ lhe impunha o 
dever de combater alguns argumentos, que acabava de 
ouvir expender: observou, que um illustre deputado 
taxara o parecer da Commissaõ de parcial e injusto; e 
que passava a mostrar, quanto a sua memória o ajudasse, 
a combater tam mal fundados principios: disse o hon
rado Membro, que a Juncta de S. Paulo naõ he rebelde, 
e que o foco de toda a rebeldia existe no Rio-de-Janeiro: 
respondo: a Commissaõ teve presentes todos os papeis 
do Rio-de-Janeiro, antes da apresentação da representa-
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ça5 da Juncta de S. Paulo; e ja nesse tempo em Lisboa 
ae sabia delia; e expondo os detalhes todos, que a Com
missaõ seguio nos seus trabalhos, tirou por conclusão, 
que foi a Juncta de S. Paulo, que deo motivo e origem 
a todas as desordens, por ser a primeira que escreveo, e 
continuou a discorrer, observando os procedimentos da 
Juncta de Minas, a falia que o seu Vice-Presidente diri
gio ao Principe Real; disse que nem elle nem a Com
missaõ approva o que practicáram, mas que por pala
vras, posto que muito descomedidas, naõ podia formar a 
seu respeito outrojuizo, e tanto mais quanto nota, que ao 
mesmo tempo que dellas faz uso, naõ se subtrahe ao 
cumprimento das ordens das Cortes, tendo até posterior
mente mandado os seus Deputados para ellas, cuja par
tida foi sustada no Rio-dc-Janeiro, o que mostra, que 
uaõ seguia cm tudo o seu comportamento. Destas e de 
outras razoens, que expoz, tirou por conseqüência, que 
a Juncta de Minas, posto que criminosa, naõ o he tanto 
como a de S. Paulo, e que a Commissaõ naõ foi parcial, 
quando practicou da forma, que apresenta em seu escrip
ta Passou a fallar da carta, que a Juncta de Pernam
buco escreveo ao Principe Real, e que por copia esteve 
presente na Commissaõ: asseverou, que lambem naõ 
louvava esta Juncta, da qual a de S. Paulo tinha sido 
mestra; mas que era paia notar, que ao mesmo tempo 
que approvava os passos da de S. Paulo, pela estada do 
Príncipe, naõ coincidia com ella 110 mais interessante, 
como em lhe mandar procuradoie* para o tal Conselho, 
f|ue se formava, e que sempre protestava naõ conhecer 
outro poder senaõ o das Cortes de Portugal e de El 
Rey, mostrando assim, que naõ queria centro algum de 
poder a fora estes, e que por tanto a Commissaõ lambem 
naõ fôra parcial, naõ aconselhando a que se lhe formasse 
culpa, como a de S. Paulo, porque as circumstancias 
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eram absolutamente contrarias. Continuou combatendo 
alguns outros argumentos do Sr. Ribeiro de Andrada, e 
defendeo, que éra bastante aquella Juncta de S. Paulo ter 
usado do direito de petição. Na continuação do seu dis
curso sustentou a necessidade, que o Soberano Congresso 
teve,de decretar que se installassem Junctas Governativas, 
que substituíssem aquellas, que os povos haviam creado: 
expoz as razoens, em que elle se fundou, para determinar 
que essas Junctas fossem da eleição dos povos, nome
ando estes Presidente, Membros e Secretario á sua von
tade; porque convinha, que taes nomeaçoens naõ fossem 
sugeitas á influencia do Poder Executivo; e final, 
mente mostrou, que havendo o Congresso trabalhado 
para bem daquelles povos, e para lhes sustentar os 
seus direitos, a Juncta de S. Paulo disse, que tudo isto 
tinha em vista intençoens sinistras. Terminou esta 
parte do seu discurso, dizendo, "seja dicto sem intençoens 
de atacar a Juncta de S. Paulo; porque eu naõ ataco pes
soas, ataco somente os crimes, o decreto das Cortes, que 
mandou installar as novas Junctas, naõ se devia hesitar 
em ser cumprido: os seus Membros o deviam desejar, e só" 
mente sentar-se nos seus lugares, se fossem reeleitos pe
los povos: elles bem deviam saber, que naõ fôram eleitos 
pela vontade geral dos povos, mas só pela dos da capital, 
e em momentos de grande effervescencia: notou, que a 
assemblea reconhece muito bem o quanto elles saõ peri. 
gosos, e para o mostrar com toda clareza expoz os resul
tados das que se formaram, no tempo em que Portugal se 
restaurou do perigo, que os Francezes lhe pretendiam 
ímpôr, chamando em abono da sua asserçaõ aos illustres 
deputados de Portugal, muitos dos quaes foram occulares 
testemunhas de taes suecessos. Tendo assim manifesta
do as suas idaes, progredio seu discurso fatiando do de
creto, pelo qual se fez a convocação dos Procuradores dos 
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povos, na cidade do Rio-de-Janeiro, disse que éra ridículo 
e inconstitucional, e de tal forma concebido, que ninguém 
deixa de entender, que o seu fim éra assentar de novo 
o antigo despotismo: e tendo produzido muitos argumen
tos, para demonstrar os principios, que estabelecera, ob
servou que todavia aquelle decreto talvez em lugar de fa
zer o mal, que premeditaram seus authores, nos trouxesse 
o mais grandes bens ; porque éra provável que as provin
cias, que estivessem dispostas a unir-se ao Rio-de-Janeiro. 
perdessem essa tençaõ, apenas lhe foi apresentado: con
tinuou fazendo um termo de comparação entre os proce
dimentos da Juncta de S. Paulo e algumas outras do Bra
zil, e tornando a dizer, que nem de todas approvava o pro
cedimento, com tudo, que, naõ havendo ellas insultado 
o Congresso, naõ provocando os povos para lhe naõ obe
decerem, nem ao Governo, e protestando sempre obediên
cias ás supremas authoridades, naõ eram como aquellas 
criminosas, nem dignas da censura da Commissaõ, e que 
esta por haver assim practicado, se se mostrou imparcial 
foi so em fazer justiça. Na segunda parte do seu discur
so, em que mostrou, naõ fôra também injusta, expendêo 
mui poderosos e attendiveis argumentos, para a sustentar; 
disse, que a Commissaõ foi creada nos principios de Mar
ço, e que sem cessar trabalhou, com o maior desvéllo, nos 
negócios da sua incumbência, e que toda a pessoa, que 
for imparcial ha de defender, que nem um so passo dèo 
para azedar o Brazil; mas que naõ se poupou a empregar 
todos os meios, de fazer cair em si os Brazileiros, o que 
manifestamente se mostra pelo escripto, que pouco tempo 
depois apresentou, e que se tornou geral, naõ só em Por
tugal mas também no Brazil: que depois julgou dever 
espaçar algum tempo, para colher mais noticias, e poder 
com muito maior segurança propói o seu voto : que o 
Soberano Congressoconcordou. em que elle se espaçasse. 
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e que este tempo naõ foi perdido: que o momento de se 
tomarem promptas providencias he este, que he preciso 
evitar todos aquelles males, que uma perigosa condescen
dência pode produzir; porque ella pode atear muito o 
fogo. Disse em continuação do seu discurso, que consta, 
que das provincias do Sul do Brazil, só as de S. Paulo e 
Rio-de-Janeiro pretendem correr para a desorganização; 
porque Minas se acha perplexa em entrar nessa imagina
da federação, e notou de passagem, que essa perplexidade 
foi certamente a causa du ida do Principe aquella provin
cia ; que o Rio Grande naõ se unio também, e que do 
mesmo Rio-de-Janeiro se pode discorrer de differente mo
do ; porque muitos e muitos homens de grande character 
e empregos se tem dali retirado: tornou a mostrar a ne
cessidade, que o Congresso tem de tomar de prompto me
didas, e que a Commissaõ assim o entende. Produzio 
muitos argumentos, para mostrnr, que a Commissaõ naõ 
fôra injusta, no seu parecer, por nenhum dos princípios, 
que expoz o Sr. Ribeiro de Andrada, combatendo princi
palmente os seguintes, que elle avançara. 1." que a Junc
ta de S. Paulo naõ se pretendeo nem pretende separar do 
Governo de Portugal. 2.° que a Commissaõ se intromet-
teo no Poder Judiciário. 3.° que os escriptos da Juncta 
de S. Paulo saõ em parte opinativos e em parte de facto; 
porque o seu principal fundamento consistia era naõ se 
acharem reunidos ainda todos os deputados, do Brazil; 
continuou mostrando, que o Congresso em todas as deci
soens, que tomou, foi conforme sempre com os desejos, que 
o Brazil mostrou, que se accaso menciouou as Junctas, 
foi porque no Brazil se escolheo esse Governo, e que no
tou, que entaõ ja no Congresso se achavam alguns Snrs. 
deputados daquelle Reyno, que segundo sua memória 
eram os de Pernambuco; que na occasiaõ em que se de. 
cretou a extincçaõ dos tribunaes do Rio-de-Janeiro, alem 
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dos de Pernambuco estavam também os do Rio-de-Janei
ro, e que se bem se lembrava os da Bahia, que fôram todos 
à Commissaõ de Constituição, que ahi foram ouvidos, e 
expuzéram as suas opinioens; e que finalmente de com
mum accordo no Congresso votaram pela extincçaõ: 
e que se houve alguma duvida foi somente em quan
to â Juncta do Commercio; mas que esta mesma 
entrou no numero dos outros, por causa de se naõ rivali
zarem as outras provincias. Continuou faltando a res
peito de juramentos, e mostrou o modo porque elles obri
gam, defendendo que o da Juncta de S. Paulo naõ foi mais 
coacto do que o das outras provincias, e por esta occasiaõ 
rebateo os argumentos, que o Sr. Ribeiro de And rada ha
via exposto, sobre esta matéria. Disse, que todas as ou
tras Junctas, he certo, que haviam perpetrado alguns cri
mes, mas que nenhuma dellas se pretendeo desmembrar 
do Governo de Portugal, e tendoproduzidoargumentos.de 
todos concluio, que a Commissaõ naõ fôra injusta no seu 
parecer. Tendo depois exposto os motivos porque se deo 
o nome de calumniadora á Juncta de S. Paulo, asseverando 
que ella deo motivo a ser assim tractada, em um dos para-
graphos da sua representação; o qual naõ mencionava por 
decência .- disse, que passava a fazer algumas observaço
ens, sobre as expressoens do Principe Real, e seus actos 
administrativos, o que tudo reprovava, por naõ ser pró
prio da sua dignidade, nem da dignidade do Soberano 
Congresso; que suas cartas (que oxalá cilas servissem só 
para fazer cair em si aquelle, que tam precipitada e incon-
*ideradamente as escreveo) bem mostravam, quaes foram 
« quaes saõ presentemente as suas idéas. Passou a expor 
muitos argumentos, para mostrar, que os Ministros do 
Príncipe Real saõ os responsáveis de todos os actos admi
nistrativos, que tem practicado, e observou, que a Com-

Vot. XXIX. N.° 170. « 
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missaõ se conformara em que o Príncipe ficasse no Rio-
de-Janeiro até a publicação do acto addicional, por con-
descender assim com a vontade dos Brazileiros, e por es
ta se achar mui próxima; mas naõ porque entendesse, 
que assim éra conveniente: disse o modo porque na Com
missaõ opinara a este respeito, seudo de parecer, que todo 
este negocio se encarregasse ao seu Augusto Pay, e con
cluio todo o seu discurso dizendo, que o regresso ou a 
estada do Principe no Brazil, depende de uma circum
stancia, que deixa á consideração do Congresso. 

O Sr. Giraõ, em um longo discurso combateo a opini
ão e argumentos, que o Sr. Vergueiro na sessaõ de hon
tem expuzéra, e fez muitas e muito differentes observa
çoens em favor da opinião, que na mesma sessaõ elle emit-
tira. 

Sendo chegada a hora da prorogaçaõ, determinou-se o 
adiamento da matéria. 

403a. Sessaõ. 1 de Julho. 

Depois de tractado o expediente, se passou a ordem do 
dia, que éra a continuação do debate adiado da sessaõ 
precedente. Alguns dos Snrs. Deputados expuzéram a 
necessidade de se concluir hoje esta matéria, e se resol
veo, que a sessaõ fosse permanente até a sua decisaõ. 

O Sr. Serpa Machado, tendo feito uma breve recapitu-
laçaõ dos argumentos produzidos nas antecedentes ses
soens, e ao mesmo tempo exposto o estado, em que se 
acha a questão, sustentou, que ella tem sido tractada de
baixo de três pontos, que passava a estabelecer, para sobre 
elles fundar o seu discurso. 1." Conhecimento da existên
cia de males: 2.° Remédios que se lhe devem applicar: 
3.° Quaes saõ os authores dos males. Que para provar a 
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primeira proposição sobejos documentos existem, e pôde 
gem hesitar dizer-se, que o Brazil presentemente nem tem 
leys, nem governo: disseque procurar dar remédio ao 
mal, sem que este se conheça; ou procurar conhecer os 
authores, sem que se haja applicado o remédio ao mal, 
segundo o 6eu modo de pensar, em vez de o extinguir o 
aggrava, e torna muito peior; e que, portanto, a naõ adop-
tar-se a ordem, que expunha, naõ seria fácil haver-se um 
resultado. Continuou expondo qual he o estado do Bra
zil; disse, que ali naõ se tem cumprido os decretos das 
Cortes: que naõ tem querido conservar a tropa, que se 
lhe tem enviado, para manter a ordem e a segurança pu
blica, e que em fim tem mostrado, que naõ querem obede
cer a nenhuma das ordens, quediraanam deste Augusto 
Congresso: que em circumstancias taes compara o Brazil 
com uma casa incendiada: que este incêndio deve ser apa
gado pelo Congresso; masque, cm crise tam arriscada, 
cumpre usar todos os meios para se conseguir, sem se 
importar com o conhecimento daquelles, que o lançaram; 
que he por tanto necessário um remédio; mas que este 
deve serou efficaz, ou prompto, ou practicavel: observou, 
que, no primeiro caso, pareceria suggerido pela vingança; 
no segundo pela dignidade e pondonor nacional; no ter
ceiro pela prudência: que para se verificar o primeiro 
cumpria abandonar e deixar temporariamente entregues a 
si mesmo os povos do Brazil; fez uma ligeira, e enérgica 
pintura de qual viria a ser entaõ o seu estado, e assegurou, 
que massacrados pela desgraça conheceriam seus erros, e 
procurariam de novo os braços de seus irmaõs de Portu
gal: notou porém, que este expediente acarretaria sobre 
elles incalculáveis males, e defendeo, que naõ he adopta-
vel, por naõ ser justo, que paguem os innocentes, cujo 
numero he mui grande, pelos culpados authores das des
ordens: sobre a segunda qualidade de remédio fez bre. 
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víssimas reílexoens, e as terminou mostrando a necessi
dade de se sacrificar o pondonor nacional á felicidade da
quelles povos. Em quanto ao ser practicavel, disse, que 
julgava, que éra o que convinha, nas circumstancias ac
tuaes ; por ser também o que se conforma com a prudên
cia: quea Commissaõ sabiamente desenvolvera, quanto a 
este respeito se podia dizer, e que concordava com o seu 
parecer, fazendo-se-lhe algumas restricçoens, em quanto 
á amnistia, que propõem: definio o que éra amnistia, 
mostrou os casos em que ella se deve decretar, e defendeo 
que ja mais he justo, que se conceda, naõ sendo a todos os 
que se acham envolvidos : sustentou, que, decretando-se 
a amnistia parcialmente, longe de produzir os bens dese
jados, que saõ a tranquillidade, e a paz do Brazil, seria 
origem dos contrários; isto he concurrencia para mais 
exacerbar o animo daquelles povos, e tendo feito outras 
reflexoens sobre o objecto em questão, concluio o seu dis
curso, dizendo que naõ continuava; porque, achando-se 
a matéria debatida, naõ queria fatigar a Assemblea. 

O Sr. Vergueiro refutou os argumentos, com que o Sr. 
Giraõ, na ultima sessaõ, em que se tractara este objecto, 
havia combatido o seu voto em separado, defendendo, 
quehe sobre factos verdadeiros, que o Legislador deve ca
minhar, e nunca sobre hypotheses; sustentou, que éra de 
pouca monta o argumento, que tinha expendido o seu il
lustre adversário, quando mostrou, que a sede do Governo 
devera ser em Lisboa ; por haver sido a fundação de Ulis
ses: defendeo, que naõ havia mais razaõ para ser esta do 
que Guimaraens, por exemplo, aonde os primeiros Reysa 
estabeleceram: continuou discorrendo sobre a povoa
çaõ do Brazil, opinando, que pelos melhores cadas
tros, por aquelles por que se fez a eleição dos Deputa
dos de Cortes, ella sobe a 2:100.000 habitantes livres, »' 
que se seguir a opinião do Abbade Corrêa, que suppót»! 
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muito sensata, se lhe deve accrescentar mais uma quarta 
parte, e que por conseqüência a população livre do Brazil 
he muito próxima a 3:000.000 de pessoas: e como tal qua
si igual a de Portugal: fallou da força armada daquelle 
Reyno, e tendo asseverado, que nada mais deseja, que 
deixar a seus filhos o solido patrimônio da liberdade civil, 
passou a defender a sua opinião, que se acha transcripta, 
ao parecer da Commissaõ, em voto separado, produzindo 
muitos e diversos argumentos, que he ella a que se deve 
seguir. 

O Sr. Freire, em um longo e enérgico discurso ponde
rou a sua opinião, que se reduz a provar, a primeira parte 
do parecer, e a reprovar a segunda : por naõ ser conforme 
aos principios de Justiça, que asseverou serem os únicos, 
por que se rege, sem ter outra consideração, seja qualquer 
que for a sua natureza: observou, que a maior parte dos 
nobres membros da Assemblea, que tem fallado, tem dei
xado o objecto da segunda parte do parecer á sabedoria 
da mesma ; e que a Commissaõ o tractara levemente; que 
assas conhece a razaõ; que he por ser a matéria mui es
pinhosa, mas que isso naõ deve assustado; porque a Na
çaõ naõ o nomeou deputado, senaõ para tractar dos seus 
interesses, sejam elles quaesquer que forem; disse pois, 
que se limitava a fallar sobre a segunda parte, isto he, se 
o Principe Real deve ou naõ regressar para Portugal; 
mostrou, que os povos do Brazil sem coacçaõ alguma jura
ram adherir á nova ordem de cousas, que depois igual
mente prestaram o mais solemne jurameuto ás bazes da 
Constituição, e todas as authoridades municipaes sobejas 
provas deram desta verdade, mandando seus votos de fe
licitação, e adhesaõ ao Soberano Congresso.- que dizer-
se o contrario he querer denegrir o grande brilhantismo 
da regeneração Portugueza, que foi feita pela espontânea 
vonlande de todos os povos : que a tropa os naõ obrigou, 
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e que mais nada fez do que manifestar primeiro os seus 
desejos, e conformar-se com a vontade da maioria da Na-
çaõ, e que deve ser punido de traidor, todo aquelle que 
duvidar destas verdades: passou depois a mostrar o que 
que he uma facçaõ; defendeo, que, todas as vezes que 
certo numero de homens se unem para salvar a pátria, 
dos precipícios em que se vê, e que he seguido pela 
maiora da Naçaõ entaõ se tornam beneméritos naõ só 
pelo facto de a haverem salvado, mas também por have
rem sabido escolher o momento próprio para essa empre
za, e que o haverem sido seguidos he que justifica o seu 
proceder; porque alias seriam punidos: sobre isto e á 
cerca do quanto obriga o juramento largamente fallou, 
e combateo muitos dos argumentos do Sr. Ribeiro de 
Andrada, principalmente aquelles que expendêra, para 
mostrar que éra do poder judiciário o conhecer dos pro
cedimentos da Juncta de S. Paulo, defendendo que o il
lustre membro estava em cantradiecaõ com sigo mesmo, 
porque ao mesmo tempo que éra esta a sua opinião, e 
era igualmente, que se deixasse a S. M. o perdoar-lhes; 
mas que se reincidissem, entaõ o Congresso lhes man
dasse formar culpa; como pôde isto ser n'um caso e 
n'outro naõ, se elles saõ idênticos? Tendo produzido 
estes e outros muitos argumentos em geral, para mos
trar, que concordava com a primeira parte do parecer, 
progredio refutando a segunda, e sustentando, que os 
principios, que a Commissaõ estabeleceo, naõ saõ admis
síveis: fallou da constitucionalidade do Principe Real, e 
do quanto cooperou para a consolidação do systema, fa
zendo que seu Augusto Pay adherisse a elle, notou a dif
ferença que teve depois, e observou, que um homem de 23 
annos, á testa de qualquer repartição publica, deve ser 
capaz de conhecer o que lhe convém e o que deve fazer; 
que sabia muito bem, que só EI Rey he inviolável, e que 
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naõ podia deixar de ter lido muitas vezes as Bazes da 
Constituição, aonde se acha claramente expressa esta 
cláusula; muitas outras observaçoens fez, notando algu
mas passagens das cartas do Principe Real, de que a 
Commissaõ se naõ fez cargo, e reflectindo, que o per
verso Conselho, que o rodêa, tem somente em vista escra
vizar o Brazil, o que mostrou, fazendo uma analyze dos 
edictaes, que se afiixèram no Rio-de-Janeiro, e nos quaes 
se declarava, em um a reposta, que deo n'um dia o Prin
cipe Real á representação da Câmara, e n'outro a diffe
rente resposta, que disseram havia dado, e que por en
gano se confundira; mas notou, que este processo fôra 
de propósito para o envolver, para o perverter, e fazello 
companheiro dos seus crimes e desgraças, arconselhan-
do-o além «le tudo isto a desobedecer ás Cortes, e a seu 
Augusto Pay; expoz o que practicou com a Divisão 
Auxiliadora, negando-lhe os soccorros mais indispensá
veis, e isto só porque ella protestara obedecer ás Cortes 
e ao Governo, e para mostrar, que esta naõ éra a opinião 
geral dos habitantes do Rio-de-Janeiro, notou, que ella 
foi socorrida âs escondidas de tudo quanto necessitava : 
observou, que nega á Naçaõ a Soberania, que tracta os 
seus representantes, reunidos no Congresso nacional, de 
vis facciosos, e que o fim dos que promovem tantos males 
hederribar o edificio constitucional, e fazer correr entre 
os povos rios de sangue: tendo exposto muitas outras 
razoens, disse, que talvez fosse ainda tempo de remediar 
muitos males, e que para isso offerecia a sua opinião, o 
que fez em alguns artigos, que propoz. 

O Sr. Ribeiro deAndrada combateo o parecer da Com
missaõ-. expondo novas razoens em apoio da opinião, que 
havia sustentado na sessaõ antecedente, passou depois a 
fallar sobre a vinda do Principe, mostrando que, em 
quanto durava a efervescência no Brazil, tal objecto seria 
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dealgnm perigo: fez ver, que o principe Real, assim como 
todas as authoridades deviam ser responsáveis por todos 
os actos, que das mesmas dimanassem: defendeo, que 
naõ éra criminosa a representação de S. Paulo: fallou dos 
acontecimentos, que tiveram lugar entre a Divisão Au
xiliadora e o Principe, dizendo, que naõ entraria na 
questão, se este tinha direito de fazer-se obedecer; sus
tentou a sua opinião sobre o direito de resistir, que tem 
todo o corpo ou individuo, quando as authoridades pas
sam as raias marcadas pelas leys : passou a elogiar Jozé 
Bonifácio de And rada, defendendo-o das accusaçoens, 
que lhe tinha feito o Sr. F. Borges: fez ver depois, que 
naõ existia contradicçaõ alguma entre as opinioens, que 
acabava de emittir, e a que tinha exposto nop recer da 
Commissaõ, de que o illustre deputado havia fadado; 
disse que tam criminosa éra a Juncta de S. Paulo, como 
as Junctas de Minas e de Pernambuco; observou quan
to era injusto e parcial o parecer da Commissaõ a este 
respeito; e concluio, que, a pezar de todos os pezares, os 
Brazileiros queriam ser livres e haviam sêllo. 

O Sr. Corrêa de Seabra disse ; Snr. Presidente peço a 
palavra, naõ para discutir a matéria; porque ja o está as
sas, mas para declarar a minha opinião. A discussão tem 
versado sobre duas questoens : l.a se ha lugar a forma
ção de culpa á Juncta de S. Paulo: 2.a se o Principe 
Real deve ficar no Brazil .ou recolher-se para Portugal: 
em quanto á primeira questão, reconheço que saõ muito 
mal consideradas as expressoens da representação, que 
faz-a Juncta; toda a via naõ posso ser de opinião que o 
Congresso declare, que tem lugar a formação de culpa: 1." 
porque o artigo 21 das Bazes contrapõem os Portugueses 
de Portugal e Algarve aos residentes nas outras três partes 
do mundo, e quanto a estes fez dependente a obrigação 
da declaração da vontade pelos seus legitimos represen» 



Miscellanea. 129 

tantes, de tal forma, que qualquer fracçaõnaõ está obri
gada, em quanto os indivíduos naõ declaram por via dos 
seus representantes, a sua vontade : 2.° porque, ainda 
mesmo no caso de haver obrigação, declarando a Câmara 
do llio-de-Jaueiro e a Juncta de Pernambuco os mesmos 
sentimentos, só com a difiereuça de mais ou menos re
flexão nas expressoens, dizendo os Snrs. deputados do 
Ultramar, que aquelles saõ os sentimentos e opinião ge
ral do Brazil, o que até confirmam os impressos e perió
dicos, que correm no Brazil, a Junctade S. Paulo naõ pode 
reputar-se facciosa, e a medida proposta pela Commissaõ, 
em politica he perigosa : e tendo feito outras reílexoens, 
terminou esta primeira parte do seu discurso votando con
tra o parecer, na parte em que declara que tem lugar a 
formação de culpa á Juncta de S. Paulo. Quanto á se
gunda questão do Principe Real, sou de opinião, que fi
que no Brazil, com a delegação do Poder Executivo: 1.° 
porque como successor da Coroa he interessado na uniaõ 
e integridade da Monarchia: *2.° porque sendo mui des
vairadas as ideas políticas dos Brazileiros, sobre a forma 
do Governo, conservando uns a tendência para o Governo 
republicano, tendência própria de todos os povos, em que 
he admittida a escravatura, mas discordando na forma do 
Governo republicano: outras, convencidas ja, pelos 
acontecimentos da America Hespanhola, de que o Go
verno constitucional he o Governo mais adaptado ás cir
cumstancias do Brazil ; estes saõ os únicos, que tem no 
coração a uniaõ e integridade da Monarchia; neste esta
do, o Brazil necessita deuin Governo, que tenha interesse 
«ni conciliar as differentes opinioens, e atalhar a guerra 
civil, eque reuna a actividade e energia á consideração; 
o que tudo concorre no Principe Real, e feitas outras re
ílexoens, concluio, que éra indispensável a conservação 
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do Principe no Brazil, e que se deixasse â discrição Real 
e paternal a advertência, sobre as expressoens menos re-
flectidas. 

O Sr. Xavier Monteiro disse, que naõ fadava sobre a 
primeira parte do parecer em quanto a Juncta de S Paulo; 
porque nas sessoens de 22 e 23 de Março tinha mostrado 
qual éra a sua opinião; porém faria brevíssimas reílexo
ens. Fez ver que conviria com nm dos illustres preopi
nantes, a que se usasse de moderação para com a Juncta; 
porém que isso devia ser em tempo opportuno, quando a 
mesma reconhecesse e confessasse o seu erro; mas nunca 
tendo ella, como tem, reincidido, e continuava em um 
systema opposto ã vontade geral da Naçaõ, e passando 
entaõ â segunda parte do parecer, disse:—Discorrendo 
agora sobre a segunda parte do parecer, naõ posso concor
dar em que o Principe continue commandando na Ame
rica, e muito principalmente depois que os illustres mem
bros da Commissaõ o tem em seus discursos reconheci
do por infractor das leys, e usurpador do poder legisla
tivo. Coherente com os meus principios, e firmemente 
determinado a naõ admittir ja mais de facto o que julgo 
repugnante em direito, nem a transigir, com individuo 
algum, que se declare inimigo da ordem publica, e ameace 
a liberdade nacional, terei sempre ante os olhos, e só re
putarei verdadeira gloria aquella do maior orador da an
tigüidade, que próximo a terminar seus dias, publica
mente proferia, que nenhum inimigo contra a Republica 
se tinha levantado depois de 20 annos, que se naõ decla
rasse ao mesmo tempo seu particular inimigo. Taes saõ 
as palavras, com que o adversário dos Verres, e dos Clo-
dios, edos Catalinas edos Antonios rompe o exordio da 
Philippica segunda, aquella que Juvenal naõ dividou ap-
pellidar divina: "Quoram meos factos, Patres conscripti, 
dicam, utnemo his annisviginti reipublica.. hostis fu erit. 
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qui non bellum codem tempore mihi quoque indixerit.'' 
A despeito da proscripçaõ, edo ferro dos assassinos, que 
tam elevado patriotismo attrahío sobre a cabeça do im-
rnorial Orador, eu professando sem hesitar iguaes senti
mentos expenderei o meu voto. Se examinarmos atten-
tamente o character e procedimento do Principe, encon
tramos um mancebo vasto de experencia, arrebatado pelo 
amor da novidade, e por um insaciável desejo de figurar, 
vascilante em principios, incoherenteem acçoens, contra-
dictorio em palavras: a quem a rebellia e obediência, pre
varicação e inteireza, intelligencia e impostura, constitui
ção e despotismo, pela facilidade com que alternadamente 
as approva e regeita, saõ cousas ou indifferentes ouindis-
tinctas, ou desconhecidas. Assim na sua primeira carta 
elle accusa de insubordinara a Divisão Auxiliadora, na 
segunda a desculpa; na quarta e na septima a elogia, por 
manter a provincia na obediência, e nos seus últimos es-
criptos de novo a crimina, a persegue e a tracta hostil
mente. Assim nós vemos por alguns mezes executar re
ligiosamente os decretos das Cortes, que pelo artigo 23 
das bazes, que jurou, naõ estaõ sugeitas a veto algum ; 
mas logo que a furiosa Juncta de S. Paulo alardoa e 
aconselha o perjúrio, a desobediência, o insultoe a usur
paçaõ, elle, sem reparo ou repugnância, perjura, desobe
dece, insulta e usurpa. Propõem a Commissaõ, o es
quecimento destes actos, e naõ reflecte, que, se as Cortes 
se mostrarem indulgentes ou remissas, em matéria tam 
grave, alem deperder a dignidade, compromettem a li
berdade «Ia Naçaõ, incitando a novas usurpaçoens o ani
mo inquieto e emprehendedor deste mancebo. Se ousa e 
consegue impunemente, sendo herdeiro da Coroa, vili
pendiar a naçaõ, representada nas Cortes constituintes, 
<-' quebrar, com ollensa e desprezo das leys, os sagrados 
vínculos do jtiiamento, qual deveremos esperar, empu-
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nhando o sceptro, que seja o seu procedimento com as 
Cortes Ordinárias! Se vigorosamente o naõ embargamos 
em uma carreira tam criminosamente encetada, eu des
cubro nestes desastrosos suecessos, e em nossa indiscul-
pavel ommissaõ, a infausta aurora de um funesto e tor
mentoso dia. Nada tam arriscado conheço, para um 
Governo legitimamente constituído, como a frouxidaõ de 
qualquer espécie que seja, pois tenho sobejas vezes visto 
arruinar a indecisão as mais justas cousas, quando a ener
gia tem salvado e feito prosperar as mais iníquas. Naõ 
se limita a espinhosa e complicada sciencia da politica a 
forjar melancholicas e estéreis reílexoens sobre o passado; 
mas alongando penetrantes e providentes vistas ao futuro, 
os males arredados com enérgicos remédios atalha. Para 
que o edifício da liberdade Portugueza, por nôs tam egre-
giamente levantado ja mais estremeça da ambição aos 
despoticos impulsos, devemos aos nossos successores 
transmittillo firmado em alicerces de rocha e naõ de arêa. 
A indulgência com os excessos do Principe, além de inú
til, porque o naõ cohibe, e além dos enormes perigos, que 
sendo injusta em suas conseqüências, encerra, será neces
sariamente pelos presentes e vindouros avaliada como o 
voto de ambição, que lhe pretende agradar: e será grande 
e indelével argumento, da imperfeição de um Corpo Le
gislativo, que de facto, authoriza, disfarçando a violação 
de principios, quede direito invioláveis reconhece. Dei
xemos pois aos que nos suecederem naõ exemplos de tí
bia, contradictoria e pusilânime prudência: mas o herói
co legado he um acto de vigilância, de inteireza, e de co
ragem, que lhes sirva de Norte em circumstancias difí
ceis, para que esquecendo as vantagens e riscos pessoaes 
só tenham a dignidade de legisladores, e os interesses 
públicos em vista, quando forem illudidas, e menoscaba
das as leys, e quando a representação nacional for inde-
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corosamcnte, como agora, com proterva imprudência e 
patente calumnia acomettida. Só poderemos pois conser
var illesa a Soberania da briosa naçaõ, que representamos, 
eobrar com justiça e com acerto, em desempenho denos-
gos deveres, declarando nullos e illegaes todos os actosdo 
Governo do Principe, practicados depois de 10 de Feve
reiro: dia em que espirou a legitimidade do seu mando, 
e no qual segundo o decreto das Cortes devia no Rio-de-
Janeiro ser installada a Juncta de Provincia: decretando 
igualmente, que, se dentro era 6 mezes se naõ apresenta 
em Portugal, paia se justificar de tam monstruosas irre
gularidades, tem irremi8sivelmente perdido o direito de 
Teynar. Tal he o meu voto, que se for pelo Congresso 
presentemente desprezado, será toda via tomado em consi
deração no futuro, e pelos ulteriores procedimentos do 
Principe amplamente comprovado. 

O Sr. Soares Franco apoiou igualmente a primeira par
te do parecer da Commissaõ, em quanto a ser processada 
a Juncta de S. Paulo, e em quanto ao Principe Real foi de 
opinião, que devia ser chamado a dar conta do que tem 
practicado, declarando-se nullo quanto ali tem feito, e 
nomeando-se um novo Governo para a provincia do Rio-
de-Janeiro. 

Sendo chegada a hora da prorogaçaõ declarou o Sobe
rano Congresso a sessaõ permanente até final decisaõ do 
objecto em questão. 

O Sr. Alencar expoz a sua opinaõ, mostrando que a 
Juncta de S. Paulo naõ he criminosa pela matéria das 
suas requisiçoens, por isso que naõ estando a Provincia 
oe S. Paulo representada nas Cortes pelos seus represen
tantes, e pelo conseguinte naõ tendo expressado as con
diçoens com que queria entrar no pacto social, naõ devia 
0 Congresso legislar para ella. Fez ver, que a Juncta 
foi o oigaõ da vontade geral, e por isso naõ éra criminosa. 
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Mostrou mais, que as palavras, de que tinha usado a 
Juncta eram criminosas e a conducta do Rio-de-Janeiro, 
mas que se naõ devia exigir do Principe e dos Ministros 
e mesmo da Juncta presentemente, a responsabilidade, 
por isso que se naõ podia fazer effectiva, e podia causar 
grandes desordens no Brazil, defendeo o Bispo de S.Pau
lo, e concluio, votando pela amnistia geral lembrada pe
lo Sr. Serpa. 

O Sr. Barata fallou contra o parecer da Commissaõ e 
pretendeo mostrar, que elle naõ se podia fazer effectivo, 
e concluio propondo algumas emendas ao 7.° artigo do 
mesmo parecer. 

O Sr. Pessanha se seguio a fallar, e disse, que, se as 
pessoas, que a Commissaõ designara como implicados em 
formação de causa, se tivessem limitado a pedir ao Prin
cipe Real a suspensão dos decretos de 29 de Septembro 
e Io. de Outubro, sem que tivessem excedido os limites 
da justa petição, e o Principe annuisse até ã definitiva 
decisaõ das Cortes, nada fazia de reprehensivel em simi
lhante acto, mas que a ma fé da Juncta de S. Paulo se de-
prehendia dos motivos, que teve a ousadia de suppôr ao 
Augusto Congresso, por sanccionar estes decretos, quando 
os verdadeiros motivos eram bem notórios no Brazil, e os 
expoz em toda a sua luz o Presidente da Câmara do Rio. 
de-Janeiro, na falia que fez ao Principe Real: que toda 
via essa má fé da Juncta se evidenciava principalmente 
no modo insidioso, porque tractou de interessar na sua 
causa no Principe Real, expondo-lhe perigos na sua volta 
para a Europa, e pintando-lhe seu Augusto Pay, como 
prisioneiro em Portugal. Discorreo sobre a insigne ca
lumnia, com que a Deputaçaõ de S. Paulo se tinha attre-
vido a tractar de traição o regresso de S. Majestade para 
Lisboa, ponderando que a traição existia nos Áulicos» 
que acarretaram S. Majestade para o Brazil em 1807, sem 



Miscellanea. 135 

que se tivesse feito a menor tentativa pela independência 
e bonranacional: que similhante retirada tinha dado á 
Europa a mais triste idea dos Portuguezes, em que o Go
verno parecia nada confiar; que os manes de D. Affonso 
Henriques, e D. Joaõ I. coráram de vergonha, tendo sido 
preciso seis annos de sacrifícios e triumphos, para restau
rara Portugal a sua antiga fama. Que similhante acto 
de cobardia naõ podia ser attribuido a El Rey, o qual 
pelo seu regresso á antiga sede de seus maiores, facto 
espontâneo, e só da sua vontade, assas tinba mostrado, 
que tudo confiava dos peitos Portuguezes: disse mais, 
que tomava por testemunhas Portugal e o mundo inteiro, 
para que disessem, se ja mais tinha havido um rey, que 
disfructasse mais inteira liberdade: porque essa prizaõ ho
nesta, a que alludíam os de S. Paulo, éra na verdade o 
maior respeito e amor, que em tempo algum subditos ha
viam consagrado ao seu legitimo monarcha, por isso mes
mo, que nunca o Céo tinha mostrado à terra outro mo
narcha, que fosse tanto de accordo com os votos do seu 
povo. Discorreo também o Sr. Deputado, sobre o direito 
de resistência, com que vários dos illustres preopinantes 
queriam justificar a Representação de S. Paulo, mostran
do, que a resistência apenas podia ser admittida contra os 
actos do Governo Executivo, quando este excedia as at
tribuiçoens, que lhe estavam marcadas pela ley ; mas 
que seria um absurdo admittida contra os actos do Poder 
Legislativo ; porque isso seria nada menos do que erigir 
o individuo superior á vontade geral. E quanto ao Prin
cipe Real, disse, que só os seus poucos annos, e as pér
fidas insinuaçoens da Deputaçaõ de S. Paulo, expondo-
Ifieo risco da sua liberdade, podiam diminuir a imputaçaõ, 
9ue lhe resultava, de sua rebeldia á legitima authoridade 
das Cortes e d'El Rey seu Pay : mas que visto o máo uso, 
que havia feito da sua authoridade, esta lhe devia ser ti-
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rada e elle mandado recolher a Portugal, embora se con
cedesse aos povos do Brazil, a delegação ou delegaçoens 
do poder executivo, que elles pareciam desejar, as quaes 
deviam ser confiadas a outras pessoas. 

O Sr.Fernandez Thomas disse, que naõ tinha tençaõ de 
fallar sobre esta matéria; mas que attendendo ás differen
tes opinioens, que se haviam expendido na Assemblea 
assentava ser do seu dever o expôlla ; opiniou, que uma 
das razoens, porque os negócios do Brazil chegaram ao 
presente Estado em questão, foi naõ se haver fadado com 
franqueza a seu respeito, quando pela primeira vez no 
Congresso se apresentou, e lêo no Congresso a represen
tação da Juncta de S. Paulo; notou que entaõ elle, e 
muitos dos Snrs. Deputados fôram chamados á ordem; 
observou que passava a fallar com toda a franqueza, e 
que a espada de Madeira o naõ aterrava, como succederá 
a um dos illustres preopinantes: sustentou que o Con
gresso naõ andou bem em haver espaçado a resolução, 
sobre a Juncta de S. Paulo, e defendeo, que ninguém po
dia duvidar, que ella he criminosa ; disse porém, que naõ 
éra para fallar a este respeito, que se levantava, mas so
mente para fazer algumas observaçoens á cerca do voto 
do Sr. Soares Franco, com quem concordava. Continou 
expondo differentes razoens, e dizendo, que todos os dias 
os Snrs. Deputados do Brazil nada fazem senaõ pregara 
uniaõ e fraternidade ; mas que a juncta de S. Paulo naõ o 
diz assim, e os mesmos Surs. Deputados mostram tam
bém o contrario: notou que elles dizem o Brazil he nosso, 
eque naõ entende similhante expressão; que se acaso 
he por ser seu paiz natalicio, também por será Beira o seu, 
podia dizer a Beira he minha; que as Provincias do Bra
zil, assim como todas as outras do Reyno-Unido, saõ da 
Naçaõ, de quem elle e todos os Deputados saõ repre
sentantes, e por cujos interesses saõ todos obrigados a 
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punir e defender : observou, que um usara das seguintes 
expressoens ;" " Eu hei de morrer pela minha pátria :" 
e eu persuadia-me que cento e tantos deputados, que 
aqui nos achamos, naõ tínhamos mais do que uma Pátria: 
dizerem que o Brazil he seu; porque lá nasceram, naõ he 
exacto ; porque também os índios podem pela mesma 
razaõ dizer o mesmo. ; De quem he pois o Brazil ? ,; He 
dos Europeos lá nascidos ? Que linha de demarcação he 
esta? Saõ por ventura duas naçoens differentes. Eu 
creio que naõ; e persuado-me, que tal differença naõ 
pôde, nem deve existir. Disse um illustre Deputado ; 
venham para cá, e veremos como isso ha de ser; veremos 
se saõ bulhas do Papa para a China .* pois eu digo tam
bém o mesmo, venham para ca, e veremos como isso ha 
de ser, se saõ bullas do Papa para a China: continuou fa
zendo outras algumas reílexoens, e terminou esta parte 
do seu discurso, dizendo, que os Deputados Brazileiros 
fallavam como se do Brazil se lhe tivesse feito doaçaõ. 
Continuou fazendo o parallelo, entre o estado, em que ao 
principio estavam algumas provincias do Brazil, como 
Pernambuco, Bahia e outras, e daquelle em que actual
mente estaõ, e mostrou que saõ taes, que até alguns pa
peis públicos daquelle Reyno. tem amaldiçoado os dias 
24 de Agosto e 15 de Septembro, e elogiado o tractado de 
commercio de 1810 ; mas as suas vistas saõ claras; elles 
querem de novo estabelecer o antigo despotismo; o Bra
zil queixa-se do decreto das Cortes ; <; mas he acaso todo 
o Brazil ? Naõ, por certo : as provincias aonde naõ ha 
ambiciosos estaõ contentes e satisfeitas. A questão de 
que se as Cortes podiam ou naõ legislar para o Brazil 
tem sido aqui debatida, e sobre isso nada avançarei: mas 
he necessário que assentemos em uma cousa, e vem a ser, 
que sem força naõ se governa no mundo, e se o Brazil 
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a naõ quer hepara poder fazer quanto lhe parecer; pois se 
os Brazileiros assentam, que se podem governar sem força 
governem-se muito embora, que eu naõ quero viver senaõ 
aonde a houver; porque pretendo estar ao abrigo das leys, 
e nada fazer contra ellas. Posto que os Snrs. Soares Franco 
e Pessanha respondessem ja aos argumentos, com que se 
tem pretendido mostrar, que a resistência contra as au
thoridades he permittida, quando ellas excedem os seus 
limites, eu com tudo acerescentarei, que isto se entende 
com os agentes do Poder Executivo, e naõ contra os 
Corpos Legislativos, e que os exemplos, que se aponta
ram de Inglaterra, todos saõ desta natureza: passou a 
fazer um parallelo entre as circumstancias dos Estados 
Unidos e do Brazil, mostrando quanto eram differentes; 
que este he um Reyno, que mandou ao Gongresso Na
cional os seus representantes, e aquelles, que eram uma 
colônia, e que as suas queixas todas tinham por baze o 
naõ haverem esta prerogativa, isto he, o naõ serem repre
sentados na Assemblea Legislativa: oxalá que o Brazil 
estivesse nas mesmas circumstancias ; entaõ teríamos con
seguido tudo, concedendo-lhe o serem os seus povos 
aqui representados. Passou depois a fallar sobre os pro
cedimentos do Principe Real; e disse, que naõ lhe cons
tava ainda, que elle lhe tivesse prestado juramento, e que 
o escrevesse com seu próprio sangue; posto que isso pou
co valeria; porque elle o fez a seu Augusto Pay, e naõ 
o cumprio: notou quea politica dos Principes he diver
sa da dos outros homens, que os estimam em quanto 
lhes faz conta: observou, que o Soberano Congresso tem 
pretendido modificar os seus arrojos; porém que ha um 
juiz superior ao próprio Congresso, e sem ser o Eterno, 
que o ha de julgar imparcialmente, que he a Historia, o 
mundo e a opinião publica. Muitas outras observaçoens 
fez, e expoz, que saõ sabia como o Principe poderia lá vi-
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ver com os seus queridos tribunaes, sem ter meios com 
que lhe pague ; porém accrescentou, que se accaso se de
cidir, que fique lá, entaõ he justo, que de cá se lhe pro
porcionem. Finalmente, havendo discorrido muito so
bre differentes objectos, relativos ao regresso do Principe; 
que a sua opinião éra, que elle se effectuasse sem demora; 
que se arrependa, que obedeça aos decretos das Cortes, 
e âs determinaçoens de seu Augusto Pay; que assim 
será obedecido e amado, que se faça credor do Throno 
Portuguez de que he successor, e concluio, que, em 
1640, os Portuguezes levaram ao throno o Duque de Bra
gança, com certas condiçoens, que lhe impuzéram, e 
que, se n'um século menos illuminado assim se fez, naõ 
he de esperar, que hoje se naõ possa fazer o mesmo; 
que se determine por tanto a sua vinda, mas sem com
minaçaõ alguma; porque julgo muito forte esse procedi
mento. 

O Sr. Presidente saio, e o seu lugar foi substituido 
pelo Sr. Freire, actualmente Vice-Presidente, que deo a 
palavra ao Sr. Pinto da França: este illustre Deputado> 

tomando por thema do seu discurso, que o Brazil he uma 
continuação de Portugal, protestou pela uniaõ eterna 
dos dous Reynos , amaldiçoando aquelles, que se opuzes-
sem: enumerando os grandos feitos dos Portuguezes 
de ambos os hemispherios ; combatendo alguns argumen
tos, e approvando o parecer da Commissaõ, com o seu 
voto em separado, que no mesmo exarou. 

FaliouoSr. Lino Couttinho, combatendo primeiro os 
argumentos do Sr. Fernandes Thomaz, e depois o parecer 
por injusto, impolitico e parcial, o que fez com a sua eus 
tumada energia. 

O Sr. Presidente veio, quando o Sr. LinoCouttinho fal-
lava, tomar o 6cu lugar, e tendo este couchiulo o seu dis
curso, deo a palavra ao Sr. Marcos, que fallou sobre a se 
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gunda parte do parecer, combatendo-a com differentes ar
gumentos. 

O Sr. Miranda apoiou o parecer da Commissaõ, votan
do porém, em quanto á sua ultima parte, que o Principe 
devia regressar a Portugal, marcando-Ihe as Cortes um 
prazo certo para effectuar-se a sua vinda. 

Achando-se a matéria sufficientemente discutida, foi 
posta pelo Sr. Presidente â votação, offerecendo cada um 
dos artigos do parecer em separado, e se decidio na forma 
seguinte. 

Artigo i.° Que se diga ao Governo, que faça logo pro
ceder à installaçaõ de novas Junctas Administrativas, em 
conformidade do que se acha decretado, por este Sobe
rano Congresso, em todas as provincias do Brazil, aonde 
naõ se houver ainda cumprido o decreto de sua creaçaõ. 

Decidio-se, que sobre este artigo a votação naõ fosse 
nominal, e foi approvado na forma que se achava redigi
do. 

Artigo 2.° Que os membros da actual Juncta de S. Pau
lo, que assignâram a representação de 24 de Dezembro 
de 1821, sejam processados e julgados; e que igual pro
cedimento se tenha com o Bispo daquella Diocese, que 
assignou a representação úo 1.° de Janeiro de 1822, e com 
os quatro, que assignâram o discurso dirigido ao Principe 
Real, em 26 do mesmo mez, naõ sendo porém exeqüível 
sentença alguma condemnatoria, sem previa decisaõ das 
Cortes. 

Este artigo foi posto á votação por partes, e fôram ap-
provadas, menos a segunda, que propunha se mandasse 
formar culpa ao Bispo de S. Paulo. Procedeo-sc á cha
mada, dos Snrs. Deputados, em conseqüência de um requi
rimento do Sr. Guerreiro, e estavam presentes 100 depu
tados. 

Artigo 3.° Que se declaro expressamente, que contra 
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nenhuma outra pessoa se procederá, pelos factos mencio
nados no artigo precedente, para se pôr assim um termo 
aos receios, que custumam geralmente causar procedi
mentos criminaes, por motivos políticos. Foi approvado 
por 59 votos contra 58. 

Artigo 4.° Que o Governo faça logo proceder a informa
ção summaria do motivo porque os Deputados de Minas 
Geraes naõ tem vindo tomar assento nas Cortes, e da parte 
que a Juncta ou outra qualquer authoridade tem tido nes
ta falta, dando de tudo conta ás Cortes. Approvado, de
pois de breves reílexoens sobre a ordem. 

Artigo 5.° Que se faça effectiva a responsabilidade dos 
Ministros, ou Secretários de Estado do Rio-de-Janeiro, 
pelo decreto de 16 de Fevereiro do corrente anno, e pelos 
mais actos da sua administração. Approvado. 

Artigo 6." Que se discuta logo o projecto N.° 232, co
mo foi indicado pelo Snr. Deputado Vilella. Approva
do. 

Artigo 7." Que se continue a estada do Principe Real 
no Brazil, até a publicação do acto addicional, e que en
tretanto fique S. A. R. governando com sugeiçaõ âs Cor
tes, e a El Rey, as provincias, que actualmente governa e 
lhe obedecem, sendo os seus Ministros ou Secretários de 
Estado nomeados por El Rey, e todas as resoluçoens to
madas cm Conselho dos mesmos, e assignadas ou referen
dadas pelo Secretario de Estado da repartição competen
te, todas as decisoens e conrespondencia oflieial, ainda a 
que vier para as Cortes e para El Rey. 

A votação sobre este artigo deo lugar a algumas reíle
xoens, tendo-se resolvido, que se fizesse nominalmente, 
propondc-se, se o Principe Real deve conservar-se no 
Brazil ate* a publicação do acto addicional, se resolveo af-
íirmativanicnte, por (>' t votos contra 45. 

Offerecêram -se á votação as cláusulas, com que deve 



142 Miscellanea. 

ficar, e se approváram as propostas no artigo 7." pela Com
missaõ. 

Foi regeitado, em conseqüência das reílexoens dos Srs. 
Ferreira Borges, e Ribeiro de Andrada, o additamento do 
Sr. Borges Carneiro, para que se estranhassem ao Prin
cipe Real as expressoens, que dirigio contra as Cortes. 

Levantou-se a sessaõ ás cinco horas e três quartos da 
tarde. 

404a. Sessaõ. 2 de Julho. 

Segundo a ordem do dia-se examinou o parecer da 
Commissaõ especial dos Negócios Políticos do Brazil, 
de 18 de Março de 1822. (Veja-se o parecer no nosso N.° 
167, vol. XXVIII. p. 391.) 

Versou a discussão sobre o primeiro artigo do mesmo 
parecer; o qual foi aprovado sem discussão, em conse
qüência do que se venceo na sessaõ de hontem. 

Passando-se ao 2." artigo disse o Snr. GiraÕ: Snr- Pre
sidente, a minha opinião he um pouco singular, epor isso 
vou a dizella. O Rio-de-Janeiro apresenta o phenomeno 
mais extraordinário, que pode haver em politica, e vou 
provállo, para depois dar o meu voto. Ali acha-se um 
Principe, que desobedece ao Rey, e insulta e desobedece 
as Cortes; mas a pezar disto hontem se decidio, que fi
casse governando ; ali se ve um Conselho, que dizem ser 
consultivo; mas apparecem todos os dias leys, que saõ 
executadas, e põem-se o veto ás que fazem os legitimos 
representantes da Naçaõ!!! Naquella cidade embargam-
se os Deputados, que vinham para este Soberano Con
gresso, e diz-se que viva a Constituição: armam-se vasos 
de guerra, e quando Ia chegam os da Naçaõ, ou saõ cap
turados, ou se mettem debaixo das baterias: mas uniaõe 
mais uniaõ!!! Decide-se hontem, que haja Junctas Pro-
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vinciaes; mas que obedeçam ao Principe as que quizerem; 
e boje pretende-se que naõ haja nenhuma Juncta no mes
mo Rio-de-Janeiro, ou que se lhe marquem as suas attri
buiçoens, para ficar em harmonia com o Principe! Ora 
parece-me que tenho mostrado bastantes contradicçoens: 
naõ façamos mais; o meu voto he, que, para o Rio-de-
Janeiro se naõ determine cousa alguma, nem se faça nada; 
pois he indecoroso estar aqui a determinar uma cousa, e 
lá a fazerem outra: que faça o Principe o que quizer; 
visto que se lhe approva facilmente. 

Artigo 3.° Que se faça porém executar o decreto da 
abolição dos tribunaes simultânea, ou successivamente; 
segundo o seu entender, principalmente quanto á Juncta 
do Commercio, cuja immediata extincçaõ parece ter mais 
fortes inconvenientes. 

O Sr. Fernandes Thomas combateo o artigo dizendo, 
que naõ podia comprehender como éra compatível haver 
um Regente no Brazil, sem tribunaes consultivos, e ex
poz que o seu parecer éra, que uma vez que se havia de
cidido, que ficasse o Principe Real no Rio-de-Janeiro, 
era necessário que ali ficasse com decência, e com todo o 
apparato próprio do exercicio, que vai ter. 

O Sr. Serpa Machado disse, que pelo contrario a sua 
opinião éra, que o artigo fosse approvado, naõ só por ser 
incompatível a creaçaõ da Juncta com a continuação dos 
tribunaes; mas que, devendo cessar todos, tanto em Por
tugal como no Rio-de-Janeiro, logo que se publicasse a 
Constituição, éra necessário que o Principe Real, no espa
ço, que decorre até esse tempo, os vá diminuindo, com va
gar, a fim de se naõ abolirem todos junetos. 

Outros muitos Snrs. falláram sobre o objecto, e julgan
do-se 8uíTicientemente discutido foi approvado. 

Passou-seá discussão do 4." artigo do parecer: "Que 
se declare, que a Juncta da Fazenda das provincias do 
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Reyno do Brazil he subordinada á Juncta Provincial, e 
deve ser presidida por um dos membros desta Juncta." 

Depois de varias observaçoens foi o artigo posto a vo
tos, e sendo regeitado, se lhe substituio a emenda seguinte, 
proposta pelo Sr. Lino Couttinho. " Para que actualmen
te as Junctas Provinciaes tenham sobre as Junctas de Fa
zenda a mesma influencia, que dantes tinham os Capita
ens Generaes das provincias, sendo presidida porém por 
um dos membros da Juncta Provisional.'' Foi approvado. 

Artigo 5.° Que o Commandante da força armada déca
da uma das provincias fique subordinado á Juncta Provin
cial, da qual porém será membro nato, com voto tam 
somente na parte militar. 

O Sr. Bispo do Pará disse, que naõ achava razaõ para 
se limitar o voto do General só aos objectos da sua com
petência ; que naõ achava inconveniente algum em que 
tivesse voto em todos os negócios, antes lhe parecia, que, 
sendo admittido a ter parte em todas as deliberaçoens 
das Junctas, os Generaes das Armas se uniriam com seus 
collegas, e caminhariam com mais harmonia na grande 
tarefa, de que se achavam incumbidos. 

O Sr. Vilella se oppoz, mostrando, que os militares, 
só deviam governar os militares, e nunca intrometterem-
se nos negócios interiores; porém que, olhandoá matéria 
do artigo, elle ja tinha offerecido uma indicação, que foi 
mandada para esta Commissaõ, a qual a tomou em consi
deração em parte, porém omittio o resto, por isso se op-
puuha a que os Generaes tenham voto algum, pois que, 
sendo permanentes em seus postos, he muito superior a 
sua influencia sobre aquelles, que, sendo amoviveis,sâem 
da Juncta, e voltam á sugeiçaõ do mesmo General. 

O Sr. Moreira apresentou, sobre este objecto, uma re
presentação da Juncta do Pará, contra o Governador Joze 
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Maria de Moura, sendo porém chegada a hora ficou tudo 

adiado. 

4o.ia . Sessaõ. 3 de Julho. 

Segundo a ordem do dia, se tractou dos artigos adicionaes 

à Constituição, para serem applicados ao Reyno do Brazil. 

Principiou o debate pelo 8°. artigo, adiado de uma das an

tecedentes sessoens " Haverá dous Comgressos um no 

Reyno de Portugal e Algarves, e outro no Reyno do Bra

sil." 

O Sr. Giraõ abrio a discussão, dizendo : Sr. Presidente, 

declaro previamente, que eu me naõ sugeito a fallar re-

strictamente do artigo 1."; porque o 8o . tem com elle in

tima connexaõ, e j a um destes dias fui taxado de naõ lhe 

prestar a t t ençaõ; hoje pois o farei. E u j a na ultima ses

saõ, em que se tractou este negocio, manifestei a minha 

opinião, agora a ratificarei; porque as palavras saõ sons 

fugitivos, e mui ligeiras as impressoens, que deixam. Este 

artigo he inteiramente contrario ás bazes, e por isso inad

missível, eu vou provado. Art igo 16. " A naçaõ Portu

gueza he a uniaõ de todos os Portuguezes de ambos os he-

iniBphcrios. Art igo 27. As Cortes se reunirão uma ves 

cada unno, na capital do Reyno de Por tuga l ; em determi

nado dia." Ora a naçaõ Portugueza lie a uniaõ de todos 

os Portuguezes de ambos os hemispherios, e as Cortes de

vem reunir-se aqui nesta capital: isto está jurado por nós 

todos, e o Brazil o ju rou também, c mandou aqui os seus 

deputados. £ Como he possivel crear agora um novo Con

gresso no Brazil ? Se os Brazileiros naõ saõ fieis ao seu ju 

ramento, :>e buscam pretextos para o quebrarem, nunca 

observarão cousa alguma, nem se pôde contar com elles 

para nada. E u ja disse, que isto éra independência mas 

Vofc. X X I X . N . ' 170. T 
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carada, e com bem razaõ o disse, que naõ he outra cousa, 
fademos claro, e sem rodeios : esta independência he con
traria âs Bazes, nós naõ temos poderes para a sanccionar, 
nem o devemos fazer em caso algum. Agora, pelo que per
tence á tal segunda Câmara ; digo, que me admiro de tam 
celebre lembrança, que, à maneira de cometa infausto, prog-
nostigador de estragos e ruínas, nos apparecêo no principio 
da Constituição, e torna agora no fim: muito bem capaz 
de fazer secar a arvove da liberdade, até â sua ultima raiz, 
e de abalar pelos alicerces o edificio social. Eu naõ accuso a 
Commissaõ de nos apresentar aqui o pomo da discórdia; por
que talvez as suas intençoens fossem boas: naõ digo isto 
por lisonja, que he arma com que me naõ entendo; digo-o 
porque assim o penso. A Commissaõ mimoseou-nos com 
esta idea Americana; porem seus trages fazem-a muito es
trangeira para Portugal: be planta muito exótica, naõ 
serve para o nosso clima. Ha por cá bastantes Satrapas, 
que ja saborearam os regalos da legitimidade, e fictos os 
olhos servis na cruzes e nas fitas, ja escreviam a seus 
amigos, que haveria duas Câmaras, veto absoluto, e que era 
chegado o tempo de se amoldar tudo aos seos desejos. Ah ! 
tremam os perversos, que naõ havemos de voltar a traz, 
ha bastantes Portuguezes fieis ao um juramento, que saõ 
capazes de sustentar o que fizeram. As Bazes da nossa 
Constituição formam o pacto social, e servem já de arca de 
aliiança entre a Naçaõ e o Rey, todo aquelle (pie ousar 
lançar-lhe a maõ sacrilega, terá a sorte do impio Osas. 
("Apoiado. Apoiado.J Eu Snr. Presidente sempre fui 
philanthropico, mas quando considero que a minha pátria 
pôde voltar ás cadêas do despotismo, desejo antes nadar em 
lagos de sangue. Maldição eterna aos malvados, que pre
tendem por tortuosas vias levar-nos aos abismos de des
graças. Se tal intentarem, estejam certos, que as suas ca
beças haõ de servir de passadeiras. 

_ .u-
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O Sr. Borges Carneiro expoz, que, havendo cm outra 
sessaõ evitado o dar o seu parecer sobre o projecto, até de
pois tle se achar mais illustrado pela discussão, que sobre o 
mesmo houvesse, agora passava a fazello, dividindo a ma
téria do parecer em duas partes; a 1." do artigo Io ao 11"., 
quetractam da creaçaõ e attribuiçoens de duas Cortes, ou 
Congressos: e a 2 ' parte, desde o 12°- artigo até o final do 
parecer, que dizem respeito ao estabelicimento de um cen
tro de Poder Executivo no Brazil. Mostrou, em quanto á 
primeira parte, que o projecto suppunha, que éra útil have
rem umas Cortes em Portugal, para tractarem dos negócios 
interiores do mesmo Reyno, e outras para o mesmo effeito 
no Reyno do Brazil; e que as deisoens destes Congressos 
deviam ser invioláveis, em quanto naõ fossem oppostas á 
Constituição e ao bem do Reyno Unido; e que umas 
Cortes Geraes sanccionariam o mais, que fosse relativo 
aos dous Reynos em geral; idéa esta, que naõ podia ser 
admittida, por se haver ja regeitado, e a que as Bazes da 
Constituição formalmente se oppóem, quando no seu artigo 
27 mencionam, que devem haver umas únicas Cortes: e in
admissível a proposição de que ellas se devem ajunctar na 
capital no Reyno Luso Braziliense ; porque manifestamente 
se diz no mesmo artigo, que o devem ser na capital do 
Reyno de Portugal. O Rey deve assistir na abertura do 
Congresso, e â sua conclusão, e como o poderia fazer, naõ 
sendo as Cortes estabelecidas aonde o mesmo residir. As 
Bay.es fôram juradas, a ellas nos devemos cingir, salvo se 
quizcrmos dizer o mesmo que ja houve quem proferisse no 
Congresso, que o juramento naõ nos liga; porque foi obri
gado pt-la tropa, e so obriga, em quanto elle he a beneficio 
do indivíduo, que jura ; porém estes princípios saõ indignos 
de entrar no augusto recinto. Passou depois a fazer ver, 
que o procedimento dos Brazileiros éra de ingratos, poi? 
estando elles sugeitos ao açoute dos Capitaens Generaes, 

http://Bay.es
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jamais disseram cousa alguma; e hoje que se lhe dá a li
berdade, e que saõ admittidos em tudo aos mesmos direitos 
e prerogativas que os Portuguezes, levantam o colo e recai-
citram: que isto he dar a entender que querem de novo 
despotismo : observou a impossibilidade de se edificar uma 
cidade no Brazil, senaõ pelo decurso de muitos annos: 
quanto éra impracticavcl deixar á livre vontade dos povos 
dos estabelecimentos Portuguezes de Ásia e África o uni
rem-se ao Brazil, depois de haverem custado tanto sangue 
e dinheiro a Portugal, para naquelles paizes se manterem, e 
disse que tal idea éra suppôr, que a regeneração tinha 
posto os povos no seu primitivo estado da natureza; mos
trou, que os Brazileiros naõ podiam nem tinham direito a 
deixar de ser sujeitos á Dynastia da Casa de Bragança: 
expoz, que naõ havia inconveniente algum, em que os Bra
zileiros se unissem ás Cortes de Portugal, e tivessem a mesma 
Constituição politica: desfez os argumentos, que sobre este 
objecto se haviam proposto, fazendo conhecer, os meios, que 
se podiam adoptar, para que o incommodo dos represen
tantes fosse o menor possivel, sem que por isso se des
truísse a unidade proclamada, e jurada pelas Bazes da Con
stituição. Em quanto á segunda parte, propoz, que se 
podiam estabelecer no Brazil duas ou três delegaçoens do 
Poder Executivo, a fim de que os Brazileiros naõ fossem de 
forma alguma obrigados a recorrer a Portugal. 

O Sr. Fernandez Pinheiro mostrou, que as circumstancias, 
em que se tinha visto a Commissaõ, eram inteiramente no*«as 
e singulares, e que naõ se envergonhava de confessar, que 
tinha encontrado grandes embaraços, iguaes íiquelles, em 
que haviam laborado os grandes talentos da Assemblea 
Nacional de França em 1791 e 1792, quando havia tentado 
fazer uma Constituição para as suas colônias: que tambem 
como ella tinha consultado a legislação de Ingleterra sobre 
este objecto, e vio que o methodo ali adoptado éra o se-
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guinte. O Parlamento Inglez só faz todas as leys do regi
mento exterior,todas as concernentes ás relaçoens commer
ciaes, e seus meios do execução, e todas as que pertencem 
à defeza e acçaõ de poder nacional nas colônias; e pelo 
contrario as leys do regimen interior saõ feitas nas colônias 
lnglezas por Assembléas coloniaes, em cada uma dellas: 
estas leys saõ sanccionadas provisíonalmente pelos governa
dores dos lugares, e se executam por esta sancçaõ durante 
um anno, e saõ levadas immediatamente á sancçaõ do Rey 
de Ingleterra : por este modo as colônias lnglezas, relativa
mente á metrópole, tem dous characteres politicos; pura
mente sugeitos, quanto ás leys do regimen exterior; e saõ 
co-estados; quanto ás leys do regimen interior ; por que saõ 
feitas por elles, debaixo da simples sancçaõ do Bey. Que 
comtudo, entre o nosso systema constitucional e o de Ingla
terra haviam differenças marcadas, e que por isso deviam 
influir muito na vigoridade dos laços : que em Inglaterra o 
Rey éra o único administrador, tanto na Gram Bretanha 
propriamente tal, como nas colônias: pelo contrario no Bra
sil, as administraçoens interiores eram nomeadas pelos 
povos; por tanto na necessidade e no intuito de querer dar 
ao Brazil uma legislação local e provisória, conciliando-a 
com a outra necessidade, naõ menos importante, de unir o 
Reyno irmaõ por laços poderosos, tinha a Commissaõ attri
buido, como em Inglaterra, a ley do regimen exterior ao 
Congresso geral, em quanto ás leys do regimen interior o 
haviam deixado ao Congresso peculiar, e de se executarem 
provisoriamente com a sancçaõ do Regente, e sugeitárem 
essas mesmas leys a serem revistas e reformadas no Corpo 
Legislativo geral, antes da sancçaõ do Rey, e deste modo 
haviam dado ao Brazil; 1°. a incalculável vantagem de co
meçar suas leys «10 próprio local, e de serem provisoria
mente executadas 2o. chamar deputados Brazileiros para o 
Congresso Geral, uaõ só como um meio tlc formar mas 
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apertar um laço entre um e outro reyno, e reservou ao Con
gresso geral uma certa supremacia de rever as leys do regi
men interior, e os principios de justiça, em quanto as leys 
do regimem exterior eram exclusivas e immediatamente 
feitas pelo Congresso geral, em um e outro reyno, igual
mente representados em numero sufficiente para a dis
cussão : mostrou que tanto entre Snrs. Deputados, como 
entre pessoas assizadas, naõ havia faltado quem propu
zesse legislaturas particulares em cada provincia; mas 
que, reparando bem no risco de declinarem cedo em re
publicas confederadas, naõ faltando quem discesse, que 
nessa hypothese os povos exprimiam melhor a sua vontade, 
consistindo em que a verdadeira liberdade éra obrar por 
si mesmos, antes do que pelo orgaõ dos outros; a Com
missaõ se havia desviado quanto tinha podido desse perigo, 
naõ só por naõ encorrer no crime de lesa-Constituiçaõ, 
preparando outros meios, que naõ fossem os da uniaõ e 
estabilidade de uma monarchia constitucional, mas por 
que o mesmo reyno do Brazil nada ganharia na existência 
hypothetica desta forma do Governo; porque o enfra
queceria, em vez de concorrer para o seu augmento e 
prosperidade. 

O Sr. Soares de Azevedo disse, que os illustres Depu
tados, que tinham impugnado o presente projecto, tinham 
mostrado com toda a evidencia, que elle he inadmissível: 
Io. porque he opposto â principal base do systema con
stitucional representativo, adoptada e jurada pelos povos 
de ambos os hemispherios: 2o. porque elle he um aborto 
em politica, pretendendo formar um corpo com duas ca
beças : 3°. porque se se adoptasse este projecto, seria dar 
um passo gigantesco para a separação do Brazil, seria 
sanccionalla de facto e de direito, que elle nada diria sobre 
cada um destes objectos, pois rf conhecia, que os illus
tres Deputados que falláram neste sentido, nada tinham 
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deixado a desejar, e que por isso elle passaria a tocar 
outro objecto ainda naõ lembrado, e vinha a ser, que os 
illustres Deputados, que apresentaram aquelle projecto, 
naõ o podiam fazer nem tinham direito para isso. Mos
trou, que os Deputados saõ uns procuradores dos povos 
seus constituintes, que elles naõ tem outros poderes se
naõ aquelles, que lhes eram dados pelas suas procura
çoens; que, exceder estes poderes ou ir contra elles éra 
obrar nulla e illegitiniamente, mostrou que as procura
çoens dadas pelos povos, por exemplo da provincia de S. 
Paulo, aos seus deputados, diziam em formaes palavras, 
que lhes davam todos os poderes, para que com os mais 
deputados das Cortes da Naçaõ Portugueza possam pro
ceder á organização da Constituição politica desta Mo
narchia, " tomando por bazes fundamentaes as já feitas 
e juradas pelas Cortes de Lisboa." Que estava sobre a 
Meza um diploma original, que assim se exprimia, e que 
em conseqüência os illustres Deputados naõ tinham po
deres para propor artigos, que fossem oppostos ás Bazes 
da Constituição; mostrou, que o projecto proposto éra 
diametralmente opposto a muitas Bazes da Constituição, 
e concluio, que elle devia ser regeitado, e que a Commis
saõ apresentasse outro projecto; mas de tal maneira, que 
naõ se oppuzesse ás Bazes da Constituição, pois os seus 
poderes nesta parte fôram limitados pelos seus Consti
tuintes. 

O Sr. Sarmento expoz, que approvava parte da doutrina 
do projecto, e que naõ approvava outra parte. 

0 Sr. Lino Couttinho disse: Antes de entrar na ma
téria he preciso primeiro responder à diatribe, que o Sr. 
B. Carneiro acabou de fazer aos Brazileiros; porque 
nunca perde occasiaõ de nos açoitar; chamando-nos in
gratos e perjuros, por isso que no tempo do absoluto des
potismo havíamos ficado unidos e tranquillos, quando 
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agora, que se tem proclamado a liberdade, e que ha uma 
constituição fraternal, nós nos queremos revoltar, procu
rando a separação. Na Turquia, aonde se ensina, que a 
vontade do Sultaõ he a ley, e aonde tudo se practica nesta 
conformidade, o temem desde que nasce, embalado com 
similhante doutrina, vive e morre tranquillo em tam ab
surdo como iniquo systema: tal éra o Brazil, no tempo 
em que reynava o despotismo, prém nunca seus habi
tantes dormiam gostosos, como avança o honrado mem
bro, ao sum de suas cadêas, porque, como elle deve saber, 
ja por differentes vezes tentaram sacudir o jugo do des
potismo Portuguez; mas quando, tendo-se annunciado 
a liberdade igualdade e fraternidade nos vemos reduzidos 
a peior estado do que aquelle de que se havia saido, en
taõ Sr. Presidente he necessário reagir e luctar: e nem 
pense o honrado membro, que nós, como o indígena sel
vagem, queremos voltar ao estado da natureza, segundo 
acabou de dizer, rompendo todos os laços sociaes;e bas
tando por hora o que hei dicto, me tornarei ao artigo em 
questão. A sciencia da politica he uma sciencia inex-
acta, variável e precária, segundo as circumstancias, que 
de tempos a tempos se apresentam: o homem e sua con
ducta em sociedade formam o seu objecto, e por isso o 
legislador naõ pode ser útil e proveitoso, senaõ quando 
tem em vista a localidade, os climas, os hábitos, e as pre-
cisoens dos povos, para quem tem de legislar, e he por 
isso que os systemas políticos, bem como todo outro 
qualquer, saõ sempre factícios, artificiaes, e porque a 
natureza, na creaçaõ dos entes, naõ se sugeita a alguma 
escala, primitivamente instituida, e he por isso que naõ 
devemos estranhar a novidade do systema, que a Com
missaõ teve a honra de apresentar. Ninguém pôde du
vidar, que o Brazil e Portugal como dous Reynos diífe-
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rentes, e colocados em diversos emispherios, tem cousas e 
precisoens peculiares, e como dous Reynos unidos, for
mando, unia so naçaõ ten» negócios communs; posto 
isto, que cousa mais natural do que aquella contida no 
artigo; isto lie, que um Congresso particular em cada 
reyno, para tractar de seus negócios, e que haja outro ge
ral em Lisboa, composto de Deputados de ambos elles, 
para cuidarem dos interesses geraes e communs ás duas 
partes integrantes: naõ se pense que com isto ella vai 
atacar as bazes juradas, que determinam um só e único 
Congresso; porque, a fallar a verdade por este novo sys
tema também naõ ha senaõ um só, que he aquelle 
em que se tractam os negócios geraes do Reyno Uni
do, e para tirarmos todo e qualquer equivoco, que 
possa haver com a nomenclatura, chamemos embora a 
estas Cortes particulares Senados Legisladores, Collegios, 
Corporaçoens, &c ; porque o nome por si só nada influe; 
e nem se diga também, como disse um illustre membro, 
desgraçado do profano, que tocar a arca sancta da aliian
ça! nesta linguagem figurada julgo ver na Commissaõ o 
profano, que pretende modificar a Commissaõ, ou tocar 
na arca sancta : a comparação, Sr. Presidente, ainda que 
disparatada, merece alguma explicação, por isso que a 
Arca Sancta éra o precioso coffre, aonde, por assim dizer, 
existia mystcriosamente encerrada a Divindade dos He-
breos, a qual de facto existia, naõ podia ser tocada senaõ 
pelos Le vi tas : porem, pergunto eu <; existe ja a Cons
tituição Portugueza, ja a havemos jurado? ^ e por que 
será profana a Commissaõ que a quizer tocar, visto que 
ella ainda pode soffrer algumas modificacoens, segundo o 
bem gcial da Naçaõ o exigir ? Resta-me ainda alguns 
iucovfciiientes, que apresenta o novo plano emittido pelo 
Sr. Sarmento, para substituir o da Commissaõ, que elle 

Vm.. XXIX. N." 17". " 
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julga ser quasi o mesmo com differentes expressoens, e 
donde, segundo meu ver, nasce grande duvida de ser ad
mittido pelo Soberano Congresso. O plano da Commis
saõ e o do Sr. Sarmento, saõ diversos na essência, por 
isso que elle assignada duas Cortes unicamente, umas no 
Brazil outras em Portugal, sem haver como no da Com
missaõ um Congresso Geral, para decidir os negócios com
muns da Monarchia, o que existindo, com tudo, diz o Sr. 
Sarmento, se deve entaõ mandar chamar deputados ao 
Brazil para virem a Lisboa, decidirem comas Cortes ahi 
estabelecidas certos negócios geraes, e no fim dos quaes 
se devem de novo retirar. ^Como em tam longa 
distancia se pôde assim fazer ? £ Como a declaração de 
uma guerra, o tractado de uma paz ou de commercio, e 
que deveser logo decidido, se pode com facilidade e bre
vidade ajunctar os Deputados do vasto Continente do 
Brazil ? E de mais i naõ apparecem a cada passo inci
dentes, que pertencem a esta elasse de negócios, e que 
devem ter prompta resolução ? O systema do honrado 
membro, ainda que organizado segundo os interesses 
do Brazil, com tudo naõ pôde ser posto em execução, 
pelos incovenientes apontados. Resumindo pois o meu 
discurso, digo, que a matéria do artigo naõ he nova; por
que mesmo foi proposta pelas Cortes Hespanholas ás 
suas Américas; naõ he contraria ás Bazes juradas; por
que na realidade naõ ha senaõ um Congresso geral; e 
naõ ataca a Constituição, que naõ está jurada e publica
da, podendo ainda soffrer todas as mudanças, que o bem 
publico exigir. 

O Sr. Ariaga combatco o projecto, por ser impolitico, 
e contrario ao systema adoptado pela Naçaõ. 

O Sr. F. Borges disse; Andiantada a discussão do pro
jecto da Constituição da Monarchia Portugueza, esta
belecidas previamente as suas Bazes, sanecionadas e ju
radas, como seria necessário addit á Carta, em cousas pe« 
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culiares ao Brazil, estabeleceo-se uma Commissaõ, e foi 
pelo Congresso encarregada de redigir os artigos addicio-
naes, que julgasse a bem. A Commissaõ apresentou o 
projecto, que temos em discussão. Este projecto contém 
três partes. Na l.il até o artigo 11 tracta do poder Le
gislativo ; desde o 12 até o l."í, do Executivo: e em fim 
de uma parte do Judicial. Tem se tractado somente do 
Legislativo: e assim me limitarei a tractar deste, guar-
dando-me para fadai dos mais em lugai piopiio. Os 
artigos a que Commissaõ chama addicionaes, até o 
§11, naõ podem nem admittir-se á discussão; porque 
a Commissaõ naõ desempenhou o que lhe fôra recom-
tnendado. A commissaõ naõ apresenta artigos addicio
naes; estes que offerta saõ contrários, contradictorios, op-
postos ao sanccionadoejurado ; e por conseqüência inad
missíveis. Eis o que resta, e he, me parece, fácil de de
monstrar. Jurou-se, que a representação nacional seria 
uma, que as Cortes seriam só umas,e que só teriam lu
gar na capital, he artigo 27 das Bazes. Estes artigos 
querem Cortes no Brazil, Cortes cm Portugal, e umas 
terceiras Cortes, tiradas do centro daquellus duas, isto nin
guém dirá que naõ he o contrario do que juramos. Logo 
repugna a sua iitlmissaõ, ou he forçoso, que sejamos per-
juros. £ Como pôde conceber-se unidade de legislar em 
corpos desunidos e distinetos? He verdade, que, no re
latório da Commissaõ, se fada em unidade inteira: para 
aqui abraço eu a reflexão do illustre Deputado o Sr. Ar-
riaga, e repito, que eu naõ conheço unidade partida, e 
com tudo unidade. Este projecto, no meu modo de 
pensar, naõ importa nada menos do que authorizaçaõ 
do Congresso, na desunião do I ley no Unido. Outros 
saõ os meus princípios : os povos, que me constituíram 
representante seu, naõ me deram authoridade para eu 
consentir un desmembraçaõ do território Portuguez: eu 
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pois naõ cederei nem de uma rocha da mais pequena 
das Berlengas. Fiel a meu juramento, menos consentirei, 
que se altere uma só cousa das que formam as Bazes da 
nossa Constituição politiea. O nobre membro, que pri
meiro firmou este projecto, acaba de apoiado, lembrando 
1.° a paridade das colônias lnglezas: 2.° a necessidade 
de conhecimentos locaes, para fazer leys profícuas aos 
povos. Quanto às colônias lnglezas. Deus livre aos Bra
zileiros de um governo igual, se he que a paridade pôde 
por qualquer modo proceder com o que ha tantos annos 
naõ he colônia, Pelo que respeita aos conhecimentos 
locaes, he este um argumento especioso, repetido no pre
âmbulo do projecto, e cujo absurdo he fácil de mostrar. 
I Por ventura naõ estamos aqui representantes de todas 
as províncias? <: Naõ ha em conseqüência aqui conhe
cimentos locaes de todas ellas ? Se isto procedesse, se-
guir-se-hia, que nós estando em Lisboa apenas poderia-
mos legislar para Lisboa, e que éra pelo menos neces
sário um Congresso em cada Província. Outro illustre 
preopinante ponderou, que cumpria naõ perder um só 
meio de harmonia e conciliação, que ovoto da Commis
saõ éra o voto geral do Brazil, e que elle naõ considerava 
o projecto opposto ás Bazes, nem achava aqui sombra 
de duas câmaras. Naõ posso descubrir meio deconcila-
çaõ, em authorizar uma desmembraçaõ da Monarchia; e 
ja disse, que naõ tenho poderes para acquiescer a isso. 
Pelo que toca a dizer, que he voto geral do Brazileiros, 
eu nego a sua asserçaõ; cumpre-lhe provada. Norelata-
rio chama-se voto geral a representação do Rio-de-Janei
ro, as expressoens do Vice-Presideute do Governo de 
Minas Geraes, e das Cartas da Juncta de Pernambuco. 
Ninguém chamará sem erro a isto voto geral da Naçaõ. 

O projecto contém sem duvida o estabelecimento de 
duas Câmaras Legislativas e desiguaes: basta ler os artigos 
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6 c 7, para isto he conhecer. ; E quem admitirá hoje 
tal doutrina, a par das Bazes juradas ? E demais, entran
do na analyze do artigo 8, vernos um Congresso de 50 
membros, tirados dos dous Congressos de Portugal e Bra
sil. O projecto naõ diz como seraõ tirados. Eu com 
tudo vejo, qne os membros do Congresso do Brazil só 
legislarão sobre o regime interior do Brazil, e os de 
de Portugal em Portugal : eis aqui seus únicosattributos: 
agora os 50 tirados d* ambos legislarão sobre tudo, e 
ainda sobre as leys de cada um dosCongressozinhos (que 
na verdade naõ sei como chamar-lhe). Daqui se segue, 
que os poucos tirados dos muitos vem a ter outros e 
maiores poderes, do que esses de quem derivam: o de
legado terá maior poder que o delegante. O absurdo he 
patente. E a representação nacional única ; aonde fica
rá? Resumindo as minhas ideas, e em conclusão digo, 
que os artigos addicionaes na parte legislativa naõ po
dem sequer ser admittidos á votação- Guardemos a uni
dade da reprcsi utaçaõ nacional, e do poder legislativo; 
he porém justo, que alarguemos as attribuiçoens do Exe
cutivo, e que os povos Brazileiros tenham mais recursos: 
nesta parte eu lhes concederei as pensoens-, que quizerem 
e conviérem : quando disso tractarmos darei o meu voto, 
e acquiescerei de boamente, porém ser perjuro ou con
sentirem que se retalhe a unidade do Poder Legislativo 
isso nunca. 

O Si. Moura mostrou, que ninguém éra mais amante 
da uniaõ do que elle, e que havendo todos os Snrs. De
putados dicto o mesmo, só discordavam nos meios de se 
obter a conciliação. Perguntou, se o projecto éra o sym-
°olo da uniaõ entre Portugal e o Brazil: e disse, que se 
o éra, elle naõ duvidaria subscrever a sua sancçaõ, assim 
como julgava, que nesse caso o fariam todos os Snrs. De
putados; porém que, como conhecia, que o meio, que se 
apontava, naõ éra o que conciliaria a uniaõ dos dous rey-
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nos, por isso os combatia, e passaria a mostrar, que tal 
projecto ia a derribar o pacto social, e faria a desgraça de 
todo o Reyno Unido: fez entaõ ver, que todos tinham 
jurado que haveria um único Congresso, cujos represen
tantes se uniriam em um único lugar; que havia jurado 
manter a unidade do Rey e do Império, objectos estes a 
que o parecer se oppunha : Io . porque estabelecia duas 
representaçoens: 2o. porque creáva uma nova Câmara: 
3o. porque determinava que o successor da Coroa, havia 
exercer sempre no Brazil a delegação do Poder Executivo* 
expoz, que nada poderia fazer persuadido, que dous 
Congressos, estabelecidos em differentes partes da Mo
narchia, formassem a unidade da representação nacional, 
e que ha vendo-se jurado a unidade de representar e votar, 
elle se partia ao meio, quando se queriam dous Congres
sos ; e, além da contrariedade manifesta, em que existia, 
havia outra que éra, o naõ servir isto de utilidade aos 
povos: mostrou, que os inconvenientes, que se aponta
vam, para existir um só Congresso, eram o incommodo 
de alguns dos Deputados, que viriam do Brazil; e obser
vou, que se os Brazileiros naõ podiam fazer este sacrifício 
por dous annos, que tanto durava cada legislatura, débil 
seria o fio da uniaõ, que se pretendia formar : passou de
pois a demontrar, que éra preciso porém facilitar as dele-
gaçoens do Poder Executivo, a fim de aliviar os povos do 
Brazil de todos os pezos, e incommodos, e notou, que 
tudo quanto a este respeito appresentassem os Deputa
dos do Brazil, seria logo approvado pelos da Europa, 
expoz, que, pelo incommodo de 80 indivíduos, naõ se 
devia ja ir transtornar tudo o que se havia feito. Trac
tou depois das duas Câmaras, mostrando, que, a pezar de 
se dizer, que eram sufficientes entre si, por serem diffe
rentes os elementos de que haviam ser compostas, com 
tudo tinha a segunda Câmara um fim único, qual éra o de 
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revisar: que haveria talvez quem dissesse, que nisto naõ 
existia mal algum ; poièm que elle diria, que tal idea naõ 
tinha lugar, por se achar ja totalmente desprezada. Fal
lou da natureza de uma segunda Câmara, fazendo ver que 
ella éra conservadora, e que ou havia de ser composta de 
membros tirados da Nobreza, ou nomeados pelo povo: 
que a 1*. classe éra pouco própria para fazer conservar e 
sustentar o systema constitucional, e só lhe servia de 
estorvo em sua marcha ; que, sendo popular, teria a pri
meira a mesma natureza, que a segunda, e sô serviria de 
astrazar os trabalhos de unia e de outra; e concluio, que 
tal principio naõ devia nem podia ser admittido. Passou 
ao 3o. ponto, e observou, que o parecer se oppunha á uni
dade do Rey e do Império; porque o ameaçava com a 
sua desunião; pois o objecto do systema da facciosa 
Juncta de S. Paulo e seus collegas, éra o de se conservar 
o Principe no Brazil, até a morte de seu pay, a fim de 
entaõ se mudar para ali a sede da Monarchia, e tornar 
inútil por este modo tudo quanto até entaõ se fizesse; e 
com similhante condição nenhum Portuguez podia sub
screver á uniaõ. A sede da Monarchia he em Portugal, 
e se o Principe naõ vier para ella, o Soberano Congresso 
deve dar providencias sobre tal objecto : disse, que deste 
plano dos Paulistas, e do club de S. Paulo, he que nas_ 
ciam todos os germes da anarchia, e das ideas, que tem 
espalhado, he que se ha de seguir a desunião, e a subver
são do Império; porque nunca poderemos digirir a idea 
de que possamos vir a ser um dia a colônia de um paiz, 
que sustentamos com nossas vidas e sangues: disse entaõ, 
quea Commissaõ podia formar um plano, que fizesse des
envolver na America de tal maneira o Poder Executivo, 
quenaõfosse preciso aos Brazileiros o recorrera Portugal, 
que esperassem seus habitantes quatro annos pelos resul
tados da Constituição, e q u e entaõ, se os deputados jul-
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gassem, que deviam alterada, o fizessem, poiém que por 
hora naõ se devia tocar neste paládio da liberdade. 

O Sr- Vilella fallou em defeza do parecer da Commis
saõ, o qual foi combatido depois pelos Snrs. Soares Fran
co e Miranda, e a final, sendo chegada a hora da prolon-
gaçaõ ficou a matéria adiada. 

406.a Sessaõ 4 de Julho. 

Segundo a ordem do dia, continuou a discussão adiada 
da sessaõ precedente, e começou o Sr. Moniz Tavares 
dizendo, que naõ éra regeílando in limine projectos desta 
natureza, nem argumentando com declamaçoens fortes, e 
injuriosas, que se podia conseguir cousa alguma: decla
maçoens injuriosas só produziam ódio ou desprezo, c 
ódio nunca unio, dividio sempre; por cujo motivo naõ 
imitaria nesta parte, a quem hontem assim practicou. 
Disse, que conhecia quam melindrosa éra a matéria de 
que se tractava, pois naõ se tractava menos que da parte 
principal da Monarchia Portugueza: parte, que, por sua 
situação local, sua vasta extensão, usos e custumes pecu
liares de seus habitantes, demandava uma attençaõ mui
tíssimo peculiar: tractava-se de fazer eternos os laços, 
que haviam unir o Brazil a Portugal, pátria mãy, que 
tendo até agora maltractado o melhor de seus filhos, ti
nha excitado desconfiança naõ pequena; tractava-se final
mente de fazer cair por terra as terríveis armas dos ini
migos da ordem, que, aproveitando-se da desconfiança 
dos Brazileiros, pertendiam talvez arrastados a fins parti
culares, que ambicionavam em seus projectos. Disse 
mais, que elle, como naõ duvidava das benéficas inten
çoens do Soberano Congresso, passaria a expor em pu
blico, o que ja na Commissaõ tinha dicto; isto he, que 
votava em favor do artigo As razoens, que apresentou 
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fôram as seguintes: I". íér vez, que as leys, geralmente 
fadando, só érani estabelecidas ou para prevenir um mal 
iminente, ou paia empecer a destruir um ja existente,que 
em ambos ninguém lhe podia assegurar, que partissem 
esses saudáveis eflèitos das leys sanceionadas ao Con
gresso do Portugal, leys que dissessem respeito ao Brazil, 
leys dimanadas de um Congresso, aonde por sua natureza 
saõ morosas todas as deliberaçoens, leys applicaveis a um 
paiz na distancia de duas mil léguas, aonde para lá che
garem éra preciso a dependência dos elementos muitas 
vezes enfurecidos Reforçou este argumento, pergun
tando aos illustres deputados de Portugal, que franca
mente lhe dissessem, que amarguras naõ sofferiam, vendo 
o seu paiz reduzido ao estado, em que se achava o Brazil, 
e quanto naõ trabalhariam por conseguir isto, que hoje 
por incidente da fortuna se achavam possuindo: 2.° mos
trou, que com um patriotismo extremoso naõ se podia 
contar sempre, que a experiência mostrava, que os verda
deiros patriotas eram bem raros ; que os sacrifícios cus
tavam, por isso que se achavam em continua opposiçaõ 
com o lisongerio egoísmo, e que isto posto, como se podia 
esperar que em dous annos viessem do Brazil 70 a 80 de
putados, quasi todos ricos proprietários, homens ligados 
a grandes familias? Que adniittir-se éra admittir-se a 
maior de todas as chiméras, mormente se se attendiam 
os riscos e incommodos da viagem. Que quando assim 
faltava naõ pretendia nodear pessoa alguma, que fadava 
cm geral, e ja com a observação do que agora mesmo 
*ia practicar-se, pois grande parte dos illustres deputados 
do Brazil se achavam eleitos, e naõ pretendiam vir, e que 
IIH parecia, que se perguntasse aos Snrs. Deputados de 
Portugal, se postos cm iguaes circumstancias, voluntaria
mente se sugcit-.triain a tam penosas viagens; sendo sin-

Voi. X X I X . N. 170. x 
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ceros haviam confessar-lhe, que naõ. 3". Argumentou 
mostrando as grandes ventagens, que resultavam da con
cessão voluntária de um bem; disse, que a gratidão naõ 
he virtude desconhecida dos Brazileiros, antes mni piai;. 
ticada, que o Soberano Congresso, annuindo aos votos dos 
Brazileiros, podia contar com uma uniaõ certíssima, por 
isso que os ambiciosos naõ teriam mais artifícios com que 
fascinados, nem elles mais a desejar. Concluio refutando 
os argumentos da sessaõ passada, em quanto a dizer-se, 
que eram perjuros, e sacrilegos os que votavam pelo pro
jecto; que elle, fiel ao seu juramento, nada haveria, que 
o fizesse retroceder, e que nada encontrando no primeiro 
artigo, que se oppuzesse ás Bazes, votava em seu favor. 

O Sr. Castello Branco mostrou em um longo discurso, 
que o projecto devia ter sido regeitado in limine; que 
éra diametralmente oppostoà doutrina das Bazes da Cons
tituição, e fez ver com a maior energia,qual foi o espirito 
dos redactores do artigo 21. (disseque talvez lhe pudesse 
chamar seu filho único) das mesmas: fallou largamente e 
terminou votando contra o artigo. 

O Sr. Guerriero notou, que seria quasi impossível, de
pois de três dias de discussão dizer-se alguma cousa nova, 
sobre o objecto em discussão; porem que, a pezar de 
tudo passava a discorrer sobre elle, expondo as suas 
idéas: observou, que alguns dos Snrs. que falláram, se 
tem admirado de que o presente projecto fosse admittido 
á discussão, mas accrescentou, que a admiração teria 
sido, se a Assemblea o houvesse regeitado in limine; 
porque, além de ser oflerecido por uma Commissaõ, que 
sobre sua matéria meditou, fôra sobre elle ouvida a maior 
parte dos Snrs. Deputados do Brazil; eque portanto seria 
indecoroso o regeitar-se, sem que tivesse precedido dis
cussão alguma. Ponderou, que nao tinha duvida em que 
se concedesse ao Brazil tudo quanto fosse conducenteao 
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o elevou á cathegoria de Reyno; notando, que mesmo 
entaõ, a pezar de ter em si o centro do Governo, todavia 
éra governado colonialmente, por ser dividido em provin
cias, mui distantes umas das outras: ponderou o quanto 
lhe falta ainda para ser possuido daquelle espirito nacio
nal, de que necessita, para se tornar independente, e 
notou, que a sua pouca industria, a sua civilização e in
strucçaõ, por falta de Universidade e escholas, que até 
agora tem tido, e que finalmente a sua povoaçaõ naõ tem 
chegado ainda aquelle auge, que he necessário para se 
constituir naçaõ.- muitas e muitas outras differentes ob
servaçoens fez sobre este objecto, e entrando em matéria 
observou, que o Poder Executivo he por sua natureza 
delegavel. (O Sr. Presidente disse, que fadasse sobre a 
primeira parte do artigo somente). O illustre orador re
spondeo, que se persuadia, que naõ estava fôra da ordem, 
que se accaso trouxesse escripto o seu discurso, naõ du
vidaria sugeitallo á censura previa do Congresso, para 
decidir, se devia ou naõ continuar; mas que, fadando 
de improviso sobre os principios, que adoptou, o naõ 
pôde fazer, cingindo-se â vontade da Assemblea. A As
semblea por acclamaçaõ resolveo, que continuasse, e o 
illustre Deputado progredio observando, que o Poder Ex
ecutivo he por sua natureza delegavel ; porém que o Cor
po Legislativo naõ o he ; porque, sendo a ley a vontade 
geral da naçaõ expressa por seus representantes, he ne
cessário para ella se fazer, que todos estejam reunidos 
em um centro commum ; continuou asseverando, que a 
idéa de dous Congressos parciaes e um geral, até chegava 
a ser, além de opposta ao systema constitucional, contra
ria aos interesses do Brazil, extravagante e absurda, e para 
provar esta proposição mui delicadamente mostrou, que 
este Congresso geral teria ainda muito menos poder do 
que o Corpo Executivo, principalmente na sancçaõ das 
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leys. Tendo assim opiniado, passou a reponder aos argu
mentos do Sr. Monis Tavarez, respectivamente aos obstá
culos, que expoz, em quanto aos incommodos, que pode
rem ter os Deputados do Brazil, em terem que vir a Por
tugal de dous cm dous annos, e serem privados de difler-
entes commodidades e mantença; finalmente asseverou, 
que o bem da naçaõ prefere a tudo, e tendo offerecido 
muitas outras reílexoens á consideração do Soberano Con
gresso, terminou votando contra o projecto. 

O Sr. Carmêlo Fortes combateo o artigo, cora o funda
mento de ser contrario ás Bazes, opposto aos interesses do 
Brazil, e absolutamente o inverso do que os povos daquelle 
Reyno desejam, o que evidentemente se mostra pela 
forma das procuraçoens, que os povos entregaram, e em 
que especificadamenle se diz, que haõ de fazer uma con
stituição liberal, e conforme âs Bazes para ella estabeleci
das, que saõ as que toda a Naçaõ jurou ; e concluio, que 
sendo-lhe contrario o artigo, seguia-se, que éra também 
contrario á sua vontade e determinação, e que por esta, 
e por outras razoens, que expoz, votava â face do Con-
greso e da Naçaõ contra a doutrina expendida na pri
meira parte do artigo. 

O Sr. Trigoso, tendo exposto o estado em que a questão 
se achava, disse, que o Congresso estava chegado ao pon
to de lhe ser mais conveniente empregar argumentos per-
suasivos, para convencer os Snrs. Deputados do Brazil, 
do que outros quaesquer, para demonstrar, que naõ só 
o artigo em discussão mas os primeiros 11 do projecto, 
naõ devem de 6oite alguma passar: observou, que a ma
téria se tem combatido com as mais fortes e pondeiosas 
razoens, sendo entre ellas o argumento capital, o das Ba
zes da Constituição juradas, e publicadas por toda a Na
çaõ: tendo sobre estes principios discorrido, terminou a 
primeira parte do seu discurso, dizendo, que passava ad i -
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rigir-se aos Snrs. Deputados do Brazil, empregando os 
argumentos de convicção; eque tinha que sentir, que 
naõ fossem expostos por um eloqüente orador, a fim de 
poderem, produzir o effeito, que elle desejava.* mostrou 
entaõ, que sabendo os Snrs. Deputados do Brazil, que 
os principios estabelicidos no projecto saõ contrários á 
doutrina das Bazes, e que esta naõ pôde soffrer alteração, 
em quanto naõ passarem quatro annos; deveriam ter 
poupado ao Congresso o discutidos, naõ lhos havendo 
apresentado: para corroborar esta opinião produzio os 
mais terminantes argumentos: depois mostrou cm se
gundo lugar, que adoptando as Cortes o artigo em ques
tão, dariam aos povos o mais terrível exemplo de incon
stância, em legislação constitucional, obrigando-os a fa
zerem má opinião de sens representantes, sem attende-
rem com justiça a mais razaõ alguma : passou em terceiro 
lugar a defender, que approvaudo-se o artigo, se daria á 
naçaõ o tristíssimo exemplo, de que eram os seus repre
sentantes os primeiros, que infringiam a Constituição, 
exemplo em todos os tempos o mais perigoso: continuou 
fazendo muitas e mui differentes observaçoens, sobre estes 
três pontos, e disse, que éra com ellas, que desejava per
suadir os seus illustres collegas, os Snrs. Deputados do 
Brazil, e que desejaria ser por elles muito bem enten
dido: expoz entaõ, que de ordinário, quando faliam no 
Brazil dam sempre a entender, (guiados pelo amor da 
pátria e sempre de boa fé) que o Congresso pretende 
reduzir aquelle Reyno a colônia, e que disto se segue 
que os povos do Brazil assim injustamente o accredi-
tam; que desejava naõ ouvir mais similhantes ideas; 
porque podem produzir nos Deputados de Portugal a 
lembrança, que o Brazil nada quer, senaõ a sua separa
ção, e que espalhando-se pelos povos da Europa esta 
idéa elles a accreditem, e seguirem-se funestos resulta-
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tados. Tendo exposto outros argumentos concluio vo
tando, contra os 11 primeiros artigos do projecto. 

Seguiram-se os Snrs. Arraujo e Lima, e Costa de Agui
ar, que defenderam a doutrina do artigo com differen
tes razoens, e contrariaram o artigo os Snrs. Macedo 
Vaz-Vehlo e Peixoto. Julgando-se a matéria discutida 
se resolveo, que se tomassem os votos nominaes, para se 
decidir sobre os primeiros 11 artigos. Observou o Sr. 
Segurado, que se adiasse por estarem auzentes vários 
dos Snrs. Deputados authores do projecto; outros disse
ram que naõ; houve alguma alteracaçaõ, em que disse o 
Snr. B. Carneiro, que isto éra duvidar de tudo, e " duvide
mos também se estamos aqui." O Sr. Guerreiro replicou, 
que isto éra insultar o Congresso, e por fim resolveo-se, 
65 votos, contra 22, que se naõ puzessem á votação os 
primeiros 11 artigos do projecto. 

407.* Sessaõ. 5 de Julho. 
Segundo a ordem do dia se tractou do projecto das di

visoens eleitoraes, approvando-se o projecto apresentado 
pelo Snr. Franzini; e calculando-se 20' divisoens eleito-
toraes: 102 deputados ; 191 eoticellos, e 3:0CX>.900 ha
bitantes: que junetos aos 12.500 religiosos dá o total 
da povoaçaõ do Reyno de Portugal 3:Oiy.40O indiví

duos. 

Passou-se á segunda parte do projecto de artigos addi-
cionaes á Constituição adiados de hontem ; a lendo-se o 
artigo 12,0 Snr. Serpa Machado disse que este artigo 12, 
propunha, que no Brazil se estabeleça uma delegação do 
poder executivo; porem que observava, que a doutrina 
de toda a referida segunda parte, se podia reduzir á se
guinte proposição: se ha de haver uma ou mais delega-
çoens do Podei Executivo no Biazil, e se esta delegação 
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deve ser conferida ao successor presumptivo do throno, 
ou a alguma outra pessoa da familia Real:'' que se con
forma com o artigo, em quanto ao estabelicimento de 
uma delegação do Poder Executivo no Brazil; porque 
naõ encontra impossibilidade alguma na sua existência: 
accrescentou, que naõ convinha toda a via, em que fosse 
uma só; premeiramente porque julga, que naõ satisfaz o 
fim, que a Gommissaõ e os Brazileiros todos tem em vista; 
por quanto elles desejam somente ter todas as commodi-
dades e recursos no seu próprio paiz, e naõ lhe ser neces
sário ter que mendigar em remotas províncias o prompto 
remédio aos seus males e precisoens; que lariçando-se os 
olhos sobre a carta daquelle Reyno se deduz immediata
mente a necessidade da divisão, que acabava de expor; 
isto he, que haja mais de um centro: em segundo lugar 
notou, que a delegação, de que tracta, deve ser revestida 
das mais amplas attribuiçoens, e dando-se esta a um ho
mem só, pode esquerer-se do seu dever e abusar da au
thoridade, que lhe for conferida: mostrou, que o herdeiro 
presumptivo da coroa deve estar juncto ao Rey, que ef-
fectivamente governe, para se prevenir, que naõ aconteça 
o interregno, sempre ou quasi sempre fatal aos povos, 
observou os perigos, que uma regência tias com sigo, e 
os horrorosos males, que ella accarreta a poz de si: que 
além de todas as ponderadas razoens também se deve to
mar em conta os sentimentos do coração humano, o qual 
se identifica muitas vezes com os custumes e pessoas do 
paiz, aonde tem residido longo tempo, e que produz isto 
effeitos tam poderosos, que se por ventura circumstancias 
imperiosas obrigam á separação, he custoso romper 
aquelles laços, e naõ esquece facilmente o afferro, em que 
se encontra. Muito discorreo o illustre orador sobre este 
assumpto, ponderando muitas razoens, e a final expoz os 
perigos, que podem resultar, de se confiar a uma pessoa 
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de tam alta jerarchia o Governo de um tam vastíssimo 
território, o qual offerece belezas, encantos, e interesses 
os mais consideráveis : observou depois, que também naõ 
éra prudeute o conferir-se-lfie; o que mostrou com diver
sas razoens. Concluio dizendo, que sendo de parecer, 
que se decrete a delegação, naõ approva o projecto da 
Commissaõ, e que se lembrava, que para o substituir 
vihto que o Governo he composto de civil, militar e judi
ciário, que destes três elementos se forme uni corpo, dan-
do-llie certas attribuiçoens, porém limitadas de uin modo 
tal, que naõ se possam exceder. 

U Sr. B. Carneiro disse, que se a delegação do Poder 
Legislativo separava de nos o Brazil e decretava a sua se
paração, a delegação do Poder Executivo tendia a unillo 
e só tende ao bem estar dos Brazileiros : mostrou a neces
sidade de haver uma unidade de Governo, e expoz os 
meios por que se podia fazer a delegação, e os bens que 
levava ao Brazil; sustentou, que ella naõ destróe em 
cousa alguma a unidade dos dous Impérios, e havendo 
feito muitas observaçoens a este respeito, passou a tractar 
do objecto em questão: expoz differentes argumentos 
para mostrar, que a doutrina do artigo, em quanto ao de-
leiminar, que haja uma delegação somente, naõ pôde ter 
lugar; observou, que pelo menos saõ necessárias três, e 
sustentou, que o eslabelicimento de uma só no Rio-de-
Janeiro, como se collige da letra do projecto, em vez de 
ser uni beneficio para os povos do Brazil, seria pelo con
trario fazer-lhe mal: defendeo, que a outra idea offereci-
da pelu Commissaõ, de recairá delegação do Poder Ex_ 
teutivo no Successor da Coroa, éra gigantesca, e que pa
rece trazer com sigo a de estabelecer a sede da Monar
chia no Brazil; ponderou todas as razoens, em que se 
fundava para assim opinar: defendeo, que até pelo artigo 
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27 cia Bazes se mostra, que tal proposição naõ tem ca. 
bimento, e que até se persuade, que naõ tem lugar a vota
ção: igualmente sustentou, que também naõ devia dele
gar-se no Infante, porque a Casado Infantado foi creada 
para sustentar o fiador da Coroa ^e como he possivel 
entaõ, que este exista 2000 léguas distantes do reynante? 
Expoz muitos outros embaraços, que se oppóem, a que 
a delegação do Poder Executivo esteja em qualquer das 
Pessoas da Casa Real, e entre elles o de nap ser inviolável 
senaõ o Rey. Concluio offerecendo uma emenda, para 
substituir o artigo do projecto. 

O Sr. Sarmento notou, que fôra elle o primeiro, que 
fallou na celebre sessaõ de í) de Fevereiro, n'uma delega-
gaçaõ do Poder Executivo, que tsta idéa dera occasiaõ 
a um debate de três dias, e que entaõ nao previa os sue
cessos de hoje; que se entaõ sustentou aquella opinião» 
hoje com muito maiores motivos o fazia: passou entaõ 
a fallar das circumstancias actuaes do território Brazilico! 
mostrou, -que elle confina presentemente com uma forte 
naçaõ, qual he as provincias unidas do Rio-da-Prata,cuja 
população sobe talvez a 6 milhoens de habitantes, e que 
podendo temer alguma cousa, precisa de um delgado do 
Poder Executivo, que de prompto lhe aceuda com as ne
cessárias providencias: fallou das lugar-tenencias dos 
Reys, e sustentou, que ellas naõ saõ novas; que muitos 
exemplos dellas apresenta a historia das naçoens: tendo 
mostrado com mui poderosas razoens a necessidade da 
delegação do Poder Executivo, continuou a fallar, sobre 
quem devia recair esta delegação, e produzio muitos ar
gumentos, para mostrar, que em caso algum ao successor 
do throno, apontando muitos exemplos da historia, a que 
chamou mestra da vida, e facho de luz, para as discus-
soens políticas. Fez uma exposição do modo, por que se 
regiam os Norweguezes e foi de opinião, que aquella 
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delegação pôde ser conferida ao Sr. Infante D. Miguel 
presentemente, advirtindo porém que a sua opinião naõ 
he, que sempre se siga a marcha de se mandar o primeiro 
Infante, mas somente agora, por naõ haver outro. 

O Sr. Ribeiro d'Andrada, tendo mostrado as bazes em 
que a Commissaõ se fundou, ao redigir o projecto, sus
tentou, que o artigo em questão tinha somente lugar, pas
sando a doutrina do mesmo, com o qual tem uma per
feita connexaõ; que naõ se levantara para o defender; 
mas somente para expor os motivos; em que a Commis
saõ se fundou; e tendo-os exposto, concluio, que naõ 
tinha opinião sobre este assumpto, uma vez que os arti
gos se desligaram. 

Fallou o Sr. Soares Franco expondo o seu voto, em um 
longo discurso, combatendo algumas opinioens, e susten
tando que se devem estabelecer a beneficio dos povos do 
Brazil differentes delegaçoens, e que nenhuma se deve 
conferir ao herdeiro do throno, nem a pessoa da Casa 
Real. 

Adiou-se a questão, por ter chegado a hora da proro
gaçaõ. 

408*. Sessaõ. 6 de Julho. 

Segundo a ordem do dia continuou a discussão sobre o 
projecto dos artigos addicionoesá Constituição. O Sr. Tri
goso disse, tpie ha algums mezes, tractando-se da maté
ria em questão, a impugnara, e que defendera entaõ, que 
o poder executivo naõ podia ser delegavel, naõ por ser 
isso compatível com o governo representativo, mas por
que se diminuía a sua efficacia; agora porém suppunha, 
que o Soberano Congresso devia modificar este principio, 
ao que respeita o Brazil, e que mesmo naõ duvidava di-
*•*•", que havia mudado de sentimentos: que sendo mem
bro da Commissaõ especial dos Negócios Políticos do 
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Brazil, teve occasiaõ de ouvir muitas vezes aos Deputados 
daquelle Reyno, e que desde esse tempo julgou indispen
sável a delegação do Poder Executivo naquelle paiz; que 
a Commissaõ Especial, no seu parecer, que em 18 de 
Março submetteo ao Soberano Congresso, assas manifes
tou o modo por que entendia esta delegação, e que mos
trou, que nem devia ser uma, nem mais de duas. Ob
servou, que naõ devem ser mais de duas; porque ainda 
que houvessem as mais bem fundadas razoens, deixava-
se toda a via a julgar aos Brazileiros, que dividindo-lhe 
os centros do poder os poderiam enfraquecer: mostrou 
também, que as despezas publicas augmentariam em ex
tremo; porque achando-se ja sanccionado, que ha de ha
ver no Brazil um Supremo Tribunal de Justiça, he forçoso 
que hajam tantos, quantas forem as delegaçoens, e que 
isto he muito pezado ás rendas nacionaes; que taes saõ 
os motivos, em que a Commissaõ se funda, para dizer, 
que naõ devem ser mais de duas delegaçoens, e que se 
persuade naõ dever ser uma ; por que sendo o Brazil um 
extensissimo território, uma única authoridade naõ pódc 
providencear promptamenteecom energia ás necessidades 
e urgências dos povos: observou também, que a Commis
saõ teve em vista as provincias do Norte, e notou, que 
ellas, ainda mesmo quando a Corte estava no Rio-de-Ja
neiro, por sua coramodidade prefiriam o procurar em 
Portugal os seus recursos; que foi por estes motivos, que 
a Commissaõ apresentou assim a sua opinião, tendo ou
vido a muitos Cnrs. Deputados do Brazil, que assignâram 
os seus votos; mas que a pezar de tudo, a Commissaõ a 
naõ fixou entaõ, naõ só por se naõ acharem no Congresso 
a maioria dos Deputados Americanos; mas principal
mente por naõ terem vindo ainda os do Pará: notou, que, 
ignorando as razoens em que a Commissaõ, que redigio o 
presente projecto, se fundou ; naõ pôde deixar de se con-
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servar conforme com os seus primeiros principios, que no 
entanto éra de parecer, que fossem chamados os illustres 
Deputados destas provincias, e que expuzessem o seu 
voto a este respeito, paia definitivamente se declarar a 
qualidade da delegação, e terminou esta primeira parte 
do seu discurso, dizendo, que approvava a idea de delega
çoens, que fossem duas, e que as provincias do Norte 
fiquem sugeitas ao Poder Executivo do Reyno Unido. 
Continuou o illustre Deputado, expondo a sua opinião, 
sobre a segunda parte do artigo: sustentou, que a delega
ção do Poder Executivo nunca podia recair na pessoa do 
Principe Ueal, ou geralmente fallando no Successor da 
Coroa; que naõ existiam todavia as mesmas razoens, para 
outra qualquer Pessoa da Familia Real: mas que a sua 
opinião naõ éra esta ; porque tem muitos inconvenientes, 
primeiramente por ser difiicil exigir a responsabilidade 
de pessoas, que tenham ligação cora o primeiro chefe da 
Naçaõ; em segundo lugar; porque, sendo a ambição um 
sentimento muito próprio do coração humano, este lhe 
poderia suggerir algumas idéas, que o precipitassem a 
promover a desunião; que todavia expundo desta forma 
o seu pensar naõ he de opinião, que se decrete na Consti
tuição; naõ porque seja injurioso; porque osuccessoi da 
Coroa deve aprender do seu antecessor o modo de gover
nar constitucionalmente; mas porque estava convencido» 
que naõ saõ próprias de uma constituição as razoens, que 
se ponderassem. Que porém se pode declarar, que o Rey 
pode fazer a delegação em alguma outra pessoa da sua 
familia, excepto o herdeiro da Coroa, ouvindo o Conselho 
de Estado, c o dos Ministros, na conformidade dos casos 
marcados pela ley. Que tal éra o seu voto sobre este 
objecto de tanta monta; mas que passava a lembrar aos 
Snrs. Deputados, que se seguissem a fallar, unia idéa, para 
sobre ella poderem discorrer; a qual se reduz ao seguinte: 
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que resolvendo-se, que no Brazil hajam duas delegaçoens, 
que tenham presente, que aquelles que para ellas fôrein 
nomeados podem abuzar das suas attribuiçoens, e que 
talvez por isso os illustres redactores do projecto, e al
guns outros dos Snrs. Deputados Brazileiros propozessem, 
que se decretasse um poder legislativo para a America, 
para vigiar esta authoridade, o que naõ foi approvado 
pelo Soberano Congresso: e que, para evitar este mal, se 
lembrava, e que naõ julgava inconstitucional esta medida, 
que juncto a essas Delegaçoens houvesse um Conselho 
d'Estado; que éra muito provável, que este corpo inter
médio se oppuzesse com todas as suas forças ao progresso 
do Despotismo. 

O Sr. Moura disse, que as suas reílexoens naõ versariam 
sobre a primeira parte do artigo; porque se achava per
suadido, que ninguém havia, que deixasse de concordar 
com a sua doutrina, podendo somente, ser objecto de 
questão, se as delegaçoens deveriam ser uma, duas, ou 
mais, que passava por tantoa fallar sobre a segunda parte; 
se, decidindo-se que fosse uma, deveria coticederse ao Suc
cessor da Coroa: expoz differentes razoens, com que mos
trou queos Brazileiros naõ tinham nisso interesse algum; e 
que similhante lembrança foi uma ordidura feia e pérfida 
da Juncta de S. Paulo, que de lá passou ao Rio-de-Ja
neiro, e que dahi se introduzira neste Soberano Congresso: 
mas que, sendo tempo de se fallar com toda a franqueza, 
elle ia perante toda a Naçaõ expor os seus sentimentos, 
a respeito de unia tal cabala: notou, que as vistas dos 
facciosos, que se achavam no Rio-de-Janeiro, naõ saõ ou
tras, quando querem que a delegação do Poder Executi
vo recaia sobre a pessoa do Principe Real, senaõ que, na 
eventualidade da morte do Snr. Rey D. Joaõ VI.: que 
Deus perniitta, para fortuna dos Portuguezes, mui tarde 
se verefique, declararem a sede da Monarchia no Brazil; 
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mas que elle com todas as suas forças sempre se ha de 
oppór, e combater similhante idéa, e que está intima
mente convencido, que os mesmos sentimentos tem naõ 
só todos os Deputados de Portugal, mas também toda a 
Naçaõ: e que, se para se conservara sede da Monarchia ria 
cidade de Lisboa for necessário, que se quebrem os laços 
políticos, que unem os dous Reynos, que embora se que
brem, ficando subsistindo os commerciaes; que desde ja 
convida todos os Senhores Deputados do Brazil, para que 
soleninemente façam essa declaração, que uma vez feita, 
podem desde logo deixar o assento no Augusto Congres
so, e constituir-se o Brazil em unia Naçaõ: continuou ex
pondo mnitos argumentos para firmar a sua opinião, e 
ponderou, que em quanto as attribuiçoens, que se devem 
dar á Delegação ou Delegaçoens do Poder Executivo» 
naõ só hede parecer, que se lhe concedam todas quantas o 
projecto menciona; mas ainda além dessas, as que os 
Snrs. Deputados do Brazil julgarem necessárias, para o 
prompto expediente dos negócios daquelles povos, e sua 
solida e permanente ventura ; em quanto, porém, á re
flexão do Sr. Trigaso, sobre a creaçaõ de um Conselho 
de Estado juncto ás delegaçoens, só poderia convir no 
caso de serem conferidas a um só; porque, sendo a uma 
corporação, o julga des necessário ; porque o Conselho 
naõ he mais do que essa mesma corporação. 

O Sr. Lino Couttinho disse, que o artigo em questão, 
naõ pôde nem deve ser approvado, e que nem devera ter 
entrado em discussão; porque elle só tinha lugar ligado 
>o projecto interio, de que éra unia parte integrante. 
mas que, regeitados os seus principaes artigos, naõ tinha 
lugar algum o presente; que naõ se haveria levantado 
para fallar sobre a sua matéria ; mas so porque, tendo 
elle sido um dos seus collaboradorcs, julgava ser do seu 
dever expor ao publico as razoens, porque o naõ defen-
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dia: passou a fazer algumas observaçoens, sobre o dis
curso do Sr. Moura, opiniando, que naõ éra com insultos 
que se contestavam opinioens: notou, que elle havia of-
fendido a Commissaõ, quando tinha dicto, que o artigo 
he uma ordidura feia e péssima, e expondo os senti
mentos da Commissaõ, disse, que o illuslre preopinante, 
que a havia atacado, lhe éra devedor de uma satisfacçaõ. 

O Sr. Moura pedio licença para fazer uma declaração 
do sentido, em que havia fadado: disse que se dirigira 
somente â Juncta de S. Paulo, que nesta persuaçaõ 
persistio, persiste e persistirá, que julga naõ ter atacado 
a Commissaõ, porque a ella naõ se dirigio em parte algu
ma do seu discurso; que respeita muito seus illustres 
membros, mas que se accaso exigem alguma satisfacçaõ, 
naõ tem duvida alguma em lhe dar quantas desejem. 

O Sr. Vas-Velho mostrou, que a doutrina do artigo 
câe por si mesma ; porque, sendo bazeada nos artigos do 
projecto, que haviam sido regeitados, e com os quaes 
tinha toda a connexaõ, naõ podia a mesma existir; mos
trou, que, mesmo quando fosse separada, naõ podia ser 
admissível, em quanto ao dar-se a Delegação ao Her
deiro da Coroa, e que éra por tanto o seu voto, que vol
tasse a uma Commissaõ, a qual se encarregasse de apre
sentar um novo projecto. 

O Sr. Freire da Silva disse: Sr. Presidente, desde que foi 
desprezada e regeitada a primeira parte deste projecto, 
eu entendi, que devia ser regeitada a segunda, por ser a 
sua matéria connexa e ligada entre si; e por isso naõ pre
tendia fadar mais sobre similhante objecto: porem como 
o Sr. Moura pedio, no seu discurso, que os Snrs. Brazi
leiros declarassem o motivo porque queriam a delegação 
do Poder Executivo na pessoa do Principe Real positiva
mente, pois que elle estava vendo, que os fins sinistros e 
cavilosos eram para mudar a seda da Monarchia, devo 
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responder, que os Brazileiros querem a uniaÕ do Brazil 
com Portugal, mais que ninguém ; e que naõ interessando 
esta uniaõ tanto a outra pessoa alguma como ao Her
deiro do throno, a quem melhor se podia confiar o poder 
desta delegação? e pelo contrario, se se confiar a outro, 
só lhe interessará a desunião, para poder governar no Bra
zil, e fará tudo para esta funesta separação, e efraque-
rerá o todo da Monarchia. Outra razaõ: se ainda se 
pode imaginar que o Principe Real queira pela morte de 
seu pay o Snr. D. Joaõ VI. estabelecer ali a sede da Mo
narchia, declare-se muito positivamente, que esta seja 
em Portugal, e naõ no Brazil, e entaõ naõ restará este 
receio ao illustre preopinante, pois que o Herdeiro do 
throno cumprirá religiosamente este código sagrado: nós 
conhecemos suas virtudes, e pelo contrario, se se confiar 
a outro, receio a separação lamentável do Brazil, e entaõ 
naõ teremos mais remédio. 

O Sr. Castello Branco, em um longo discurso combateo a 
segunda parte do artigo, e alguns dos argumentos com que 
havia sido sustentado; depois de mais algumas reílexoens 
se julgou a matéria sufíieientemente discutida, e procedeo á 
votação. O artigo foi unanimemente regeitado, e depois de 
algumas reílexoens, se resolveo, que passasse á Commissaõ, 
para que, á vista da indicação ofFerecida pelo Sr. B. Car
neiro, na sessaõ de hontem, e das diversas opinioens expen-
didas durante a discussão, a Commissaõ organizasse novo 
projecto. 

Reflectindo-se, que seria baldado todo o trabalho, se o 
Soberano Congresso naõ desse alguns quesitos á Commissaõ, 
e approvando-se esta idéa, propoz o Sr. Presidente, se no 
Brazil ha de haver delegação ou delegaçoens do Poder Ex
ecutivo : e unanimemente se resolveo, que sim. 

VOL. XXIX N. 170. z 
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Se poderá delegar-se esse poder ao successor da Coroa. 
Decidio-se que naõ. 

Suecedeo a isto algum debate, e se resolveo a votação 
nominal, na qual se ratificou a decisaõ, 87 votos contra 23. 
Duvidou-se também a que Commissaõ se en\ iaria este ne
gocio. Resolveo-se, que a mesma, que tinha apresentado o 
projecto. 

O Sr. Fernandes Pinheiro, tendo dicto que éra um dos 
membros da Commissaõ, requereo delia sua demissão; por
que sendo Deputado pela provincia de S. Paulo, naõ tinha 
podido deixar de ouvir com a maior magoa no primeiro dia 
da discussão ao Sr. Miranda, que o projecto era Architec-
tura Paulistica; e hoje o Sr. Moura, tecendo a genealogia e 
filiação do projecto, que elle tinha nascido em S. Paulo, 
passado ao Rio-de-Janeiro, e chegado até este augusto re
cinto ; por tanto se achava coacto, opprimido e sem a neces
sária liberdade. 

O Sr. Moura tornou a asseverar, que naõ fôra seu inten
ção offender a Commissaõ, e que somente fadara da Juncta 
de S. Paulo, e em conseqüência desta, e das reílexoens que 
outros Snrs. Deputados fizeram, naõ se concedeo a demis
são pedida. 

Chegada a hora da prorogaçaõ discutio-se a indicação do 
Sr. Guerreiro, para que se revogue o effeito do Decreto de 
3 de Julho do anno passado, em que se determinou, que 
estivessem auzentes de Lisboa alguns indivíduos, que ac-
companháram Sua Majesdade, e cujos nomes no mesmo se 
mencionam. O Sr. Marcos o apoiou. 

O Sr. Miranda opinou contra; produzindo entre outros 
argumentos, que antes da saída de S. M. do Rio-de-Janeiro 
se havia ali projectado tirar-lhe a Coroa, e pôlla na cabeça 
do Príncipe* 

O Sr. Moura foi do mesmo parecer ; e disse que desejava, 
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que os Snrs. Deputados reflectissem no que ia a expor: isto 
he, que no dia 2 deste mez tinha havido um funesto aconte
cimento no Castedo desta cidade, entre os soldados do Regi
mento No. 24: que nelle naõ havia entrado um só official, 
sargento ou cabo, que eram todos soldados : que a vigilância 
e patriotismo do General os fizera prender a bordo da náo 
S. Sebastião, e que sabe por via de pessoa mui fidedigna, 
que, procedendo-se a perguntas aquelles desgraçados confes
saram, que eram seduzidos por pessoas de alta representa
ção : que pedia portanto aos Snrs. Deputados,que mettessem 
a maõ na sua consciência, e vissem se devia accaso approvar-
se agora a indicação. O Sr. FVeire seguio o mesmo, mas 
oppoz-se-lhe o Sr. Bastos. Foi approvada a indicação. 

40O.a Sessaõ. 8 de Julho. 

Passado o expediente, fez o Sr. Pereira do Carmo a se
guinte indicação: " Visto que o Ministro de Fazenda naõ 
satisfez á ordem das Cortes, ja por duas vezes repetida, 
para apresentar o orçamento da divida publica, desde 24 de 
Agosto de 1820, em diante; proponho, que se repita a ordem 
pela terceira e ultima vez; estranhando-se no Ministro a sua 
falta de punetualidade, e se por ventura for elle o culpado 
nesta omissão." Ordenou-se depois de algumas reílexoens, 
que a Commissaõ de Fazenda desse sobre elle o seu parecer. 

O Sr. Vergueiro lêo uma indicação, assignada por outros 
Snrs. Deputados do Brazil, na qual expõem diversas ra
zoens, c conclue, que, no caso de que o Soberano Congresso 
declare, que em tempo algum a sede da Monarchia Portu
gueza ha de ser no Brazil, como ja foi, se lhes conceda li
cença, para deixarem o seu assento no Congresso, e retira
rem-se ás suas provincias. Ficou para segunda leitura. 

Ouviram-se entre outros pareceres de Commissoens, um á 
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cerca do requirimento de Luiz do Rego Barreto, que pe
dia ser admittido a justificar-se sem se esperar a devassa de 
Pernambuco: a Commissaõ era de parecer, que este negocio 
pertencia ao Governo, mas o Sr. Giraõ teceo um longo e 
elaborado elogio ao requerente, propoz, que se declarasse 
Luiz do Rego innocente. O mesmo seguio o Sr. Pessanha, 
e depois de fadarem outros Snrs. Deputados; foi regeitado 
o parecer da Commissaõ, approvando-se a emenda do Sr. 
Freire, " Que se diga ao Governo, que fica revogada a ordem 
das Cortes, que se mandou passar sobre o Marechal de 
Campo Luiz do Rego Barreto, porque nada tem o Con
gresso, que dizer, á cerca do seu comportamento, e por 
conseqüência só ao Governo compete o decidir do mesmo." 

4l0.a Sessaõ. 9 de Julho. 

Apresentou-se um officio da Ministro do Fazenda,com 
o orçamento da divida publica, desde 24 de Agosto de 
1820, até 30 de Junho de 1822, que monta 4:000:000:000. 

Segundo a ordem do dia se examinou o projecto, para 
a eleição dos Juizes Ordinários e Officiaes das Câmaras. 

411.a Sessaõ. 10 de Julho. 

Apresentou-se um officio to Ministro dos Negócios 
Estrangeiros, expondo a triste situação em que se acha 
a expedição estacionada em Monte-Video; e deliberan-
do-se de novo sobre a necessidade de sua evacuação; a 
tempo que fadava o Sr. Pinheiro d*Azevedo foi chamado 
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â ordem, por se suppôr que fadava pela segunda vez, o 
Sr. Ribeiro d'Andrada disse e exclamou, que o honrado 
membro tinha todo o direito a fallar, e naõ devia ser 
chamado á ordem por um partido. Vários membros 
gritaram a ordem, e que taes palavras eram um insulto 
feito a todo o Congresso, aonde naõ havia partidos, e que 
o Sr. Presidente devia, por tal insulto, pôr fôra da Salla 
o Membro, que havia transgredido, ou que elle desse 
uma satisfacçaõ. O Sr. And rada deo a satisfacçaõ re
querida, dizendo, que só fadara da opinião politica, que 
nesta assemblea existia, como em todas as outras. Houve 
sobre esta declaração renhido debate. Depois conti
nuando a discussão de que se tractava antes deste inci
dente, foi o officio do Ministro remettido â Commissaõ 
Diplomática para dar o seu parecer. 

A ordem do dia versou sobre as eleiçoens das Câ
maras. 

412.* Sessaõ. 11 de Julho. 

A ordem do dia versou sobre o projecto das eleiçoens 
das Câmaras. Depois a extincçaõ do tributo chamado 
Voto de S. Tiago. Flouve depois Sessaõ secreta. 

413°. Sessaõ. 12 de Julho. 

A ordem do dia versou sobre a Constituição, examinan
do-se um projecto da Commissaõ, para substituir outro, 
que ja fora regeitado, e pelo qual se estabeleciam Junctas 
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Administrativas nas provincias: approváram-se alguns 
dos artigos. 

O Sr. Moura, tendo annunciado, que ja se havia come
çado a imprimir a Constituição, enumerou as leys, que se 
tinham feito, para promover o systema constitucional, 
que nella se estabelece, e notou os objectos, sobre que para 
o mesmo fim ainda convém legislar; e lembrando dous 
em particular fez as seguintes indicaçoens. 

l.a Que se reforme o Regimento das Milicias, dando-
lhe os mesmos privilégios que aos corpos de linha. 2.aQue 
sejam extinetos os Tribunaes do Desembargo do Paço, 
Conselho da Fazenda, Conselho de Guerra, Meza de Con
sciência e Ordens, Almirantado, a Juncta do Tabaco. 

A 1.* foi logo lida segunda vez e approvada. 
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Refexoens sobre as novidades deste mez. 

REYNO UNIDO DE PORTUGAL BRAZIL E ALGARVES. 

Medidas das Cortes sobre o Brazil. 

Copiamos neste N.° os debates das Cortes, sobre dous negó
cios da mais alta importância, que nellas se tractáram; e para que 
o Leitor pudesse comparar o que temos sobre isto a dizer, com 
o que se argumentou nas mesmas Cortes, demos os mais amplos 
extractos das sessoens que podemos obter; ainda assim mui di
minutos, pela razaõ, que ao depois explicaremos. 0 1.° destes 
importantes objectos, he o Relatório da Commissaõ, encarrega
da de fazer os 

Artigos addicionaes á Constituição respectivos ao Brazil. 

Lembrados estarão nossos Leitores de que, quando alguns De
putados do Brazil em Cortes requerêram ser ouvidos sobre a par
te da Constituição ja sanecionada, antes da sua chegada, se 
lhe negou isto ; mas disse-se-lhes, entaõ, que para o diante se 
lhes daria occasiaõ de formarem aquelles artigos addicionaes, ou 
proporem aquellas emendas, que julgassem convenientes ás pro
vincias, que representavam. 

He claro que uma Constituição, arranjada somente pelos De
putados de Portugal, para reger os povos do brazil, éra uma 
medida, qne trazia logo á frente a marca de uma dominação e su
perioridade, que devia causar geral e permanente desgosto no 
Brazil. Para adoçar tam impolitico como injusto dictame, se no
meou uma Commissaõ, composta de Deputados do Brazil, com o 
fim de piopôr osaddictamentos e emendas á Constituição ja feita, 
e que fossem necessários ao Brazil; a Commissaõ fez o seu rela
tório na hcssaõ An 17 de Junho, e o copiamos a p. 4(i . e começou 
a discutir-se Ud si-ssaô de 2(i de Junho, que copiamos a p. 61. 

Abrio a discussão o deputado Giraõ, e começou dizendo, que 

lhe fervia o sangue á vista do Relatório. Daqui se pateutea, que 
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um Legislador, deliberando com tal ímpeto de furor, estava in
capaz de exercitar suas funcçoens, e assim o provam o excesso 
das expressoens descomedidas, e os erros de opinioens, que este 
e outros deputados proferiram na cegueiia da paixaõ, que Giraõ 
confessa; e que os induzio a insultar a Commissaõ, com todos os 
impropérios, que lhes lembraram. 

Diz o Deputado Giiaõ, no meio de mil declamaçoens intem
pestivas, e irrelevantes, que se o Brazil arvorar o estandarte es
trelado; isto he se se declarar independente; ou a mãy pátria 
usará de seus direitos ; ou naçoens ambiciosas iraõ colonizar as 
provincias, que mais conta lhe fizéiem ; ou os escravos renovarão 
as scenas de S. Domingos. 

Nenhuma das três alternativas, porém, saõ de temer; a pezar 
das profecias do Deputado Giraõ, e a pezar dos esforços dos de 
seu partido. Naõ a primeira ; porque se pela expressão, usar a 
mãy pátria de seus direitos, entende o deputado Giraõ, que Por
tugal mandará forças militares a conquistar o Brazil; a expe
riência tem mostrado o ridículo de taes ameaças, pois as tropas 
Europeas tem sido expulsas do Brazil, em todas as províncias, 
em que os povos a isso se determinaram; e o estado exhausto, 
individado e falto de recursos do Thesouro de Portugal, prova a 
todas as luzes a impotência daquelle Erário, até para occurrer ás 
despezas diárias, quanto mais para pensar em mandar expediço
ens contra o Brazil, que sejam capazes de produzir algum effei
to, naquelle paiz, favorável ás vistas desse partido, que o deseja 
fazer voltar á dominação colonial. 

A segunda alternativa he puramente chiinerica ; porque naõ 
ha naçaõ alguma na Europa, que possa tentar uma invasão no 
Brazil; e a única, que estaria em circumstancias de o fazer, por 
sua força marítima, he a Inglaterra ; mas esta conhece demasia
do bem os seus interesses, e o povo Inglez tem demasiados senti
mentos de justiça, para emprehender uma guerra, que destruiria 
uma considerável fonte de seucommeicio externo, e naõ lhe apre
sentava vantagem alguma equivalente. 

A terceira alternativa foi amplamente respondida pelo deputa
do Andrade, em sua falia, que copiamos a p. 04 ; até ridícula-
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nzaudo a idea, de que os negros do Brazil, ua Bahia só uni ter
ço dos habitantss, u'outras províncias só um décimo, pudessem 
assoberbar todo o resto da população, que lhe he tam superior em 
todos os sentidos. 

Haviam dicto os adversários do Brazil, que os seus Deputados 
nem sabiam sequer pedir ás Cortes o que queriam. Eis que pe
dem : esta Commissaõ propõem o que queria o Brazil, e só quer 
com a maior moderação de sua parte: respoude-se-lhe pela nega
tiva, e nega-se-lhe tudo com desprezo, e com impropério*;. 

Giraõ insinua em termos tam claros, como ja o tinham feito 
alguns escriptores de seu partido, que se recorrerá a fomentar 
uma insurreição dos escravos no Brazil; e até ja corre o rumor, 
de que ha planos mui adiantados, para provocar esse mal. O 
deputado Carneiro decidio-se, em sua falia, pelo outro plano de 
dilacerar o Brazil. separando os interesses das provincias do Nor
te daquellas do Sul, e esta idea, coino menos atroz, e mais jus
tificável em apparencias, tem sido geralmente seguida nas Cor
tei. 

A sinceridade, com que o Brazil desejava a sua uniaõ com 
Portugal, a illusaõ que essa mesma sinceridade produzio nos 
Deputados do Brazil, quando chegaram a Lisboa, accreditando 
entaõ que achavam courespondentes sentimentos em seus col-
lega» Europeos; a hesitação, que daqui se tem seguido, he a 
causa da vantagem, que hoje em dia ainda gozam os inimigos do 
Brazil. 

A errada crença, em que se achavam esses Deputados, fez que 
elles assignassem o Relatório, em espécie de proclamaçaõ ao 
Brazil, aos 18 de Março deste anno, em que asseveram a pureza 
da» intençoens das Cortes ; o que lhe lançou agora em rosto F. 
"0,Res. A hesitação no Brazil, procedida da mesma crença, 
n»ò lhe rem permittido tomar medidas decisivas-, pois podiam 
de uma vez acabar com a introducçaõ de escravos de África, e 
subitituillos por trabalhadores livres da Irlanda e Alemanha, 
que lhe custarium mais baratos, e produziriam bens, que nunca se 
podem esperar dos escravos, e livrariam o Brazil dessas tramas 
de levantamentosde negros, com que de Lisboa o ameaçam. 

V O L . XXIX.N.» 170. A 4. 
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Mas, entrando na questão, recommendava a Commissaõ, que 
o Brazil tivesse suas Coites Especiaes, e outras Portugal, mas 
que houvessem umas Cortes geraes, para legislar sobre o que 

fosse de interesse commum, kc. Sobre este plano se fundava 
todo o mais arranjamento, que propunha a Commissaõ, e assim, 
sobre este artigo foi toda a força da opposiçaõ. O Diário do 
Governo, naõ sú deo as fallas dos Deputados que falláram contra 
o projecto, mas tornou a publicar as de alguns, mais conectas, 
como elle diz, e emendadas : quando as fallas dos Deputados 
do Brazil, ou saõ de todo suppressas, ou deformemente mutila
das : e no entanto, copiamos por extenso todos os extractos do 
Diário; porque naõ temos melhor documento. 

Delles verá o Leitor a p. 67, que o Deputado B. Carneiro, op-
pondo-se extremamente a que hajam Cortes no Brazil, no meio 
de mil impropérios, a que naõ julgamos necessário responder, 
diz, que, fazendo o Brazil uma só naçaõ com Portugal, naõ pôde 
ter senaõ um corpo legislativo. Ora isto he um sophisma ; por 
que todas as colônias lnglezas, posto que constituam uma só 
naçaõ com a Inglaterra, como advertio o Deputado Fernandes 
Pinheiro, tem suas legislaturas particulares, para o que lhe diz 
respeito : e por naõ irmos mais longe, até ás Câmaras de Portu
gal éra concedido certo poder de legislar, no que chamavam pos
turas ; e agora mesmo as Cortes decretaram, que as Câmaras do 
Brazil pudessem abolir certos impostos, e substituillos por ou
tros, sem que ninguém alegasse, que essa legislação local des
truía a unidade da Naçaõ. Mas o Deputado B. Carneiro, e 
outros que se lhe seguiram, estaõ de tal modo imbuídos da su
perioridade, que Portugal tem sobre o Brazil, que usam sempre 
do termo conceder isto ou aquillo ao Brazil, como se o Brazil, 
insistindo em seus direitos, apparecesse no character de suppli-
cante a Portugal. 

O Deputado Serpa Machado argumentou contra a admissão 
dessas Cortes no Brazil, por ser contra o que ja está sancciona-
do nas Bazes e na Constituição. Os deputados Vilella, e outros 
do Brazil, provaram, que as Bazes se naõ oppunham a isso; 
enhum Europeo se quiz dar por convencido disso. Quanto á 
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Constituição, tal cousa ainda naõ ha, porque nem está appro
vada, jurada, ou admittida, e nem está ainda acabada, principal
mente pelo que respeita o Brazil. 

Quando os Deputados do Brazil requerêram, que queriam ser 
ouvidos á cerca da Constituição, respondeo-se-lhes, que ao de
pois se lhe daria lugar de proporem todos os addictamentos e al
teraçoens, que fossem precisas ao Brazil; agora, que propõem 
essas alteraçoens, dizem-lhes, que naõ saõ inadmissíveis; porque 
saõ contra o que os Deputados Europeos ja assentaram. 

Nestes termos i que vieram fazer ás Cortes os Deputados do 
Brazil, se haõ de por força estar pelo que os Deputados de Por
tugal ja tinham decidido ? As procuraçoens, que receberam dos 
povos, foi para que concorressem na factura da Constituição ; 
as Cortes dizem-lhe, que essa Constituição ja está feita ; logo 
os Deputados do Brazil ficam só figurando como o companhei
ro do Pregador, que vai com elle do Convento, para naõ fazer 
mais nada senaõ estar ao pé delle. 

Oi Deputados Europeos, e a facçaõ dominante em Lisboa, 
naõ podem deixar de conhecer, que o Brazil naõ se submetterá 
á hnmiliaçaõ de ver seus Deputados reduzidos a figurar como 
companheiro de Pregador, logo esta provocação he reconhecida
mente destinada a induzir o Brazil a actos de violência, a fim 
de que se lhe impute a separação, que só he obra e filha dos 
planos dos intrigantes de Portugal. 

Nada prova isto mais do que a nimia moderação, que mostrou 
a Commissaõ, no que pedio para o Brazil ; mas ainda assim 
o Deputado Moura se julgou authorizado para estigmatizar o re
latório, attribuindo-o aos facciosos e anarchistas de S. Paulo, e 
- resistência que fizeram aos decretos das Cortes, para o que 
nift tinham direito. 

Eite principio da obediência passiva, e obrigação de naõ 
resistir, foi depois sustentado por outros Deputados, como Fer
nandes Thomaz, Pessanha, ícc; e este fez uma distineçaõ en
tre resistir ao poder legislativo, ou ao executivo, negou o pri
meiro, mas concede o segundo. 

Aqui cabe-nospeiguntar. quando os Snrs. do Porto, e depois 
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era Lisboa, pegaram em armas coutrao Governo entuõ existente, 
e oderribáram ; e estabeléram em seu lugar o aclual <* contra 
quem resistiram ? O Rey gozava e exeiritava tanto o poder 
legislativo como o Executivo. Os Portuguezes tiveram direi
to de resistir a esse Governo, e de o anibilar, porque u julga
ram máo; mas querem agora que a Juncta de S.Paulo naõ 
tenha de forma alguma, nem todo o Biazil goze, desse direito de 
resistência. 

Outra pergunta. Se o Governo passado de Portugal tivesse 
nu juizo bastante, ou forças sufficientes, para rebater e 
afogar a revolução, que começou no Porto (- aoude estariam 
agora os Snrs. Fernaudez Thomaz, B. Carneiro, &c. &c. ? Que 
depressa se esqueceram de que neste mundo ha o direito de resis
tência, mantido quando se está opprimido, e negado quando se 
está no commando ! 

Mas, allega-se com as Bazes, para se dizer qne be inadmis
sível haver Cortes no Brazil. Assim mesmo se allegou com 
ellas para dizer, qne naõ devia haver delegação do Poder Exe
cutivo no Brazil; mas agora, porque isso faz geito aos planos, 
qne abaixo desenvolveremos, ja os mesmos deputados, que isso 
sustentaram exergicamente, sustentam com igual energia, que 
isto naõ he contra as Bazes. e que deve haver no Brazil naõ so 
nma mas muitas delegaçoens desse outrora indelegavel Puder 
Executivo. 

O Deputado Moura naõ adinitte modificação alguma na Con
stituição; mas passados quatro annos entaò ouvirá, o que so
bre isso tiverem a requerer os Brazileiros. Ora, ja que tanto 
faliam nas Bazes, a que os povos do Brazil se obrigaram ; j di
ga-nos o Deputado Moura, em que parte das Bazes vem esse 
estrebilho, de que os povos do Brazil naõ possam propor nada 
para a Constituição (que ainda naõ juraram) se naõ daqui a 
quatro annos ? i Quem, como, e quando juraram ou admitlirani 
os povos do Brazil esse prazo de 4 annos ? } Naõ foi o mesmo 
Deputado Moura, que recusou assignar o Relatório da Com
missaõ, por que nelle se recommendava uma delegação do Exe
cutivo no Brazil : ; Naõ foi o mesmo Deputado- que declarou 
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ser essa delegação contra as Bazes, e por conseqüência perjuros 
a ellas os que tal queriam ? \ Naõ he elle mesmo agora, que 
advoga naõ só uma mas muitas delegaçoens do Poder Execu
tivo no Brazil ? i Como decideremos sobre essas denuncias 
e pronúncias de perjúrios, se hontem declararam perjuro o que 
boje chamam legal e constitucional ? 

Porém o fim da falia do Deputado Moura nos dá-a chave, 
para explicar essas incoherentes pronúncias de perjúrios. " No 
Brazil, diz elle, ba uma poderosa facçaõ, que promove a inde
pendência, desta verdade ninguém ha que possa duvidar, e eu 
receio, que o momento, em que se unam 80 representantes da
quelle Reyno, seja o momento, em que proclame essa indepen
dência." 

Eis aqui a chave dos precedimentos desse partido, e naõ os 
subterfúgios de perjúrios, que naõ existem senaõ em suas cabe
ças. A independência do Brazil he um acontecimento, que se 
naõ pode prevenir, mas em vez de ser feita socegada e gradual
mente, como todos os homens moderados desejam, para evitar 
os males das concussoens repentinas, esse partido quer antes 
promovêlla, com irrítaçoens, pura que Portugal goze da infruc-
tifera vingança de verdessolado aquelle paiz, que naõ pode con
seguir tornar a reduzir a colônia. 

A supposiçaõ do Deputado Moura, que logo que se ajunctem 
80deputados do Brazil declararão sua independência, mostra 
qoe elle suppoem geral esse desejo no Brazil: assim o suppoem 
todos, porque as medidas, que Portugal erradamente tem segui
do, impediram os Brazilienses ao que naõ pensavam : os homens 
moderados desejavam espaçar o termo, mas o partido anti-Bra-
zilico era Portugal accelera-o com provocaçoens, para que, pelo 
menos, naõ goze o Brazil esse bem, sem passar pelos incommo-
dot de ver revoltados os escravos, &c. ícc.; outra vez dizemos, 
infructifera vingança, que inflige aos outros um mal, sem que ao 
vingativo resulte algum bem. 

A declaração do Deputado Moura, no fim de sua falia, só ser
ve de produzir abertamente a prova do que os factos ja indicavam, 
e continuam a evidenciai. An desordens de Rego fóiam sempre 
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desculpadas nas Cortes; e ultimamente elle declarado livre das 
accusaçoens, tendo a demais pródigos elogios do Deputado Mou
ra, e outros ; e isto como diz em baixos termos um elogiador de 
Rego, •* para dar figas aos de Pernambuco." O mesmo tem acon
tecido com Madeira, Zuzarte, e todos os mais homens, que saõ 
desagradáveis ao Brazil; aos que lhe podem ser gratos só se dam 
desprezos, e insultos, tolerando-se até que nas galerias das Cor
tes se dissesse aos Deputados do Brazil, " fora patifes." A fal
ia pois do Deputado Moura naõ faz senaõ declarar formalmente» 
o que todos esses factos indicavam, para assim desenganar mais 
aos Brazilienses, que ainda forem incrédulos. 

A discussão sobre esta matéria foi continuada na sessaõ de 3 
de Julho, quando o deputado Giraõ tornou á carga contra as Cor
tes no Brazil, como contrarias ás Bazes, que segundo Giraõ re
querem umas só Cortes, e que essas devem ser aqui (em Lisboa) 
nesta Capital, e que por tanto nunca podia haver Cortes no Bra
zil: e isto por que o artigo 27 das bazes diz Capital de Portugal, 
como se por Capital de Portugal de naõ pudesse ou naõ devesse 
entender, qualquer ponto da Monarchia em que as Cortes fossem 
convocadas. 

B. Carneiro espraiou-se na ingratidão dos Brazileiros, que 
sempre estiveram sugeitos aos açoutes dos Governadores, e nun
ca se queixaram, mas o fazem agora coutra seus bemfeitores, 
que os libertaram. Como esta accusaçaõ de ingratidão he tantas 
vezes se repetida; somos obrigados a repetir também muitas ve
zes a negativa : desta vez porém seremos breves. 

Carneiro diz, que os Brazileiros nunca se queixaram dos 
açoutes : ora, quem dava esses açoutes, on como lhe chamou ou
tro collega de Carneiro) latagadas, eram os Europeos, patrícios 
desses Senhores je he por esses açoutes que o<? Brazilienses lhe 
devem ser gratos? Por outra parte, se esses Deputados tivessem 
em vista conciliar o Brazil com Portugal, estariam sempre trazen
do á lembrança dos Brazilienses, as latagadas, que este deo 
aquelle ? Taes recordaçoens, neste momento, só servem de abrir 
de novo feridas velhas ; e saindo isso de Deputados tam corda
tos, naõ podemos deixar de o attribuir, como fazemos, ao fitode 
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irritar e estimular o Brazil a que se separe por nma irrupção re
pentina, s e r a esperar as delongas, que a natureza das cousas exi
biria, a rim de deixar esse partido em Portugal liberto, para pôr 
efupractica seus ulteriores planos. 

Mas quanto a que no Brazil se soffreram sempre esses açoutes 
sem murmúrio, engana-se o Deputado B. Carneiro; porque 
sempre isso se sofTreo de mui máo grado; e só quando a força 
superior naõ permittia outra cousa. Sem lembrar as heróicas 
acçoens dos Brazilienses na expulsão dos Hollandezes, quando 
desamparados por Portugal, passaremos a ver alguns exemplos 
domai que soffrem as latagadas dos Portuguezes, quando iso po
dem impedir. 

Sebastião de Castro, sendo Governador de Pernambneo, em 
1710, trabalhou para que os mascates Europeos do Recife entras
sem na governança e senado da Câmara de Olinda, e naõ o po
dendo conseguir, obteve d'El Rey, com falsas representaçoens, 
erigir o Recife era villa, cresceo o desgosto, o Governador recor-
rco a prizoens : tinha por si a força armada, os Pernambucanos 
a razaõ. A nnaram-lhe uma emboscada, e deram-lhe um tiro - e 
elle escapando desta, e receando peior aventura, fugio para a Ba
hia, levando com sigo alguns dos negociantes, que entaõ repre
sentavam no Recife o mesmo papel, que agora os amigos de 
Luiz do Rego. Note-se, que entaõ deliberaram os Pernambu
canos, quem devia ser o Governador, e nomearam de sua pró
pria authoridade o Bispo. 

0 Governador da Bahia Antonio de Souza de Menezes, em 
1682, teve um valido» Francisco Telles, que á sombra disso fez 
muitos desconcertos e cometteo muitos attentados ; os habitantes 
injuriados, atacaram-o e mataram-no. 

Em Villa Rica, em 1720, se amotiaram os povos, pela intro-
doeçsõ do direito do quinto no ouro, e estabelicimento das casas 
de fundição, e o Governador foi obrigado a perdoar a todos os 
amotinadores, para prevenir maiores desordens: mas despois, 
violando o promettido,procedeo a prizoens, com o que se origina
ram resistências abertas, que duraram por muitos annos. 

Pelos annos de 1708 os Paulistas, que faziam guerra em Mi-
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uas, e vtrainseu partido denotado, se retiraram; mas foram re
cebidos com desprezo, até de suas mulheres, o que os fez ajune-
tar em grande numero; e, elegendo por seu general a Amador 
Bueno, voltaram ao combate, aonde obraram proezas considerá
veis. 

Os habitantes deS . Paulo, cançados de soffrer os despropósi
tos do Governador, a quem puzéram a alcunha de Pilatos, fize
ram-no montar ein uma burra, com a cara voltada para o rabo do 
animal, e depois de assim o fazerem passar pelas ruas, exposto k 
vergonha, o expulsaram da cidade. 

Em Minas, ha pouco mais de 30 annos, se tramou segunda 
conspiração, que foi atalhada, mas que tinha em vista annihilar 
esse açoute e latagadas dos Europeos: foi porém mal succedida 
por se haver des cuberto. 

Finalmente em 1817 se levantaram os Pernambucanos, como 
está ainda fresco na memória de todos. Omittimos mais exem
plos. E depois disto -t diraõ os Snrs. Deputados de Portugal em 
Coites, que o Brazil beija o açoute, que lhe dá latagadas ? 

Porém B. Carneiro, entre outras difficuldades, que aponta, pa
ra o Brazil se erigir em Estado independente, menciona aquelle 
de naõ terem uma capital central, e o trabalho de a erigir. A 
empreza he tam fácil, que se naõ fosse o ter tido El Rey um es
túpido e perverso Ministério Europeo, desde que foi para 0 Bra
zil, ja hoje em dia havia no centro do Brazil, nas cabeceiras do 
Rio Doce, ou Rio de S. Francisco, uma cidade capital; porque a 
presença do Rey, e dos tribunaes d'appellaçaô; a fertilidede do 
terreno, e a imitiensidade de rios, que daquellas partes tiram a 
sua origem, e se encaminham a todos os pontos da Costa do Bra
zil, haveriam no decurso de dez annos somente feito uma mui 
populosa cidade. Mas os cortezaõs Europeos, que acompanha* 
vam El Rey, achando no Rio-de-Janeiro um pequeno theatro, 
casas de aleouce, que forneciam objectos a sua depravaçaõ, e 
outras conveniências be unia cidade mercantil, nunca se poderiam 
resolver a fazer o sacrifício de viver por alguns annos em uma ci
dade principiante; porque para esses egoístas cortezaõs Euro
peos, qualquer prazer presente érasuperior a séculos degl<>ria 



Miscellanea. 193 

posintima, ou ú felicidade da naçaõ : a isto se deve attribuir a 
falta de umacapitsl central no Brazil, e naõ ás difficuldades, que 
aquelle Deputado imagina, porque as naõ ha. 

O Deputado Giraõ, rindo-se da idea de se erigir o Brazil 
i,'um Estado Independente, argumenta, que a população rela
tiva naõ está no auge de aspirar a ser naçaõ. Mas o Deputado 
Braziliense Vergueiro linha ja mostrado, que a população do 
Brazil, mesmo segundo os cálculos mais apoucauos, monta a 
2:100-000; o Abbade Corrêa da-lhe mais a quarta parte, o que 
faz três milhoens, ora isto crescendo sempre a população do Bra
zil, e diminuindo a de Portugal, como provou o deputado Fran
zini. 

Nestes termos, coinpare-seesta população com a de Columbia, 
ou Buenos-Ayres, ou Chili, ou México, que se erigiram em na
çoens independentes, que ja foram como taes reconhocidas pelos 
Estados Unidos, e em breve o seraõ pelas potências Europeas, 
e digam-nos ,; que difficuldade relativa se pode encontrar para o 
mesmo no Brazil ? 

Havendo assim passado uma revista breve, e snmmaria, dos 
argumentos produzidos nas Cortes sobre a questão, e referindo 
nossos Leitores aos extractos, que publicamos, resta-nos dizer o 
resultado. 

Resolveram as Cortes, que a proposta da Commissaõ de De
putados Brazilienses naõ se devia nem se quer propor a votos ; e 
Uisim foi dccedidopor uma grande maioridade, composta de todos 
os Deputados linropeos. 

Procedimentos das Cortes contra a Juncta de S. Paulo-

Na sessaõ de 27 de Junho se discutiu o parecer da Commissaõ 
Especial dos negócios do Brazil, qne havia muito tempo fôra 
encarregada de dar a sua opinião, sobre a representação da 
Juncta de S. Paulo, comportamento do Pi incipe Real, e outros 
factng no Brazil, que tinham azedado, ou para melhor dizer des
orientado as Cortes. 

Voj,. XXIX N. 170. B B 
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Os nossos Leitores estarão lembrados, de que este negocio se 
foi demorando de tempos em tempos, debaixo do pretexto que 
éia preciso esperar mais noticias, até que suppondo-se que os 
feitos de Madeira na Bahia garantiam algumas esperanças, jul
garam os cabeças do partido anti-Brazilico em Lisboa, qne éra 
tempo agora de sair a Commissaõ com seu Relatório, mais bri
lhante que o outro, que produziram em Março, e o resultado de 
seus trabalhos he o que o Leitor achará no relatório da sessaõ de 
10 de Junho, que nós copiamos a p. 33. 

Começou a discussão, sobre este Relatório aos 27 de Junho, 
(p. 79) o Sr. B. Carneiro, proferindo, que tanto a Juncta de S. 
Paulo, como o Principe, depois de haverem jurado as Bazes da 
Constituição se haviam feito perjuros, passando a serem rebel
des, e inimigos do systema constitucional, fez sobre isso grande 
discurso. 

Para responder ao Deputado Carneiro; se usássemos da fraze 
de Moura, diríamos, que usou uma atroz divergência da verdade; 
se faltássemos como Thomaz, diríamos, mente so labrego; se 
imitássemos Carneiro nos expressaríamos, he um ladraõ da repu
tação alheia. &c. 

Mas deixemos a frazeologia dos outros, usemos da nossa. 
Nem a Juncta de S. Paulo, nem o Principe Regente, nem outra 
alguma pessoa ou corporação do Brazil, se tem até agora decla
rado, nem dado o menor indicio de contrariedade ao systema con
stitucional: todos parecem abraçalloás invejas, cada qual mais; 
e porém estaõ resolutos a naô soffrer despotismos, com a capa de 
liberalismo, e tanto assim, que antes se declararão independentes 
de Portugal, o que tam pouco desejavam, do que soffrererem ser 
outra vez reduzidos a colônia, quaesquer que sejam as apparen-
cias de formalidades. 

Propoz a Comissão, como pode ver Leitor (a p. 33) que se 
mandassem prender, processar e castigar os membros da Juncta 
de S. Paulo, o Bispo daquella Diocese, e os Ministros do Rio-
de-Janeiro exceptuáram porém o Principe Real de algum casti
go, mas que viesse logo para Portugal. Depois de longo debate 
approvou-se o parecer da Commissaõ; menos que se castigasse 
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n Biipo; e quanto ao Principe, que ficasse no Brazil, até se pu
blicarem os artigos addicionaes á Constituição relativos ao Bra~ 

zil. 
Aqui se otTerece logo a pergunta, mt quem ha de ser o meiri

nho que va prender aos Ministros de Estado? B. Carneiro na 
sessaõ 414 apoiou isto fortemente, dizendo, que fossem prezos 
todos os da Juncta de S. Paulo, prezo o Bispo, prezos todos os 
Ministros de Estado do Rio-de-Janeiro. Valha-nos Deus com 
tantas prizoens! Mas o Deputado Carneiro naõ indicou, qual 
éra o meirinho, que havia irexecutar essas prizoens. 

Supponhamos, que o Gram Senhor, em Constantinopla, comet
ia algum at tentado contra Portugal j, que figura fariam as Cortes 
passando ordem de prizaõ contra o Gram Senhor e todo o seu 
Divan \ Eis aqui o que succede exactamente a respeito do Bra
zil. Porém vamos aos argumentos. 

Dizem que o Brazil deseja a anarchia; porque naõ se sugeita 
passivamente a todos os despotismos, que querem as Cortes de 
Portugal. Mas \ naõ éra esta a mesma linguagem que usavam os 
passados déspotas? j, Corno os havemos, por lauto, distinguir dos 
presentes constitucionaüstas? A verdade pura he, que com 
taes palavras, e similhantes obras, foi a terra o passado Governo, 
e por similhantes meios se annihilará o presente a si mesmo, com 
grande prazer dos Coreundas, que nisso naõ teraõ mais mérito 
do que aproveitai-se dos erros dos Constitucionaüstas. 

Diz B. Carneiro, que o Principe Real insultara a Divisão Au
xiliadora : os documentos provam, que esta asserçaõ naõ he ver
dadeira : o Principe naõ fez mais do que repellir os insultos da 
Divisão ; mas supponhainoH, que a imputaçaõ he verdadeira; 
nisso naõ havia rebeldia : Zuzarte naõ éia General nomeado pelas 
Cortes ;éra, como a sua Divisão, sugeito ásoidens do Principe 
Real, cujas ordens naõ tinha direito a disputar. 

Diz, que o Principe insultou as Coites: pôde assim ser ; mas 
diz o rifaõ Portuguez, que he manha doaçougue, quem mal diz 
peior ouve : nas Cortes se tem pioferido onomede S. A. R. com 
a mais decidida desattençaõ, deviam esperar delle igual sem 
cerimonia. Sc os membros das Cortes se consideram Soberanos 
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para dizer o que quizerem, o Piincipe, e ainda menores persona
gens, naõ se acham na disposição de respeitar sem murmúrio 
as afrontas de 150 Soberanos : um dcspota custa muito a soffrer; 
150 saõ absolutamente intoleráveis. 

Accusa-se o Principe de receber com morroens accessos a ex
pedição que se lhe mandava : erro fôra, que sabendo o Principe 
das expressoens de Carneiro e de outros uas Coites, deixasse en
trar mui socegadamente no Rio-de-Janeiro uma expedição, que 
se destinava a mandállo amarrado a Lisboa, para ahi aprender a 
Medecina Domestica de Buchanan ! Depois das fallas de Carnei
ro e outros, nas Cortes e fora dellas, a respeito de S, A. R. éra 
preciso ser mentecapto para suppôr, que elle sotlreria ser trans
portado a Lisboa, como carneiro ao degoladouro, sem murmúrio, 
sem resistência: só a ignorância e fanatismo de uma facçaõ em 
Lisboa, cega por suas paixoens, podia tal concebei. Mas lal he 
o modo por que tem conduzido os negócios públicos os presentes 
constitucionaüstas. 

O Deputado Braziliense, Bueno, respondeo a Carneiro ; mas 
disse o Tachigrapho, como refere o Diário, o mesmo que a res
peito de Fernaudes Pinheiro; que onaõ ouvio ; porque ha uma 
surdez constante, a respeito do que dizem os Deputados do Bra
zil, quando as fallas dos deputados Europeos atê se publicam 
duas e três vezes ; e assim só se pode conjecturar o que disse 
Bueno, pela refutaçaõ, que lhe fez Moura. Esta he senipie 
a imparcialidade em Portugal, pelo que respeita o Brazil. 

Moura em sua resposta diz, que o povo naõ tem direito de re
sistir. Ja acima deixamos perguntado i qual éra o direito da 
conspiração começada no Porto, para usistire derribar o passa
do Governo ? Quando nos responderem a isto, replicaiemos a 
Moura. 

Mas este Deputado, no principio de sua falia diz, que devem 
haver no Brazil centros do Poder Executivo. Ja este poder naõ 
he indelegavel e indivisível; ja essa delegação naõ he contra as 
Bazes juradas, nem contra a Constituição, que ainda se naõ sabe 
qual he, mas que he irrevogável pelo espaço de quatio annos. 
O facto porem he, que. entaõ naõ se previa o que hoje lie ntces-
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sano fazer; e assim as Bazes tem um nariz de cera, que se pode 
adaptar ás circunstancias. 

O Deputado Moura, diz, que se naõ empreguem forças contra 
o Brazil, mas sim contra as fracçoens, que resistem ás Cortes ; 

e assim, por uma distineçaõ utetaphisica, empregaria forças, 
•e pudesse, contra todas e cada uma das provincias do Brazil, 
separadamente, gritando sempre que naõ empregava força con
tra o Brazil. Porem como he possível qne sueceda, que alguma 
província seja Um forte, que lá naõ possam entrar forças milita
res ; aqui vale ao Sr. Moura o seu nariz de cera : entaõ, diz elle, 
•e alguma provincia naõ quizer obedecer ás Cortes; abandone-se 
a si mesmo, c á sua própria anarchia. Muito obrigado Sr. Mou
ra : Mouro, que naõ podes haver, da-o pelo amor de Deus. 

No entanto diz Moura uo terceiro arbítrio que propõem, (veja 
p. 83) que deve ser castigado todo o que naõ obedecer. Isto ja 
naõ he entregar o delinqüente á uuuichia ; mas t quem ha de ir 
impor o castigo ? -Haõ de os decretos das Cortes operar uo 
Brazil, como as bullas do Papa sobre as almas do Purgatório? 
Ouçamos porém um traço de eloqüência Mourisco, isto he do 
Deputado Moura: diz elle nessa falia : — 

" Diz um grande sábio, que a idéa de fazer um processo a 
uma cidade só faz tremer, que poderíamos pensar d'uma Provin
cia ?" (Veja-se p. 03.) E daqui conclue o Deputado, que se 
faça processo a toda a Juncta de S. Paulo, e a todo o Ministério 
do Rio-de-Janeiro. ; Assim aproveitaram as üçoens do grande 
aabio. Mas se quer fazer o processo a toda essa gente i como 
executa a regra, que estabeleceo, de entregar os refractarios á sua 
própria anarchia? 

Segue logo o Deputado, querendo exceptuar o Príncipe, por 
que he delegado de seu Augusto Pay. Mas a verdade he, que 
•« elle he ainda o delegado d'El Rey, he porque se naô subinet-
teoao capricho das Cortes, e teve meios de resistir-lhes, do con
trario achar-se-hia fechado, como o Deputado Moura «e expres-
ft*, dentro doa muros da quinta de Queluz, ou talvez em mais 
«treilo território. 

Segundo Moura nem a Juncta deS. Paulo, nem outra qualquer 
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pessoa ou corporação no Brazil, tem direito de resistir ás Cortes ; 
porque todos juraram a observância das Bazes. Bem; nessas 
Bazes sejurou, como ponto cardeal, a Dynastia da Casa de Bra
gança íque direito logo tem nenhum deputado das Cortes, sem 
ser perjuro, de ameaçar o Príncipe com a perda da Coroa, senaõ 
vier para Lisboa? Que o Principe deve ser o Rey, quando mor
rer seu Pay, achamos nós nas bazes, e portanto he perjuro a 
ellas, quem propuzer o contrario ; mas ahi naõ se diz palavra so
bre o herdeiro residir no Brazil ou ein Lisboa, ou na ludia. 

A violência do Deputado Moura, e dos seus collegas, contra 
tudo que he do Brazil, de boa vontade lhes perdoamos, mas naõ 
podemos passar-lhes de todo pela hypocrisia. Moura começa 
recommendando a moderação nas expressoens, e logo chama a 
Jozé Bonifácio de Andrade um energúmeno politico. Se se pro
põem só buscar o crime, para o castigar, naõ he preciso insultar 
o criminoso, chamando-lhe energúmeno ; isto he indigno de um 
legislador, e muito mais impróprio quando esse legislador se erige 
em juiz, como succede neste caso; porque entaõ dá esse juiz 
por certo o crime, ainda antes de ouvir a parte: nenhuma ley, 
nenhuma razaõ admittio jamais tal procedimento. 

Quanto á Juncta de S. Paulo, ella naõ foi creada por authori
dade das Cortes, mas sim do povo, foi um Governo revolucio
nário como o de Portugal, e para as Cortes lhe chamarem rebelde, 
éra preciso que essa Juncta concorresse na Constituição com
mum, que ainda naõ está feita, que estivesse por ella, que a ju
rasse, que recebesse a sua authoridade das Cortes ,* ora nada 
disto ha, e assim as Cortes nem tem direito, nem tem forças pa
ra insistirem na obediência de um Governo tam revolucionário e 
tam popular, corno o dessas mesmas Cortes, a pretençaõ he,logo, 
mal fundada, e o tom elevado em que st annuncia torna-se ridí
culo, pela fraqueza do pretendente á superioridade. 

Forma o deputado Moura varias hypotheses, e na 2.a diz, que 
os povos do Brazil mandaram seus representantes ás Cortes para 
formarem uma Constituição ; bem, mas a Cortes dizem-lhe. que 
ja está feita, que se uaõ pôde alterar, e damnado aquelle profa
no, que ousar tocar esta sagrada arca da aliiança: entaõ, pcrguu-
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tamos outra vez, t a que vieram a Lisboa esses deputados do 
Brazil? t Que mai*. direito tem uma provincia do que outra* 
para mudar e determinai a forma de Governo í 

Faz o deputado Moura uni floreio de Rlietorica, pondo na boca 
dos Brazilienses estas palavras : "Bem vindas sejaes Bazes da 
Constituição, que nos vindes livrar da escravidão, edar a liber
dade." Lindo rasgo de eloqüência, mas infelizmente pécca por 
um terrível anachronismo ; porque quando as Bazes foram arran
jadas em Lisbooa, ja as províncias do Brazil se tinham libertado 
asi mesmo, logo naõ podiam aquelles povos imputar ás taes Ba
leia liberdade, que ja possuíam antes dessas Bazes nascerem. 

Dahi vem com a outra, que os povos no Brazil receberam com 
alegria, e adoptaram com enthusiasmo o annnnciodo estabelici
mento do systema constitucional em Portugal. Bem: assim sue
cedeo na Hollanda, na Itália, e n'outras partes da Europa, quan
do a França lbe prometteo a liberdade ,- mas depois, quando 
viram que os Francezes destruiain o despotismo desses paizes, 
para introduzir o seu, o rancor, que sobreveio contra os impos-
tores, foi maior que ódio aos antigos oppressores, e foi só um pe
queno punhado de estúpidos enthusiastas, que ainda ficou crendo 
na liberdade, que viria da França. Tenha a bondade o Deputa
do Moura de applicar isto ao Brazil. 

Em casos similhantes, ainda que houvesse ja um pacto expres
so, e uma Constituição feita a prazer d'aml>as as partes, qualquer 
deliu, que se achasse enganada, podia retirar-se ; porque em 
todas as leys (e nas ordenaçoens de Portugal) todo homem tem 
direito de se arredar do contracto em que entrou, quando acha 
nelle lesaõ enorme. 

Vamos, porém, á parte politica da falia do deputado Moura; 
porqae elle em todas as oceasioens se apresenta como corifeo 
<ln partido, contra o Brazil. Fatiando de S. A. R. diz, que se 
• Principe aparecesse na foz do Tejo, tudo esqueceria, tudo 
M»e perdoaria. Ora naõ tenha receios o Deputado, que o Prín
cipe, atrahidopor essas melífluas expressoens de perdaõ, se ve-
nha apresentar na foz de Tejo: o Príncipe conhece ja mui bem 
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as cousas, e naõ está de accordo a vir á Europa aprender a me
decina domestica de Buchanan. 

Mas o deputado muda logo de tom; porque naõ pôde guardar 
por lougo tempo a masca ia. O fim, diz elle do decreto do Prín
cipe, que convida deputados ou procuradores dos povos do Bia-
y.il no Uio-de-Janeiro, foi fazer desandar o systema constitucio
nal, e tomar a pôr em vigor o despotismo. 

Se o deputado Moura assim o cresse, naõ seria, ou naõ de
veria ser tam fácil em offerecer perdaõ ao Principe: e se isso 
assim lie, e o deputado Moura o provar, desde ja lhe decla
ramos, que seremos inimigos acerrimos daquelle Principe: mas 
perdoe-nos o deputado, se para prova de sua asserçaõ exigimos 
mais alguma cousa do que a sua mera palavra. 

For outra parte queremos também prova de que as Cortes 
naõ queriam tomara reduzir o Brazil a colônia; porque a 
presumpçaô he mui forte de isso assim ser ; mandou-lhes gover
nadores de fôra independentes das Junctas Governativas; trac-
tando todos os naturaes sem nenhuma consideração ; naõ em
pregando nenhum em lugares de preeminencia ; insultando 
seus deputados nas Cortes, &c. 4cc. Nesse caso em que tal prove 
seremos logo a seu favor. 

Conclue o Deputado Moura a sua falia com uma apostrophe 
ao Brazil, com outro rasgo de eloqüência ; mas he bem fora de 
propósito em uma oraçaõ dirigida ás Cortes, paia convencer os 
deputados sobre os votos que tinham de dar, dirigindo-se ao Bra
zil, que nem estava presente, nem tinha voto : a figura he sem 
duvida um pouco fora do commum. 

Mas em fim toda a falia he deste character, saindo sempre 
para fora da questão, que éra unicamente, o que se devia fa
zer á cerca dos chamados rebeldes : tracta por simples Infante 
D. Miguel, o filho d'El Rey, sem ao menos dizer Snr. prodigali-
zando-se os Membros das Cortes uus aos outros, os epitetos de 
nobre, illustre, honrado, chupando excellencia, &c; sem haver 
hey que tal mande, nem razaõ para que taes tractamentos se dein 
á maior parte dos membros das Cortes. E em fim diz, que se 
dé ao Infante se for para o Brazil um Conselho composto de ho-
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mensde reconhecido saber, &tc. ; quando todos ns Brazilienses 
•abem que tal escolha seria feita, como a do Corpo Diplomático 
dos Governadores do Brazil, dos Ministros e Conselheros de Es
tado, &c. &c. 

Mas vejamos ainda o que disseram outros Deputados a este 
respeito. Freire tracta ao Piincipe, sem cerimonia, por um 
mancebo ambicioso, á testa de um pnnhado de facciosos. Dei
xando o indecóro das expressoens, se o facto assim he^que idea 
faremos nós da prudência e sabedoria dessas Cortes, <jnc- assim 
ie tem deixado levar debaixo por um mancebo ambicioso, á tes
ta ió d'um punhado de facciosos ? Se sabem melhor obrar, mas 
naõ tem foiças para isso, teriam mostrado sua prudência uaõ en
trando uo combate, e naõ haveriam mandado uma fiara expedi
ção ao Rio-de-Janeiro, para ser recambiada com desar, por esse 
mancebo á testa de um punhado de facciosos. 

Freire recorre também a dizer, que o Príncipe deseja impor 
um jugo de ferro ao Brazil. Primeiramente, autts um jugo de 
ferro, que se quer, do que um de barro que se naõ quer. Em 
segundo lugar, os Brazilienses livraram-se de Rego em Pernam
buco, que naõ tinha governado com espada de manteiga, e em 
todas as provincias do Sul o partido do deputado Freire ainda naõ 
pôde metter dente ; entaõ i porque se ha de presumir que os Bra
zilienses se sugeitaraõ ao jugo de ferro do Principe, caso elle lho 
quizesse impor. Nisto naõ se afflija o Deputado Freire ; poi-
que os Governantes Europeos no Brazil tem ensinado mui bem 
Aquelles povos, quanto importa fugir desses jugos de ferro. 

Os procedi meti los das Cortes naõ tem até aqui dado ao Bra-
»2Íl idéas de grande justiça, mesmo em pontos de administração 
relativos a Portugal. For exemplo ^pediiamjáas Cortes con-
Ui a Silvestre Pinheiro, por ter iIludido suas ordens s-.-beranas, no
meando novos officiaes de Secretaria, quando isso lhe éradefezo? 
ireprehendeo-se esse Ministro por lançar maõ do dinheiro dos 
negociantes do Brazil, que estava em Londres ' ; Pois que jus
tiça se pôde esperar no Brazil de tal Governo ? 

Diz Freire, que he um dever de todo o homem amante da li-
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herdade, demascarar os tyrannos. Isto seguimos, isto fazemos 
a respeito de uma facçaõ em Lisboa, que pretende escravizar o 
Brazil. 

Suppoem essa gente, que o Principe, quer introduzir o despotis-
mo no Brazil; edizem perdoe-se-lhe, como se fez a Rego. Sup
poem, que a Juncta de S. Paulo quer a independência, por outros 
termos a liberdade do Brazil - e dizem castigue-se, haja ou naõ 
just iça: recaia a vingança em 16, ja que temos medo de invol-
ver todos os que julgamos culpados ! 

Ferreira Borges contentou-se com lançar em rosto aos Deputa
dos do Brazil a sua boa fé, no Relatório, que assignâram em 
Março passado ; esperamos que naõ cairiam n'outra, ainda que 
continuassem nas nas Cortes ; mas as personalidades de Borges 
contra Joze Bonifácio, saõ verdadeiramente bem impróprias. 
Naõ tendo outra cousa, que allegar contra elle, cila que desagra
dara ao déspota Forjaz ^e por que ? Porque sendo Jozé Boni-
facis Intendente de Policia no Porto, inaudara soltar os prezos 
accusados de partidistas Francezes, no tempo da passada revo
lução : e traz Borges este caso, como prova da disposição des-
potica de Jozé Bonifácio ! 

Seria inútil produzir mais exemplos destes absurdos, recom
mendamos aos nossos Leitores os mesmos debates, que copiamos, 
assegurando-lhes, que a liçaõ que nelles aprenderão, paia bem 
avaliar as Cortes de Portugal, amplamente lhes pagará o incom
modo da leitura. 

Planos de Portugal sobre o Brazil. 

O que temos até aqui dicto, e o que vamos a dizer, sobre o 
que se faz em Lisboa á cerca do Brazil, ja naõ he pelo que res
peita este paiz: a sua sorte está decidida como depois veremos; 
mas he pela magoa, que nos causa, ver desacreditado o optimo 
systema, abraçado em Portugal pelos ambiciosos, que só projec-
tam seus interesses particulares, os quaes traraõ com sigo a ruína 
de muitos, que por incautos os seguem. 
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Nada pode dar mais forças aos sequazes do passado despotismo 
em Portugal, do que ver, que o Brazil se separou, com a adop-
çaô do systema constitucional ; porque a este e nuõ aos actores 
em scéna, se altribuirá o mal: mas vejamos como se vám a por
tar neste ponto. 

As proposiçoens da Commissaõ de Cortes, composta de Depu
tados Brazilienses, fôram regeitadas coin tal desprezo, que se de
cidio, que naõ deviam sequer ser postas á votação : e depois de 
assim obrar tornam a remetter o negocio á mesma Commissaõ, 
para fazer eutro projecto, que seja conforme ás vistas dos Depu
tados Europeos. Eis ahi a que se naõ podiam sugeitaros Depu
tados Brazilienses, e quando o fizessem, certo que seus constitu
intes naõ estariam por isso: mas isto mesmo he o que se quer. 

0 Deputado Andrada fez uma indicação, para que se fizesse 
efficaz a responsabilidade do Governador das Arrnmas da Bahia, 
e do Ministio da Guerra, pelos desastrosos acontecimentos da
quella cidade.- remetteo-se a indicação a uma Cummissaõ, a qual 
fez o seu relatório na sessaõ de 11 de Junho; a Commissaõ eva-
dio isto, dizendo que se esperasse pela devassa. 

0 Deputado Moura, como tomou a seu cargo ser o Orador do 
partidu contra o Brazil, sustentou o parecer da Commissaõ, dizen-
da, que dos mesmos officios da Juncta da Bahia se colhe, que 
naõ éra sabido qual dos dous Generaes fora o primeiio aggressor; 
e que assim éra preciso esperar pela devassa, que se mandou ti
rar. No entanto, o Brigadeiro Manuel Pedro está prezo em Lis
boa ; e o Brigadeiro Madeira está solto governando as armas na 
Bahia : eis o modo de distribuir justiça igual ao Brazil ! 

Por outra pai te requer o atroz Luiz do Rego, que fosse decla
rado iiiuocenle, antes de chegar da Bahia a devassa, que delle 
*e mandou th ar, as Coites concedem logo isto; o Deputado 
Moura enche Rego de elogios, ainda em cima, e diz, com outros, 
que éra preciso declarallo hvie para que o Governo o pudesse ja 
empregai : o que se entende de o empregai comoção de fila con
tra o Brazil, como se expressou B. Carneiro. 

O Deputado Andrada, argumentando sobre a necessidade das 
Cortes no Biazil, paio satisfazei aquelles povos, a attralnllos á 
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uniaõ de Poitugal, dibse por ironia, que se as leys, que fizessem 
as Coites naõ fossem agradáveis, mandariam batalhoens a forçar-
lhes a execução. A isto chamou Moura insolencia contra as 
Cortes; Andrada quiz replicar o chamarem-lhe insolente ; mas 
foi chamado a ordem e naõ o deixaram fallar. 

A injustiça do Deputado Moura, e prepotência das Coites con
tra Andrada saõ palpáveis- porque o argumento de ironia sem
pre foi admittido, he uma figura usada em todos os discursos; 
e quando assim naõ fosse, o sarcasmo da ironia recaía contra os 
argumentos dos seus adversários, que Andrada combatia, e naõ 
contra as Cortes. 

Fernandes Thomaz confessou, que quando ao principio se 
tractou da representação de S. Paulo, nas Cortes, naô se fallou 
com franqueza. Disto mesmo aceusamos nós as Cortes naquel
le tempo ; porque ja entaõ estávamos bem convencidos de que 
essa falta de franqueza, esse refolho, essa duplicidade, em tudo 
quanto dizia respeito ao Brazil, tendiam a irritar aquelle paiz, e 
induzillo á separação. Agora porem se descobrem claramente 
os effeitos dessa hypocrisia, como nos dissemos e previmos, quan
do Moura, Trigoso, Fernandes Thomaz, &c. &c. argumentaram, 
que se naõ devia dar ao Brazil uma delegação do Poder Executi
vo, por que este éra de sua natureza indelegavel. Conhecemos 
logo mui bem, que elles naõ estavam persuadidos do que avança
vam , por que éra a sua opinião um absurdo, que naõ cabia em 
homens dos seus conhecimentos, como agora elles confessam, 
desculpando-se, para votar o opposto do que entaõ votaram, que 
haõ mudado de opinião. 

Disse Moura, que éra chegado o tempo de fallar claro: nós 
sempre falíamos claro e assim fatiaremos agora. Esse partido 
em Lisboa tem sempre querido uma de duas alternativas, ou con
servar o Brazil como colônia, e governallo pela força; ou insti-
gallo a declarar-se independente. 

Agora pergunta Fernandes Thomaz ^de quem he o Brazil? e 
l se saõ duas naçoens ? Sim, que ja o saõ ; porque esse partido 
em Poitugal assim o quiz. A razaõ porque ha tanto furor con
tra Joze Bonifácio, naõ he pelo que elle escievèo, disse ou fez, 
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contra as Cortes, porque no mesmo caso estavam outros muitos, 
a quem as Coites quizéram dar amnistia. O crime de Jozé Bo-
nafacio he ser Secretario de Estado ; porque he crime imperdoá
vel a um Braziliense aspirar a tam alto emprego, Este o crime 
aos olhos de um partido, que quer ter sempre debaixo dos pés 
tudo quanto he Braziliense. 

Mas, nesse caso, em que se naõ possa conservar o Brazil em 
abjecta sugeiçaõ, dizem os desse partido, que se separe; Portu
gal naõ perde nada com isso, antes ganha. Parece que esses 
políticos Portuguezes saõ de opiuiaõ, que os Estados saõ como 
as covas, que quanto mais se lhes tira maiores ficam. 

Freire, na sessaõ 403, explicou o que entendia por facçoens, e 
quando os revoltosos se deviam considerar beneméritos da pátria; 
ediz que lie quando se fundam : 1.° em querer salvar a pátria: 
2.* em serem seguidos pelo resto ou maior parte da naçaõ : 3." 
em escolherem o momento favorável: e4.° em serem bem suc-
cedidos. Bem, pois aqui temos tudo isto vereficado no Bra
zil. 

Xavier Monteiro fez uma falia começando por uma citação 
de Cícero, que lhe he inteiramente inapplicavel, pois naõ sabemos 
quaes saõ os inimigos da Republica, que se tenham feito ini
migos pessoaes delle, em todo o decurso de sua vida. O Correio 
Braziliense podia apontar pessoa, a quem o dictado de Cícero he 
applicavel, em todos os períodos de sua vida. Mas a falia de 
Monteiro, ou foi esciipla e dada ao tachigrapho, ou elle a trazia 
decorada; porque faltando em proza ninguém, em Portuguez, 
póem os verbos sempre no fim da oraçaõ, nem usa da collaçaõ 
transposta, o que 60 se faz escrevendo; mas as bellezas das 
fallas contra o Brazil se conservam; quando, como ja temos 
dicto, se omitte tudo que he favorável aos Brazilienses. 

Porém Monteiro, que jurou as Bazes, aonde se admilte es
sencialmente a Dyuastia da Casa de Bragança, he o mesmo que 
propôeui, que se desherde o Principe Real, por um crime, inven
tado pelas Cortes, e que as mesmas Bazes naõ mencionam. 
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Assim tractam seus juramentos, aquelles que se attreveiu a 
chamar perjura a Juncta S. Paulo ! 

Vamos ás medidas ultimas, que se propõem as Cortes sobre 
o Brazil achainôllas recopilladas na falia do deputado Ferreira 
Borges, na sessaõ de 28 de Junho (o Leitor o pode ver por exten
so na sessaõ de 10 de Junho, p . 23) diz o seguinte :— 

Que se mande formar culpa aos membros da Juncta de S. 
Paulo, ao Bispo, aos 4, que assignâram o discurso de 26 de 
Janeiro : amnistia sobre os mais: que se faça effectiva a respon
sabilidade dos Ministros do Sr. D. Pedro, pelo decreto de 16 
de Janeiro, e mais actos da sua administração, que continue o 
Principe Real a governar uo Rio-de-Janeiro as três provincias 
do Sul, que lhe obedecem, até que sejam sanccionados os artigos 
addicionaes da Constituição. 

Ora os mestres do enredo em Portugal, e os cabeças do par
tido anti-Braziüense, sabiam tam bem qual éra o verdadeiro es
tado do Brazil, e que taes medidas ja naõ eram exquisiveis, 
que ao mesmo tempo, que nas Corres se illudia a naçaõ com 
fallas pomposas, e argumentos especiosos sobre estas me
didas, o Ministério preparava um manifesto em nome d'£l Rey, 
para se apresentar ás Cortes Estrangeiras, contra o Principe 
Real, Herdeiro da Coroa. 

Obrigar aquelle partido a El Rey, a que assigne um mani
festo contra seu próprio filho, e uni manifesto cheio das mais in-
decorosas expressoens, he o cumulo do desvario; porque isso he 
uma prova incontestável, de que El Rey se acha coacto, e sem 
liberdade de obrar, e por conseguinte desonera o Principe, no 
Brazil, de obedecer a outras ordens em nome d' El Rey, para 
seguir somente as iustrucçoens que S. Majestade lhe deo no Rio-
de-Janeiro, quando obrava livremente; instrucçoens em que ao 
Principe se concediam os mais amplos poderes ;e em virtude clos-
quaes elle tem obrado, e vai agora continuar a obrar com menos 
vestricçoens e contemplaçoens. 

Eis a politica desses Licurgos de Lisboa, que tractavam os Bra
zilienses de macacos, o Principe de um maucebo eslouvado. 



Miscellanea. 207 

Compare-se a prudência de um e outros, e veja-se qual das 

par 
do. 

«artes merece o rizo e o escarneo! O Êxito o tem demonstra-

Procedimentos do Brazil. 

A grande torrente dos suecessos, tendentes a separara Ame
rica de sua sugeiçaõ politica á Europa, e as vastas conseqüên
cias dessa separação, saõ effeitos tam naturaes, deduzidos 
das circumstancias, e saõ tam irresistíveis, como os de um vol-
cano, ou a rotação dos cometas em torno de suas orbitas. 

Quam ridícula, pois, naõ deve apparecer aos olhos dos homens 
sensatos, a presumpçaõ daquelles Portuguezes, que suppunham 
que as Cortes iam fazer parar essa torrente no novo mundo, 
enviando contra o Brazil uma expedição de 600 homens ! 600 
indivíduos sacrificados contra uma causa, em que se acham en
volvidos milhares de milhares de gente! He a presumpçaõ de 
um mosquito, querendo fazer parar o elefante em sua carreira ! 
Mas voltemos ao Brazil. 

Nós, assim como muitas outras pessoas, que abhorecem os ex
cessos de commoçoens políticas, tínhamos esperado, que as Cor
tes de Lisboa, com prudência medíocre, houvessem de fazer coin 
que Portugal disfruetasse ainda por algum tempo as vantagens 
de sua uniaõ com o Brazil; e que a separação desse paiz fosse 
só gradual, e se fizesse sem grandes transtornos de nenhuma das 
partes. 

Enganara o-ti os em nossas esperanças : as Cortes precipita
ram o Brazil, rompendo com elle sem necessidade, e narremos, o 
que nisto succede. 

O Principe Real, depois dos acontecimentos, que referimos no 
noiso N.o passado, partio para Minas Geraes, aos 20 de Março, 
accompanhadodos Deputados, que aquella provincia tinha man
dado para as Cortes de Portugal, mas que naõ haviam ainda 
aaido o Rio-de-Janeiro. Recolheo-se o Principe de volta aos 
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25 de Abril, tendo no curto espaço de um mez concertado sua: 
medidas em Minas, e disposioas cousas para o que ia a sueceder. 

Estando todo o Sul do Brazil assim debaixo do governo de S. 
A. R., e contra o que Trigoso asseverou ainda ha poucos dias 
nas Coites, e contra o que as mesmas Cortes declararam, que só 
três piovincias lhe obedeciam, desidio-se também Pernambuco 
a seguir a mesma linha de comportamento, das piovincias do Sul. 
Havia ja o Ministério do Rio-de-Janeirp enviado para Pernam
buco uma fragata e uma charrua, em que iam embarcados 7(10 
soldados, que se achavam degradados em Monte-Vedio, pela re
volução de Pernambuco em 1817 ; mas quando esta pequena ex
pedição chegou ao Recife, achou que ja ali se tinham declarado 
unidos ao Rio-de-Janeiro aos 3 de Junho. 

Este acontecimento éra bem de esperar -, porque os factos de 
Rego, e do batalhão do Algarve, a impunidade destes, o acolhi
mento que tiveram das Coites, &c. &c. tornavam impossível, 
que os esforços da Juncta de Pernambuco, por mais afferradaque 
ella fosse ao partido anti-Brazilico de Lisboa, o que decerto 
naõ éra, pudesse obstar ao povo o unir-se com as provincias do 
Sul. Eis aqui a Bahia somente encravada no meio de toda essa 
combinação, e com revoltosos na capital, e no recôncavo, como 
informou ás Cortes o mesmo Brigadeiro Madeira, Mas vamos 
ao mais importante, e copiaremos tanto a noticia como as re
ílexoens do Jornal Inglez (Times de 26 de Julho) a ver se a li
çaõ, naõ vindo de nós aproveita alguma cousa em Lisboa. 

" Uma carta do Rio-de-Janeiro, de 18 de Maio annuncia um 
facto, que se a observação, que o accompanha, de quem a escreveo 
lie bem fundada, he de character interessante e importante. O 
Principe Real nos dia dos annos de seu Pay (13 de Maio) es
tando as tropas em parada na praça de Palácio, declarou a sua 
resolução de assumir o titulo de Principe Regente, e Protector 
Constitucional do Brazil. Accresenta-se, que os Deputados de 
Minas-Geiaes, e outras Piovincias, naõ viraõ para Lisboa a 
tomar seu assento em Cortes, conforme os arranjamentos porque 
tinham sido eleitos. Diz a noticia também, que o Governo está 
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preparando um manifesto, que ha de enviar a todas as Cortes 
da Europa, justificando o ter S. A. R. assumido estes titulos. A 
jnfen-ncia, que se tira destes preparativos he provavelmente cor
recto ; e vem a ser, que se procederá de uma vez á declaração 
da independência, e a final separação da mây pátria. Com que 
sentimentos se olhará para este prospecto em Portugal naõ he 
difficiloconjeclur.il. Os Portuguezes naõ seriam similhantes 
âs demais naçoens, se vissem com indifíerença acontecer uma 
desuiembraçaõ, que priva a Monarchia de mais de metade de 
sua grandeza. Porem seos Brazilienses desejara esta mudança, 
esperamos, por amor de povo de Portugal, que ali tenham ja 
assas aprendido das naçoens vizinhas, para naõ as imitar, dispu
tando direitos, que ja naõ saõ questionáveis, nem oppondo-se a 
uma força phisica, a que deve ser vSa toda a resistência. Se a 
America Septentrional se arrancou aos braços da Gram Bre
tanha ( que pôde Portugal fazer, para reter por força as suas 
provincias do Brazil ? A Hespanha he talvez uina liçaõ mais im-
pressíva. Esta naõ tem tido força para coutender com suas co
lônias. Até limitou os seus esforços quasi somente a uma só 
pnvineia, que foi a de Venezuela, e vê-se coino, e quam de
pressa accabou o conflicto ! O Brazil tem em todos os respeitos 
crescido além da tutella de sua mSy. Tem proporçoens, que se 
naõ podem desenvolver se naõ por um Governo, que exista no 
paiz; e tem uma população, que ja naõ pôde soffrer a sugei-
çiô dos interesses coloniaes aos da metrópole, os quaes consti
tuíam até aqui a uniça relação entre o estado soberano e seus 
dependentes. Nestas circumstancias, naõ podem fazer outra 
cousa melhor do que dar o ultimo abraço e despedirem-se. Uma 
contenda, ou para melhor «lizer um principio de contenda, visto 
que Portugal a naõ pode continuar a tal distancia, submergería 
Portugal em profunda ruina. Presentemente pievalece ainda 
no Bmzil um sentimento de bondade e antiga amizade para com 
a tnity palha; e islo pederia, sendo bem guiado, e com pruden-
*•*. vir a ser o meio de estabelecer, para bem de ambos, uma 
communicaçaõ intima, igual, e permanente coiiiinereial. Este he 
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o verdadeiro faço da harmonia entre Estados independentes. 
Portugal, livre em suas instituiçoens, marítimo por sua posição, 
e industrioso por necessidade, naõ pôde deixar de prosperar, 
sem que olhe para recursos além do alcance que a Providencia 
e os sólidos interesses das naçoens vizinhas lhe tem assignado. 
Tem tido tempo para estudar o seu caso, e no espirito de verda
deira effeiçaõ, por antigo, experimentado e voloroso amigo, es
peramos, que naõ venha a final a naõ entender isto." 

Até aqui o Times ; e muito desejamos que a liçaõ aproveite. 
Agora temos de eccrescentar mais outra noticia, e he, que a Câ
mara do Rio-de-Janeiro fez uma Representação a S. A. R. o 
Principe Protector Constitucional do Brazil, pedindo convocação 
de Cortes naquelle paiz. Com effeito foi isto ja decretado, e 
eonstararaõ de cem Deputados. 

Disse Trigoso, o desejo de novo Governo he parcial no Brazil; 
e naõ attendivel por naõ ter a sancçaõ do Congresso. Ora espe
rar essa sancçaõ seria estupidez de primeira marca ; e quauto a 
naõ ser geral o desejo, assim érano principio, mas as Cortes tudo 
tem feito pelo generalizar. 

Moura disse, na sessaõ 408, que os Brazilienses naõ tinham 
interesse em que a delegação do Poder Executivo recaisse no 
Principe Real. Mas nós achamos nisso muito interesse para o 
Brazil; porque a mandarem-se outras pessoas, reairía a escolha 
em esfaimados, que assolariam o Brazil mais do que os antigos 
Governadores. Qual seria essa escolha bem se pode conjecturar 
pelos vagabundos, que tem sido empregados nos lugares da mais 
alta Importância, depois de arranjado o presente Ministério em 
Lisboa. 

A representação da Câmara do Rio-de-Janeiro, em que se 
fundou a Convocação de Cortes no Brazil, he demasiado extensa-
e chegou-nos demasiado tarde, para a copiarmos neete N.° Ella 
procede ainda nasuppposiçaõ de que he possivel continuara 
uniaõ do Brazil com Portugal, mas os debates e mais noticias, 
que se encerram neste N.° do Correio Braziliense, quando Ia che
garem faraõ mudar inteiramente essa face ás cousas; porque 
mostrarão a todas as luzes, que em Portugal naõ se deseja a 
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uniaõ do Brazil, mas só a sua abjecta sugeiçaõ : ora a tempera 
desta Representação prova ex abundanti, que no Brazil a tal se 
paõ sugeitain. 

A resposta de S. A. R. o Principe Protector he breve, mas 
cheia de dignidade; ede character decidido, como devia ser; 
porque em fim, em crises taes, adoptar meias medidas ; he andar 
meio caminho para a perdição. 

Estado Politico de Portugal. 
Muito sentimos o observar, que o systema constitucional de 

Portugal, longe de fazer progressos, tenha encontrado obstácu
los consideráveis ; os quaes naõ podemos deixar de attribuir á 
infelicidade de se apossarem dos lugares mais influentes do Go
verno, pessoas, que disso se tem mostrado incapazes. 

Nem nos admiramos, nem mesmo reprovamos, que haja um 
partido influente, combinado no Ministério e nas Cortes : isso 
succede em todos os paizes, e talvez sem essa combinação de 
pessoas influentes naõ naõ fosse possivel levar a diate os ne
gócios, mas o que he para lamentar he, que essa combinação de 
pessoas influentes seja composta de indivíduos incapazes, e que 
por conseqüência naõ empreguem senaõ gente, da sua laia, e que 
por conseqüência, na falta de merecimento real usem das cabalas 
e das intrigas, attendam as historias dos mexeriqueiros e em fim 
reeorram a todo e qualquer artificio, que substitua sua falta de 
preponderância intriseca. 

Ja dissemos no nosso N.° passado o que havia a respeito dos po
deres extraordniarios, que se deram ao Ministro de Justiça era 
Lisboa, para poder exterminar quem quizesse. Mencionamos, 
também, a conspiração, que se tinha descuberto em Lisboa» e 
ella nos pareceo tam insignificante para a bulha que com isso fez 
o Governo, que entaõ conjecturamos naõ ser a tal conspiração, 
senaõ mera invenção, pelo menos pretexto para o Ministro pedir 
reforma de termo nos poderes arbitrários, que as (orles lhe ti
nham concedido. 

Lis verificada nossa profecia. A 53 verá o Leitor o officio 
do Ministro da Justiça ás Cortes, pedindoa prorogaçaõ dos po-
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deres, que se lhe haviam concedido por um mez, e alegando para 
isto a descuberta da tal conspiração, do que entretanto naõ pro
duz nem alega a menor prova, senaõ a impressão de proclamaço
ens sediciosas, crime, que um simples homem podia commetter 
sem que para isso houvesse nem o menor resquicio de conspira
ção. 

O Ministro começa a sua carta alegando as informaçoens da 
Policia ; quando, pelo que publicamos nosso N,° passado se vê, 
que o Intendente da Policia, informando sobre o motim contra os 
Gallegos em Lisboa, positivamente nega o que assevera o Mi
nistro de Justiça, e diz que o motim se naõ pôde attribuir a pla
no combinado, de que naõ ha apparencias, nem a Policia tem 
disso informaçoens. 

O Ministro, neste officio, que escreve ás Cortes, trabalha por 
justificar os motivos, que teve para mandar degradar arbitraria* 
mente varias pessoas, em virtude do poder despotico que as Cor
tes lhe concederam, e essa justificação se fazia de algum modo 
necessária, quando pedia a continuação do mesmo poder arbitrá
rio. 

Na falta de melhores provas, diz, que algumas das pessoas ex
terminadas, se ajunctavam em lugares públicos a fallar do Gover
no, e meditar planos de subverter o Systema. Daqui nos parece 
que se pôde bem deduzir o objecto do Ministro, e he aterrar o 
publico, por ter medo que se critiquem as medidas do Ministério; 
por outros termos, he querer tornar a introduzir o systema das 
rolhas na boca, que usava o passado despotismo. 

Dahi alega mais o Ministro, que sabe que ha descontentes con
tra o presente systema. Que os ha he tanto de presumir, que 
deve isso passar como se fosse verdade de primeira inluiçaõ; mas 
para que esses homens descontentes se castiguem, he preciso, 
que o seu descontentamento se reduza a obra; porque nenhum 
Governo tem direito de castigar os pensamentos, nem ainda as 
opinioens de ninguém. Este poder arbitrário, concedido ao Mi
nistro para taes fins, he justamente introduzir a tyrannia sobre 
corpo e alma. j E admirar-se-haõ que o numero de descontentes 
vá crescendo com taes medidas ? 
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Mas façamos aqui, de passagem, um pequeno contraste. Dis
seram vários membros das Cortes, que o plano do Principe Real, 

e do seu Ministro Jozé Bonifácio, no Rio-de-Janeiro, éra intro-
dnzir no Brazil o despotismo. Ora mostrem-nos nas providen
cias que se tem dadono Rio-de-Janeiro, medida alguma, que per-
mitta ao Ministério esse poder despotico, que as Cortes de Por
tugal concederam ao Ministério de Lisboa. 

Se tal he a liberdade e segurança individual, qne o presente 
systema constitucional traz a Portugal, regalem-se lá com ella, 
que nós de mui boa vontade renunciamos aos benefícios de tal sys
tema. No Brazil, pelo menos, ainda se naõ declarou saudável 
esse systema de degredos arbitrários á vontade do Ministro : nem 
suppómos, que tal se adopte, uma vez que se vejam livres dos 
mandoens Europeos. 

Mas vejamos camo o Ministro de Justiça justifica os degredos 
arbitrários que ordenou. Diz que naõ exterminou ninguém, se 
naõ aquelles, que eram bem marcados pela opinião publica. 
Mas, em taes casos, para haver opinião publica contra qualquer 
individuo, naõ ha mais doque fazer correr industríosamente um 
rumor de boca em boca, que por mais falso que séia em sua ori
gem torna-se logo opinião publica. }Ehe destes precários prin
cípios, que o presente systema constitucional deve deduzir as ba
zes da segurança individual? 

Nos fomos bem acautcllados, em naõ querer pronunciar contra 
Jozé da Silva Carvalho, o Ministro da Justiça, que promove esse 
svstema de despotismo em Lisboa, sem primeiro o ter ouvido ; 
mas, tendo lido essa sua exposição ás Cortes, naõ temos duvida 
em pronunciar a nossa opinião, e he que esse Carvalho se quer 
apossar do mesmo poder despotico, que exerceo o archi-despota 
Marquez de Pombal, sem ter os mesmos talentos, nem a mesma 
probidade. 

Inventa elle no seu officio a palavra alarma, e cita uma ley 
do déspota Pombal (que naõ escrevia nesse Portuguez bastardo) 
para justificar o despotismo, que pretende praclicar, e deixa no 
escuro o espirito e letra das Bazes, que tem jurado. Mas nós 
ousamos profetizar-lhe, que taes arbitrariedades, e os desman-
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chos de seu partido a respeito do Brazil, em breve daraõ por ter
ra com a igrejinha, que estaõ armando. 

Para córar estes procedimentos, tem-se armado um grande nu
mero de congratulaçoens a El Rey e ás Cortes, pela descuberta 
desta Conspiração. ^Qual conspiração se naõ apparece nenhu
ma ? Qual livramento de perigo, se naõ se mostra que houvesse 
perigo algum ? O perigo está em que os despropósitos do Go
verno apparecem com o tempo, e julgam os Ministros e seus se
quazes nas Cortes, que tudo remedeiam amedrontando a gente 
para que naõ falle, como se o naõ poder fallar prevenisse a 
queza dos mandoens: olhem como isso prevenio a queda dos 
mandoeus passados, e conjecturem dahi o que succederá a estes, 
enaõ ae enganarão. 

Mas, ao mesmo tempo as Cortes começam a titubear. Primei
ro deram por innocente, e que fosse restituido á Corte o Vis
conde doRio-Seco, que fôra comprehendido no desterro com ou
tros muitos dos Áulicos, que acompanharam a Sua Majestade do 
Brazil a Lisboa, e dahi estendeo-se a mesma indulgência a todos 
as demais, Conde de Palmella, Villa Nova Portugal, &c. &c. a 
pezar dos esforços que contra isso fez Moura, Fernandes Tho
maz e outros poucos. 

Isto ja parece, que as Cortes começam a capitular com seus 
inimigos, e tanto mais quanto três ou quatro dias antes se tinha 
descuberto um motim, em dous Regimentos de infanteria, que 
estavam aquartellados no Castello de Lisboa. 

Borges Carneiro um dos illustres preopinantes contra o Bra
zil disse, que as desordens, que tinham succedido em Pernam
buco, se deviam attribuir á falta de tropas Europeas, Mas 
•t porque naõ preveniram essas tropas em Lisboa as desordens 
contra os Gallegos'? Accommodaram-as ao depois • mas isso 
mesmo se fez em Pernambuco sem a presença de taes tropas Eu
ropeas. j E o motim das mesmas tropas no Castello de Lisboa? 
Isso depois veremos como vai. 

Quanto ás finanças naõ podem ir as cousas em peior estado, 
Na sessaõ 410, se apresentou o calculo do Ministio da Fazenda, 
sobre a divida contrahida, desde 24 de Agosto de 1820, monta 
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em 4:000*000.000 reis ; donde se vé o déficit que vai das Tendas 
ás despezas, sem contar a divida atrazada. 

Novas Eleiçoens de Membros para as Cortes. 

Na sessaõ das Cortes de 12 de Junho se determinou fazerem-
se novas eleiçoens, para as seguintas Cortes Ordinárias, e se 
propoz supprimir o artigo 32 da Constituição, e substituillo por 
outras medidas, que o Leitor poderá ver a p. 37. 

A qui temos ja revogando-se a Constituição, ainda antes de 
ser promulgada ; e no entanto, pelo que pertence a bem do Bra
zil, " damnado seja aquelle profano, que pensar tocar esta sa
grada Arca: e, diz o Deputado Moura, quando muito ouçam-se 
os requirimentos do Brazil sobre a Constituição daqui a quatro 
annos ? 

Mas isto naõ he tudo. Determina-se que se fizessem as elei
çoens para os Deputados em Portugal, em Agosto ; e como a 
brevidade do tempo naõ permitte, que cheguem os do Brazil, 
deteiminou-se, que ficassem servindo os Deputados Brazi
lienses, que se achavam nas presentes Cortes. 

Nada dizemos sobre a iIlegalidade de tal medida, porque bem 
amplamente a demonstraram os Deputados Brazilienses em suas 
fallas, que o Leitor poderá ver de p. 37 em diante ; mas quanto 
ao subterfúgio de naõ haver tempo a que cheguem os Deputa
dos do Brazil, perguntamos ; porque se naõ tomou esta resolu
ção ha mais tempo? e se naõ se podia saber este tempo 
i porque se naõ espaçou mais alguns mezes a dissolução das 
presentes, e convocação das futuras Cortes ? 

Mas faltemos claro, como recommenda o Sr. Moura. Conser-
vam-se esses Deputados do Brazil em Lisboa, como reféns ; e 
para privar a sua pátria dos serviços, que lá lhe poderiam ir 
fazer. Esta aleivosia he tanto mais intolerável, quanto veio 
coberta com a hypocrisia de ser para obsequiar o Brazil, naõ 
querendo proceder as Cortes, sem que tenham juncto a si uma 
OeputaçaÓ Braziliense. 
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Este he o ultimo trago, que as Cortes dam a beber, aos illu-
didos Deputados Brazilienses, que vieram a Lisboa, e que ali 
ficam agora retidos, como presos de Estado. 

A inutilidade de os reter em Portugal, para a farça de figura
rem como Deputaçaõ do Brazil, mostra-se bem : 1.° pelos pro
cedimentos ja adoptados no Brazil, e que ao depois referi remos, 
segundo os quaes o Brazil ja naõ quer Deputaçaõ nas Cortes de 
Portugal, para que naõ continuem a servir de meras testimu-
nhas do oprobrio de sua pátria: e 2.° pelos procedimentos dos 
mesmos Deputados Brazilienses em Lisboa, como vamos a expor. 

Na sessaõ de 6 de Julho disse o deputado Moura, "que se, 
para se conservar a sede da Monarchia em Lisboa, for necessário 
que se quebrem os laços políticos, que unem os dous Reynos, 
que embora se quebrem, ficando só os commerciaes; que desde 
ja convidava a todos os Srs. Deputados do Brazil, para que so-
lemnemente façam esta declaração, que uma vez feita, podem 
logo deixar o assento no Congresso, e constituir-se o Brazil em 
nma naçaõ." 

Naõ se pôde portanto fazer uma provocação mais directa, nem 
uma declaração mais expressa para a separação do Brazil. 

Em conseqüência disto o Deputado Vergueiro, que sempre se 
tem mostrado denodado defensor dos direitos de seus constituin
tes, sendo um dos Deputados por S. Paulo : fez uma indicação, 
na sessaõ do dia 9, assignando a mesma indicação outros Depu
tados do Brazil, na qual, depois de exporem varias razoens, con
cluem, que no caso de que o Soberano Congresso declare, que 
em tempo algum a sede da Monarchia Portugueza ha de ser no 
Brazil, coma ja foi, se lhes conceda licença para deixarem seu 
assento, e retirarem-se ás suas províncias. 

Na sessaõ de 8, ja outro Deputado pelo Brazil, Fernandes Pi
nheiro, tendo requerido que o dispensassem de ser membro da 
Commissaõ para os negocias políticos do Brazil, declarou, que 
" sendo Deputado pela provincia de S. Paulo, naõ tinha podido 
deixar de ouvir com a maior magoa, no primeiro dia da discus
são, ao Sr. deputado Miranda, que o projecto apresentado pela 
Commissaõ éra de architectura Paulistica; e hoje o Sr. Deputado 
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Moura, tecendo a genealogia e filiação do projecto ; disse que elle 
tinha nascido em S. Paulo, passado ao Rio-de-Janeiro e chegado 
até este augusto recinto: por tanto se achava este Deputado co
ado, opprimido, e sem a necessária liberdade." 

Vistas, portanto, estas e outras declaraçoens dos Deputados 
do Brazil, está manifesto, que o ficarem elles retidos em Lis
boa, naô he porque isso possa servir de dar ás Cortes a appa
rente sancçaõ de uma Representação Braziliense; quando nem 
os povos notnêam taes representantes, nem obram livremente, 
mas coactos, forçados, e obrigados. 

0 motivo pois he, como dissemos, retêllos ein reféns, e pro
vocar talvez as represálias da parte do Brazil. Assim naõ se 
contentam as Cortes com provocar a separação do Brazil, que
rem a demais forçar a guerra civil, na qual naõ podem fazer 
outra cousa, senaõ sacrificar inutilmente alguns poucos soldados, 
que seus mesquinhos recursos habilitem a mandar contra a 
Brazil, debaixo de algum chefe incendiario, como Rego, ou 
outro seu similhante. 

Américas Hespanholas. 

Mr. Zea, o Deputado de Columbia em Londres recebeo um jan
tar publico, que lhe deram, e a que assistiram muitos Lords, 
Membros do Parlamento, e outras pessoas de Consideração. 

Nos Estados Unidos recebêram-se ja os Enviados de Columbia 
e outros Estados Independentes da America Hespanhola. 

El Rey de Suécia publicou um edicto, permittindo a todos os 
teus subditos negociar com os novos Estados da America Hespa
nhola. 

P.m fim a causa Americans está decidida, e acabada nella a 
dnminaçaõ Europea. Temos pois vivido, quanto basta, para 
morrermos satisfeitos, havendo testemunhado a liberdade geral 
daquella parte do Mundo, em que nascemos. Praza a Deus, que 
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delia se appoveitem paia bem. Da nossa parte temos para 
isso feito ha vinte annos, quanto de nossos humildes esforços 
dependia paia esse fim. Os nossos votos accoropanharaõ sem
pre aquelle paiz. Ja nos naõ restará pezar, se aqui acabarmos 
nossa carreira literária. 

CON RESPOND ENCIA. 

Carta ao Redactor sobre os máos procedimentos do Bra

zil. 

Lisboa 15 de Junho de 1822. 

Snr. Redactor do Correio Braziliense ! 

A invasão deste Reyno, no anno de 1807, fez baixar Portu
gal á humilhante cathegoria de Colônia, e elevar-se o Brazil á 
inesperada preeminencia de metrópole. Em quanto a guerra ab
sorvia tados os nossos ânimos e esforços, naõ foi possivel atten-
tar-mos sobre a nossa degradação politica, e sobre o grande des
abe, e intoleráveis inconvenientes, que delia nos provinham, 
vendo-nos reduzidos de metrópole a colônia; apenas porem asso
mou a aurora da paz fixamos nossas vistas, sobre a nossa depri
mida situação, e brotou em nossos coraçoens um vivíssimo res
sentimento, que de dia em dia se foi agravando. Daqui se se
guio a insurreição, que rebentou no Porto aos 24 de Agosto de 
1820, e produzío o mágico effeito de nos fazer recobrar o predi-
caraento perdido, e fazer voltar o Brazil ao que dantes éra. 

A pezar de ver regressar para a Europa o throno Portuguez, 
naõ mostraram os povos do Brazil, que se sentiam com isso hu
milhados; e bem longe de tomar medidas algumas, para se op* 
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porem ás conseqüências de tam importante mudança, com a 
maior leveza, sem mais consideração nem reparo, juraram home
nagem ás Cortes deste Reyno, c á Constituição, que ellas fizes-
tem, fosse bóa, fosse má? pois nesses juramentos naõ consta, 
qoe fizessem reserva alguma. 

Naõ só se quizéram assim todas aquellas provincias tornar a 
reduzir ao estado de colônia, de sua livie vontade, e sem que as 
Cortes tal lhe pedissem, mas a Bahia até pedio humildemente, 
que queria ser considerada como parte de Portugal e naõ do 
Brazil, baixeza esta, que naõ somente se lbe naõ pedio, mas 
até ninguém esperava. 

Isto posto; diga-me, Snr. Redactor, *.cora que apparencias 
de razaõ se attrevem as provincias do Sul do Brazil a fallar des
acatada mente a sua actual Metrópole ? Naõ pertence ás Cortes 
o julgar da leveza, ou pusilanimidade ou vileza, com que os 
Brazileiros assim se quizéram submetter voluntariamente, e pas
sar da cathegoria de Reyno independente, ao estado de colônia, 
comodanles éra ; mas o que pertence ás Cortes e ao Governo he 
castigar com a maior severidade esses rebeldes colonos, que dis
putam uma authoridade, a quem devem obedecer cegamente. 
He preciso atalhai o mal antes que cresça ; porque se assim se 
naõ fizer, o exemplo das piovincias rebeldes pôde contagiar as 
que se acham no devido estado de submissão. 

Uma vez, que aquelles povos de sua própria vontade se qui
zéram sujeitar a Portugal, o que deviam fazer, por ser Lisboa a 
natural metrópole de todo o Império Portuguez, ja naõ tem li
berdade de subtrahir-se a sua dominação, ainda que os declaras
sem escinvos. Esta proposição naõ foi até agora contrariada 
por nenhum membro das Cortes e he ella Iam evidente, que nem 
meino os garladorts Deputados do Brazil, e os mais fatnos des
sa recova de estúpidos, se attreveo ainda a pôr em duvida ; pos
to que grasnem algumas vezes contra as mais sabias providenci
ai, que as Cortes adoptam. 

Concluo Daqui, que naõ só he politico mas he do dever das 
Cortes, euviar ao Biazil as tropas, que forem necessaiias para 
"azer cm ferros - Lisboa todos os malévolos cabeças daquella 
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rebeldia, .vejam elles quem forem ; porque chegou o tempo, ein 
que a ley naõ faz distineçaõ de pessoas ; e nem o Principe por 
ser Principe deve ser izento docastigo devido á rebeldia ; quanto 
mais que o naò obedecer elle aos decretos das Cortes o incapaci
ta de reynar sobre o nosso throno constitucional, e se incapaz he 
de reynar, com elle naõ deve haver mais contemplação do que 
com os outros culpados. Para executar isto tem Portugal tio-
pas de sobejo, e até tem á sua disposição os recuisos daquellas 
provincais, que naõ imitaram ainda os rebeldes ; e por isso he 
preciso dár pressa, a naõ negligenciar meio algum para extirpai 
o mal, antes que elle contamine os naõ infectos. 

Espeio, Snr. Redactor, da sua imparcialidade, que publicará 
esta no seu Periódico, se he que realmente quer que a verdade 
seja discutida e achada, e naõ que prevaleçam somente os sonhos 
de quatro visionários, que desencaminham os Brazileiros. 

Sou de V M. 
constante Leitor. 

A M I G O DO B R A Z I L . 

Resposta du Redactor ao Amigo do Brazil. 

Inserindo a caita, que fica acima, lemos provado nossa impar
cialidade, e mostrado a demais até onde chega nossa condescen
dência pelo Snr. constante Leitor, Amigo do Brazil; mas ainda 
assim iesta-nos o direitD de lhe responder, e desse direito, nem 
podemos nem queremos prescindir. 

Começa o nosso Conrespondente com a queixa de que Portu
gal sofria o grande desaire e os inconvenientes de sei reduzido 
de Metrópole a Colônia. t* Ora naõ terá o Brazil lambem razaõ 
de seutir o ver decair sua graduação de Metrópole a Colônia? 
Mas no Brazil saõ os incentivos muitos maiores. 

Portugal naõ soffria mais do que a auzencia e distancia do 
Rey : isto mesmo soflíe agora o Brazil, e soffre mais o ver alte
rado seu systema commercial, com restricçoens, que só se im-
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põem a colônias ; soffre ver desligadas suas provincias umas 
das outras, desligado mesmo o Governo de cada uma, dando-
ie a authoridades independentes entre si, o poder civil militar, e 
de fazenda: soffre mais o ver guarnecidas suas cidades por tro
pas Portuguezas, que lhe vam de fora, que assoberbam o paiz. 
que se portam verdadeiramente como estrangeiros conquista
dores. 

Argumenta depois nosso Conrespondente, que os povos do 
Brazil naõ tem direito a disputar agora a authoridade das Cortes ; 
porque juraram obedecer-lhe e á Constituição, que ellas fizessem. 
Eítearguinento naõ he novo, tem sido mil vezes produzido nas 
Cortes e lóra dellas ; mas aqui tem o sainete dos epithetos, que 
se dam ao Brazil, por tal haver feito ; utrribuindo isso á leveza, 
inconsideraçaõ, falta de reparo, fraqueza, vileza, &c.; carre-
gando-se mais a maõ na Bahia. 

Naõ nos parece que seja verdadeira a accusaçaõ ; porque em 
vez du se dever attribuir a esses vicios e defeitos o desejo, que 
mostrou o Brazil de se unir promptamente á causa de Portugal 
na reforma do Governo, fui isso motivado por um excesso de vir
tude, por uma sinceridade sem suspeita, c por uma fraternal cor
dialidade, que uaõ podia esperar tam ingrata conrespondencia da 
parte de Portugal. 

Naõ suspeitou o bem intencionado Brazil, que o ingrato Por
tugal responderia a uma illimitada confiança com o pérfido plano 
deo dividir para melhor o subjugar, e de opprimir cora força 
armada para o obrigar a receber as leys coloniaes, que capri
chasse dictar-lhe. Menos podia ainda alguém suspeitar, que 
esses actos de fraternal cordialidade do Brazil lhe fossem agora 
imputados, em Portugal, a leveza, inconsideraçaõ, baixeza, &c. 

Demos, porém, que a Bahia merecia esses reproches, sem 
duvida naõ éra aos Portuguezos, que compettia fazêllos; por 
que em seu beuilicio eram ; e muito mal está ao pobre, que le-
Cebe uma esmola, taxar de pródigo a quem lha dá, ainda que ou
trem pudesse com justiça fazer esse reparo. A demais esses 
actos procederam da Juncta, a quem ninguém tinha dado podn 
d* declatar a província da Bahia unida a Portugal. O povo só 
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desejou abraçar o systema constitucional, mas como o poder 
caio em maõs de uma facçaõ devota ao despotismo de Lisboa, a 
Juncta obrou nisso arbitrariamente, sem consultar os povos nem 
as Câmaras, que eram as únicas corporaçoens, que os represen
tavam. 

Que as provincias todas do Brazil se quizéram, voluntaria
mente, reduzir ao estado de colônia, diz o nosso Conrespondente. 
Mas que isto naõ seja assim prova o facto de que, logo que o 
machiavejismo das Cortes abrio os olhos ao Brazil, se revoltaram 
contra isso todas as provincias, que tiveram meios de o fazer, e 
naõ foram menos do que todas as provincias do Sul ; e que as 
outras seguirão o exemplo, quando se lhes proporcione occasiaõ, 
parece confessar o mesmo nosso Conrespondente, quando insis
te em que se mandem mais tropas ao Brazil, para impedir o que 
chama o contagio; e dessa opinião se mostram claramente as 
Cortes. 

Quer mais o nosso Conrespondente, que uma vez, que o Bra
zil declarou, que se sugeitava ás Cortes, deve receber qualquer 
Constituição, que ellas fizerem seja boa seja má. Mas isto he 
um principio, que se fosse admittido legitimaria os mais atrozes 
despotismos do mundo ; e se tal he o direito publico, que traz 
com sigo o systema constitucional de Portugal, quanto mais de
pressa se renunciar a elle tanto melhor. 

Pergunta o nosso Conrespondente ; com que apparencias de 
razaõ se attrevem as provincias do Sul do Brazil a fallar desaca-
tadamente á sua actual metrópole ? Respondemos com outra 
pergunta. j,Com que apparencias de razaõ se attreveo Portu
gal a fallar desacatadamente á sua entaõ metrópole, que éra o 
llio-de-Janeiro, aonde residia El Rey ; Responderão; porque 
esse Governo éra máo, ou naõ nos convinha. Pois isso mesmo 
agora responde o Brazil, e quem naõ quer passar por lobo, que 
lhe uaõ vista a peile. 

Diz mais, que Lisboa he a natural metrópole de todo o Impé
rio Portuguez. Nós naõ vemos o porque seja isso naturalmente: 
se he por ter ali existido a Corte antes de estar no Rio-de-Janei
ro: entaõ que se mude para Guimaraens aonde esteve premeíro 
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que em Lisboa ; e se a capital deve naturalmente estar no 
centro, e naõ em um canto do Império, entaõ esse centro se 
acha no Brazil em naõ em Portugal; porque dali lhe ficam mais 
próximas as possessoens de África e Ásia ; e ali he o empório 
das principaes riquezas da Monarchia. 

Conclue o Conrespondente, que se mandem fazer em ferros a 
Lisboa os malévolos, que saõ cabeças da rebeldia, e inclue nisso 
a S. A.R. o Principe Regente. Permitta-nos dizer-lhe, que 
esse disparate, pronunciado primeiramente nas Cortes, e depois 
repetido por tantos insensatos, só contém desejos impractica-
veis, e ameaças inexequiveis. A repetição de taes absurdos só 
pôde servir de abrir os olhos aos povos Brazilienses, que ainda 
esperarem levar as Cortes por bem : accelerará a uniaõ das pro
vincias dissidentes; e procurará a que mandem mais depressa 
retirar esses Deputados nas Cortes, a que se chamam grasna-
dores, e que, pelo modo com que tem sido tractados, saõ ali ja 
peior que inúteis. 

Quanto aos insultos, que com maõ tam liberal o nosso Con
respondente distribue ao Brazil, o effeito que elles tem produzi
do, vam produzindo e produzirão, servirão de resposta em quan
to, nos vamos acuidar de outras matérias, que muito interessam, e 
• que talvez o nosso conrespondente testemunhará os resultados. 

Londres 28 de Julho, 1822. 

Carta ao Senhor Jozé Anselmo Corea. 

Lisboa 1 de Julho 1822. 

Muito meu Senhor! 

Naõ sabendo a sua direcçaõ, nem aonde morará, por que ja o 
«opponho fora do King's Bencb, valbo-me do Correio Braziliense, 
para ver se assim chegam a sua noticia, os meus sentimentos. 
Dou t V . 8 . os mais cordeaes parabéns, por ver de algum modo 
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remunerados os seus serviços, pois agora acaba o Illlustrissimo 
e Excellentissimo Silvestre Pinheiro Ferreira de despachar para 
Official da Secretaria dos Negócios Estrangeiros um rapaz por 
nome Joze Maurício Corrêa, que se diz ser filho de V. S . ; o que 
naõ houvera succedido, se o inundo naõ dissera, que V. S: 
he o author do Zurrague Político das Cortes, e de ou
tras obras, que lhe fazem igual honra; assim he de 
esperar, que V. S. se naõ mostre tanto contra a presente ordem 
de cousas, pois que os nossos illustres constitucionaes vam pre
miando do modo que podem os relevantes serviços de V. S.; e he 
natural, segundo as cousas aqui vam, que naõ parem aqui os 
prêmios, e que se V. S. condescender em aceitar alguma nome
ação entre o Corpo Diplomático que temos, seja V. S. contem
plado em gráo mui superior. Dejo a V. S. as maiores prosperi-
dades, e que continue a gozar da boa opinião do nosso Ministro 
dos Negócios Estrangeiros, a quem a boa fortuna também ajuda, 
como elle e V. S. merecem. 

D e V . S . 
A M I G O VELHO. 

P. S. Acham-se nas diversas Secretarias de Estado muitos lu
gares vagos, como verá das relaçoens por que ninguém os qner, 
assim se tiver algum afilhado he tempo de o recommendar. 



CORREIO BRAZILIENSE 

DE AGOSTO 1822. 

Na quarta parte nova os campos ára 
E se mais mundo houvera lá chegara. 

CAMOENS C T I I . e l 4 

POLÍTICA. 

REYNO UNIDO DE PORTUGAL BRAZIL E ALGARVES. 

Termo de Vereaçaõ da Câmara do Rio-de-Janeiro, sobre 
o novo titulo de S. A. R. Protector do Brazil 

Aos 13 dias do mez de Maio de 1822, nesta cidade do 
Rio-de-Janeiro, e Paço de S. A. R. aonde o Senado da 
Câmara desta cidade veio, a requirimento do povo da 
mesma, e tropa da primeira e segunda linha, que se acha
vam reunidos no Largo do Paço; pelo povo e tropa so
bredicta foi representado ao mesmo Senado da Câmara 
que tinham acabado de acclamar a S. A. R., o Principe 
Regente, Protector e Defensor Perpetuo e Constitucional 
do Reyno do Brazil, eque requeriam, que o Senado, em 

Vot.XXIXN. 171. rr 
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nome do povo desta cidade, ratificasse a sobredicta accla. 
maçaõ, e de tudo, para constar, mandasse lavrar as Actas 
necessárias. E, sendo apresentada a S. A. R. a expressa
da representação do povo e tropa, pelo Senado da Cama. 
ra, houve o mesmo Senhor por bem declarar, que aceita
va, e continuaria a desempenhar o Titulo, que o povo, e 
tropa desta Corte lhe conferiram. E logo, sendo esta de
claração de S. A. R. publicada de uma das varandas do 
Paço, pelo Juiz de Fora, Presidente do Senado da Câma
ra, foi a mesma applaudida pelo povo e tropa, que esta
vam presentes, com os seguintes vivas, que o Presidente 
do Senado da Câmara levantou, pela ordem seguinte:— 
" Viva El Rey Constitucional: Viva o Principe Regente, 
Protector e Defensor Perpetuo e Constitucional do Brazil: 
Viva a Princeza Real: Viva a Constituição • Vivam as 
Cortes." E de tudo, para constar, se mandou lavrar este 
termo, em que assignou Sua Alteza Real, o Senado da 
Câmara, Povo e Tropas, que estavam presentes. E eu 
Jozé Martins Rocha, Escrivão do Senado da Câmara, que 
a escrevi. 

("Assignados.J Principe Regente Constitucional e 
Perpetuo Defensor do Reyno do 
Brazil. 

Jozé Clemente Pereira. 
Joaõ Soares de Bulhoens. 
Domingos Joaquim Grugel do Amaral. 
Jozé Antonio dos Santos Xavier. 

Está conforme. Jozé Martins Rocha. 

Termo de vereaçaõ da Câmara de Olinda. 

Aos 15 dias do mez de Junho do anno de 1822, nesta 
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cidade de Olinda, em casas da Câmara delia, aonde se 
achavam presentes o Juiz Presidente, Vereadores eo Pro
curador do Senado, para dar-se expediente ao constitucio
nal e Real serviço; ahi se despacharam as partes com 
igualdade de justiça. E neste mesmo acto se congrega
ram cidadãos de todas as classes, homens bons, tendo pro
cedido edictaes affíxados publicamente, e com tempo, e 
convites particulares ao Illustrissimo e Reverendissimo 
Cabido, que comparecêo por meio do seu Deputado o 
Reverendissimo Snr.Conego Jozé Rebello Pereira Torres, 
o qual, ron formando-se com a procuração escripta do 
mesmo Illustrissimo Cabido, que foi mandada registrar, 
requereo o contheudo na referida procuração, assim como 
as Corporaçoens Religiosas, ao Corpo Literário do Semi
nário, e mais pessoas authorizadas. E logo na presença 
de todos, lendo o Procurador do mesmo Senado o officio 
da Excellentissima Juncta Provisória, do 1.° de Junho do 
corrente anno, em que convidava este Senado para assistir 
no dia seguinte a negócios do serviço publico, que deviam 
ser tractados nos paços do Senado da Villa do Recife, e 
lendo mais a resposta deste Senado de Olinda ao mesmo 
officio mencionado, com a data do dia 2- assim como mais 
dous, em conseqüência da referida resposta da Excellen
tissima Juncta, Provisória, outro daquelle Senado, e ulti
mamente o termo de vereaçaõ e representação do povo 
do Recife, todos datados de 5 deste mesmo mez ; passou 
este Senado a consultar os votos de cada um dos cidadãos, 
que presentes se achavam, á cerca do objecto principal, 
constante do sobredicto termo, e foi unanimemente acor
dado, que conformando-nos, quanto possivel fosse, com 
a* boas intençoens designadas naquelle termo, e desenvol
vidas nos quatro artigos de protesto da Excellentissima 
Juncta, a que annuiram, e subscreveram todas as pessoas 
Presentes nos paços daquelle Conselho, se pedisse, re-
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queresse, e reclamasse ao Soberano Congresso, e a El Rey 
o Senhor D. JoaÕ VI. a conservação do Sereníssimo Se
nhor Principe Real, na qualidade de Regente do Brazil, 
como centro do poder executivo, nesta parte da grande 
familia Portugueza, por se persuadirem todos ser este o 
melhor meio de estreitar a uniaõ de ambos os mundos, e 
conciliar os verdadeiros interesses deste vasto continente: 
ficando encarregado este Senado de levar â respeitável 
presença das Cortes Soberanas, e d ' E l R e y o Snr. D. Joaõ 
VI., pelo orgaõ da Excellentissima Juncta Provisória da 
Provincia, este nosso termo de representação e petição, 
assim como de o fazer sciente pelo mesmo meio ao Sere
níssimo Senhor Principe Real, Regente constitucional 
do Brazil. Ao que tudo annuio e sobscrevêo este Sena
do. E eu Joaõ Antonio de Miranda, Escrivão da Câma
ra, o subscrevi. (Seguiam-se as assignaturas.) 

Termo de Vereaçaõ no Senado da Câmara da Villa do 
Reciffe de Pernambuco. 

Em o 1.° dia do mez de Junho de 1822 annos, nesta 
villa do Reciffe, e Paços do Conselho delia, aonde se 
achavam em vereaçaõ o Juiz de Fora pela Ley, Presiden
te, Vereadores e Procuradores abaixo assignados; e sen
do ahi, compareceram neste Senado, como Procurador do 
Povo, Bazilio Quaresma Torriam, com opovoabaixo as
signado; e por parte do Batalhão de Artilheria desta pra
ça, o Segundo Tenente Wenceslao Miguel Soares; por 
parte do Primeiro Batalhão de Caçadores, o Capitão Joa
quim Jozé da Silva Sant' l ago ; por parte do Segundo Ba
talhão de Caçadores, o Alferes Jozé Francisco Vaz de 
Pinho e Carapeba: por parte do Esquadrão de Linha des
ta Praça, o Alferes Manuel Antonio Henriques Tota; e 
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por parte do Clero, o Doutor Antonio Joze Coelho; e 
todos Junetos requerêram a este Senado ser vontade una
nime do Povo, e das sobredictas corporaçoens, que fosse 
reconhecido e proclamado Regente do Brazil, com o Po
der Executivo, o Sereníssimo Senhor D. Pedro de Alcân
tara, Principe Real, independente do Executivo de Por
tugal, mas em tudo o mais, sugeito às Cortes Extraordi
nárias e Constituintes do Reyno Unido, com adhesaõ ao 
Senhor D. Joaõ VI. Rey Constitucional do dicto Reyno» 
e uniaõ aos nossos irmaõs de Portugal e Algarves, em tu
do o que se naõ encontrar com os nossos direitos. Reque
rêram mais, que este Senado, como seu orgaõ, represen
tasse à Illustrissima e Excellentissima Juncta Provisória 
desta Provincia, que fosse, na presença de todas as tro
pas, o mesmo proclamado solemnemente, com vivas de 
acclamaçaõ, o Principe Real, o Senhor D. Pedro de Al
cântara, Regente Constitucional do Reyno do Brazil, 
para dar execução ás leys promulgadas pelas Cortes Ge
raes e ExtiRordinurias, e que tudo isto fosse firmado com 
o juramento solemne da Excellentissima Juncta Provisó
ria, do Illustrissimo e Excellentissimo Governador das 
Armas, Juncta cia Fazenda, e todas as mais authoridades; 
e todos protestaram amor, respeito e obediência ao Excel
lentissimo Governo Provisório, a quem desejam a conser
vação do seu cargo. Requerêram mais, que o mesmo 
Senado representasse da sua parte no Illustrissimo e Ex
cellentissimo Governo Provisório, mandasse um Deputa
do seu, gara com um deste Senado, e outro das tropas, 
fazerem participante deste acto a S. A. R., e requererem 
o que for a bem desta Provincia: e logo pelo Procurador 
do Povo foram dados vivas â Constituição ao Snr. D. Joaõ 
VI., Rey do Reyno Unido, e ao Principe Regente Cons
titucional do Reyno do Brazil. A final declararam todos 
que a independência do Poder Executivo de Portugal, 
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que a cima se disse, deve entender-se uma delegação do 
Poder Executivo, sem restricçaÕ alguma. E para de 
tudo constar, mandaram fazer este Termo, em que assig
nâram. Jozé Maria de Albuquerque e Mello, Escrivão 
da Câmara, o escrevi. 

(Seguiam-se as assignaturas.) 

Termo de Juramento âs authoridades de Pernambuco, 
reconhecendo o Principe Regente. 

Aos 2 dias do mez de Junho de 1822 annos, nesta villa 
do Reciffe, e paços do Conselho delia, aonde se achavam 
o Juiz de Fora pela Ley, Presidente, Vereadores, e Pro
curadores abaixo assignados; e sendo ahi, compareceram 
os Senhores da Juncta Provisória desta Provincia, e o Ex
cellentissimo Governador das Armas Jozé Corrêa de Mel
lo, com toda a sua officialidade, e a Illustrissima Juncta 
da Fazenda, e Authoridades desta Praça, os quaes todos 
declararam estarem conformes aos Termos supra e retro, 
ede prestarem o juramento de obediência e fidelidade» 
como prestaram nas maõs do Excellentissimo Presidente 
da Juncta Provisória desta Provincia, a Câmara desta 
Villa, e todas as mais Corporaçoens e Authoridades, nas 
maõs deste Senado: juramento de fidelidadeeobediência 
ao Soberano Congresso da Naçaõ Portugneza, torna-se a 
repetir, a El Rey o Senhor D. Joaõ VI. ao Principe Real 
o Senhor D. Pedro de Alcantra, Regente Constitucional 
do Brazil, na forma dos Termos retro: E logo o Excellen
tissimo Snr. Presidente da Juncta do Governo Provisório 
desta Provincia deferío o juramento dos Sanctos Evange
lhos á Illustrissima Câmara desta Villa, a qual, pelo seu 
Presidente o deferio ás mais Corporaçoens e Authorida
des, as quaes todas, de como receberam e promettêram 



Poltltca. 231 

cumprir, assignâram. E logo no mesmo acto disse o Il
lustrissimo Presidente da Juncta Provisória, que podendo 
ser suspeita a necessidade deste novo juramento, de que 
a sua conducta, e da Excellentissima Juncta do Governo 
até hoje divergia dos sentimentos de amor, fidelidade e 
respeito a El Rey o Senhor D. Joaõ VI., ao Principe Re
gente do Brazil, tudo constitucional, declaravam, que 
taes tinham sido até hoje os seus sentimentos, juravam 
que seriam até morrer: segundo, que naõ tendo nascido 
para escravos jamais se sugeitariam ao despetismo minis
terial, qualquer que elle fosse, e pudesse reviver: terceiro, 
que protestam naõ sacrificar os interesses desta Provin
cia, e pelo contrario sustentallos â força de armas, contra 
qualquer, que os pretendesse invadir: e finalmente, quar
to, que, dependendo a força phisica da uniaõ das suas 
partes integrantes, juram, á face do Grande Deus dos Ex
ércitos, promover e concorrer para a uniaõ da grande fa
milia Portugueza, quanto delles depender: o que ouvido 
pelo Illustrissimo Senado declarou estar conforme com 
os mesmos sentimentos: o mesmo foi approvado e segui
do pelo Excellentissimo Governador das Armas, com a 
sua Officialidade, Corporaçoeus e Authoridades, e todo o 
Povo; e achando-se presente o Reverendo Couego Jozé 
Rebello Pereira Torres, que fora enviado peto Illustrissi
mo Cabido desta Diocese, como seu Delegado, em virtude 
de um oihcio da data do l.° do Corrente, que foi dirigido 
ao Illustrissimo Cabido, para concorrer na preseute junc-
Ç«õ e dar o seu parecer, disse o dicto Conego, que estava 
conforme em todos os sentimentos da Excellentissima 
Juncta Provisória, e tnaia Repartiçoens, pois a tudo an-
nult de bom grado ; por estar conforme aos sentimentos, 
como ja disse, e ao respeito que devemos ter a El Rey 
Constitucional o Senhor D. Joaõ VI., às Cortes, e ao 
Príncipe Regente do Brazil. Declarou o Senado, na pre-
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sença de todos, que a brevidade, com que o povo reque-
reo a declaração deste acto, naõ deo lugar a convocar-se 
a Câmara da Capital, e todas as mais da Provincia, indis
pensáveis a este acto, mas que ficavam de acordo por offi
cios participállas do sobredicto acto, e procurar a suaan-
nuidade, e para de tudo constar mandaram fazer este 
Termo, em que assignâram. Jozé Maria de Albuquerque 
e Mello, Escrivão da Câmara o Escrevi. 

(Seguiam-se as assignaturas.) 

Portaria do Ministro de Justiça em Lisboa á Juncta 
Provisória do Ceará. 

Manda El Rey, pela Secretaria d e Estado dos Negóci
os de Justiça, significar á Jnncta Provisória do Governo 
da Provincia do Ceará, que lhe fôram tam bem aceitas as 
medidas adoptadas pela mesma Juncta, e mencionadas no 
seu officio de 15 de Abril, quanto naõ pode deixar de 
mostrar a sua alta desapprovaçaõ, por tudo o que faz o 
objecto do officio da referida Juncta, na data de 24 de 
Maio ultimo, combinado com o da Câmara do dia 18, a 
qne se refere. Antes do que entreter-se essa Juncta em 
fomentar a discórdia com a Câmara, e viverem em um 
estado de desunião por simples palavras, ou pontos, que 
nada influem no bem geral, esperava S. M, que todas as 
autlioridades se unissem em espirito e vontade, para con
correrem a este fim de todas as sociedades, objecto inces
sante dos seus Reaes desvellos. Mas o que sobremanei
ra o desgostou, foi ver, que a pezar dos mais sagrados ju
ramentos ahi prestados ás Bazes da Constituição, que naõ 
admittem mais, que um só Corpo Legislativo, que seja o 
compêndio de todas as vontades da Naçaõ, a Juncta e as 
pessoas por ella convocadas, se arrojassem, assim como a 
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Câmara a prescindir de tam sagrado vinculo, e até da 
obediência devida á sua Real Pessoa, para tractarem de 
acceder a um Decreto do Principe Real, que subverte 
estes principios, ja tam solemnemente sanccionados, ten
tando attrahir ao Rio-de-Janeiro procuradores das diver
sas provincias ultramarinas, a fim de comporem ali umas 
Cortes, que naõ podem ser senaõ um frivolo simulacro, 
e uma representação parcial da Grande Naçaõ Portu
gueza, ja tam dignamente representada nas Cortes Geraes 
e Extraordinárias, que se acham em pleno exercicio das 
suas augustas funcçoens na Corte de Lisboa. El Rey, 
nao reconhecendo outro Corpo Legislativo senaõ este, 
que representa a Naçaõ inteira, e nesta só o poder de 
nomear os seus representantes; declara iminementenullo 
quanto se obrar em contrario; e abusivo o Decreto, que 
motivou taes eleiçoens, como excedendo as attribuiçoens 
delegadas por S. M. ao Principe Real, e como tendente 
a produzir uma desunião, e um scisma politico entre as 
diversas Provincias do Reyno Unido. Por cujo motivo 
nega a sua Real approvaçaõ a essas eleiçoens, em que tal
vez a precipitação teve mais parte do que a mâ fé; e ha 
por mui recommendado novamente á Juncta, que seja a 
primeira a dar o exemplo de exacto cumprimento ao 
prestado juramento, e de naõ reconhecer por legitimo 
outro Corpo Legislativo, senaõ aquelle que S. M. reco
nhece. Palácio de Queluz, 18 de Julho 1822. 

J O Z E DA S I L V A C A R V A L H O . 
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Preços Correntes dos principaes Productos do Brazd. 
LONDRES, \6 de Agosto de 1822. 

Gêneros. Qualidade. Preços. Direitos. 

-Bahia por l b . 
I Capitania. . . 
1 Ceará . . . . . . 

Algodam . .J Maranham . . . 
1 Minas novas . 
I Pará 
^•Pernambuco • 

A n i l . . . . . . . . R i o 
. Redondo. . . 

Assucar < Batido 
' Mascavado . . 

Arroz Brazil 
Cação «.Pará 
Caffe Rio 
C e b o . . . . . . . . Rio da Prata 
Chifres. Rio Grande por 123 

C A 

Rio da Prata, pilhai B 
' C 

08. 9p. a Os. 9|p. 

Os. 9 j p . a Os. 10£p. 
Os. 9 p . a 09. 9£p 
Os. 8 jp . a Os. 9 |p 
Os. 8p. a Os. S|p. 
Os. 10£p. a Os. l l p . 

kRio Grande < B 
< C 

Pernambneo, salgados 
Rio Grande de cavallo 

Ipecacuanha Brazil por lb. 
Óleo de cupaiba 
Orucu 
Pâo Amarelo. Brazil 
Pao Brazil . . . .Pernambuco 
Salsa Parrilha. Para 

Tabaco \ e , n r°!° 
I em tolha 

Tapioca Brazil 

27s. a 30s. 
24s. a 26s. 
18s. a 22s. 

44 s. a 4(is 
a 105s 

50 a 60 
8£p. a 9lp. 
7p. a 8p 
6p a 6 i p 
8£p. a 9p. 
7p. a 8p. 
5p. a 5fp. 

7s. Op. à l i s . 6p, 
3s. 4p. a 4s. Op 
2s. 3^). a 4s. Op 

.001. por ton . . . . 
2s. Op, a 2s, Cp. 

' C por ceuto ad va 
lorem, 

4 | por lb. 

LivrC <te direitos pnf 
exportação. 

s.2p.porII21b. 
5s. por 1121b, 

10 p. por couro 

• por lb. 
4s . 
2s . 
l s . 

1 direitos pagos 
i comprador. 

pelo 

direitos pagos pelo 
comprador, 

6± porlb. 

Rio de Janeiro 
Lisboa 
Porto 
Paris 
Amsterdam 

Câmbios com as seguintes praças. 
47 
524 
52è 

25 
12 

55 
4 

Hamburgo 
Cadiz 
Gibraltar 
Gênova 
Malta 

37 

30< 

45 

Espécie 
Ouro em barra £ 3 16 10 ' 
Peças de 6400 reis 3 17 0 
Dobroens Hespa

nhoes 3 13 
P e z o s . , . . dictos 4 
Prata em barra 4 

por 
.onça 

Seguros. 
Brazil. Hida 25s Volta 25s 
Lisboa 25s 20s 
Porto 25s 25s 
Madeira 25s 2 5 s 

Açores 25s 25s 
Rio da Praia 63s fi3» 
Bengala 63s S3s 
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Cliurch of England Revenues. Preço 3s. Notas sobre 
o consumo da riqueza publica pelo clero de todas as na
çoens Christaãs, e particularmente pela Igreja Estabe
lecida de Inglaterra, com uni plano para alterar as suas 
rendas, com o que se obterá mais de 100:000.000 de li
bras esterlinas para se extinguir outro tanto da divida 
nacional, e aliviar a Naçaõ de quatro milhoens de tri
butos annualmente. 

Loive"s Prescnt State of England. 1 vol. 8.vo. Estado 
presente da Inglaterra, quanto a sua agricultura, com
mercio e finanças, com uma vista comparativa da Ingla
terra e França. Por Joseph Lowe, Esc. 
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Letters from the Court of Tripoli. Cartas escriptas da 
Corte de Tripoli, durante uma residência de dez annos 
naquelle paiz; publicadas dos originaes, em poder da fa
milia de Ricardo Tully, que foi Cônsul Britannico na
quelle paiz. 

Craig on Political Economy. Preço 7s. 6d. Notas so
bre alguns principios fundamentaes de Economia Politi
ca; illustrados com uma breve indagação do estado Com
mercial da Gram Bretanha, desde o anno de 1815, Por 
Joaõ Craig, Esc. 

PORTUGAL. 

Memória sobre as Ilhas de Cabo Verde. Preço 00 
reis. 

Reílexoens sobre a necessidade de promover a uniaõ 
dos Estados de que consta o Reyno Unido de Portugal 
Brazil e Algarves, nas quatro partes do Mundo. Preço 
360 reis. 

Carta de um Portuguez aos seus concidadãos. Por 
Jozé Accursio das Neves. 
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Annaes das Sciencias, das Artes, e das Letras, por uma 
Sociedade de Portuguezes residentes em Paris. 

No Volume XVI. desta obra achamos a analize de 
outra, que se publicou, com este titulo. " Variétès Po-
Utico-Statistiques, sur Ia Monarchie Portugaise, dediées 
a Mr. le Baron Alexandre de Humboldt, &;c. par Mr. 
Adrien Balbi. Paris 1822." E sendo muito alheio do 
plano de nosso Jornal o fazer analyzes de analyzes, com 
tudo achamos neste artigo matéria, que nos toca demasi
ado perto, para a deixarmos passar em silencio. 

He bem sabido, e se adia expresso neste mesmo N.° 
dos Annaes, que temos diante de nós, que o actual Se
cretario de Estado da Repartição da Guerra em Lisboa, 
éra um dos collaboradorcs deste periódico; e o artigo em 
questão foi escripto, pelo menos está assignado com as 
iuiciaes do primeiro Redactor, que ultimamente foi no
meado Ministro da Corte de Lisboa em Washington. 
Estas circumstancias dám pezo às opinioens annuncia-
das nesta obra; porque combinadas ellas com outras de 
igual tendência, publicadas por pessoas empregadas pelo 
Governo, claramente dam a entender o modo de pensar, 
as vistas políticas, e os desígnios do Governo de Portu
gal a respeito do Brazil. 

Tendo unicamente por objecto este ponto, naõ he da 
nossa intenção nem examinar o opusculo de Mr. Balbi, 
nem entrar em todas as matérias que tocaram os Redac
tores na sua analyze ; e por isso nos limitaremos a algu
mas breves reílexoens sobre os seguintes extractos, que 
respeitam directamente os negócios políticos do Brazil. 

'oineçam os Redactores assim: 
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** Resta-nos considerar a questão, relativa á capital, que mais 
conviria á Monarchia Portugueza, que occupa o seguudo capitulo 
do interessante opusculo que analyzamos." 

" Quando o author publicou esta parte da sua obra, julgou 
a questão decidida, e só conservou este capitulo, para mostrar 
qual tinha sido a sua opinião desde os primeiros dias da regene
ração de Portugal, e sobre que bazes tinha formado o seu raciocí
nio. Devemos confessar, que Mr. Balbi considerou a matéria de
baixo dos principaes pontos de vista e igualmente admittimos, 
que, a haver um centro politico para todos os Estados, que, em 
1821, formavam a Monarchia Portugueza, este centro só em Por-
tortugal podia ser collocado. Porem depois que Mr. Balbi es
creveo este capitulo, e até depois que elle apparecêo impresso, 
tem mudado as cousas de face, e tornado duvidoso, se os Brazi
leiros querem continuar a fazer parte da familia Portugueza, da 
qual se devem prezar de descender: e como a Portugal he impos
sível, e ainda menos proveitoso tentar constranger o Brazil a for
mar parte integrante dos Estados Portuguezes, he provável que 
cesse Lisboa de ser a capital do Brazil, assim como, pela sem
pre fausta regeneração de 1820, nos libertamoa da vil condição 
de ser colônia do Brazil, a que desde 1810 estávamos reduzidos." 

Neste paragrapho só notaremos a sua conclusão; por
que ella mostra a injustiça com que em Portugal se pen
sa a repeito do Brazil. Diz elle, que, em 1820, se liber
tou Portugal da vil condição de ser colônia do Brazil. 
Ora isso, a que chamam vil condição de colônia, naõ con
sistia senaõ em residir El Rey no Brazil. ,; E porque naõ 
se considerarão os Brazilienses na vil condição de colônia, 
decretando as Cortes, que El Rey resida in eternum em 
Liboa ? Se assim se considerarem naõ faraõ mais do 
que seguir a liçaõ, que lhe dam os Portuguezes nessas ex
pressoens. 

Porém ha ainda grande differença entre Portugal e 
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Brazil, nessa consideração de colônia na parte aonde naõ 
reside El Rey. Em quanto El Rey residia no Brazil, 
todo o seu Ministério éra composto de Portuguezes, toda 
a sua Corte constava de Portuguezes, e todos os empregos 
da maior importância eram occupados por Portuguezes: 
se as medidas do Goveruo eram pouco agradáveis a Por-
gal, de Portuguezes, e naõ de Brazilienses vinham essas 
medidas, e ainda assim chamam os Portuguezes a isso 
vil condição de colônia. 

Agora, naõ he a mera residência d'El Rey em Lisboa, 
que dá o direito ao Brazil de se considerar na vil condi
ção de colônia; he que todos os Ministros, e Emprega
dos maiores, todos saõ Portuguezes, com a mais estudada 
exclusão dos Brazilienses; e naõ obstante esta dispari
dade querem estes injustos governantes, que Portugal se 
pudesse considerar abatido na vil condição de colônia, 
pela residência d* El Rey no Brazil, mas que o Brazil 
tal naõ tenha direito a dizer, posto queem muito peiores 
circumstancias, residindo El Rey em Lisboa. 

" Todavia, se os raciocionios e conclusoens, mui bem dedu
zidas por Mr. Balbi naô parecem poder ter hoje o mesma ap
plicaçaõ, he com tudo este capitulo mui digno de ser lido 
com attençaõ pelos Portuguezes de ambos os bemispheríos, -
até pelos estrangeiros, que se interessam na sorte futura da nos-
t- naçaõ." 

" Se o plano dos nossos Annaes, a que constantemente nos 
temos cingido, permitisse entrarmos em um exame de questoens 
políticas, facilmente demonstraríamos as seguintes proposiçoens, 
que tal vez alguma penna mais hábil naõ desdenhe tractar e 
desenvolver." 

" Li A protecçaõ de Portugal he necessária ao Brazil, naõ 
•6 por que este vasto continente naõ possue população indí
gena, nem os principaes elementos, que constituem a força dos 
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Estados, mas porque nenhuma outra potência Europea ou Ame
ricana tem interesse em prestar auxilio ao Brazil, visto naõ po
der este offerecer-lhe compensação alguma proporcional." 

He bem ridículo, na verdade, ver um pequeno Estado, 
como Portugal, pobre, sem agricultura, sem marinha, sem 
fabricas, sem commercio, sem que as rendas cheguem 
para as despezas ordinárias, e ainda em cima com uma 
grande divida, offerecer protecçaõ ao Brazil!!! 

Mas supponhamos, que Portugal podia offerecer al
guma protecçaõ ao Brazil ^ para que precisa delia o 
Brazil ? Dizem que nenhuma potência Europea ou 
Americana tem interesse em prestar auxilio ao Brazil, 
porque este naõ pode offerecer-lhe compensação alguma. 
Melhor disseram, que nenhuma potência Europea ou 
Americana tem interesse em atacar ou guerrear o Brazil; 
porque em tal guerra naõ acharia compensação; logo se 
naõ ha potência, que tenha interesse ou razaõ em guer
rear o Brazil, essa offerecida protecçaõ he inútil, por 
desnecessária. 

A situação do Brazil o põem ao abrigo de toda a in
vasão, a menos, que naõ seja por uma potência marítima, 
tal como a Inglaterra ou os Estados Unidos, que por suas 
numerosas esquadras poderiam vencer as difficuldades 
da distancia, talvez, para conquistar, mas nunca para reter 
alguma porçaõ considerável de território no Brazil <« E 
seria contra as esquadras da Inglaterra ou dos Estados-
Unidos, que Portugal protegeria o Brazil, com uma única 
nâo de linha podre,que Portugal possue? Que ridícula 
blazonada! 

Por outra parte: quando alguma destas potências in
tentasse unia injusta e naõ provocada aggressaõ ao Bra-



Literatura eScsencias. 241 

xil, antes deste ter construído sua esquadra, para o que 
tem todas as proporçoens, que faltam a Portugal £ naõ 
geria do interesse da outra potência marítima o impedir 
esse cressimento de poder da parte opposta ? Eisaqui a 
protecçaõ ao Brazil por potências, que tem interesse e 
posses para offerecer tal protecçaõ ; e naõ Portugal, que 
nem com sigo pôde. 

« 2". Portugal, que naõ prosperou, em quanto tractava o Bra
zil como colônia, e monopolizava todos os seus ricos productos, 
menos proveito acharia hoje em o governar, e só o poderia pro
teger com tropae marinha, nos caso de nos concederem os Bra
zileiros, compensação mais que equivalente aos nossos desem-
bolços, visto o estado sempre precário de tropas, constantemente 
rodeadas de negros, dispostos a saccudir o jugo, e de brancos e 
mulatos desunidos, ignorantes, inquietos, sempre ciosos dos 
Portuguezes." 

Portugal prosperou muitíssimo, quando monopolizava 
os ricos productos do Brazil; e tanto he falsa a proposi
ção contraria, que avançam os Redactores, que por dous 
séculos Portugal nem teve outras riquezas, nem sustentou 
outra consideração no mundo, se naõ a que derivava des
sas riquezsas do Brazil. Agora, se Portugal naõ teve, 
nem assas prudência, nem suíTiciente industria, para fa-
ier permanente essa prosperidade, a culpa de certo naõ 
he dessas riquezas, que lhe mandou o Brazil, mas sim da
quelles, que as naõ souberam aproveitar, e que as dissi
param tam improvidamente pelas naçoens estrangeiras; 
contentando-se meramente com empregar o pouco que 
lhes restava dessas riquezas, em edificar alguns sumptu-
°»os templos, esquecendo-se da construcçaõ de pontes, 
de estradas, de canaes, de introducçaõ das fabricas, com 

Vot. XXIX. N. 171. mi 
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o que teriam feito permanente a prosperidade, que essas 
riquezas do Brazil lhes trouxeram. 

Os Redactores voltam outra vez á protecçaõ, pelo que 
Portugal devia exigir compensação mais que equivalente. 
A modéstia dos Redactores naõ lhe permittio pedir so
mente compensação equivalente! Mas a este absurdo de 
protecçaõ temos ja respondido ; mais naõ válea pena de 
mencionar aqui. 

" 3o . As vantagens commerciaes saõ recipricasos entre os 
dous paizes, naõ saõ precisos tractados para as estabelecer. Os 
poucos gêneros, que Portugal exporta para o Brazil, saõ lá rece
bidos, naõ por favor, mas porque saõ próprios para aquelle mer
cado: os productos do nosso solo, logo que a agricultura for alle-
viada dos enormes impostos, e desembaraçada dos estorvos, que 
a paralyzam, naõ receiam concurrencia, e acharão cm todo o uni
verso novos e abundantes mercados." 

Na primeira parte deste artigo concordamos de mui 
boa vontade com os Redactores; porque o Brazil nao 
precisa tractados de commercio, visto que as vantagens 
commerciaes, sendo reciprocas, os indivíduos as busca
rão, basta naõ lhe por estorvos. Quanto a que os Pro
ductos de Portugal acharão novos e abundantes merca
dos, em todo o Universo. Deos lhos depare, e productos 
para nelles vender; porque por óra confessam os Re
dactores, que os naõ tem : e naõdesejamos accordar esses 
Portuguezes do agradável sonho de sua prospera agricul
tura futura: com isso nada temos. 

« Pelo contrario, o Brazil só produz gêneros communs a quasi 
todas as partes do mundo, e excepto o algodão, inferiores em 
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qualidade aos da Ásia, da America Hespanhola, &c. e cujo 
preço irá crescendo, á medida que for diminuindo a população 
negra; resultado inevitável da proxina e forçosa abolição do com
mercio dos escravos, e do estado de infância, em que se acha o 
grosso da povoaçaõ livre doBrazil, incapaz de melhorar a con» 
diçaõ dos seus escravos de maneira a poder achar, na repro-
ducçaõ dos Africanos, um elemento da perosperidade futura 
daquelle bello e vasto mas despovoado paiz, onde os homens 
livres saõ quasi universalmente consumidores improductivos." 

Agora este paragrapho pertence-nos. Dizem que o 
Brazil só tem producçoens communs a todas as partes do 
mundo. %

t Com que, em todas as partes do mundo ha o 
pao-brazil, os diamantes, o ouro? Apenas podemos sup
pôr, que os Redactores ignorassem, que essas produc. 
çoens preciosas tam abundantes no Brazil, saõ escacissi-
mas nas poucas partes do mundo aonde se acham ! 

Tomam os Redactores aqui por concedido, que a po
pulação negra irá diminuindo, naõ haverá braços para o 
trabalho, e por isso se augmentaraõ os preços aos pro
ductos. Naõ sabemos como os Redactores pudessem 
desconhecer um facto tam notório, como he o augmento 
de população, que tem tido o Brazil, desde que seus por
tos se abriram ao commercio estrangeiro. Affirmam to
dos os viajantes, que o Rio-de-Janeiro, durante os últi
mos dez annos, cresceu mais em população doque se acha 
exemplo cm nenhuma cidade mesmo dos Estados-Uni
dos; ora isto naõ obstante a preversidade e desmazellos 
dos Portuguezes, que governavam no Brazil ^ Que aug_ 
mento, logo, se naõ deve esperar na população, se aboli
da rssa tyrannia Europea, os Brazilienses se portarem 
para com OB emigrados estrangeiros com qualquer módi
co graõ de prudência ; 
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Quanto â diminuição dos escravos, essa naõ só será 
proveitosa ao Brazil, mas mostrará a necessidade da total 
extincçaõ desse trafico, ali introduzido pelos mandoens 
Portuguezes; praza a Deus, que os Brazilienses conhe
çam cedo, o interesse que nisso tem. Mas, pelo que 
pertence ao estado presente dos escravos, ouviremos o 
que diz Mr. Koster, um viajante Inglez mui imparcial, 
em contradicçaõ do que aífírmam. os Redactores. Koster 
começa o capitulo XIX de suas viagens ao Brazil, p. 
402, com estas palavras :—"A equidade geral das leys, 
relativas á gente de côr livre, nas possessoens Portugue
zes da America do Sul, se tem em certo graõ extendido 
aquella porçaõ da população, que está em estado de es
cravidão : e as vidas dos escravos do Brazil se tem torna
do menos duras e menos intoleráveis, do que as dos aba
tidos entes, que arrastram sua desconsolada existência 
debaixo do dominio de outras naçoens." 

E m outro lugar d iz ; " Os escravos, porém, no Brazil, 
tem muitas vantagens, que naõ gozam seus irmaõs nas 
colônias Britannicas." 

" Em similhante terra, e subsistindo com tanta força a tyran
nia de senhores ociosos, e a vileza de escravos opprimidos e se» 
mibarbaros, he impossível conceber a menor esperança de 
grandes progressos futuros, por eífeito de ingresso de emi
grantes dos paizes cultos da Europa." 

Mui broncos se representam os Redactores, naõ poden
do conceber sequer melhoramento no ingresso de emigra
dos ! A mesma abolição gradual ou simultânea da im
portação de escravos Africanos, deve attrahir trabalhado
res de outros paizes, aonde muitos se acham morrendo de 
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fome, por naõ terem emprego: a despeza da passa
gem he todo o avanço, que se precisa, para adquirir tra
balhadores livres da Europa, cuja obra he o quintuplo 
mais profícua, a quem os empregar, do que os serviços 
dos escravos. 

Este influxo, pois, de emigração, para supprir a falta 
dos escravos, he conseqüência tam natural, que naõ po
demos conceber como isso póesa ser de outra sorte, sal
vo na hypothese de que no Brazil se feche de todo a en
trada aos estrangeiros; hypothese, que naõ tem alguma 
probabilidade; porque ja no Brazil naõ governam os 
Portuguezes, e os Brazilienses, por menos bem informados 
que os supponhamos, naõ o podem ser tanto, que imi
tem essa politica, outra ora seguida pelos Portuguezes, 
só com o intuito de sopear o Brazil. 

He verdade, que os mesmos mandoens Portuguezes 
abriram os portos do Brazil aos estrangeiros; porém em 
nenhuma obrigação por isso estaõ os Brazilienses; visto 
que essa medida foi adoptada por mera necessidade dos 
taes Portuguezes mandoens; e somente quando as suas 
degraças em Portugal os obrigaram a ir mendigar um 
azylo no Brazil. Agora as Cortes quizéram de ' a lgum 
modo fazer retroceder o estado das cousas, mas o Brazil 
mostrou logo, que entendia o que lhe convinha, e assim 
naõ hc de suppôr que commettessem o erro da hypo-
tese, que lembramos. 

" Quando os Estados-Unidos e os inimensos Estados Hes
panhoes da America, cujo clima he em geral muito preferível ao 
do Brazil, cujos povos estaõ muito mais adiantados em civiliza-
Çsõ, e menos contaminados pelo numero de escravos e pelos 
<(fritos da rsrravidnõ; quando similhantes paizes afortunados, 
'piando a Hespanha e o nosso Portugal convidam os estranhei-
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ros industriosos a virem estabelecer-se no seu seio, que espe
rança pôde restar ao Brazil de ver o laborioso Suisso, o con
stante Alemã õ, o activo e engenhoso Francez, o robusto Irlan-
dez, o hábil e prudente Escocez, trabalhar a terra a par do ne
gro, e participar do desprezo, de que o degraçado escravo he 
alvo constante ? 

Começam os Redactores este paragrapho, com a as
serçaõ de que os Estados-Unidos, eos immensos Estados 
Hespanhoes na America, tem um clima em geral muito 
preferível ao do Brazil. Parece incrível que Redactores 
cordatos e bem informados se abaixassem a fazer uma 
asserçaõ tam notoriamente falsa; vemo-nos por isso obri
gados a attribuir este erro, naõ á ignorância de quem 
o escreveo, mas aos motivos políticos de servir um 
partido, a despeito e à custa de sua reputação literá
ria. 

Os Estados-Unidos, de Chesapeak Bay para o Norte, 
estaõ por três mezes do anno cubertos de neve, e por 
isso incapazes de nenhuma cultura: quando no Brazil 
uma temperatura, quasi constante, oceasiona perpetua 
reproducçaõ de muitas plantas e fructos em todos os 
mezes do anno : e os portos todo o anno abertos. Ao 
Sul do Chesapeak, os Estados marítimos soffrem no ve
raõ um calor muito mais intenso do que se observa em 
parte alguma do Brazil: e as terras alagadiças da Vir
gínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Floridas, &c. 
saõ fontes de febres e outras moléstias, que destroem 
milhares de habitantes todos os annos; sem fallar ainda 
no flagello da febre amarélla, que produz seus terríveis 
estragos, mais ou menos, em todos os Estados da União. 
No Brazil os paizes doentios saõ raros, e só nas costas, 
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o interior, pelo consenso de todos os viajantes he um dos 
climas mais saudáveis do mundo. 

As producçoeus dos Estados-Unidos, ao Norte, limi
tam-se quasi aos cereaes, e á potassa : ao Sul o tabaco, 
algodão e arroz. ^ Que immenso cathalogo de produc
çoens naõ apresenta o clima echaõ do Brazil, para fazer 
o contraste com os Estados-Unidos ? 

Os Estados Hespanhoes na America sem duvida le
vam vantagem aos Estados-Unidos, em clima, producço
ens, e salubridade, mas ainda assim ficam muito àquem 
do Brazil nessas consideraçoens. 

Tomemos 4 grandes secçoens dos Estados Hespa
nhoes Americanos, para os compararmos com o Brazil: 
México, Columbia, Buenos-Ayres, Chili. 

As Costas do México saõ as mais doentias de toda a 
America, e o seu principal porto, Vera-cruz, he quasi in-
habitavel em alguns mezes do anno, pelas moléstias que 
ali reynam. O interior, que os naturaes ordinariamente 
dividem em terras Calientes e Frias só he fértil e sadio 
nesta segunda secçaõ. 

Columbia padece a mesma desvantagem nas costas, e 
em muitos lugares alagadiços do interior ; sendo no mais 
somente abundante em gado, caffé e alguns poucos outros 
artigos; nenhum de qualidade superior. A Nova-Gra
nada, principalmente nas provincias, que bordam o Pa
cifico, saõ as mais ricas e sadias. 

Em uma palavra toda a America Hespanhola, que 
borda o Golpho de México, t e m a desvantagem dos 
furcoens, ou tufoens de ventarias, que tornando incapa
zes de navegação aquelles mares, durante certo periodo 
do anno, arrancam arvores, derribam os edifícios, e ar-
razain as searas. Nada disto soffre o Brazil. 

Buenos-Ayres he um paiz sadio, c abundante, mas 
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além de naõ ter outra saída para o mar senaõ o Rio-da-
Prata, naõ tem productos que faltem no Brazil. 

As terras do Rio-da-Prata para o Sul, até o Cabo de' 
Home, saõ de todo desprovidas de madeira para edifícios, 
e atê de lenha para o fogo; e por isso, de latitude 45 para 
o Sul, o frio faz o paiz inhabitavel.por falta de fogo, para 
se aquecer a gente no Inverno. 

Chili he saudável e fértil, mas naõ pôde ter outra com
municaçaõ commercial com a Europa, e resto da Ame
rica, senaõ indo em torno do Cabo de Home ; e daqui 
se vê quam superior lhe fica o Brazil na faculdade do 
commercio, e meios de exportar seus gêneros. 

Quanto â Hepanha e Portugal: a primeira tem cor
tado a introducçaõ de estrangeiros, estabelecendo o 
Catholicismo Romano, como única Religião do paiz. 
O segundo naõ tendo que dar a comer aos habitantes 
que possue, mal pôde esperar, que trabalhadores estran
geiros lã se vam metter para morrerem de fome. 

Quanto á objecçaõ de que os trabalhadores estrangei
ros se queiram sugeitar a ir lavrar aterra a par dos es
cravos, a experiência dos Estados-Unidos prova bem, que 
tal impedimento naõ existe ; porque bastantes escravos 
tinham e ainda tem alguns dos Estados-Unidos; mas lo
go que prohibiram a sua importação, começou ali a af-
fluencia das immigraçoens de trabalhadores da Euro
pa*. 

• Herrera traclando da Brazil (d. part. 13. secc. 4. cap. 3.) 
diz assim. " Brazilia est regio valde temperata, jocundum 
et salubrem aerem habens. Incolae vitam plerumque ad no-
nagmta, centum, et plures annos producunt. Nec aestus, nec 
frigus est intensum. 

O mesmo Herrera em outro lugar, (Descript. Nov. Orb. 
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Agora, se olharmos para o Brazil, n'um ponto de vista 
commercial com o resto do mundo, o achamos como 
ponto central Dará o commercio da índia e da Europa, 
e como escala absolutamente necessária, para a navega
ção queda Europa se dirigir ao mar Pacifico; naõ só 
por sua posição geographica, mas por estarem seus portos 
abertos todo o anno, sem gelos, sem furaçoens de vento, 
sem precisão de monsoens. 

Em fim naõ tememos predizer, que a liberdade e inde
pendência do Brazil, se ali houverem governantes, que 
entendam, e queiram fazer a prosperidade de seu paiz, 
virá a causar maior revolução no commercio do mundo, 
do que se effectuou pela descuberta do Cabo de Boa Es
perança. 

" Antes que uma naçaõ pense em ser independente, cumpre 
primeiro, que possua a classe laboriosa dos productores, e que a 
conte como parte do corpo social. Onde quer que falte esta 
classe, e he importada de fora como mercancia, ali naõ só naõ 
pôde haver independência e prosperidade, inas até naõ existe 
naçaõ. Tal he o estado actual do Brazil." 

A proposição, que enuncia o principio deste paragra
pho he absolutamente contraria ao que nos ensina a his-

p»rt. 12. f. 7.) diz : " Brazilia inter duos fluvios sita est, Mar-
ragnon et de Ia Plata.. . .Regio tota in primis amaena est, coeli 
•dmodum jocunda, salubris que tem pe ri es : lenium quipe a pe-
Itgo venlorum coramodissimè flatus matutinos vapores, ac ne-
bula» tempeslive disjiciunt, solesque puríssimos, ac nitidissi-
mos redunt. Scatet ea tota fenne plaga fontibus ac sylvis ac 
amnibus inclytis... .Terra partim in planicie soluta, partira in 
colles clementer assurgens, felix praepinguibus glebis, et rigua 
solo, semperque vernante, credita semi nu multiplici redit 
laenore." 

V o e XXIX. N.* 171. 1 1 
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toria. Escravos eram os trabalhadores de Roma, e Ro
ma foi Estado independente. Escravos tinham os Es
tados Unidos, e com elles se fizeram independentes. 

Agora se nos disserem, que hemui útil que se extingua 
a escravatura: nisso convimos da melhor vontade; e naõ 
temos duvida, que logo que o Brazil se veja livre do jugo 
dos Portuguezes, que tanto inculcavám e necessitavam a 
escravatura, os Brazilienses conhecerão, que tanto a jus
tiça como os seus interesses requerem essa abolição: e 
elles adoptaraõ essa medida. 

" 4. Pôde mui bem desligar-se o Brazil de Portugal, mas nem 
por isso formará um só Estado, nem talvez uma confederação de 
Estados, porquanto falta a cada provincia o nexo natural, que 
liga uns povos com outros por interesses communs e precisoens 
mutuas. Estas naõ existem entre as diversas massas da povoa
çaõ Brazilica; os productos saõ os mesmos em todo o território, 
e aquelles, que differem, só os consomem naçoens estrangei
ras ." 

Confessam aqui os Redactores, que o Brazil se pôde 
desligar de Portugal; e com effeito parece-nos, que apenas 
haverá mentecapto Portuguez, que hoje em dia duvide ja 
dessa verdade. Mas duvidam ainda os Redactores, que, 
no caso dessa desligaçaõ, forme o Brazil um só Estado, 
nem ainda uma confederação. 

A razaõ, que dá, he o naõ terem os povos do Brazil in
teresses communs, que os liguem, e precisoens mutuas; 
porque os productos naõ os mesmos em todo o território. 
Se os Redactores, naõ tem outra razaõ em que estribem 
essa predicçaõ de desunião no Brazil, a que allegam he 
diametralmente opposta ao facto. 
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Ninguém, que tenha as mais leves noticias do que he 
o Brazil, deixa de saber, que o Rio-Grande exporta para 
,s outras capitanias trigo em grande abundância, sem o 
qual ellas naõ podem passar: assim mesmo lhe ministra 
as carnes salgadas, couros, sebo, e outros artigos. Ao 
mesmo tempo recebe da Bahia o tabaco, do Rio-de-Ja
neiro o assucar, e o arroz, o caffe; de Pernambuco o al
godão, das mais provincias do Norte a canella, cravo, 
pimenta, e outras drogas. Eis aqui uma dependência 
absoluta das provincias umas com as outras; o que os 
Redactores facilmente veriam demonstrado nas gazetas 
dos principaes portos do Brazil, aonde se registram as 
continuas entradas de navios de uns e outros portos do 
mesmo Brazil, e as cargas que trazem, e levam quando 
saem. 

Na bahia juncto a Cabo Frio, e na outra perto do Ca
bo de S. Roque, o sal se produz naturalmente, e em 
grande abundância, e deste artigo carecem as outras 
provincias; principalmente a de Minas, a quem este ar
tigo he essencial na criação do gado. E de passagem 
diremos, que o abominável monopólio do sal, que os 
Portuguezes conservaram por tantos annos, foi a causa de 
grande atrazamento nas crias dos gados, e nas pescarias 
do Brazil. Eis aqui assas de relaçoens mutuas commer
ciaes, e de interesses reciprocos nas diversas provincias 
do Brazil. 

Mas neste ponto parece que os Redactores só quizéram 
••«guir, naõ as suas informaçoens, mas os gritos do parti
do anti-Brazilico em Lisboa. Isto he, que o Brazil nunca 
se podia desligar, e poucos soldados Portuguezes bastam 
param o conquistar e subjugar. Quando mostrou o Bra-
ril, que o podia fazer ; entaõ dissesse que Portugal naõ 
só podia passar sem o Brazil, mas ganhava na separação: 
quando o Brazil se mostrou poderoso, entaõ appella-se 
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para que se desligará e desunirá em si mesmo: como se 
os Brazilienses naõ houvessem conhecido logo ao prin
cipio, que essa desunião meditavam as Cortes, desligando 
os Governos das provincias uns dos outros. He claro 
que esses planos naõ sortiram effeito, e assim os desejos 
de dilacerar o Brazil, que envolve esta predicçaõ dos Re
dactores, terá a mesma sorte. 

" Alem disto a falta de communicaçoens por terra, os iro-
mensos desertos, que separara uns povos dos outros, a difficul
dade de communicaçoens promptas ainda por mar, entre muitos 
dos Estados do Brazil, a diversidade de maneiras, custumes, 
preocupaçoens, e até a rivaliadade, que ha ja muito tempo se 
nota entre os crioulos de diversas partes daquelle continente, 
tudo obsta ao estabelicimento de uma Capital, e de um centro 
commum ; e de todas as actuaes cidades, he o Rio-de-Janeiso a 
mais mal calculada para ponto central do Governo de todo o Bra
zil." 

As difficuldades de communicaçoens, que aqui lem
bram os Redactores, he puramente imaginaria; porque 
j a tem o Brazil estradas pelo interior, que communicam 
o Maranhão com Piauhi; e este com Pernambuco e Bahia. 
Do Rio Grande ha muitos annos, que se freqüentavam 
as estradas que vam a S. Paulo; e as de S. Paulo ao 
Rio-de-Janeiro, quando naõ fossem sabidas, a ultima ex
pedição de tropas, que tam promptamente chegou de S. 
Paulo ao Rio-de-Janeiro, em auxilio do Principe Protec
tor, contra os revoltosos soldados Portuguezes, deviam 
fazer conhecer aos Redactores, que ha ja estradas de 
communicaçoens no Brazil; sendo as de Minas para o 
Rio-de-Janeiro e para a Bahia tam boas quanto bastam 
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para o trafico actual, e que se possam abrir outras de 
novo, quando a povoaçaõ isso exigir, he cousa que só 
pôde duvidar o mais obstinado Pyronico. 

Que o Rio-de-Janeiro naõ seja o ponto próprio para 
uma capital central, naõ era preciso que o dissessem os 
Redactores, porque naõ ha ninguém no Brazil, que o ig
nore. Mas he preciso, que repitamos aqui, que o naõ 
haver ainda essa capital central no Brazil, he devido á 
ignorância e maldade dos Portuguezes, que compuzéram 
o Ministério e mais ramos do Governo, durante todo o 
tempo que El Rey existio no Rio-de-Janeiro. Deixados 
os Brazilienses a si mesmos por força cuidarão logo deste 
ponto; porque se acham livres das más intençoens desses 
Portuguezes, que só dispunham atraiçoadamente suas 
medidas, para impedir o adiantamento do Brazil, e sa
tisfazer a cubiça dos grandes empregados, sem que a uti
lidade do bem publico ja mais entrasse em sua contem
plação. 

" He portanto mais que provável, que, se os Brazileiros tei
marem em se desligai de Portugal, se separarão em dous ou 
três Estados." 

" Ora se todo a Brazil, qual hoje subsite, naõ merece o 
nome de potência, que será quando se achar dividido em insig
nificantes fracçoens?" 

Tomam aqui os Redactores por concedido, que o Bra
zil todo qual hoje subsiste naõ merece o nome de Potên
cia. E i perguntaremos, porque ? Em população he 
igual a Portugal, em território incomparavelmente su
perior, em riqueza de producçoens leva-lhe toda a van
tagem i e se Portugal he Potência tal qual, porque o 
naõ pôde ser o Brazil? 
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Acima vimos, que os Redactores fizeram alarde dos 
novos Estados da America Hespanhola, para os compa
rarem com o Brazil: mas examinemos agora mais de 
perto esta comparação: e para ella nos valemos do 
mappa, que publicamos no nosso N°. 169 Vol. XXVIII. 

p. 739.) 
Por esses mappas se vê, que Buenos-Ayres tem 

1:200.000 habitantes, e com elles se declarou Estado in
dependente : o Brazil, com 3:000.000 dizem os Redac
tores naõ merece o nome de Potência. Chili tem 
180.000 habitantes, e com elles se declarou Potência: o 
Brazil com 3:000.000 naõ o pode ser. Columbia, se com-
prehender (o que ainda nao está decidido) Nova Gra
nada, Caracas e Guayana Hespanhola terá £014.600 ha
bitantes, e declarou-se e se tem mantido como Potência 
independente; o Brazil com 3:000.000 naõ merece esse 
nome. Em fim todos aquelles novos Estados foram ja 
reconhecidos de direito pelos Estados-Unidos, e o es
taõ de facto pela maior parte das naçoens Europeas; mas 
assentam os Redactores, que o Brazil o naõ pôde ser. 

Desejaríamos pois ver a razaõ de differença, em que 
os Redactores fundaram a sua asserçaõ ; e por isso sen
timos, que a deixassem no tinteiro. 

Os Redactores aqui calculam, que quando os Brazili-

" A potência mais débil do universo, e até qualquer aventu
reiro, que, senhor de um porto ou ilha, possa armar corsários, 
poderá ascolar a seu salvo toda a costa Brazilica, e intercep
tar toda a sua navegação." 

" Nesta supposiçaõ, naõ restará outro arbitrioaos Brazilieros, 
senaõ o de renunciarem a ter navegação e marinha, e a limita
rem o seu commercio a um estado mercante passivo, entregando-
o ás naçoens, que lhe quizerem ir comprar os seus gêneros a 
tioco dos mercadorias, que lhes levarem,'" 
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lieníes se governarem a si mesmos, estarão sugeitos aos 
mesmos desvarlos, que soffriam do Governo dos Portu
guezes. Nós esperámos o contrario. He verdade, que 
em quanto governavam esses Portuguezes no Rio-de-Ja
neiro vinham o s piratas de Artigas roubar os navios 
juncto ás costas do Brazil, sem que se lhe fizesse oppo-
posiçaõ, nem com força nem com geito; mas assim 
vinham também esses piratas á costa de Portugal fazer 
iguaes estragos. 

Duas razoens podem fazer com que Portugal conti
nue no mesmo estado miserável, de ver os corsários de 
qualquer aventureiro tomarem-lhe os navios juncto á 
barra de Lisboa. No Brazil isso só poderá continuar 
por uma razaõ. Em Portugal pode continuar o mesmo 
abjecto estado 1.° se continuar a mesma imbecilidade, 
que até aqui distinguia o Governo Portuguez: 2.* por 
lhe faltarem os meios de construir uma esquadra que os 
defenda. No Brazil só pode tal sueceder, se continua
rem a imitar a estupidez dos mandoens Portuguezes, que 
precederam no Governo ; porque, quanto â possibilidade 
e meios de ter a necessária esquadra, para protecçaõ de 
suas costas, a abundância de madeiras, e outros objectos 
para construcçaõ de navios; os bellos mestres nessa arte, 
que «e encontram nos seus estaleiros, a riqueza que 
aquelle paiz possue; tudo mostra, que naõ será por ne
cessidade que o Brazil continuará exposto aos roubos 
de qualquer pirata aventureiro. 

Bem o Brazil he impossível a Portugal ter uma esqua
dra; porque lhe faltam os materiaes para a construir: 
•em esquadra deve verificar-se em Portugal, o que os 
•Redactores predizem ao Brazil, que he renunciarem a ter 
navegação, limitarem-se a um commercio passivo-, e 
comprar bom a preço a protecçaõ de alguma naçaõ pode-
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rosa, que lhe sirva de escudo. O Brazil, sem Portugal, 
conserva as mesmas madeiras para^ construir navios, e as 
mesmas riquezas para os esquipar. 

" Se tal he o fructo, que certos ambiciosos, tam inimigos "o 
Brazil como o fôram sempre de Portugal, esperam colher dos 
seus projectos, muito lastimamos, que entre os Brazileiros es
clarecidos c amigos da sua pátria, naõ haja quem a tempo des
mascare homens tam perversos, que só tem em vista o sórdido 
interesse, e era quem a sede de mandar se cobre da mascara de 
patriotismo, para assim illudir e peder os seus compatriotas, que 
a ignorância cega e a vaidade halluciiia.'' 

Se tal he o fructo, que certos ambiciosos, tam inimi
gos (agora) do Brazil, como sempre o foram de Portugal, 
(e que tam bem o demonstraram servindo os Francezes, 
contra sua Patria)espéram colher dos seus projectos (cui
dando em dildacerar o Brazil para melhor o escravizarem, 
estimulando-o assim a separar-se, para conservar sua 
existência) muito lastimamos, que entre os Portuguezei-
ros, esclarecidos, e amigos de sua pátria (que naõ sejaõ 
como os Redactores, que, sendo empregados pelo actual 
Governo de Portugal, um em Secretario de Estado, dous 
outros em lugares de Diplomacia, &c. tanto se esquecem 
de sua reputação scientifica, que prostituem suas pen-
nas a sustentar os erros políticos do partido dominante, 
que os emprega) naõ haja quem a tempo desmascare 
homens tam perversos (como os actuaes inimigos do 
Brazil) que só tem em vista o sórdido interesse; e em 
quem a sede de mandar (com maõ despotica e arbitraria 
no Brazil) se cobre com a mascara de patriotismo, para 
assim illudir e perder os seus compatriotas que a igno
rância (do que he o Brazil) cega; e a vaidade (de cha-
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mar colônia sua uma naçaõ poderosa) hallucina (ao 
ponto de provocar a separação do Brazil, que traz com 
sigo o total abatimento de Portugal, e talvez a sua anni-
hilaçaõ da lista das potências.) 

MISCELLANEA. 

CORTES DE PORTUGAL. 

414». Seífaõ. 13 de Julho. 

A ordem do dia versou, sobre o projecto de ley das 
Eleiçoens das Câmaras; e a Constituição. 

515a. Sessaõ. 15 de Julho. 

Ordem do dia a Constituição. 

416.a Sessaõ. 16 de Julho. 

Leo-se um oflieio da Juncta do Maranhão, participando 
a difficuldade em que se achava, pior saber do Decreto 
«o Principe Real de 16 de Fevereiro, o qual porém ainda 
lbe naõ tinha chegado oficialmente. 

voi» XXIX N. 171. K K 
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O Snrs. Alvez do Rio mostrou a necessidade de se 
tomarem promptas e geraes medidas para todos os por
tos do Brazil, a fim de tranqüilizar os ânimos daquelles 
povos e fazellos capacitar da rebelliaõ, com que o Prin
cipe está governando naquelle Reyno, sem obediência ás 
Cortes, e a El Rey. Requereo que Commissaõ desse 
sobre isto o seu parecer, hoje mesmo, se fosse possivel. 
Apoiou isto o Sr. Domingos da Conceição, Deputado 
por Piauhy. 

Leo-se um officio da Juncta do Ceará, dirigido âs Cor
tes, e datado de 27 de Abril; participa que recebera offi-
cialmente o Decreto do Principe Real de 16 de Fevereiro 
sobre a convoçaõ dos procuradores das Câmaras, que na
quella Provincia com sua appariçaõ se extinguiram todos 
oshorrosos signaes da guerra civil, que tam próximos se 
divisavam, e que em consequencia de todas estas razoens 
e dos sentimentos, que os povos manifestaram, julgou 
naõ dever, para o mandar cumprir, esperar ordens do So
berano Congresso. Mandou-se á Commissaõ. Passou-se 
depois â ordem do dia, que éra a Constituição; e Voto de 
S. Thiago. 

417-a Sessaõ. 17 de Julho. 

Segundo a ordern do dia se discutiram alguns dos ar
tigos do Parecer da Commissaõ, sobre as transaçoens 
commerciaes entre Portugal e o Brazil. Ao artigo 17 
disse o Snr. Ribeiro de Andrade, que naõ só este mas o 
18.° deviam ser regeitados; porque éra um passo para a 
recolonizaçaõ do Brazil, fazer de Lisboa um deposito, e 
afastar dos portos do Brazil os navios estrangeiros; en
tregando o commercio só a Portugal, e fazendo retrogra
dar o engrandecimento do Brazil, acabando com seu 
commercio, e agrilhoando sua agricultura. Naõ se ap-
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provou o artigo de todo, e foi mandado â Commissaõ 
para o redigir de novo. O mesmo suecedeo aos artigos 
18 e 19,. O artigo 20 ficou adiado.. Os artigos 21, 22 
28 e 24 foram approvados com algumas modificacoens. 
O artigo 25 foi approvado. 

O Snr. Guereiro leo um parecer da Commissaõ sobre 
os Negócios Políticos do Brazil, á cerca do officio da 
Juncta do Maranhão, e recommendava, que se declarasse 
nullo, irrito e de nenhum effeito, e como tal inexequivel, 
o Decreto do Principe Real de 16 de Fevereiro deste 
atino. Approvado. 

418.* Sessaõ. 18 de Julho. 

A ordem do dia foi sobre o projecto de decreto á cerca 
de alguns direitos, que pagam as fabricas de curtumes. 

419*. Seííoõ. 19 de Julho. 

A ordem do dia versou sobre os direitos, que pagam 
os curtumes. 

420.B Sessaõ. 20 de Julho. 

Ordem do dia: parecer de uma Commissaõ no The
souro publico. Discutiram-se depois alguns artigos do 
parecer da Commissaõ Especial dos Negócios Políticos 
do Brazil. 

421.» Sessaõ. 22 de Julho. 

Segundo a ordem do dia, continuou o debate sobre o 
parecer da Commissaõ dos Negócios Políticos do Brazil, 
«JK-utindo-be o artigo 5.°, que propõem ficar o comman-
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dante das armas subordinado á Juncta Provincial, sendo 
porem membro nato delia, com voto somente na parte 
militar. Oppoz-se o Sr. Gyraõ por julgar impolitico o 
perder tempo em legislar para quem declara, que naõ 
quer obedecer, ou fingir o Congresso que nau sabe o 
que se passa no Rio-de-Janeiro: que o General Madeira 
na Bahia he o único baluarte, na única praça que Por
tugal possue no Brazil, e que éra preciso nao o subor
dinar á Juncta. 

O Sr. B. Carneiro deliberou contra o artigo, e propoz, 
que seria melhor a extinção das Junctas populares, e que 
nomeasse E l Rey outras, compostas de dous ou três mem
bros ; com os Governadores das armas independentes, e 
mandando força respeitável, que auxiliasse ali as suas de
terminaçoens. O Sr, Ribeiro de Andrade apoiou o ar
t igo; mas contrariou-o o Snr. Moura; o Sr. Miranda, e o 
Sr. Baraõ de Molellos : fallou também contra o artigo o 
Sr. Serpa Machado, e o Sr. Fernandes Thomas, e a final 
foi regeitado. 

422.a Sessaõ. 23 de Julho. 

A ordem do dia versou sobre o projecto de decreto, 
para o registro das hypothecas. 

223.a Sessaõ. 24 de Julho. 

A ordem do dia foi sobre o projecto de decreto para 
o registro das hypothecas. 

424.a Sessaõ. 26 de Julho. 

A ordem dia foi sobre o mesmo asuinpto das duas 
sessoens precedentes. 



Miscellanea. 261 

425.* Sessaõ. 27 de Julho. 

A ordem do dia foi sobre o parecer da Commissaõ.a 
cerca do direito, que devem pagar as aguardentes nacic-
nies, entradas na Ilha da Madeira. 

420.» Sessaõ. 29 de Julho. 

A ordem do dia versou sobre o parecer, para regular 
as propostas dos Bacharéis, pretendentes aos lugares de 
Magistratura. Depois os direitos na importação da 
aguardente na Madeira. 

— 427.a Sessaõ. 30 de Julho. 

Leo-se o parecer da Commissaõ de Constituição, so
bre novas disposiçoens, para os Bacharéis, que fórera 
despachados para as Provincias Ultramarinas. 

428."» Sessaõ. 31 de Julho. 

A ordem do dia foi o projecto de decreto, para a secu-
larizaçaõ dos regulares. 

429.* Sessaõ. 1 de Agosto. 

A ordem do dia foi a continuação do objecto da 
•essaõ precedente. 

430.* Sessaõ. 2 de Agosto. 

A Commissaõ encaregada dos artigos addicionaes s 
C* ' • mm> 

oustituiçao, para o Brazil, apresentou o seu parecer, di-
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zendo; que, tendo apresentado em 15 de Junho deste anno 
o seu parecer sobre a forma do Governo, que julgou mais 
conforme com a vontade daquelles povos, foi mandada 
propor outro, por ter sido reprovado aquelle, devendo 
neste cingir-se ás duas bazes vencidas na sessaõ de 6 de 
Julho, e segundo as quaes offerece o projecto seguinte:— 

Art. 1.° Haverá no Reyno do Brazil uma delegação do 
Poder Executivo, à qual ficarão sugeitas todas as provin
cias daquelle Reyno, será intitulada " Regência do 
Reyno do Brazil,1' terá o tractamento de Majestade, resi
dirá na parte mais conveniente do Brazil, que a ley des
ignar. 2. A Regência será composta de sette membros, 
os quaes seraõ escolhidos pelo Rey, bem como três sub-
stitos, que seraõ chamados a supprir a falta daquelles, 
segundo a ordem em que forem designados por El Rey. 

3.° Para ter lugar aquella escolha, cada uma das provin
cias, quando proceder á eleição dos membros das Junc
tas Provinciaes, nomeara além daquelles, que haõ de com-
pôllas, mais um para a Regência, decidindo a sorte no 
caso de empate, e podendo ser reeleito. 

4. Os nomes dos Eleitos para a Regência seraõ remet
tidos a El Rey, e a escolha delles será feita de modo, 
que a Regência naõ venha a compôr-se toda de Membros 
das províncias do Norte, ou Sul, mas sim de uns e outros. 

5. O Presidente e Vice Presidente da Regência seraõ 
eleitos pelos mesmos d' entre elles. 

6. Terá a Regência três Seeretarios de Estado: um dos 
Negócios do Reyno e Fazenda, outro dos de Marinha e 
Guerra, outro dos da Justiça e Ecclesiasticos, e por cada 
um delles seraõ referendados os negócios, que lhe com
petirem, e expedidos em nome do Rey. 

7. Os Secretários de Estado seraõ propostos a El Rey 
pela Regência, era lista tripla, da qual elle escolhera um. 
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8. Seraõ suspensos, no caso de prevaricação, pela Re
gência, a qual nomeará interinamente outros, dando parle 
a El Rey, e tanto a Regência como os seus Secretários, 
seraõ responsáveis a El Rey. 

o. Haverá no Reyno do Brazil um Tribunal Supremo 
de Justiça, terá as mesmas attribuiçoens, que o do Rey
no de Portugal e Algarves, exercerá as suas funcçoens no 
mesmo lugar, em que residir a Regência. 

10. A Regência do Reyno do Brazil naõ poderá: 1." 
Apresentar para os Arcebispados e Bispados; para cujo 
provimento porém deverá mandar listas triplas, referen
dadas pela Secretaria de Estado da Repartição, dos que 
forem mais idôneos, para El Rey escolher um. 2.° Pro
ver os lugares do Tribunal Supremo de Justiça. 3.* 
Prover or postos de Tenente General, e os superiores a 
estes. 4.° Nomear embaixadores, cônsules e mais agentes 
diplomáticos, e fazer tractados políticos e commerciaes 
com os estrangeiros, declarar guerra offensiva, e fazer a 
paz. 5.° Conceder titulos, nem ainda era recompensa de 
serviços, bem como alguma outra mercê cuja applicaçaõ 
naõ esteja determinada por ley. Paço das Cortes 20 de 
Julho 1822. 

Luiz Martins Bastos. Joaõ Fortunato Ramos dos Santos. 
Joaquim Antonio Vieira Belford. Francisco Vilella Bar
boza. 

Mandou-se imprimir com argencia; e depois se passou 
à ordem do dia, que foi o projecto de decreto para a se-
cularízaçaõ dos Regulares. 
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Refiexoens sobre as novidades deste mez. 

REYNO UNIDO DE PORTUGAL BRAZIL E ALGARVES. 

Comportamento das Cortes de Portugal a respeito do 

Brazil. 

Vimo-nos obrigados, no nosso N° passado, a dar tam co-
piosos extractos das sessoens das Cortes, que apenas nos restou 
lugar para as nossas observaçoens. Naô pudemos entaõ dis
pensar os debates; porque nas fallas dos differentes Deputa
dos, que nelles tomaram parte, se acha o corpo de delicto, 
practicado na prematura scisaõ do Brazil, que as Cortes pro
vocaram, mui intempestiva e imprudentemente, segundo nosso 
modo de pensar; mas mui judiciosainente, segundo os que pen
sam, ou afíectam crer, que a separação do Brazil, he unia van
tagem para Portugal. 

Como quer que seja, os debates das Cortes cessam ja de 
ser interessantes ao Brazil; e por isso neste N.« apenas fizemos 
mais do que enumerar as sessoens, e o objecto da ordem do dia 
de cada uma ; pois outros saõ os pontos, que nos importa discu
tir, relativamente ao Brazil, e assim brevemente tocaremos no 
que fazem as Cortes. 

Na sessaõ de 10 de Julho se recebeo um officio da Juncta de 
Governo do Maranhão, datado de 6 de Maio, informando haver 
recebido noticia, posto que naõ official, do decreto do Principe 
Regente de 16 de Fevereiro, para a reunião dos Procuradores do 
povo do Brazil, no Rio-de-Janeiro: a Juncta expunha o estado 
de duvida, em que se achava, a este respeito, e pede as provi
dencias necessárias. 

O Deputado Alvez do Rio tractou, sem mais cerimonia, de 
rebelde o Principe Regente ; e requereo que este officio se man
dasse, cem urgência, á Commissaõ dos negócios políticos do 
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Brazil ;e por saggcstaõ do Deputado Castello Branco se resol
vo, que o parecer, que a Commissaõ tinha de dar, contivesse 
ardidas applicaveis a todas as províncias do Brazil. 

A iropropriedade desta sugestão se fez patente na mesma 
teuaõ ; porque se receberam logo officios da Juncta de Gover
no do Ceará, em data de 27 de Abril, annunciando ter recebido 
aqmelle Decreto do Principe Real, e qUe, na conformidade dos 
desejos de todo o povo, se lhe tinha dado execução. Ora se o 
Maranhão e Ceará obraram tam diversamente, que um resolveo 
esperar pelas instrucçoens das Cortes, e outro obedecèo logo ao 
Decreto: (, que providencias se podem dar, com justiça, que 
abranjam igualmente os dous casos oppostos ? 

E, contudo, na sessaõ segninte (de 17 de Julho) o Deputado 
Guerreiro lèo o parecer da Commissaõ sobre este assumpto, que 
he da forma seguinte: 

" A commissaõ examinou o officio do Ministro dos Negócios 
do Reyno, em data de 15 do corrente, com o qual remetteo um 
officio da Juncta do Governo Provisório da Provincia do Ma
ranhão, em data de 6 de Maio próximo passado, para ser pre
sente ao Soberano Congresso o seu conteúdo, a fim de se deli' 
berar a seu respeito, aquillo que julgar conveniente. Neste 
officio refere a Juncta do Maranhão terem-se publicado nos 
periódicos daquella cidade os impressos vindos do Rio-de-Ja
neiro, que annunclam opinioens, medidas e resoluçoens pouco 
análogas com a legislação e disposiçoens do Soberano Congres
so, e d' El Rey, sendo mais notável entre aquelles impressos, os 
decretos do Principe Real, para a convocação dos Procuradores 
du Provincias do Brazil, qu<; constava ter sido remettido do 
Rio-de-Janeiro, em uma escuna, para todas as províncias: 
pede a Juncta ser intruida do modo porque deve conduzir-se á 
chegada daquelle decreto, e quando a força e maioria da opi
nião publica premedite contradictar as deteiminaçoens delle, 
<|ue por vontade nunra se afastará do cumprimento dos jura
mentos prestados. A mesma Commissaõ examinou outro offi-

Vot.XXIX N. 171. i l . 
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cio da Juncta do Governo Provisório da província do Ceará, de 
27 de Abril, em que participa o júbilo e applauso, com que ali 
fôra recebido e mandado executar pela Juncta, de accordo com o 
Commandante das armas, officiaes, clero, membros das estaçoetis 
publicas, nobreza, e povo, o Decreto acima indicado. Jaem 
sessaõ de 10 de Junho passado propoz a Commissaõ a este So
berano Congresso, e vio approvada a opinião, que entendeo de
via fazer-se daquelle Decreto, que he de 16 de Fevereiro próxi
mo passado, o qual excede a faculdade do Governo do Rio-de-
Janeiro, he contrario ao Decreto das Cortes, contém uma usur
paçaõ do poder Soberano, altera a actual fôrma do Governo 
da Monarchica, e prejudica a regulação definitiva do Govemo do 
Brazil, que vai fazer-se no acto addicional constitucional; e por 
isso he evidente, que a Juncta do Governo Provisório da provin
cia do Maranhão o naõ deve cumprir, ainda que lhe seja official-
mente communicado, e que a do Ceará muito erradamente or
denou a sua execução. Como porém fazer executar as leys, e 
fazer remover quaes quer obstáculos, que a ellas se opponham, 
seja da competência do Poder-Executivo, entende a Commissaõ, 
que os officios das Junctas devem ser remettidos ao Governo, 
para dar as providencias, que couber nas suas faculdades, e 
para evitar qualquer falsa interpretação, que possa dar-se ao si
lencio das Cortes, sobre este objecto de tanta transcendência, 
propõem mais a Commissaõ, que desde ja se declare por um 
decreto deste Congresso, que o decreto de 16 de Fevereiro do 
presente anno, expedido pelo Governo do Rio-de-Janeiro, para a 
convocação de um Conselho de Procuradores Geraes das aro-
vincias do Brazil, he nullo, irrito, e de nenhum effeito, e coino 
tal inexequivel, devendo sustar-se todo o cumprimento, que em 
algumas provincias se haja começado a dar-se-lhe." 

Este parecer foi approvado logo .* e expedido o decreto nessa 
conformidade, aos 23 de Julho. Mas ja em 18 do mez tinha 
o Ministro de Justiça determinado isto mesmo, pela Portaria, 
que publicamos a p. 232; assim , naõ he o Ministro o que se 
cinge á vontade das Cortes ; saõ as Coites, que seguem o im-
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poiso do Ministro. E nisto tem ja vindo a parar o systema con

stitucional ! 
Na sessaõ 421, tractando-se do artigo 5°. do parecer da Com

missaõ dos Negócios Políticos do Brazil, sobre a questão se o 
Commandante das Armas devia ou naõ ser sugeito á Juncta 
Provisional, fez o deputado Gyraõ uma longa falia; nella diz 
assim : 

" Este artigo he tam perigoso, que eu o comparo a uma mi
na atacada, e prompta a voar, debaixo do mais importante ba
luarte da única praça, que possuímos livre do contagio da re
beldia, e unida a nôs : e vejo mesmo as tropas assediantes pre
paradas ao assalto, empunhando a espada para o saque e para 
a degolaçaõ. Sr., eu me explico: a praça he a Bahia.- o balu
arte, o General Madeira : os assediantes saõ os facciosos do 
Brazil; e a mina bem se sabe o que he." 

Aqui temos pois declarado, que esta legislação, com appa-
recias de geral tem um fito particular; e he a Bahia. De
termina-se em geral, que o Commandante das armas, no Bra
sil, seja independente da Juncta Governativa da Provincia; 
mu o fim desta apparente legislação geral, he fazer com que 
o Brigadeiro Madeira assopeie a Juncta Governativa da Ba-
hii. 

Esta provincia he a que mais sugeita se tem mostrado ás Cortes 
e ainda assim se lhe prepara essa escravidão. t Que naõ devem 
esperar as outras provincias, menos servis ás Cortes que a Ba
hia, quando o Governo de Portugal lhe puder deitar as garras em 
àma, como tem feito na Bahia ? 

Na sessaõ 423 tornou.se a suscitar a questão, sobre o dinheiro 
de vários negociantes do Brazil, que estava em Londres, proce
dido da compensação paga pelo Governo Inglez, pelas prezas 
de escravatura ; eque Silvestre Pinheiro, Ministro dos Negó
cios Estrangeiros, empalmou destramente, para pagar a certos 
Diplomáticos Portuguezes da sua facçaõ. As Cortes, sendo-
•»e isto cüirnnunicado, referiram u caso a uma Commissaõ. 

http://tornou.se


268 Miscellanea. 

mas poz-se-lhe uma pedra em cima, e ninguém fallou mais 
nisto. 

Agora requerêram os interessados, que pelo Erário se lhe 
mandasse restituir esse dinheiro, qne o Governo lhes havia furta
do; isto passou sem que se determinasse cousa alguma; mas 
logo depois, na mesma sessaõ, por occasiaõ do requirimento 
da mulher de um official, que pedia se lhe pagasse pelo Erário 
de Lisboa uma tença, que dantes recebia pelo do Rio-de-Janeiro, 
disse o Deputado Fernandez Thomaz, que o parecer da Com
missaõ, que recommendava o pagamento da pensaõ, complica 
cora o Thesouro do Rio-de-Janeiro, com o qual presentemente 
naõ deve ter transacçoens algumas o de Portugal." 

Olhando nós sempre para Fernandes Thomas, como um ho
mem de integridade, sem fazer caso de sua grossaria, que he 
uma cousa accidental, vimos nelle sempre com prazer o seu me
recimento pessoal, que para nós tem mais valor do que o ac-
caso de nascer em uma familia, cujas posses e cabedaes possam 
ministrar meios de uma educação regular, e df freqüentar socie
dades aonde se adquiram maneiras polidas. 

Mas quando vemos Fernandes Thomaz, o Julgador Fernandes 
Thomas o Desembargador Fernandes Thomaz, deixando pas
sar em silencio a queixa dos proprietários do Brazil, que recla
mam o dinheiro, que indevidamente lhes tirou Silvestre Pinhei
ro ; que pedem o seu embolço pelo Erário de Lisboa, dizer ago
ra o mesmo Fernandes Thomaz, que o Thesouro de Lisboa naõ 
deve ter transacçoens algumas como o Erário do Brazil,ficamos 
cheios de espanto, e vemo-nos obrigados a confessar, que er
ramos, que nos enganamos, que fomos illudidos, na opinião que 
fizemos sobre a integridade daquelle indivíduo. 

Fernandez Thomaz vê, que se faz um roubo pelo Governo 
de Portugal, aos indivíduos Brazilienses, que tinham seu dinhei
ro em Londres ; e cala-se, deixa passar esse roubo em silencio; 
mas depois, por porta tavessa, na questão da pensaõ da mulher 
do official, estabelece o principo (que servia para justificai 
aquelle seu silencio) que o Thesouro de Lisboa naõ deve ter trans
acçoens com o do Brazil. 
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Se Fernandes Thomaz, como Julgador, tivesse de sentenciar 
uma causa, em que a parte que houvesse estafado, defraudado 
ou roubado a outra, dissesse, que naõ queria satisfazer á Justi
ça de seu adversário ; porque o seu character éra tam máo, que 
se naõ deviam ter transacçoens com elle, j, Que diria Fernandes 
Thomaz? Se como Juiz fosse capaz de admittir tal desculpa, dar-
Dos-hia o direito de lhe chamarmos o mais corrupto dos corruptos 
Desembargadores de Portugal; senaõ julgaria assim, mas assim 
o julga agora como membro das Cortes; dizemos que he homem 
de duu consciências, uma que lhe serve para Desembargador, 
outra para Deputado, quando falia nos negócios do Brazil; e 
como os louvores, qui sempre lhe tributamos, foram na sup-
posicçaõ de que tinha uma só consciência, pedimos venia para 
retractar o nosso dicto, si et in quantum ; 

Segue-se dizermos alguma cousa do Deputado Moura; o que 
julgamos mui essencial; por este principio; e he, que se estes 
Deputados e homens públicos, de quem fazíamos tam bom con
ceito (como o que temos por varias vezes expressado) ja pelo co
nhecimento pessoal, que tínhamos de uns, ja por amplas infor
maçoens que tínhamos de outros, se tem todos portado tam mal, 
com tanta hypocrisia, e tam avelhacadamente, em tudo que res
peita o Brazil, que parece de acinte estarem a querer desmenti r-
nos dos louvoures que lhes temos dado; que idea tenebroza naõ 
devemos fazer daquelles, que de todo nos eram desconhecidos, 
e cujas ideas só se patenteam, no mesquinho ciúme, na baixa de-
tracçaõ e na constante hostilidade atrai coada, contra tudo que 
he Braziliense ? 

Moura fez uma falia sobre o Brazil, na sessaõ de 22 de 
Julho, naõ se contentou com o que de sua falia publicou o Diá
rio do Governo no dia seguinte; assim fez publicar segunda 
ediçaõ da mesma falia, no D. 174. Nesta se acham expres
soens contra o Brazil, que convém muito notar, pelas razoens 
sobredictas. 

" Ouça a Europa toda (diz elle) ouça Portugal, ouçam os 
meus constituintes, que quando eu volti, que uma porçaõ 
d* força militar fosse posta á disposição do Governo, para ser 
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collocada n'um ponto daquelle paiz, naS foi nem para o manter 
no systema de colonização, e menos para o reduzir á escravi
dão. ' 

Ora, Senhor Moura, conhecido ja, pelas suas fallas, pelas 
suas cartas, e por seus discursos, que tudo quanto faz he por 
hypocrisia; e que se gaba de dar ópio até aos seus amigos; 
i como he possivel que ninguém dê credito a esta sua asserçaõ? 
Quando os homens públicos adquirirem o habito de obrar de 
um modo e fallar de outro, naõ ha melhor pedra de toque para 
lhe conhecer a sinceridade do que comparar-lhe as palavras com 
as obras. Assim, tendo Moura votado sempre contra tudo que 
podia ser em honra e beneficio, grandeza ou consideração do 
Brazil; que credito merece a sua asserçaõ de que, votando 
pelas expediçoens de tropas contra o Brazil, naõ tinha em vista 
a sua recolonizaõ ? Os factos dám a bem fundada presumpçaõ, 
que elle naõ desejava outra cousa ; ou alias que erá Moura dos 
do partido, que se destinava a irritar o Brazil a uma separação, 
para assim facilitar a uniaõ de Portugal com a Hespanha. 

Mas o Deputado Moura continua, expondo quaes fôram seus 
motivos, para que fossem tropas contra o Brazil, e diz : 

" 1.' Foi para que ella (a tropa) se oppuzesseao desordenado 
e frenético liberalismo dos Demagogos, que, contra a vontade 
geral do Brazil, reclamam uma independência importuna e pre
matura " 

He tam pouco verdade, que tal fosse o motivo do Deputado 
Moura, quando votou pela primeira vez, que fossem tropas para 
a Bahia, e depois para Pernambuco, auxiliar os despotismos de 
Rego, que naquelle tempo ninguém fallava de independência no 
Brazil, e estas ideas só depois se começaram a espalhar e a ra-
radicar, até se fazerem universaes, quando a experiência foi 
mostrando as sinistras intençoens desse partido em Lisboa, para 
recolonizaro Brazil. Nem o Deputado Moura, nem outro al
gum allegou mais razaõ para que fossem as tropas da primeira 
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expedição á Bahia, se naõ o temor de que El Rey mandasse do 
Rio-de-Janeiro algumas forças a subjugar a Bahia, que se havia 
declarado pelo systema constitucional: cessou porém esse pre
texto, porque El Rey mesmo abraçou o systema constitucional, 
mas insistindo o Sr. Moura e os demais de seu partido em que 
fossem as tropas, ficou entaõ claro, que o motivo occulto éra 
outro do que se allegava em publico ; e assim se fez patente a 
hypocrisia do Deputado Moura, e seu partido. Diz mais :— 

" 2*. Foi para proteger os desgraçados Europeos, que na 
America saõ objecto de uma preoccupaçaõ barbara, e de um 
ódio o mais enfurecido." 

Aqui se mostra outra vez a duplicidade do Deputado; por
que quando elle votou que fossem tropas para a Bahia, nenhuns 
symptomas appareciam de ciúme e rivalidade entre Portu
guezes e Brazilienses. Essa dissençaõ, que nós nunca deixa
remos de lamentar, como injusta era si mesma, e como prejudi
cial ao Brazil, começou muito depois da ida daquellas tropas, 
aggravou-se com as tyrannias de Rego, e barbaridades do ba
talhão do Algarve em Pernambuco, a que o Sr. Moura e todos 
os de seu partido tem fechado os olhos ; e confirmou-se pelo des
prezo que o Governo e as Cortes mostraram a tudo que éra do 
Brazil, chegando as cousas ao ponto de se soffrer com impuni
dade, que das galerias das Cortes se gritasse aos Deputados do 
Brazil " fora patifes." 

He logo falsa, he hypocrita a allegaçaõ de que o Deputado 
votou pela ida das tropas para a Bahia, a fim de proteger os 
Portuguezes; porque de tal protecçaõ naõ precisavam; nem 
contra elles mostraram indisposição alguma os Brazilienses, se
não depois das repetidas provocaçoens, que lhes fizeram, esses 
do partido anti-Brazilico em Lisboa. Quanto a nós, tornamos 
- repetir, nem com todas essas provocaçoens das Cortes justifi
camos a menor desattençaõ, a menor falta de hospitalidade para 
com os Europeos no Brazil; e dizemos, porém, que tal naõ 
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havia, quando o Deputado Moura votou, que para lá fossem tro<> 
pas com esse pretexto: e continua :— 

"3.° Foi para com esta força augmentar os meios de resistên
cia contra os negros, que ali ameaçam a renovação das sr-enas 
de S. Domingos." 

He tam falso este pretexto do Deputado Moura, he tam mani
festa a sua hypocrisia em tal alegação ; que ainda até agora se 
naõ apresentou nem ao Governo de Poitugal, nem ás Cortes, 
officio ou documento algum, em que se allegasse ou dissesse, que 
tinha havido no Brazil insurreição algumas dos Negros. Pelo 
contrario, he nas Cortes, he pelos escriptores de seu partido, que 
se tem insinuado esta idea do levantamento dos negros, a fim de 
dar pretexto a estas mesmas allegaçoens ; e naõ obstante a idea 
naõ se ter realizado ainda, a pezar de se ter lembrado tantas ve
zes nas Cortes, ja com ella argumenta hypocritamente o Depu
tado. 

Depois diremos as informaçoens, que temos sobre este artigo, 
e do plano desses intriguistas de Lisboa, em fomentar uma in
surreição dos Negros do Brazil, para ver se a necessidade os obri
ga a pedir soccorros de tropas a Portugal, e abrir assim a porta á 
introducçaõ do despotismo Portuguez. Por ora basta-nos dizer, 
que no tempo em que o Deputado Moura votou para que fossem 
tropas para a Bahia, e Pernambuco, naõ haviao menor symptoma 
ou apprehensaõ da parte de ninguém, de um levantamento de 
negros; que tal naõ constou ás Cortes, nem directa nemindirec-
tameute ; que nem o mesmo Deputado Moura allegou com tal 
razaõ para o seu voto; e que portanto está claro, que he uma re
finada hypocrisia alegar agora com tal motivo, que nunca entaõ 
lembrou nem a elle nem a ninguém. 

Deixando aqui, por ora, o Deputado Moura, passaremos a ob
servar mais algnns factos desse partido anti-Brazilico em Por
tugal. 

J a nos queixamos, em outro N.°, da notável parcialidade, com 

que as Cortes mandaram assoalhar no Diário do Governo os offi-
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cios do General Zuzarte, que eram em desdouro do Príncipe Re
gente do Brazil, quando os officios de S. A. R., pelos quaes se 
podia conhecer a sua razaõ, só se mandaram imprimir em sepa
rado; para que naõ tivessem a mesma circulação, que os outros. 
Mas naõ para aqui ; declara-se nesses mesmos folhetos, na 
pagina seguinte ao titulo, isto :— 

"Faz-se esta impressão por ordem das Cortes, prohibida a re
impressão por particulares." 

Ora os officios de Zuzarte, abocanhando o Principe, imprimi
ram-se no Diário do Governo, e foi licito a todo o bicho-careta 
reimprímillos, publicados, e commentallos; mas os de S. A. R. 
que continham a sua justificação, ninguém os pode reimprímir. 
^E aonde estaõ as Bazes, que dam a imprensa livre, se senaõ 
podem reimprímir e publicar documentos officiaes? 

Quaes Bazes, nem meias Bazes, pelo que respeita o Brazil. 
Despotismo e mais despotismo para o Btazil, he a ordem do dia. 

Mu fez-se parcial essa publicação, ou, para melhor dizer 
prohibio-se, a fim de que circulassem amplamente em l . a s 2 . a s 

e 8.*» ediçoens as fallas dos Deputados contra o Principe, e se 
naõ visse nada do que elle dizia a seu favor; e daremos disso al
gum exemplo. 

Disse S. A. R. , no seu officio de 17 de Julho 1821, que 
achava a sua dignidade compromettida, vendo-se simplesmente 
Governador de uma Provincia, e assim desejava retirar-se a 
Portugal; o que alludia, a têllo deixado Sua Majestade Regente 
de todo o Brazil, e as Cortes fomentarem e approvarem a re
belliaõ e opposiçaõ, que lhe fazia a Juncta composta de parti
distas Europeoa na Bahia, e o tyrannico Governador Rego em 
Pernambuco. As Cortes, naõ publicando os officios do Prín
cipe, fazem-se desentendidas deste tam notável motivo de quei
xa no Principe, e aceusam-no de contradictorio, dizendo que se 
escandaliza pelo mandarem retirar, quando elle mesmo expres
sou o desejo do se retirar ; e hypocritamente fazem apparecer ; 
que, mandando retirar a S. A. R. » naõ fizeram mais do que an
nuir á sua vontade. 

VOL. XXIX. N.« I7 l . *>* 
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Ninguém se pode admirar, que o Príncipe, vendo ésla duplici
dade e Jezuitismo, destampasse com gente, que assim tam in
justamente o calumniava, e expunha seu character ao publico 
com tam falsas cores. 

0 Principe pedio a sua demissão em 21 de Septembro; p«r 

que as Cortes fomentavam a rebelliaõ das provincias contra a 
sua authoridade : as Cortes naõ dam resposta alguma a S. A. R. 
deixam-o comprometter a sua honra, naõ dam providencias al
gumas. A 14 de Dezembro escreve o Príncipe, pintando ener
gicamente o estado de inquietação dos povos : esta carta mere
cia, e devia ter, a mais prompta resposta : nenhuma resposta, 
nenhumas providencias. Torna S. A. R. a escrever em 15 de 
Dezembro, que estava no dilema ou de partir, em execuaçaõ dos 
ordens das Coites, e entaõ o Brazil declarava a sua independecia: 
ou de desobedecer ás ordens das Cortes deixando-se ficar, para 
atalhar essa independência: nada de resposta; e por outra 
parte vários membros das Cortes o insultam por seus actos de 
consumada prudência, tam pouco de esperar de seus annos, edas 
diffi cultos as circumstancias em que se achava. Ainda assim 
nada de providencias, e rebella-se contra elle a Divisão Portugueza 
no Rio-de-Janeiro, que o devia auxiliar : as Cortes fazem pu
blicar as alegaçoens do General rebelde, que o justificavam, 
approvam sua conducta ; e supprimem o que o Principe dizia a 
seu favor j Podem dar-se provocaçoens mais estrondosas? 

Por fim toma o Príncipe por si um partido; ex que se despre-
ga contra elle a linguagem mais insultante nas Cortes, vocife
ram contra elle os Depeutados, e dam-lhe por fim a conhecer, 
que se S. A. R. se submettesse a taes indignidades éra incapaz 
de ser Príncipe. Isto posto, resolveo-se (nada mais natural) a 
seguir a sorte do Brazil, aonde o respeitam, e aonde elle esta 
determinado a repeitar os direitos dos provos e abandonar umas 
Cortes, e uma porçaõ da Naçaõ, donde naõ recebia senaõ im
propérios, ameaças, e despiezos, e de quem a outra parte da Na
çaõ, que S, A, R. governa, ja naõ espera senaõ oppressaõ e 
despotismos, 

1 Que outra cousa podia todo o homem de senso commum es-
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perar desta marcha dos negócios ? j Como éra possivel, que 
g. A. K. nem Braziliense algum honrado se sugeitasse a receber 
ordens de um Ministro da Guerra, cujo merecimento único con-
lisle, em se lhe ter perdoado, por amnistia geral, a sentença de 
forca, a que fôra condemnado por traidor á Pátria? 

Basta ler as condiçoens, que a Divisão mal-dicta Auxilia
dora exigio do Príncipe Regente no Rio-de-Janeiro, para se 
rer, que éra melhor que S. A. R. resignasse o seu lugar, e se 
reduzisse a mero particular, do que sugeitar-se a tal inoslencia 
da parte daquelles soldados, a quem só competia obrar como 
seus subditos; mas que se fiavam em que teriam o mesmo ap-
plauso, que mereceo ao seu Ministro da Guerra, ser Ministro, 
quando uma sentença jurídica o mandava enforcar por trai
dor, 

Essa mal-dicta Divisão Auxiliadora no Rio-de-Janeiro, propoz 
ao Principe uma capitulação em 11 artigos. ; Capitulação de 
tropa para com o Principe Regente !! 

E attreve-se essa tropa até a estipular, que na sua partida (ar
tigo 11) nenhum individuo de qualquer classe poderia ser inqui
etado pelo Governo de Sua Alteza Real, por suas opinioens po
líticas, que até agora tem seguido. 

Que depois disto o Principe se portasse cora tanta moderação 
he digno de tanto maior elogio, quanto he um phenomeno raro, 
qne quasi ninguém deveria esperar: mas assim foi : o Principe 
contentou-se com mandar sair as tropas: outrem as teria manda
do decimar. As Cortes approváram o comportamento do Gene-
'•1 rebelde, censuraram o Príncipe, publicaram os officios do 
General e as fallas dos Deputados, que accusavam o Príncipe, e 
prohibtrom a publicação dos officios de S. A. R. em que elle se 
justificava. 

Mas tudo vai coherente. Requereo-se nas Cortes a soltura do 
Brigadeiio Manuel Pedro, que seu rival, Madeiia, tinha remet
ido prezo da Bahia ; evadio-se a proposta com o pretexto de 
ine se esperasse pela devassa : chegou a devassa, e as Cortes 
puzeram-lhe pedra em cima. Mas a razaõ he clara ; Madeira 
«bron segundo as ordens secretas, que tinha : se as Oóiles ou u 
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Governo se arriscassem a trazer a publico os factos que elle 
practicou, ou permittio praclicar ás suas tropas, elle publicaria 
as ordens que tinha: assim o remédio foi por-se pedra em cima 
da devassa, e conservar-se prezo Manuel Pedro. 

I E pôde ninguém capacitar-se que o Brazil se subinetteria 
tranquillo a tanta injustiça, a tanto menoscabo? 

Essa Divisão, mal-dicta Auxiliadora, trouxe do Rio-de-Ja
neiro, a titulo de voluntários, vários caixeiros, que roubaram 
seus amos, e se aproveitaram desta aberta para fugir; soldados, 
que haviam desertado d' outros corpos ; e escravos, que se fur
taram a seus Senhores. Estas accusaçoens constam de um offi
cio do Ministro da Guerra, no Rio-de-Janeiro, ao Brigadeiro 
Carretti, em data de 12 de Fevereiro de 1822. E com tudo, 
sendo este officio apresentado ás Cortes ellas passaram por isso 
sem exame, e sem se quer perguntar ao General Zuzarte cousa 
alguma sobre tam sérias accusaçoens. 

Finalmente, a juncta do Ceará, participando ao Governo em 
Lisboa, que tinha obedecido ao Decreto do Principe Regente de 
16 de Fevereiro, e que em conseqüência delle havia nomeado os 
Procuradores que fossem ao Rio-de-Janeiro; e qne por ter adop
tado essa medida cessaram os partidos no povo, contentou-se a 
provincia, e se estabeleceo a concórdia entre todos os cidadãos; 
responde-lhe o Ministro com a portaria de p. 232, depois segui
da pelas Cortes, com ja dicemos, em que se desapprova o com
portamento a Juncta; porque, haja ou naõ discórdia no povo 
do Brazil, isto naõ importa ao Governo de Portugal ; o que se 
querhe que o povo Braziliense obedeça ao Governo de Lisboa, 
degolem-se ou naõ os povos uns aos outros, isto naõ importa; 
com tanto que Lisboa impere; tanto basta, ainda que reyne 
sobre cadáveres. 

Isto he o que se deprehende igualmente do parecer da Com
missaõ das Cortes sobre o officio do Maranhão, na sessaõ 417, 
e pela decisaõ sobre os Governadores das Armas na Sessaõ 421; 
qne como ja discemos tem em vista a Bahia; chegando até a dizer 
nessa sessaõ o Deputado Borges Carneiro, que se deviam extin
guir as Junctas populares no Brazil. 
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Basta o que fica dicto, sobre este assumpto: escusamos de 
referir mais factos; porque as sinistras intençoens desse partido 
anti-Brazíiico, em Lisboa, saõ ja assas conhecidas. Passemos, 
pois, ao que he mais interessante, que saõ as vias de facto, que 
se adoptam em Portugal, para realizar suas theorias de recolo-
nizar o Brazil. 

Hostilidades de Portugal contra o Brazil. 

Temos tam amplamente demonstrado as disposiçoens hostis de 
Portugal contra o Brazil, que nos parece naõ haverá ja Brazili
ense algum tam incrédulo, que possa disso duvidar. Segue-se 
agora tractarmos das operaçoens hostis ja adoptadas e contem
pladas. 

Ba muito tempo, que se fez evidente, que os esforços do 
Ministério Portuguez, e do seu partido nas Cortes, dirigiam-
se a fazer popular essa meditada guerra civil, desencaminhando 
s opinião publica de maneira, que os illudidos Portuguezes se 
prestusero de boa voutade á sua ruína. Conseguido isto, em 
grande parte, he escusado que falemos mais nos desastres, que 
aguardam Portugal; porque, naõ restando ao Brazil outra esco
lha senaõ preparar-se para sua justa defeza; este he o ponto 
principal a que se deve dirigir a attençaõ de todos os Brazilien
ses. 

Vociferaram nas Cortes os Deputados partidistas dos planos 
do Ministério, que se deviam mandar tropas, e mais tropas para 
o Brazil: mu quando alguns Deputados mais cordatos, principal
mente os Brazilienses, quizéram, que se discutisse formalmente 
esta matéria, taparam-lhe os outros a boca, supitando a dis
cussão, com o pretexto de que isto éra objecto só pertencente 
•o Executivo. 

Claro está, que isto naõ éra senaõ uma fallacia ; porque, nas 
Cortes se discutiram sempre as demais expediçoens, que se tem 
"•andado contta o Brazil. Mas, agora, preparado o espirito pu-
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blico, com as invectivas da imprensa contra o Brazil, com as fal
las incendiarias de vários Deputados das Cortes, com os offi
cios arranjados de propósito, escriptos por vários commandantes 
das tropas Europeas no Brazil, com a suppressaõ dos Docu
mentos, que provariam a impolitica de taes medidas, e com as 
vozerías daquelles negociantes de Lisboa, que saõ interessados, 
e que ainda esperam conservar o monopólio do commercio do 
Brazil, foi resolvido pelos mestres da intriga, que se começas
sem as hostilidades contra o Brazil, sem que as Cortes, que em 
tudo se tem intromettido, nisto parecessem tomar parte. 

Ja d' ante maõ se tinha prevenido, que da Inglaterra naõ fos
sem muniçoens de guerra para o Brazil. Mas os Estdos-Unidos, 
que pouco caso fazem dessas ordens de Lisboa, continuaram a 
mandar os seus navios ao Brazil com as cargas, que bem lhes 
pareceram, sem lhes importar com os despachos dos Cônsules 
Portuguezes : o que consta de officios do Ministro dos Negócios 
Estrangeiros em Lisboa, que teve a singeleza de os publicar no 
Diário do Governo. 

Passando, porém, a medidas mais activas, decidio-se ajunc
tar na Bahia ura corpo de tropas sufficientes, para subjugar a-
quella provincia, e fazer dali ataques âs outras, segundo as cir
cumstancias permittirem : e começou o plano mandando para a 
Bahia a única náo, que tem Portugal, levando a seu bordo de 
600 a 700 homens. 

Para se preparar o resto da expedição faltava dinheiro, navi
os, e tudo o mais necessário. Assim, publicou o Ministro de Ma
rinha, que estava prompto a receber os donativos voluntários 
que se lhe quizessem offerecer para a expedição da Bahia. Que 
o Ministro extava prompto a receber, naõ ha duvida ; mas a 
questão éra se havia quem pudesse ou quizesse dar esses donati
vos voluntários, a pezar do furor popular, que se tinha creado 
no povo. 

Era de esperar (depois veremos o resultado) que a populari
dade, que se tinha trabalhado em dar a esta guerra civil contra 
o Brazil, produzisse alguns ofierecimentos; mas he sem duvida 
notável, que supponham os Ministros de Portugal, que podem 
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emprehender tam dispendiosa guerra, como a que vam fazer ao 
Brazil, com os meios com que os Franciscanos edi ficavam seus 
conventos suroptuosos, que éra a pedir esmola. He possivel, 
que os Sebastianistas de Portugal ainda creiam assas nesta cru
zada, para contribuírem com o seu vintém da bulla, para tam pio 
fim ; mas acabados estes vinténs, entaõ começarão os choros. 

Aos 24 de Julho publicou o Ministro da Marinha o seu Edic
tal, em Lisboa, para o concurso das propostas dos que se qui-
zessem encarregar do preparo, municiamentoe transporte da ex
pedição contra a Bahia; e nos três dias 27, 28, e 29 apparecê-
ram as seguintes offertas. 

Joaõ Antonio de Almeida e Companhia offerece fazer a des
peza dos viveres, transportes, e o mais inherente, por menos 
20 por cento do que importaram as três antecedentes expedi
çoens, recebendo 10 por cento mensaes sobre a importância to
tal, pelos rendimentos da Alfândega Grande, Casa da índia e 
Sette Casas, pagando-se-lhe a primeira destas mezadas um mez 
depois da data da confirmação deste ajuste. 

O patriotismo destes ofTerentes naõ fez com que se esquecessem 
do seu interesse particular; porque, sendo bem sabido o enorme 
cujto das expediçoens precedentes, muito a seu salvo pode
riam offerecer esse rebate dos 20 por cento; principalmente sen
do o pagamento feito a mezadas de 10 por cento, o que os deixa
ria pagos em 10 mezes : e contando os juros dessas mezadas, 
pode-se calcular, que o pagamento seria recebido só com três 
mezes de credito, espécie de negocio, que faria conta a qualquer 
commerciante, fosse a expedição a favor do Governo de Portu
gal, ou de Argel, ou de quem quer que fosse. 

Quanto da parte dos ofTerentes tudo vai bem; mas da parte do 
do Governo a cousa he bem diversa; porque naõ chegando essas 
reodu da Alfândega para pagar aos empregados públicos, que 
estaõ morrendo de fome 't hypothecadas essas rendas a Joaõ 
Antonio de Almeida e Companhia, donde ha de sair o dinheiro 
p«ra u despezas ordinárias do Governo? Depois veremos co
mo se intenta remediar isto. 

0 segundo offerente he Joaõ Baptista de Salles ; offerece o seu 
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navio Gram Careta, por venda, no estado em que se acha, ou 
aparelhado, estabelecendo-lhe prestaçoens certas e moderadas, 
para e seu pagamento, sendo infalliveis. 

O patriotismo deste offerente reduz-se a querer vender o seu 
navio, de que naõ precisa, se o Governo lho comprar com pres
taçoens infalliveis: o mesmo faria naturalmente a qual quer par
ticular, que lho quizesse comprar, e tivesse com que lho pagar. 
aqui o favor naõ parece demasiado. 

Caetano Martins da Silva offerece o navio Canoa gratuitamente, 
por tempo de seis mezes, entregando-o agora no estado em que 
se acha: e recebendo-o aqui ou na Bahia, no fim do dicto tem
po, como entaõ se achar, tanto em casco como em quaesquer 
fornecimentos: e como reputa o dicto no valor de 40:000.000 
de reis, pagar-lhe-ha o Estado 8 por cento sobre o dicto valor, 
para fazer o respectivo seguro. Findos os seis mezes, se por 
mais tempo for necessário ao Estado ficará vencedo 2:000.000 
de reis por mez, até a entrega, sendo todas as despezas por 
conta do mesmo Estado. Quanto ao pagamento, ou seja do 
prêmio do seguro, ou das demoras se as houver, se lhe fará na 
Casa da índia, ou por encontro de despachos de suas próprias 
fazendas, ou por consignaçoens de 10 por cento por mez. 

Esta offerta gratuita tem por objecto o apparelhar-lhe o Go
verno o navio deste patriota, pagar-lhe o seguro para o Brazil, 
para onde se seu dono o quizesse mandar o mandaria em lastro, 
ganhando assim este patriótico negociante todo o preparo de 
seu navio, e mais 8 por cento no pieço que arbitra; depois 
dous contos de reis mensaes, ou por outras palavras 5 por cento 
por anno sobre a valor arbitrário que poz ao navio: ora he pre
ciso confessar, que he esta uma offerta bem gratuita! No 
caso de naõ convir este contracto, offerece o mesmo navio Ca
noa e o Gram-Pára, pelas mesmas condiçoens offerecidas por 
Joaõ Antonio de Almeida e Companhia. Pôde offerecer isto 
affoito, que ja vimos acima o que nisso lucra. 

Segue-se Antonio Jozé de Miranda Júnior. Este offereceo 
seu brigue General S. Paio, com as condiçoens de ser o seu íre-
fratamento menos 3 por cento de outro qualquer; que o importe 
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delle lhe deve ser pago pela 3 a . parte dos direitos das fazendas, 
que lie tem a despachar, tanto nas alfândegas desta cidade, 
como na casa da índia, e isto lhe será abonado até seu real em
bolço, que a aguada e alojamento para os officiaes e tropa 
será proraplificada pelo Arsenal. 

Este offerente também obra seguro, porque, a demais de re
querer o mesmo pagamento dos outros, só com a pequena dimi
nuição, de 3 por cento, requer o pagar-se por suas maõs nos 
direitos da alfândega, o que obterá, sempre que entre com fa
zendas suas, ou em seu nome ua alfândega, cujos direito mon
tem a três vezes o importe da divida, condição de pouca dif-
ficnlde na execução. 

Joaõ Foster offerece o seu brigue Fulham, pelo preço do 
seu frete 1:000.000 reis livres de toda a despeza. Este favor 
faria elle naturalmente a outrem qualquer. 

Joaõ Armande offerece a Galera Sarda Verdadeiros Amigos, 
naô declara preço. Suppómos, que se contenta com o ordiná
rio, que lucrou na expedição passada, em que trouxe tropas do 
Brazil. 

Finalmente Joaõ Paulo Cordeiro propõem a venda de 249 
sacas de arroz da Bahia, pelo preço mais commodo, que desta 
qualidade for offerecido, sendo pago no dia que se lhe arbitrar. 
Este heo uuico offerente, que naõ affecta seiviços de patriotis
mo ; he um negociante, que tem arroz para vender, e vendello-
ba ao Governo, se este lhe pagar promptamente. 

E mais naõ disse este deponente; e naõ apparecendo outras 
ofertas voluntárias, vio bem o Coverno o pouco, que éra de es
perar das bem dietas emohis, para fazer a guerra: assim recorreo-
-t com muita pressa ao plano de uin empréstimo, por duas ve-
•"«•t tentado, pura pagar aos empregados públicos, e por outras 
duas vezes abandonado; desta vez, porém, promette melhor 
successo. 

Aos 2 de Agosto annunriou o Ministro da Fazenda, em Lis-
b°n, que leceberta as piopostos para um empréstimo de dez 
milhoens de cruzados; e como esta medida se annunciára ha 
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muito tempo, achavam-se ja em Lisboa os Agentes de varias 
casas lnglezas, com instrucçoens paia proporem seus termos. 

Se o empréstimo se realizar, será necessariamente por algu
ma dessas casas lnglezas; porque em Portugal claro está que 
naõ ha taes dez milhoens para emprestar ao Governo. Sup
pómos a hypothese mais favorável, que podem desejar estes 
alvitristas da guerra contia o Brazil; e he, que se realiza o em
préstimo. 

Em primeiro lugar, as condiçoens devem ser mui onerosas; 
por que ninguém emprestará dinheiro a um Governo tam falto 
de credito e recursos, e que vai a emprender tam desastrosa 
guerra, sem que os lucros sejam tanto de tentar, que equiralham 
grande risco da perda iminente do Capital. 

Depois, sendo esie empiestimo feito por capitalistas da In
glaterra, fica o pobre Portugal, alem das demais desgraças, su-
geito a pagar á Gram Bretanha um tributo annual, iguala 
somma dos juros desse empréstimo; e daqui se seguirá logo 
o outro mal filho deste, de abaixarem os câmbios contra Portugal, 
em razaõ das remessas, que tem a fazer nos pagamentos desses 
juros. 

Finalmente, gritando todos, queerá preciso fazer um em
préstimo para pagar aos empregados, agora vai o Governo ap-
plicar esse dinheiro na guerra do Brazil, e por tanto ficam os 
empregados a morrer de fome, como d'antes estavam. 

Ora devemos lembrar, que entre as pessoas, que, nas Cortes 
e fôra dellas, tem mostrado os perigos de naõ pagar o Gover
no aos empregados, Castello Branco disse, que sem se toma
rem medidas próprias para este pagamento, desfar-se-hia tudo 
quanto se tem feito, em mudar o Governo: Borges Carneiro 
julgou essa providencia essencial á mantença do presente syste
ma ; e Fernandez Thomas declarou, que sem isto estava acabado 
o systema constitucional : porque reforma sem dinheiro, e sem 
pagar o Governo a quem deve, nem se quer concebia que pudesse 
existir. 

Vistas pois estas profecias dos mesmos coirfeos da Revolu
ção, a conclusão he, que a applicaçaõ deste empréstimo para a 
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guerra do Brazil, em vez de pagar com elle os empregados, vai 
atirar como Governo em terra. 

Be de presumir, que os partidistas da uniaõ de Portugal 
com Hespanha se naõ embarassem com estas conseqüências, 
visto que ellas favorecem o seu plano. Cora effeito, exhaurido 
o Erário com a guerra do Brazil, amotinados os empregados e 
talvez a tropa, por naõ terem que comer, facilmente poderão 
os Hespanhoes entrar por Portugal e assenhorear-se delle, naõ 
tendo ja o Governo Portuguez, nem vigor, nem credito, para 
se lhe poder oppór. 

Como porém a perversidade desse partido intenta, ja que naõ 
pode recolonizar o Brazil, tractar de reduzillo a cinzas, tem 
muitos suggerido, e ja se começa a pôr em practica, o plano da 
sublevaçaõ dos escravos. 

Nos ja indicamos este mal, para que no Brazil se acautellas-
sem delle, agora diremos mais as noticias, que sobre isto temos, 
proque convém que se faça geral o conhecimento desta horrorosa 
conspiração Portugueza, cujo resultados seraõ tam funestos ao 
Brazil, que naõ ha individuo algum que naõ deva fazer todos os 
sacrifícios pessoaes, a fim de o previnir. 

Paris he o foco desta conspiraraçaõ. E os Agentes Portuguezes 
ali, que estaõ neste segredo, convidaram dous sugeitos, que 
iodo viajar ao Brazil a titulo de naturalistas, se oecupássem de 
organizar entre os negros uma insurreição geral. Um desses 
convidados naõ quiz ultimar o ajuste, por desconvir no preço, 
deo com a lingua nos dentes, e por este meio, diz o nosso infor
mante, se veio a saber de quem eram os que meditavam esta ne
gra trama, e cujos nomes nos fôram transmittidos, sendo o 
cabeça um ex-diplomatico Portuguez. 

O Norte do Brazil éra o principal alvo desta infernal machina-
çaõ ; porque na Bahia se deixa isso para ultimo recurso, visto 
que se suppoem segura actualmente a posse da quella cidade. 
Temos feito nosso dever, annunciando estas noticias; mas se a 
pezar dellas o Maranhão e Pará continuarem a deixar-se gover
nar pelos mandoens Portuguezes, dando-lhes tempo e oppor-
tunidade patu verificarem suas medidas, teraõ os habitantes des» 
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sas duas províncias mais culpa em seus próprios desastres, por-
se naõ precaverem, sendo admoestados do perigo, do que os 
próprios inimigos, que recorrem a esse funesto estratagema. 

Quanto á Bahia, se ali naõ ha uma apatliia quasi próxima á 
demência, devem ja estar mais do que convencidos do jugo que 
lhes preparam as Cortes. As tropas Portuguezas assas tem fei
to conhecer á Bahia o jugo de ferro, que intentam impôr-llie. 
a Bahia deve ser espremida, para pagar esses mesmos verdugos, 
que para lá lhe mandam ; e quando naõ tiver mais que dar, a 
cidade rerá saqueada: e se depois disto forem as tropas Portu
guezas obrigadas a largar esta preza; faraõ antes de sahir sub-
levar os escravos, para deixarem dessolada a provincia que uaõ 
podem conquistar ou reter. 

Se os Bahianos nos argumentarem, que ha muito risco em se 
oppôrem ás tropas, que ja estaõ de posse da cidade capital da 
provincia; respondemos: que essa objecçaõ procede da nimia 
credulidade com que se tem sugeitado a tudo o que quizéram as 
Cortes, quando a Bahia podia e devia seguir o partido do Bra
zil, e naõ ligar-se como se ligou cegamente com seus senhores 
de Portugal. 

Mas proceda isso do que proceder, só diremos, que meditem 
os Bahianos no quadro horroroso, que aqui lhe apresentamos de 
sua sorte futura, comparem-no com o risco de resistir ás tropas 
Portuguezas, que ali ha, antes de serem mais reforçadas; pézem 
na balança da razaõ os dous males um com outro, e tomem a sua 
decisaõ. O mundo todo naõ hesita em dizer, qual essa decisaõ 
deve ser; qual será, be o ponto que deve decidir para sempre, 
em quanto a historia lembrar esta epocha do Brazil, do character 
dos Bahianos, que presentemente vivem. 

A questão he simplesmente esta : se devem soflrer e morrer cal-
lados, pelas baionetas Portuguezas, e pelos cutellos dos escra
vos ; ou se devem correr o risco de morrer no campo de batatha, 
em defeza de suas vidas, de suas mulheres, de seus filhos, e de 
suas propriedades, 
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Medidas defensivas, que convém ao Brasil tomar. 

Temos visto acima os mesquinhos recursos de Portugual, para 
fazer a guerra ao Brazil > e a grande probabilidade que ha, de 
que as medidas hostis, instigadas pelo partido anti-Brazilico em 
Lisboa leve os Protnguezes a sua ruína. Mas -t seguir-se ha dahi 
que o Brazil naõ precaver-se e defenderse contra seus inimi
go»? 

Naõ : certamente. Portugal vai a fazer um empréstimo de 
dez milhoens de cruzados; pouco he isso; mas em quanto du
rar esse pouco, e até onde chegar esse pouco, ha de o Brazil 
soffrer os desastres de uma invasão, e suas conseqüências. A 
primeira medida, logo, do Governo do Brazil, he fazer um em
préstimo de vinte milhoens, para com elles suffocar aquelles 
dez. 

Se ha quem empreste dez milhoens a Portugal, muito melhor 
haverá quem empreste vinte ao Brazil: prova disto saõ os 
empréstimos, que realizaram na Inglaterra os Governos recente
mente creados de Columbia e de Chili, os quaes naõ tem recursos, 
que se possam comparar com os do Brazil. Como o Brazil pôde 
conseguir isto, tendo para hypothecar diamantes, páo-brazil, &c. 
icc. o que os outros naõ tinham, dizemos, que está he a primeira 
medida a adoptar; porque vinte milhoens por focça haõ assober
bar dez. 

Dahi; Portugal tem três navios de guerra para mandar ao 
Brazil, este deve ja procurar seis, e achallos-ha promptos em In
glaterra, e a credito, com os termos por que quizer recebêllos. 

Portugal manda tropas contra o Brazil, este deve também pre
parar o seu exercito, e para naõ augmentar os vexames da guerra 
com o pezo de um recrutamento numeroso, deve o Brazil recorrer 
para isto à Europa. Lembramos a facilidade com que os Insur
gentes em Columbia levantaram recrutas em Inglaterra, e outros 
paizes da Europa; houve mais gente, que para isto se offerecesse, 
do que os Agentes de Columbia queriam receber ou podiam pa-
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gar. è Que difficuldade pude ter o Brazil em seguir aquelle ex» 
emplo? 

He do seu dever fazêllo ; porque tendo meios á sua disposição 
naõ deve o Governo do Brazil soffrer, que os povos daquelle paiz 
padeçamos males de uma invazaõ dos Portuguezes, porinais 
insignificante, que ella seja. 

O Governo de Portugal mandou-se apossar da propriedade dos 
Negociantes Portuguezes em Inglaterra, e diz agora, que naõ 
quer ter contas com o Erário do Brazil. 

O Brazil deve desde j a mandar fazer seqüestro nas propriedades 
de Portuguezes, que estiverem a seu alcance; evitar com isso 
que éllas se tornem em meios de hostilidades, e applicallas aos 
fins de defeza, que o Brazil precisa. 

As Cortes de Portugal mandaram reter em Lisboa os Depu
tados do Brazil, para que ficassem em reféns, com o pretexto de 
servir nas futuras Cortes : isto contra a vontade dos povos, que 
os elegeram só para as Cortes Constituintes ; e contra a de
claração, que os mesmos Deputados fizeram. 

O Governo de Brazil deve desde ja usar de represálias, reter 
os principaes negociantes Portuguezes nas cidades marítimas do 
Brazil, e raandallos para o interior, aonde naõ possam favorecer 
as intrigas de seus consocios em Portugal. 

As Cortes de Lisboa declararam no decreto para chamento de 
Deputados do Brazil, em data de 24 de Abril 1821, no artigo 5o. 
(veja-se o Corr. Braz. Vol. XXVI. p. 596) " A occupaçaõ 
violenta de qualquer porçaõ de território Portuguez, será con
siderada como declaração de guerra a Portugal." 

O Governo do Brazil, seguindo estes principios de direito 
publico, adoptado em Portugal, deve tomar por declarada a 
guerra; visto que de Lisboa se mandam tropas a occupar violenta
mente e por força d'armas cidades do Brazil, contra a represen
tação da Câmara da Bahia, e protestos dos Deputados ; e deve o 
Governo do Brazil dar desde logo patentes a corsários contra o 
commercio Portuguez, e adoptar as mais medidas defensivas, 
que o direito das gentes permitte nos casos de guerra. 

He possivel que alguém nos diga, que estas medidas saõ 
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demasiado violentas e prematuras : convém anticipar a resposta. 
Quanto a serem violentas as medidas, que recommendamos, 
sendo a guerra um estado violento, fazendo Portugal a guerra 
ao Brazil, isto he commettendo violências, naõ sabemos que haja 
outro meio de as rcpellir senaõ a violência opposta. 

Quanto a serem estas medidas prematuras, só lembraremos, 
que se o Brazil esperar para se defender, que Portugal declare 
formalmente a guerra, bem podem os Brazilienses contar, que 
teruõ tempo para serem todos queimados, antes que appareça 
tal declaração ; porque todas as medidas hostis, todas as ex
pediçoens de tropas, todas as revoltas dos escravos, tudo será 
feito com os protestos do Governo de Portugal, que isso he a 
bem, e para protecçaõ dos nossos irmaõs do Brazil : e o ho
mem deve ter perdido o juizo, quando se deixa degolar por seu 
iuimigo; só por que este lhe diz, espere irmaõ, que esta peque
na sangria he para seu beneficio, e lhe corto o pescoço para lhe 
tirar algum sangue, para que naõ morra de apoplexia; soffra por 
isso meu irmaõ a pequena operação de lhe cortar o pescoço, 
até lhe separar a cabeça. 

Estamos persuadidos, que o Ministério do Rio-de-Janeiro se 
naô esquece deste dever ; porque, além de se terem mandado 
concentrar tropas no Rio-de-Janeiro, o Principe Regente tinha 
mandado dous vazos de guerra, para cruzar de fronte da Bahia, 
e impedir quanto fosse possivel a entrada de expediçoens hos
tis destinadas contra o Brazil. Só queremos lembrar, que estas 
operaçoens defensivas se devem arranjar era escala mais grande 
e decisiva; porque, quanto mais potente for a posição defen
siva do Brazil, tanto mais depressa se dará fim á contenda, e o 
Brazil tem demasiado em que cuidar nos seus melhoramentos 
internos, para que possa delongar, um só momento que seja, 
desnecessariamente, essa guerra que lhe movem seus affeiçoados 
irmaõs de Portugal. 

Estado Politico do Brazil. 

A bóa fé, com que no Brazil se desejava uma uuiaõ fraternal 
com Portugal, he demonstrada por inumeráveis factos, que tem 
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acontecido, desde o principio da actual revolucçaõ Portugueza: 
o Correio Braziliense os tem citado e publicado. Mas o que 
prova esta verdade, além de toda a duvida, he a consideração da 
cegueira, com que os povos do Brazil se entregaram de todo 
nas maõs das Cortes, quando podiam obrar de outra maneira. E 
que podiam seguir diverso caminho, se mostra mui bem agora, 
quando, conhecendo a perfídia com que eram tractados, resol
veram vindicar os seus direitos. 

Mencionamos no nosso N.° passado o novo Titulo, por que 
S. A. R. o Principe D. Pedro fôra aclamado no Rio-de-Janeiro. 
No principio deste N." achará o Leitor a integra do Auto da 
Câmara do Rio-de-Janeiro, que serve de documento official deste 
novo titulo ; por que S. A. R. nelle se assignou. 

Pernambuco, pelas resoluçoens das Câmaras do Reciffe e 
Olinda, que publicamos a p. 226 e seguintes, mandou Deputa
dos agradecerão Principe a sua resolução de se pôr á testa do 
Governo do Brazil. 

S. Paulo, Minas Geraes, Rio-Grande, e Monte»Vedio ja esta
vam no mesmo accordo com o Rio-de-Janeiro; e ultimamente o 
Ceará, em cumprimento do decreto do Principe Regente de 16 
de Fevereiro, elegeo os seus Deputados para o Rio-de-Janei
ro. 

Naõ obstante isto o ministio da Justiça em Lisboa expedio 
contra o Ceará a inexequivel portaria de 13 de Julho, que pu
blicamos a p. 232, e repetio outra similhante para o Mara
nhão. 

Aos 3 de Junho tinham chegado ao Rio-de-Janeiro os Depu
tados de Pernambuco, Minas e S. Paulo. Naõ vieram da Ba
hia ; porque aquella cidade estava sopeada pelas tropas Euro
peas ; mas ainda assim a Juncta escreveo ao Príncipe Regente, 
que a vontade de todo o povo daquella provincia éra unir-se ao 
Governo de S. A. R., e que disso mesmo tinha dado parte ás 
Cortes de Lisboa, e a El Rey. Os procuradores nomeados pelo 
Ceará, em conseqüência do decreto de S. A. R- o Príncipe Re
gente, de 16 Fevereiro, ainda ali naõ tinham chegado. 
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Havendo S. A. R. considerado a importante crise em que se 
achava o Brazil, e as representaçoens, que sobre isso se lhe fize
ram, mandou convocar o Conselho de Procuradoes do Povo, 
pelo seguinte 

Decreto. 
«' Urgindo a salvação do Estado, que se installe quanto antes o 

Conselho de Procuradores Geraes das Provincias do Brazil, que 
mandei crear pelo meu Real Decreto de 16 de Fevereiro do anno 
que corre, hei por bem mandar convocar para o dia de amanhai 
os ja eleitos e aqui residentes, naõ obstante faltarem ainda os de 
uma província, para a literal execução do citado Decreto. Jozé 
Bonifácio de Andrade e Silva, do meu Conselho de Estado, e do 
Conselho de S. M. Fidelissima El Rey o Sr. D. Joaõ VI, e meu 
Ministro de Estado dos Negócios do Reyno do Brazil e Estran
geiros o tenha assim entendido, e faça executar. Paço 1 de 
Junho de 1822. 

(Com a Rubrica do Principe Regente,) (Assignado) Jozé 
Bonifácio de Andrada e Silva. 

Na occasiaõ de sua reunião prestaram os Procuradores Geraes 
o seguinte juramento:— 

" Juro aos Sanctos Evangelhos de defender a Religião Catho
lica Romana, a Dynastia da Real Casa de Bragança, a Regência 
de S. A. R. Defensor Perpetuo do Brazil, de manter a Sobera
nia do Brazil, e sua integridade, e a da Província de quem sou 
Procurador, requerendo todos os seus direitos, foros e regalias, 
bem como todas as providencias, que necessárias forem para 
a conservação e mantença da paz, e bem entendida uniaõ 
de toda a Monarchia, aconselhando com verdade, consciência 
e franqueza a S. A. R. em todos os Negócios, e todas as vezes 
que para isso for convocado. Aassim Deus me salve," 

Juramento dos Secretários de Estado. 

" Juro aos Sanctos Evangelhos de sempre com verdade, con
sciência e franqueza aconselhai a S, A. R. em todos os nego-
cos e todas as vezes que para isso for convocado." 

Aos 2 de Junho, aj une tados os Procuradores; explicou-lhes S. 

Vot. XXIX. N." 171. o o 
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A. R. o motivo de os haver convocado na seguinte proclama

çaõ. 

" Illustres e dignos procuradores. As representaçoens de S. 
Paulo, Rio-de-Janeiro e Minas-Geraes, em que me pediam que 
ficasse no Brazil, também me deprecávam a creaçaõ de um 
Conselho de Estado. Determinei-me a creállo; na forma orde
nada no meu Real Decreto de 16 de Fevereiro deste anno, e cuja 
forma éra exigida pelas três provincias legalmente representa
das. Foi inexplicável o prazer, que minha alma sentio, quando 
estas representaçoens chegaram á minha presença; porque en
taõ conheci, que a vontade dos povos éra naõ só útil mas neces
sária para sustentar a integridade da Monarchia em geral, e 
mui principalmente a do Grande Brazil, de quem sou filho. 
Redobrou ainda muito mais o meu prazer, por ver que as ideas 
dos povos coincidiam com as minhas puras, sinceras e cordeaes 
intençoens; e naõ querendo eu retardar-lhes os bens, que uma 
tal medida lhes promettia, determinei no citado decreto, que, 
immediatamente que se achassem reunidos os Procuradores de 
três Provincias, o Conselho entrasse a exercitar suas funcçoens. 
Esta execução, porém, naõ pôde ter lugar literalmente, visto 
ter-se manifestado sobre maneira a vontade dos povos, de que 
haja «ma Assembla Geral Constituinte e Legislativa, como me 
foi communicado pelas Câmaras. Naõ querendo, portanto, de
morar nem um só instante, nem tara pouco faltar em cousa al
guma ao que os povos desejam, e muito mais quando saõ vonta
des tam razoáveis e de tanto interesse, naõ so ao Brazil como 
a toda a Monarchia, convenci-me de que, hoje mesmo, de
via installar este meu Conselho de Estado, a pezar de 
naõ estarem ainda reunidos os Procuradoes de três provincias, 
para que eu, juncto a tam illustres, dignos e liberaes Repre

sentantes, soubesse qual éra o seu pensar, relativo a nossa 
situação politica; por ser um negocio que lhes pertence, como 
inteiramente popular, e nelle interessar tanto a salvação da nossa 
pátria, ameaçada por facçoens. Seria para mim muito inde-
coroso, assim como para os illustres Procuradores muito injurio 
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so recommendar-lhes suas obrigaçoens : mas se, sem oífender, 
nem levemente, a nenhum, me he permittido fazer uma única 
recoinmendaçaõ, eu lhes peço que advoguem a causa do 
Brazil, da forma hd pouco jurada, ainda que contra mim seja 
(o que espero nunca acontecerá;; porque eu pela minha Naçaõ 
estou prompto até a sacrificar a própria vida, que a par da sal
vação da nossa pátria he nada. Pelas expostas razoens 
acabaes de ver a necessidade, que houve, desta iustalla-
çaõ repentina, e sabei, que delia depende a honra, a gloria 
a salvação de nossa Pátria, que está em summo perigo. Illus
tres Procuradores ; estes os sentimentos, que regem a minha ai-* 
ma, e também os que haõ de reger a vossa. Contai comigo, 
naô só como intrépido guerreiro, que pela pátria arrostrará 
todos e quaesquer perigos, mas também como amigo vosso, 
amigo da liberdade dos povos, e do grande, fértil e riquíssimo 
Brazil, que tanto me tem honrado e me ama. Naõ assenteis, 
illustres Procuradores, que tudo o que tenho dicto he nascido 
de grandes cogitaçoens, esquadrinhando palavras estudadas e 
enganadoras: naõ ; he filho do meu amor da pátria, expressado 
com a vóz do coração. Accreditai-me. A 2 de Junho de 
1822. 

Principe Regente. 
Junetos assim os Procuradores dos Povos, e havendo recebido 

a proclamaçaõ, acima copiada de S. A- R, o Principe Regente, 
dirigiram-lhe a seguinte representação :-— 

" Senhor!—A salvação publica, a integridade da Naçaõ, o 
decoro do Brazil, e a gloria de V. A. R. instam, urgem, e im
periosamente coinmandam, que V. A. R. faça convocar com a 
maior brevidade possivel uma Assemblea Geral de Represen
tante* du provincias do Brazil. O Brazil, Senhor, quer ser 
feliz: este desejo, que he o principio de toda a sociabilidade, he 
bebido na natureza e na razaõ, que saõ ímmutaveis : para pre-
enchèllo he-lbe indispensável um Governo, que, dando a ne-
ceuária expansão ás grandíssimas proporçoens, que elle pos
sue, o eleve aquelle gráo de prosperidade e grandeza, para 
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que fôra destinado nos planos da Providencia. Foi este desejo, 
que ha longos tempos o devorava, e que bem prova a sua digni
dade, que o fascinou, no momento em que ouvio repercutido 
nas suas praias o ecco da liberdade, que soou no Douro e no Tejo, 
para naõ deconfiar do orgulho Europeo, nem accreditar que re-
falsado machiavelismo apparentasse principios liberaes para 
atrahillo e adormecêllo, e estribar depois sobre sua ruma e reco-
lonizaçaõ o edificio da felicidade de Portugal. No ardor da 
indignação, que lhe causou a perfídia de seus irmaõs, que 
reluz por entre todos os véos, que lhe procuram lançar, e que 
nascêo daquelles mesmos principios de generosidade e confiança, 
que os deviam penhorar de gratidão, o Brazil rompia os vincu
los moraes de rito, sangue e custumes, o que quebrava de uma 
vez a integridade da Naçaõ, a naõ ter deparado com V. A. R. 
o Herdeiro de uma Casa, qne elle adora, e serve ainda mais por 
amor a lealdade, do que por dever e obediência. Naõ precisamos, 
Senhor, neste momento, fazer a enumeração das desgraças, com 
que o Congresso, postergando os mesmos principios, que lhe 
deram nascimento, authoridade e força, ameaçava as ricas provin
cias deste Continente. A Europa, o mundo todo, que o tem ob
servado, as conhece, as aponta, as enumera. O Brazil ja naõ 
pode, ja naõ deve esperar que delle, que de maõs alheias pro
venha a sua felicidade. O arrependimento naõ entra em cora
çoens, que o crime devora. O Congresso de Lisboa, que per
deo o Norte, que o devia guiar, isto he a felicidade da maior 
parte, sem attençaõ a velhas etiquetas, ja agora he capaz de 
tentar todas as tramas, e de propagar a anarchia, paia arruinar 
o que naõ pode dominar. Machinam-se partidos, fomentam-
se dissençoens. alentam-se esperanças criminosas, semêam-se 
inimizades, cávam-se abismos sob os nossos pés : ainda mais, 
consentem-se dous centros no Brazil, dous principios de eterna 
discórdia, e insistem na retirada de V. A. R. que será o instante, 
qne os ha de pôr a um contra outro. < Deverá V. A. R. cruzar 
os braços, e immovel esperar que rebente o volcaõ, sobre que está 
o throno de V. A. ? He este, Senhor o grande momento da 
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felicidade ou da ri na do Brazil. Elle adora a V. A. R., mas 
ciiste em uma os laçaõ de sentimentos, movido pelo receio de 
seos antigo» males, pelo receio do despotismo, que as facçoens 
secretas muito fazem valer, e muito forcêjam por aproveitar. A 
anchora, que pôde assegurar a náo do Estado, a cadèa, que 
pôde ligar as provincias do Brazil aos pés do throno de V.A. R. 
he a convocação de Cortes, que em nome daquelles, que repre
sentamos, instantemente requeremos a V.A.R. O Brazil tem di
reitos inauferiveis para estabelecer o seu Govemo e a sua inde
pendência: direitos taes, que o mesmo Congresso Luzitauo reco
nhecia e jurou. As leys, as constituiçoens, todas as instituiçoens 
humanas saõ feitas para os povos: naõ os povos para ellas. 
He deste principio indubitavel, que devemos partir: as leys for
madas na Europa podem fazer a felicidade da Europa, mas naõ 
a da America. O systema Européo naõ pode, pela eterna razaõ 
du cousas, ser o systema Americano : e sempre que o tentarem 
•erá um estado de coacçaõ e de violência, que necessariamente 
produzirá uma reacçaõ terrível. O Brazil naõ quer attentar con
tra os direitos de Portugal, mas desadora, que Portugal attente 
contra os seus. O Brazil quer ter o mesmo Rey, mas naõ quer 
Senhores nos Deputados do Congresso em Lisboa. O Brazil 
quer independência, mas firmada sobre a Uniaõ bem entendida 
com Portugal; quer, era fim, apresentar duas grandes fami-
liu, regidas pelas suas leys, prezas pelos seus interesses, obe
dientes ao mesmo Chefe. Ao decoro do Brazil, á gloria de V. 
A. R. naõ pode convir que dure por mais tempo o estado em que 
está i Qual será a naçaõ do mundo, que com elle queira tractar, 
em quanto naõ assumir um character pronunciado 1 < em quan
to naõ proclamar os direitos, que tem, de figurar entre os povos 
independentes ? ^ E qual será a que despreze a amizade de 
•eu Regente l He nosso interesse a paz.* nosso inimigo só será 
aquelle que ousar atacar a nossa independência. Digne-se, 
pois, V. A. R. ouvir o nosso requirimento : pequenas conside
raçoens só devem estorvar pequenas almas. Salve o Brazil, 
salve a Realeza Portugueza. Rio-de-Janeiro, 3 de Junho de 
1822. 
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(Asignados.) Joaquim Gonçalves Ledo, Procurador Geral 
pela Provincia do Rio-de-Janeiro. Joze Ma
riano de Azeredo Couttinho, Procurador Geral 
desta Provincia do Rio-de-Janeiro. Lucas Jozé 
Obes, Procurador Geral do Estado Cisplatino. 

Conformamo-nos.—Jozé Bonifácio de Andrada eSilva. Caeta
no Pinto de Miranda Montegro. Joaquim de 
Olivera Alvares. Manuel Antônio Farinha. 

Visto, pois, este requirimento dos Procuradores do Povo, de
terminou S. A. R. a Convocação de um Corpo Legislativo Cons
tituinte no Brazil, e isso fez pelo seguinte Decreto, expedido no 
mesmo dia : 

" Havendo-me representado os Procuradores Geraes de algu
mas provincias do Brazil ja reunidos nesta Corte, e differentes 
Câmaras, e o Povo de outras, o quanto éra necessário e urgente, 
para a mantença da integridade da Monarchia Portugueza e 
justo decorro do Brazil, a convocação de uma AssembleaLuzo-
Braziliense, que investida daquella porçaõ de Soberania, que 
essencialmente reside no povo deste grande e riquíssimo Conti
nente constitua as bazes, sobre que se deva erigir a sua inde
pendência, que a natureza marcara, e de que ja estava de posse, 
e a sua uniaõ com todas as outras partes integrantes da Grande 
Familia Portugueza, que cordealmente deseja; reconhecendo 
eu a verdade e e a força das razoens, que me foram pondera
das, nem vendo outro modo de assegurar a felicidade deste Rey
no, manter uma justa igualdade de direitos, entre elle e o de Por
tugal, sem perturbar a paz, que tanto convém a ambos, e tam 
propiia he de povos irmaõs; hei por bem, e com o parecer do 
meu Conselho de Estado, mandar convocar uma Assemblea Ge
ral Constituinte e Legistativa, composta de Deputados das Pro
vincias do Brazil, novamente eleitos; na forma das instrucçoens, 
que em conselho se acordarem, e que seraõ publicadas com a 
maior brevidade. Jozé Bonifácio de Andrade e Silva do meu 
Conselho de Estado e do Conselho de S. M. Fidelissima o Sr. 
D. Joaõ VI, e meu Minsitro de Estado dos Negócios do Reyno 
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do Brazil e Estrangeiros o tenha assim entendido e o faça execu
tar com os despachos necessaiios. Paço, 3 de Junho de 1822. 

(Cora a Rubrica de S.A.R. o Principe Regente) (Assignado) 
Jozé Bonifácio de Andrada e Silva. 

Ora pois, temos já as Cortes do Brazil, convocadas para se 
ajonctarem no Rio-de-Janeiro; e para evitar a confusão de no
mes, chamar-lbe-hemos daqui em diante o Parlamento do Bra
zil, para que, quando disso fallarmos, se naõ equivoque com as 
Cortes de Portugal, e como naõ esteja no poder do partido anti-
Brazilico em Lisboa impedir a reunião do Parlamento do Brazil, 
faremos aqui aos Brazilienses uma lembrança, que talvez naõ 
seja desnecessária. 

O primeiro fito do Brazil, para bem se defender de seus ini
migos, he a uniaõ das provincias umas coro outras. Deparou a 
Providencia aquelles povos um Principe, que se tem mostrado 
digno de os governar, desejoso de manter os direitos dos povos, 
e capaz de executar quaesquer medidas, que o Parlamento Bra
ziliense julgar próprio adoptar. 

He impossível que qualquer forma de Governo, que se adopte 
em um paiz, tenha os suffragios unanimes de todos os cidadãos: 
naõ será pois de admirar, nem he para reprovar, que se propo
nham no Parlamento Braziliense, logo que elle se convoque, dif
ferentes planos sobre a forma de Governo. Mas be essencial, 
pira haver a uniaõ, que prevaleça a vontade da maioria, e que 
- ella se accommodem os votos dissidentes. 

Uma vez que se designem os devidos limites aos differentes 
poderes políticos, parece-nos, que, quanto ás miudezas, naõ vale 
» pena de querellar por isso, de gastar 18 ou 20 mezes em de-
hatea, e dahi sair com uma Constituição, que faz um volume, 
eoroo aconteceu nas Cortes de Portugal. A Constituição deve 
unicamente conter as regras geraes por que se devem fazer as 
"J-, e os limites de poder naquelles, que as devem executar. 
Tudo o mais he objecto de leys regulamentares, qne a experi-
*ncia, e as circumstancias do tempo devem ir suggerindo pouco 
• pouco j do contrario he legislar em theoiia, sem poder alcan-
f" o que se piecisará na practica. 
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Estando, como estamos, persuadidos, quea forma de Governo, 
que será mais agradável ao Brazil, em geral, he a Monarchica, 
parece-nos que a Constituição dos Estados Unidos, com as pe
quenas alteraçoens que requer, para se adoptar a uma Monarchia 
hereditária, dará um modelo de fácil imitação ao Brazil. Adop-
tem-se os principios fundamentaes de Governo, que se acham 
naquella Constituição, appliquem-se ao caso da Monarchia he
reditária ; e ali temos quanto basta. 

Desejaríamos, por tanto, que os Brazilienses se despissem 
das ideas, que naturalmente lhe teraõ suggerido as rabulisses 
disutidas nas Cortes de Lisboa, sobre mil subtilidades futeis, â 
cerca da sua Constituição. De cada argueiro se tem feito um 
cavalleiro, e á força de subtilizar, e de prover a casos par
ticulares, ficam esquecidas muitas das regras geraes, que saõ só 
as que pertencem a uma Constituição. 

Quando naõ tivéssemos muitas outras razoens para recom
mendar esta concisão, na formação de uma Constituição para 
o Brazil, bastaria esta, e he, que tanto menos pontos de dis
cussão, tanto menos motivos haverá de discórdia ; e he a uniaõ 
o que mais se precisa, nas conjuncturas em que se acha o 
Brazil. 

Determinando-se, quem, e como, deve fazer as leys; por quem 
e como devem ser executadas, tudo o mais se deve deixar á 
prudência dos Legisladores, que se forem seguindo; e isto por 
uma simples razaõ. 

Ou os Legisladores, que para o diante vierem, saõ homens de 
probidade e intelligencia, ou naõ. Se o saõ, elles iraõ fazen
do as leys, e dando as providencias, que as circumstancias exi
girem, e a experiência mostrar que saõ necessárias a bem da 
Naçaõ. Se o naõ saõ, entaõ nem todos os entraves, nem todas 
as precauçoens de todas as Constituiçoens do Mundo seraõ ca
pazes de fazer com que Legisladores ou conrompidos ou ignoran
tes, deixem de usar mal de seu poder, e convertêllo na ruina da 
Pátria. 

Bem definido qual he o poder Legislativo, e os deveres do 
Executivo, as precauçoens paia evitar os abusos naõ consistem 
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em cláusulas da Constituição, dependem de uma educação no 
povo illustrada e virtuosa. Seja qual for a Constituição presente, 
se os futuros Legisladores forem viciosos ou ignorantes, nada 
conseguirá a mais ampla, a mais cheia de cautellas constitui
ção, que se possa imaginar. 

Assim naõ julgamos que vale a pena de os povos do Brazil, 
ou seus Deputados se affadigarem muito, ou terem dissenço-
ens sobre artigos de Constituição, com tanto que convenhain nos 
pontos essenciaes do Governo que querem ter. Educação mo
ral, e phisica; virtude e sciencias, he quem lhes ha de conservar 
suas boas instituiçoens políticas ; e como nesses pillares da so
ciedade se fundamenta a felicidade do povo; escusado e mui 
escusado julgamos as cláusulas e repetidas cláusulas de Consti
tuição, para que os legisladores naõ legislem mal, se a falta de 
virtude ou de saber lhes naõ permitte legislar bem. 

Este ponto merece maior desenvoluçaõ do que temos tempo 
para dar-lhe neste paragrapho, mas naõ nos esqueceremos delle 
para o futuro. 

Quanto a essa uniaõ do Brazil com Portugal de que ainda 
filiam os documentos, que deixamos copiados acima; ja está claro, 
demonstrado e evidente, que tal cousa naõ quer o partido domi
nante em Portugal; ou o Brazil ha de tornar a ser colônia de 
Portugal, ou entaõ que se separe; tal he a linguagem dos Portu
guezes. Nestes termos julgamos de todo supérfluas essas contem-
plaçoens de uniaõ, de que ainda se falia no Brazil. Está pas
sado o tempo dessas cerimonias. 

Ja vimos que as Cortes, cegas com o seu plano de dividir e dil-
lacerar o Brazil para assim melhor o subjugarem, tentaram 
•bandonar Monte-Vedio, quando aquelle paiz de tam boa von
tade se queria unir ao Brazil. Mas os povos de Monte-Vedio, 
prevendo ja as traiçoens Europeas, de que o Governo Hespanhol 
lhe tinha dado tam amplas liçoens, procederam nisto com con
sumada prudência. 

No officio, qne S. A. R. o Principe Regente escreveo a El 
Roy, seu pay, aos 14 de Março deste anno, diz assim : 

VOL. XXIX N. 171. rp 
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" Dou parle a Vossa Majestade, que Monte-Videose quiz 
voluntariamente unir ao Brazil, de quem ja se conta parte com
ponente deste vasto Reyno, segundo diz e aftirnia o Doutor 1). 
Lucas Jozé Oves, que he Deputado da Provincia : este D. Lu
cas éra mandado ás Cortes, levando estas instrucçoens : " vá 
representar nas Cortes a Provincia de Monte-Vjdeo e saiba o 
que querem lá dispor delia; mas em primeiro lugar vá ao Rio, 
e faça tudo que o Príncipe Regente do Reyno do Brazil, de 
quem esta Província he parte componente, lhe mandar: se o 
mandar ficar, fique ; se continuar, execute. Eu mandei-o 
ficar no Conselho, por elle me dizer, que antes queria os 
remédios do Rio, que os de 2.000 léguas ; e éra a razaõ de se te
rem separado da Hespanha. Deo-me a entender, que Entre-
Rios também se queria unir, e Buenos-Ayres confederar, poi 
conhecer, que nós somos os Alliados, que lhe fomos ciados pela 
Providencia, assim como elles para nós. 

Na sessaõ de 24 de Julho se receberam nas Cortes de Lisboa 
officios do Baraõ da Laguna em data de 30 de Janeiro remetten
do o orçamento da despeza mensal, com soldos, gratificaçoens, 
prets, hospitaes, &c» do exercito de Monte-Vedio. Consta deste 
orçamento, que importa o soldo da Divisão dos Voluntários 
Reaes d' El Rey em 42:087.396 reis; e que o total do Estado 
Maior do Exercito do Brazil, e Corpos das provincias, no mes
mo expostas, 35:968.507, cujo total he 78:055903 reis. 

E naõ obstante isto as Cortes tentaram mandar evacuai 
Monte-Vedio a ver se desannexávam mais esta nesga do Bra
zil ; mas, vendo que o naô puderam conseguir, deixaram aquel
las tropas sem a menor providencia; ellas seguiram, com a 
Provincia, o partido do Brazil, e bem haja o seu General, que 
conheceo como devia obrar. 

Bahia. 
Dissemos acima, quea Juncta de Govei no Provisório da Ba

hia tinha escripto a S. A. R. o Principe Regente, infornando-o 
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it que os povosdaquellaProvincia desejavam unir-se ao Principe. 
Ex aqui os documentos, com que corroboramos a nossa assersaõ. 

Carta da Juncta da Bahia, ao Ministro dos Negócios do 
Reyno, no Rio-de-Janeiro. 

Illustrissimo e Excellentissimo Senhor. —A Junta Provisória 
de Governo da Provmca da Bahia leva ao conhecimento de V.Ex. 
para ser presente aSua Alteza Real,a inclusa copia, sob N." I, 
do ultimo Officio, que a mesma Junta ha dirigido aoGoverno do 
Reino. Os nossos Deputados em Lisboa, por huma Carta dirigida 
a esta Junta em data de 18 de Março próximo, solicitam o voto 
da Provincia ennunciado pelas Câmaras, sobre certos quesitos 
relativos á grande questão, que ora se agita no Soberano Con
gresso Nacional, e a esse fim tem a Juncta feito expedir a 
circular constante da copia N.° 2. A Juncta, pela observação 
que pôde fazer do esperito publico, está persuadida que a 
declaração explicita da maioria das Câmaras naõ deixará de 
confirmar a opinião annunciada pela Junta no sobredito Officio 
N.o 1: entretanto ella faz votos para que qualquer que seja o 
resultado concorra para se estabelecer a desejada unidade deste 
Reyno, a fim de que, gravitando todas as Provincias para um 
único centro de atracçaõ, tenda o mesmo Reyno com as mais 
partes da Monarchia Constitucional, para o centro commum de 
con fraternidade. 

Deos Guarde a V. Ex.a Palácio do Governo da Bahia 10 de 
Maio de 1822.—Illustrissimo e Excellentissimo Senhor José 
Bonifácio de Andrada e Silva.—Francisco Vicente Vianna, 
Presidente.—Francisco Carneiro de Campos, Secretario.— 
Manuel Ignacio da Cunha e Menezes.—José Cardozo Pereira 
de Mello.—Antonio da Silva Telles. 

N.° 1. 
Illustrissimo e Excellentissimo Senhor,—A Junta Provsioria 

do Governo da Provincia da Bahia envia a Vossa Excellencia, 
para fazer subir a Augusta Presença de Sua Magestade El-Rei 
0 Senhor D. João VI, e das Soberanas Corte-, da Naçaõ, a 



300 Miscellanea. 

devassa original a que a Junta mandou proceder pelos desas
trosos acontecimentos dos dias dezenove e vinte de Fevereiro do 
corrente anno. D'ella se patenteara os horrores a que esteve 
entregue esta populosa Cidade, n'aquelles infaustos dias, que 
marcaráõ no futuro uma época de luto e pranto, tanto mais 
dolorosa quanto ella mancha grandemente a brilhante gloriadas 
armas Portuguezas, que jamais se poderão honrar dos louros 
com que discorreram as nossas ruas salpicadas do sangue de seus 
irmaõs. O espirito publico da Provincia, sempre agitado 
pelas sngestõens de alguns desorganizadores, que obram já de 
viva voz, já cobertos com a amplitude da Ley da Liberdade da 
Imprensa, e, contando, por ventura mal a propósito, com a 
protecçaõ da força, procuram deprimir a authorídade desta 
Juncta, e espalhar a sizania e desconfiança, parece ter adquirido 
agora alguma tranquillidade e consistência na expectativa das 
providencias, que se esperam da sabedoria do Soberano Con
gresso, e do Paternal Governo de Sua Magestade, havendo os 
negócios d'este Reyno merecido aquella grande attençaõ, fran
queza, e leal consideração que altamente reclamam os interesses 
bem entendidos de nossa confraternidade politica. A Juncta, 
ligada á Determinação das Soberanas Cortes, comraunicada pela 
Portaria da Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramarinos, de vinte hum de Julho do anno passado, naõ 
tem até aqui cumprido as Ordens de Sua Alteza o Principe 
Real, mas ella naõ pôde dissimular, que, afora uma facçaõ, só 
uumerosa na classe mercantil d'esta Cidade, a maioria da 
Provincia sem duvida dezeja reunir-se a aquelle Augusto 
Centro da Familia Braziliana, e que, conservadas as caras 
relaçoens da MSy Pátria, a Cathegoria deste Reyno, outorgada 
pela Magnanimidade d'El-Rey, e as Bases da Constituição 
solemnemente juradas, se tomem quanto antes medidas conci
liadoras da nossa mutua prosperidade. Deos Guarde a Vossa 
Excellencia, Palácio do Governo da Bahia vinte sete de Abril 
de mil oitocentos e vinte dous. Illustrissimo e Excellentissimo 
Senhor Filippe Ferreira de Araújo e Castro. Francisco Vicente 
Vianna, Presidente ; Francisco Carneiro de Campos, Secretario; 
Manoel Ignacio da Cunha e Menezes; José Cardozo Pereiia 
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pereira de Mello : Antônio da Silva Telles.—Está conforme.— 
Antônio de Paiva Pereira da Silva. 

N .o2 . 
Couvindo muito aos interesses d'esta Provincia, que seus 

illustres Deputados em Cortes sejam esclarecidos da vontade 
geral dos Povos sobre alguns artigos, que devem entrar no 
regulamento do systema Governativo do Beyno do Brazil, a qual 
elles procuram saber, para bem desempenharem a merecida 
confiança dos seus Constituintes, consultando-a pelo intermédio 
(Ia Juncta Provisória do Governo d'esta Provincia, ein Carta, que 
lbe dirigiram datada de Lisboa era 18 de Março do presente 
anno : a Junta determina, que a Câmara da Villa de . . . chame 
aconselho as pessoas mais illuminadas do seu Districto para 
que deliberem, e declarem francamente a sua vontade sobre os 
artigos seguintes. 

1." Se julgam conveniente a esta Provincia, que haja no 
Brazil uma Delação do Poder Executivo para facilitar os 
necessários recursos dos Povos d'este Reyno ? 

2." Se julgam conveniente que hajam duas Deputaçoens em 
differentes pontos do Brazil para o mesmo fim? 

3.° Se julgam conveniente que o Poder Executivo se conserve 
só em El-Rey,delegando este na Juncta Governativa de cada uma 
Provincia a parte do mesmo Poder, que necessário for, para 
prompta execução das Leys, e recurso dos seus habitantes, como 
em outro tempo accontecia com os Capitaens Generaes? 

4.° Naõ convindo os três precedentes arbítrios, qual seja 
equelle, que mais útil, e conveniente julgam á Provincia para o 
«eu bom regimen, e administração, mantida a uniaõ dos dous 
Reynos ? 

E Ordena outro sim, que a sobredicta Câmara remetta, com a 
maior brevidade possivel, á Secretaria da mesma Juncta uma 
Authenlica em fôrma legal da deliberação que no livro dos 
Accordaôs se tomar acerca dos artigos mencionados Palácio 
do Governo da Bahia 8 de Maio de 1822.—Vianna, Presidente. 
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—Campos, Secretario.—Cunha.—Mello —Telles.—Antonio de 
Paiva Pereira da Silva. 

Estes documentos ainda se naõ fizeram públicos em Lisboa, e 
sua publicidade deve demonstrar, que se se mandam mais tropas 
para a Bahia, naõ he para proteger o povo, que tal protecçaõ 
naõ pede, nem precisa, nem quer. Mas depois desses officios 
temos noticias da Bahia ate 6 de Julho. 

Por cartas particalares daquella data se sabe, que as tropas 
Portuguezas se tem posto em posição decididamente offensiva; 
fizéram-se-lhe proposiçoens para que se embarcassem pacifica-
tmente,e naõ excitassem a perturbação e guerra civil na provincia; 
mas as tropas naõ quizéram annuir a isso; pelo que se começou 
a armar gente nos recôncavos da Bahia, afim de obrigar essas 
tropas a retirarem-se ; e além disto pedio-se auxilio ao Rio-de-
Janeiro, d' onde se mandou destacar um corpo de 500 homens 
para ir desembarcar no Recôncavo da Bahia, aonde, e no resto 
da provincia se tinha tornado unanime o desejo da indenpenden-
cia, em conseqüência do máo comportamento de Portugal. 

Os habitantes da cidade, por tanto suppunham que éra in
evitável verem-se sugeitos a um assedio, dentro em bem pouco 
tempo ; e porisso saiam da cidade para os campos vizinhos, ou
tros proviam-se de mantimentos para o esperado sitio. Nesta ter
rível crise se achava a Bahia, á partida do ultimo paquete: e 
taes saõ os benefícios da tropa protectora de Portugal noBrazil. 

Pernambuco. 

No nosso N.o de Fevereiro passado se fez mençaõ de uma im
pertinente representação, que fez ás Cortes, um Jacynto Jozé 
Dias de Carvalho, por occasiaõ de entregar um donativo para as 
despezas publicas, que havia mandado entregar Jozé Maria da 
Cunha Guimaraens, de Pernambuco. Aproveitou-se desta oc
casiaõ Jacynto, para fazer uma diatribe contra os Pernambuca
nos, como se o doador houvera exprimido esses sentimentos. 
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Agora recebemos uma carta do mesmo Jozé Maria da Cunha 
Guimaraens, em que nos pede que publiquemos, que a repre
sentação de Jacynto he calumniosa e autipolitica. Remet-
le-nos mais uma gazeta de Pernambuco, intitulada Segar-
rega, N.° 10, em que o mesmo Guimaraens publicou uma 
carta, desapprovando o comportamento de Jacynto, e decla
rando, que longe de coincidir em taes sentimentos, " acompa
nhara aquella offerta com uma representação (diz elle) a favor 
dos filhos beneméritos deste paiz (Pernambuco) ameno e delici
oso, que tristemente gemiam debaixo das garras do ensaguenla-
do despotismo." Diz mais que estranhara a Jacynto o que elle 
fez, e refuta as asserçoens mentirosas daquelle impostor, nos 
termos mais fortes e decididos. 

Taes eram os meios por que o Governo de Lisboa procurava 
excitar em Poitugal o ódio contra o Brazil, fazendo publicar as 
falsidades, que esses seus partidistas inventavam, mas he che
gado o tempo de apparecer a verdade, ede recahira conesquencia 
da impostura, sobre a cabeça do impostor. 

Madeira. 
Aos 28 de Janeiro deste anno se installou na cidade do Fun

chal, Ilha da Madeira, uma Sociedade, intitulada a Sociedade 
Futiclialense dos Amigos das Sciencias e Artes. Consta de 28; 
membros effectivos, 24 honorários ; e 26 coiirespondentes ; pos
to que estes se possam depois augmentar. listes números esco
lhidos saõ syinbolicos, e alludem aos dias 24de Agosto de 1820; 
e 26e 28 de Janeiro de 1821. 

Olhamos com prazer para esta instituição, que apresenta 
filtre seus sócios nomes mui respeitáveis, por que estamos per
suadidos, que nada contribue mais para o adiantamento da civi_ 
lizaçaõ, da instrucçaõ e da liberdade civil, do que as sociedades 
voluntárias, e naõ privilegiadas, tanto literárias como políticas. 
Quanto a «'*.Ia em particular, paiece-nos que conipiehende os 
mais conhecidos chaiacteres literários ua Madeira, e o seu actual 
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Secretario he Joaquim Pedro Cardoso Casado Gualdes, Coio-
liei Graduado de Milicias, e ja assas conhecido na Republica 
Literária. 

Os Estatutos a Sociedade constam de 28 artigos; simplices, 
mas bem arranjados: breves, mas assas explicitos dos fins da So
ciedade e deveres dos Sócios. 

Negócios de Portugal. 

A Constituição acha-se ja quasi finda, ena Commissaõ, que a 
tem de redigir, e dar-lhe a ultima de maõ, excepto os artigos 
sobre o Brazil, que tem ainda de soffrer alguma discussão, posto 
que fossem apresentados pela Commissaõ, e merecessem a des
approvaçaõ de todos os Deputados Brazilienses, assim como es
tamos seguros, que seraõ regeitados por todas as provincias 
livres do Brazil. 

Procede-se ja a nova eleição de Deputados, para as seguintes 
Cortes Ordinárias de Portugal, que se diz abrirão sua sessaõ em 
Dezembro, ficando destas Cortes Extraordinárias e Constituin
tes muitos negócios por concluir por falta de tempo. 

O systema constitucional, alem dos erros, qne temos notado 
á cerca do Brazil, tem sido sustentado, pelo presente partido do
minante em Lisboa, com taes deffeitos, que lhe tem attrahido 
queixas mui amargas, as quaes se tem em parte feito publicas, 
naõ obstante as muitas perseguiçoens, que se tem instituído con-
ra vários escriptores e impressores, e naõ obstante o systema 
de terrorismo e prizoens arbitrarias introduzido pelo actual 
Ministro das Justiças, que propoz ás Cortes a suspensão das 
Bazes tara, recentemente juradas, e que todos os dias saõ vio
ladas. 

Mas para que se naõ supponha, que esta assersaõ nossa he 
feita sem fundamento, ou por mero capricho nosso; referimos al
guma cousa do que dizem os mesmos periódicos de Lisboa, que 
ainda se attrevem a fallar, a pezar dos perigos, que os cercam, 
ficando a elles, e naõ a nós, e responsabilidade da veracidade 
dos factos, pois copiamos suat. mesmas palavras. 



Miscellanea. 305 

Extracto do Astro da Luzitania N. 111. 

••Uma das principaes attribuiçoens das Cortes, segundo o 
systema adoptado pela Naçaõ, he vigiar sobre a observância 
das leys, e fazer effectiva a responsabilidade dos Ministros de 
Estado, encarregados do Executivo. Desta verdade estava 
altamente convencido o actual Congresso, e por mais de uma vez 
cumprio este importantíssimo dever, i Qual será pois a razaõ 
porque hoje o despreza, e póem de parte, com tanto reparo da 
Naçaõe pezar seu?" 

'• Nos vimos que Joaquim Pedro, Secretario dos Negócios 
dolífjno, no tempo da Regência, foi chamado ás Cortes em 
consequencia de accusaçaõ feita pelo Snr. B. Carneiro, e nas 
Cortes compareceo a lera sua defeza." 

'* A Commissaõ das Artes, subtilizando ou desconhecendo o 
natural sentido das palavras " contracto feito a pezo d' ouro" 
altamente gritou contra o entaõ Ministro da Fazenda, Francisco 
Duarte Coelho, o qual, em virtude de uma ordem, compareceo 
no Congresso, para dar a interpretação grammatical daquellas 
expressoens." 

" 0 mesmo velho Marechal Cordinhas, Ministro da Guerra 
a pezar de ter o pay alcaide, foi chamado ao Congresso, paia 
dar a razaõ porque se naõ entregava ao General Stubs o go
verno das armas da Provincia de Alemtejo." 

" Depois da vinda d' El Rey testemunhamos nós alguns 
destes acontecimentos. O modesto Conde de Barbacena, Fran
cisco, foi chamado ás Coites, por querer ver o manuscridto de 
»m Jornal, propriedade dos officiaes da sua Secretaria, e em 
que elle naô queria encontrar chocarrisses de «'Damas Constitu
cionaes, e Damas naõ Constitucionaes." 

" Mas agora, Heu ! quantuni inutatus ab illo! Estamos ven
do r presenciando horríveis infracçoens das leys: estamos vendo 
o» Ministros Secielanos de Estado invadindo as attribuiçoens dos 
outros podei cs, c nem um só he chamado a dar a razaõ do sen 
procedimento!" 

VOL. XXVII. N. 171. <K' 
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" O primeiro, segundo nossa memória, que ousou ultrapas
sar os limites das suas attribuiçoens, foi Pamplona, ideando e 
executando o plano da sua Secretaria. Bem notória e escanda. 
losa foi a infracçaõ do ex-Ministro: assim mesmo deitou-se so
bre elle o manto de benéfica indulgência, sob o pretexto de que 
u seu trabalho éra obra de muito primor : assim se explicavam 
aquelles, a quem unicamente pertencia punir pela observância 
das leys, e naõ dargabos e louvores ás infracçoens das mesmas." 

*' Seguio-se o nosso Irmaõ, o Excellentissimo Silvestre Pi
nheiro; foi infractor, mas naõ tam ditoso como o primeiro. 

Os seus trabalhos, relativos á sua Secretaria fôram destruí
dos, (talvez por naõ serem tam bem acabados como os do Snr. 
Pamplona) mas a ordem, que os desfez, naõ teve a honra de 
apparecer no Dia rio do Governo, entre os artigos de officio, e se 
naõ houvesse uma maõ temerária, que a fez lançar no Astro 
N. 334, nunca ella appareceria ao publico." 

«Este mesmo Ministro, arrogando-se o poder legislativo, pu
blicou a memorável portaria de 24 d' Abril, com a qual, pizan-
do aos pés, naõ só os principios do Direito Publico Universal, 
e as máximas de uma politica liberal e humana, mas até mes
mo os principios adoptados e sanccionados pelo Congresso, pre-
tendêo converter as costas de Portugal em praias habitadas por 
bárbaros inhospitaveis, negando por um modo indirecto, mas 
infallivel em seus resultados, um azylo a todos aquelles, que, 
preseguidos em seu paiz natal, pelo feroz despotismo, qui
zerem vir viver entre nós á sombra creadôra da liberdade consti
tucional. Este mesmo Ministro fez, segundo temos lido e ouvi
do, pagar immensas sommas nos paizes estrangeiros, quando 
bem subido he, que entre nós existem credores, que por tantos 
titulos mereciam a preferencia." 

" O Ministro da Marinha, Torres Monteiro, pretendêo illudir 
o Congresso, com a duplicada forma dos passaportes : a sua 
falta de boa fé foi evidentemente reconhecida no Congresso, pela 
comparação dos mesmos : a pezar disso, Torres Monteiro acabou 
por seus justos cabaes," 

" Ora como a impunidade só gera delictos, éra natural, que 
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os Ministros, vendo-se outros tantos Monarchas, visto que nin
guém clamava no Congresso pela observância da ley, e para que 
se fizesse effectiva a sua responsabilidade, continuassem no 
mesmo systema." 

"Um Ministro tinha feito publicar a portaria, de que acima 
falíamos a respeito dos estrangeiros, outro a fez practicar, a 
despeito dos clamores da opinião. O iudividuo, avexado por 
um mandato tam inhumano como illegal, recorreo ao Congresso 
a ordem foi revogada, mas seu authoi naõ foi, como dewa ser, 
n preliendido." 

" Esse mesmo Ministro (o da Guerra) foi author da portaria 
de 10 do corrente Junho, c que transcrevemos no Astro N. 109; 
documento horroroso, e que infringe todos os princípios estabe
lecidos, e todas as regras da justiça. Por aquella portaria con-
nde S. Excellencia direito salvo a um homem, que se 
queixa de que dous outros juraram, que elle éra vadio ! Porá 
quella portaria S. Excellencia nomea um juiz, perante o 
qual aquelle mesmo homem deve propor acçaõ, que lhe resulta 
do direito salvo; Todos aquelles, que tem algumas noçoens 
de Direito, conhecera quantas monstruosidades aqui se encer
ram. Por um principio, suminamente honroso á humanidade, 
piesuine-se em direito, que todo o homem falia verdade, e quan
do dous homens, prestando juramento, assevéiam contestes 
uma cousa, a ley reputa isto unia verdade. Tem acontecido, e 

desgraçadamente acontecerá sempre, que os homens, esquecidos 
de si, faltem á verdade, e jurem falso; mas, para isto se veri
ficar, para se conhecer o gráo de malicia com que obraram, he 
peciso um conhecimento plenário, perante as competentes au
thoridades. Mas^ que tem com isso o Ministro da Guerra? 
Arvora-se em juiz, e dando ao único informe do Corregedor de 
Vizeu a importância de um processo regular, absolve o queixoso* 
dando-lhe ainda o direito salvo ! Quem vio cousa igual a esta ? 
E he paia notar, que lodo < ste procedimento he provisório; 
porque Sua Excellencia explicou-se de um modo, que dá a 
entender, que irá por diante, pois lemos, que isto he por óra. 
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e naõ será maravilha, que Sua Excellencia os mande espingar-
dear, com o mesmo poder com que mandou o mais." 

*' Sua Excellencia o Ministro do Reyno, a pezar de amar 
algum tanto a vida ascética, e contemplativa, naõ deixa de 
imitar seu illustres collegas: ha poucos dias vio esta capital 
violadas por Sua Excellencia, ou por causa delle, duas leys 
das Cortes^ e para que? Para obsequiar de um modo tam pe-
zado á Naçaõ, quem naõ teve pejo nem vergonha de dar aos 
vencedores d' Albuera, Arapilles e Orthe-?, &c. os affrontosos 

nomes de filhos da pu e canalha/// 

Ora ^que menos faziam esses Ministros no antigo systema? E 
se elles obram desta maneira á vista das Cortes Constituintes, 
que naõ devemos nós recear para o futuro, quando apenas ex
istirem Coites Ordinárias, e a Deputaçaõ Permanente?" 

" Se o executivo he como um cancro, que unicamente existe 
roêndo na liberdade dos povos, e nas attribuiçoens dos outros 
poderes i porque razaõ as Cortes, que tem a seu car
go o velar pela conservação dessa liberdade, e pelo respeito 
devido a essas mesmas attribuiçoens, naõ póem em prac
tica os meios, que tem á sua disposição? [Naõ vem 
ellas que a impunidade dos Ministros lhes dá ansa para 
novas infracçoens, e que daqui a bem pouco só teremos uma 
sombra de liberdade? j Porque razaõ se naõ apresenta e dis
cute a ley da responsabilidade ministerial ? Naõ nos julgue
mos seguros e tranquilhos possuidores dos foros, que as Bazes 
e Constituição nos afüançam, em quanto estes inimigos natos 
da liberdade dos povos naõ estiverem açaimados de uni modo 
tal, que faça impotentes todas as suas tentativas, e sem isso 
baldados seraõ todos e quaesquer trabalhos a bem da felicidade 
nacional." 

Extracto do Astro da Luzitania N. 119. 
" Despezas com os Diplomáticos Portuguezes nas Cortes Es

trangeiras, pagas desde Outubro de 1820; isto he, depois da 
nossa Regeneração Politica até ao principio de Abril de 1822." 

" O Ministro D. Jozé Luiz de Souza dispendeo com sigo, e 
com os mais Ministros, deste Outubro de 1820, até 9 de Janeiro 
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de 1622 £57001 17 5 

O ministro Joaõ Francisco de Oliveira desde Janeiro até 

Abril de 1822 £18456 19 2 

Total 75.458 16 7 

" Reduzidas a dinheiro Portuguez, segundo os câmbios, 
que tem havido, sobe a 360 contos de reis, que saõ 900.000 
cruzados." 

" Observaçoens. Nesta despeza entram £170 12 6, que re
cebeo o capitão Pedro Pinto de Moraes Sarmento; e £173 1 1 9 
que recebeo Jozé de Andrade Corvo de Camoens. Todos sabem, 
que os serviços que fizeram estes dous sugeitos (fôram os de
nunciantes do infeliz Gomes Freire de Andrade e seus compa
nheiros) naõ fôram diplomáticos,que naõ éra a Naçaõ que os de
via pagar, e muito menos depois da nossa regeneração. Parece 
que foi o Sr. Conde de Palmella, que mandou fazer esta des
peza; e foi o Sr. D. Jo?é Luiz de Souza quem a fez. Qual 
quer destes dous Snrs. tem meios para pagar á Naçaõ esta illegal 
despeza. Assim houvessem ministros, que tomassem contas !" 

" O Snr.Ministro da Fazenda naõ pôde fallar em tomar contas 
a empregados; porque elle as naõ deo, nem por fortuna as dará. 
;Será o Snr.Ministro dos Negócios Estrangeiros? Elle tem tantas 
a tomar, e a pedirem -se-lhe, que naõ terá tempo. He preciso, 
que se saiba, que neste mesmo anno de 1822 recebeo o Snr. 
Marquez de Marialva £2885 18 6 .* o Snr. Conde de Oriola 
£5.094 9 4: o Snr. Francisco José Mana de Brito £2.352 14 l ü 
O Snr. Antonio de Saldanha da Gammanada recebeo neste anuo; 
porque tinha recebido no antecedente £1828 2 Gü! Dir-se-
ha ; se se pagou a estes Senhores he porque se lhe devia. Muito 
bem. Agora dizemos nós , já se pagaram os gêneros compra
dos para sustentar o nosso brioso exercito depois da nossa 
Regeneração? i Ja os empregados públicos estaõ em dia? 
Pois estes nem fôram a Layback, nem tentaram armar as na-
Çoens contra nós. Entenderá u Snr. Ministro dos Negócios 
Estrangeiros, que os serviços daquelles Diplomáticos merecem 
•Mis consideração ?" 



310 Miscellanea. 

" Como teve tanto cuidado em mandar pagar com maõ tam 
larga a estes Senhores, c a Senhora Viscondessa de Taguahi, 
terá tido o mesmo cuidado em mandar recolher aquelles Senhores 
Diplomáticos a Portugal, como as Cortes mandaram ja o anno 
passado ? i Deixará que o Senhor Marialva coma os grandes 
rendimentos, que tem da Naçaõ, era paizes estrangeiros 1 
i Seria para pagar a estes Senhores, que o mesmo Sr. Ministro 
fez a grande operação financeira, em remetter para Londres pelos 
Contractadores do Tabaco a módica somma de £30.000 ou mais 
de 140 contos de reis, que por signal poz o Thesouro no maior 
aperto? jSeria para aproveitar os câmbios? Sim foi, mas 
contra a Fazenda da Naçaõ. Todos sabem a differença, que 
os câmbios tem feito a favor de Portugal depois de Janeiro, 
isto he logo depois da remessa !!! Sua Excellencia pôde dizer, 
que a tal remessa naõ foi para pagar aquelles Senhores, e tanto 
he assim, que estaõ em Londres paradas £20.325 0 10. Mas 
entaõ -t para que estaõ paradas estas libras ? jTeriamos tanto 
dinheiro no Thesouro de Lisboa, que fosse preciso pôr algum 
em deposito em Londres ?" 

" Ora o Sr. Ministro, se quizesse, bem podia explicar este 
enigma: naõ haver dinheiro no Thesouro, remetter uma naõ 
pequena somma com máos câmbios para ter de retém em Lon

dres!!! He operação muito fina, a que uos miseráveis peca
dores, naõ podemos chegar." 

" A esta operação he muito análoga outra do Snr. Minis
tro da Fazenda. Digam lá o que quizerem; em matéria de 
administração de fazenda, estamos o melhor possível. Depois 
da ley da creaçaõ do Banco, todo o homem, que vê além do 
seu nariz, conheceo que o papel moeda Ia a ter um desconto 
mais módico. Naõ vio porém isto o actual Snr. Ministro da 
Fazenda. Vendo que havia muito mais papel que metal, quan
do entrou para o Thesouro, tractou de o dar ás repartiçoens sub
alternas ; as quaes o iam logo descontar a 18 por cento. Jase 
sabe, que o Estado he quem perde. Até que este Senhor entrou 
para o Ministério, sempre no Thesouro havia mais papel que 
metal; mas elle quiz-se descartar do papel, deo-o para elle se 
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descontar a 18 por cento ; e depois comprou-o para o Thesouro 
a 13, em 28 de Junho passado ! Ora isto he operação delicada ! 
Cm 28 de Junho comprou 20 contos de reis em papel, por 
17:430.000 reis em metal; ganhou 2:570 reis. Mas quantos 
contos de reis perdeo o Estado pelo Arsenal na Fundição da 
Marinha, e mesmo do seu Commissariado, no curto tempo do 
seu Ministério !!! Se fosse possível saber-se, causaria horror: 
o desconto he directo e fácil, mas o augmento no preço dos gê
neros comprados a dous terços em papel, &cü!" 

" Em quanto a Fazenda Nacional estivei em maõs de gente de 
vista tam curta, e de maõs tam largas, nenhuma esperança temos 
de melhora. Por hoje basta, continuaremos brevemente. P. S. 
Esqueceo-nos dizer, que naquella despeza paga ao Corpo Diplo
mático, também entra Jo/.é Anselmo Conêa, a Sovella &c. 
(Naõ entra porém u despeza do Contemporâneo ein Paris: virá 
n'oulra occasiaõ : mas ja que falíamos nesse Jornal, motivo dos 
gostos do -Sr. Panipolona, acrescentaremos, que o mesmo Senhor 
teve o gosto di: coufcieuciar, em Coimbra, com o desembarga
dor S .t'. que ali o foi procurar, assim como teve o gosto de visi
tar no Domo um dos piimeiios Rpgeneradores da Pátria) : e atú 
a Capella da Legaçaõ em Londres, que, em 1821, importou em 
£770. IL 2. (cada gatleta de vinho custou unia libra! Se 
lanto custasse cntic nós, poucos suííiayios teriam as almas do 
Purgatório, e naõ deixai ia o Albuquerque de .Muudaõ 18.000 
para missas de sua alma.) &c. &c." 

As «ousas vam em Portugal por tal maneira, que ate o Cam
peão Portuguez se voltou contra o actual Governo. He verdade 
que este Campeão, outrora o Investigador Portuguez em Ingla
terra, ao bafo dos Embaixadores de Portugunl Conde de Fun
chal e Colide de Palmella, tomou agúra este patrido contra os ac
tuaes Governantes, depois de ser o Conde de Palmella aleviado 
do desteiro em que se achava. Se isto he ou naô influencia des
sa antiga amizade, que se renovaria, naõ sabemos; porém he 
"rio, queja se naõ poderá tirar ao dicto Campeão o presente 
da unia caixa de tabaco, que lhe déiaiu, com muitos louvores, 
•"•» i.tnlo.-. iii-ueiuiiUb lortugut/es eu' Londios que fizciam 
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sonegadamente o plano para o mandarem de enviado coin a con
gratulação ás Coites, quando estas, pelo systema liberal, que 
proclamaram, tam bem merecidos louvores obtiveram de todos 
os Portuguezes de ambos os hemispherios, amigos de sua pátria* 
Como quer que seja, o Campeão no seu N.o 16, publicado em 
Lisboa, nos fins do mez passado, tanto se exaspera com a ma
neira por que os actuaes mandoens seguem, ou antes desprezam 
o systema, constitucional que naõ duvida asseverar, que a Re
generação ainda naõ passou de theoiia ; isto he, que, por óra 
consiste só em palavras, e que fallecem as obras. Ora um 
ataque tam formal, por um periódico, que se estabeleceo com 
o fim declarado de apoiar o presente Governo; e que se desen-
volveo por elle, principalmente contra Brazil, com o tom mais 
decidido, causou tal sensação, que o Diário do Governo julgou 
necessário, no seu N.° 177,J.fazer uma refutaçaõ formal do 
Campeão; e temos razaõ para suppôr, e o estylo muito bem o 
indica, que a tal refutaçaõ foi obra do actual Ministio de Justiça: 
porque sabendo nós de alguns artigos, que elle mandara para se 
publicarem no Portuguez em Londres, cujo Redactor accusava 
de preguiçoso, vemos que o estylo daquelles artigos, e o deste 
do Diairo perfeitamente se conrespondem. 

Em uma palavra, considerando o modo porque se faz a escolha 
dos empregados públicos, naõ nos admiraríamos de ver em 
breve novo arranjamento de Ministério, e nesse caso recom-
mendariamos para Ministro dos Negócios Estrangeiros, Jozé 
Anselmo Corrêa, Para Ministro dos Negócios da Guerra Pam
plona, que tem mais direito que o actual, visto que além das 
outras qualificaçoens, em que lhe he igual, tem a demais o 
mericimento constitucional de ter escripto em Paris o Contem
porâneo. Para Ministro du Fazenda Targini, que com sua 
experiência nessas matérias, poderá dar contas a si mesmo, 
da sua administração no Rio-de-Janeiro; logo que o actual 
Ministro da Fazenda tiver acabado de tomar contas ao passado 
Commissario Geral do Exercito. 



CORREIO BRAZILIENSE 

DE SEPTEMBRO 1822. 

Na quarta parte nova os campos âra 
E se mais mundo houvera lá chegara. 

CAMOENS C. VII. e 14 

POLÍTICA. 

KBYNO UNIDO DE PORTUGAL. BRAZIL E ALGARVES. 

Portaria do Principe Regente á Juncta de Pernambuco. 

Manda S. A. R. o Principe Rebente, pela Secretaria 
de Estado dos Negócios do Reyno, participar â Juncta 
Provisória do Governo da Provincia de Pernambuco, 
q,ue lhe foram presentes os seus officios de 18 e 26 de 
Março de*te anno. No primeiro, louva a Juncta, com 
expressoens próprias do seu zelo pelo bem da Pátria, a 
grandiosa resolução de S. A. R. ficar no Brazil, tam ne
cessária para a uniaõ das Provincias entre si, como para 
* dos dous reynos : censura com intelligencia e acerto a 
funesta medida de enviar Portugal tropas para o Brazil; 

Vot XXIX . N. ' 172. «K 
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e declara por atiladas razoens, inconveniente e monstru-
osa a forma dada pelo Soberano Congresso aos Governos 
Provinciaes deste Reyno. No Segundo expõem os mo
tivos, que a determinam a demorar a execução do de
creto de 16 de Fevereiro, até que chegue resolução das 
Cortes sobre este objecto. E tomando S. A. 11. na devi
da consideração os referidos motivos, naõ entende que 
elles assentem em sólidas bazes; e inclina-se a pensar, 
que se derivam talvez de excesso de desconfiança, susci
tada por alguns escriptos indiscretos, mas que deve des
vanecer-se pela marcha regular e constitucional do Go
verno, cujos trabalhos constantemente se dirigem a fa
zer gozar o Brazil do fructo inestimável da liberdade 
bem entendida, que só pôde produzir a arvore preciosa 
da Constituição. Naõ vê S. A. R., como parece â Junc
ta, que se encontrem as disposiçoens do Decreto com as 
attribuiçoens do Soberano Congresso, naõ havendo nelle 
nada de Legislativo. Achando-se á testa do Governo 
das Proviucias Austraes do Brazil, e confiando que as 
Septentrionaes em breve se lhe haõ de unir, para se for
mar de todas uma só familia, julgou indispensável, para 
o acerto das providencias, que lhe cumpre dar como 
Chefe do Poder Executivo, ter juucto de si quem lhe 
mostrasse as necessidades das dillerentes provincias, e 
lhe indicasse, segundo as varias circumstancias de cada 
uma, os remédios mais acconiodados á natureza do mal. 
Guiado por este luminoso principio, decretou a forma
ção do Conselho de Procuradores Geraes de Provincia, 
naõ para fazer leys; porque estas saõ da competência 
exclusiva da Assemblea dos Representantes da Naçaõ, 
mas para julgar das que se fizerem nas Cortes de Lisboa, 
aonde por desgraça sobejas vezes se entende, que, sem 
distineçaõ, pôde servir no Brazil a legislação aecommo-
dada ao terreno de Portugal; e para promover, dentro 
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dos limites do Poder Executivo, todas as reformas e 
melhoramentos, de que tanto precisa este vasto territó
rio, assas e por longo tempo desprezado, pelos que ti
nham rigorosa obrigação de cuidar do 6eu engrancleci-
mento e prosperidade. 

Se os Ministros de Estado tem, pelo Decreto, assento 
e voto no Conselho, longe de ser esta prerogativa, como 
receia a Juncta, um meio de resuscitar o antigo despo
tismo ministerial, he antes um providente recurso, que 
habilita os Procuradores a inquirir dos Ministros, face a 
face das razoens de qualquer medida tomada ou proposta, 
a rebater directamente seus argumentos, e a convencêllos 
da falsidade dos seus principios ou da sua má fê ; naõ 
sendo ao mesmo tempo de esperar de pessoas, que de
vem ser escolhidas entre as mais distinetas em luzes, 
probidade e patriotismo, que tanto degenerem, pela no
meação honrosa da sua provincia, que subscrevam 
cegamente á vontade dos Ministros, prejudicando os in
teresses dos seus constituintes; muito mais podendo estes 
removêllos desse mesmo cargo que lhes conferiram. 

Nem pôde também dizer-se illusorio, como insinua a 
Juncta, o direito consultivo dos Procuradores, por de
pender da vontade do Ministério a sua reunião em Con
selho ; por quanto, no Decreto expressamente se declara, 
que também se reunirão todas as vezes, que o mesmo 
Conselho o julgar necessário; a qual declaração, ou 
antes segunda forma de o convocar, para sessaõ, destroe 
radicalmente a interpretação sinistra, que se poderia dár 
* primeira, se fosse única, e como tal privativa do Minis
tério. 

Persuade-se S. A. R., que a liçaõ mais rerlectida do 
Decreto, e madura ponderação dos princípios liberaes, 
que o motivaram, seraõ sufricientes a acabar todas as. 
suspeitos du Juncta, o a decidlllu a formar mais favora-
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vel juizo das suas disposiçoens; devendo ficar segura 
a mesma Juncta que S. A. R. naõ estranhou, nem es
tranhará nunca, as reílexoens, que se lhe fizerem, com 
tam sinceros, e honrados sentimentos, e disinteressado 
desejo de acertar, pois unicamente se dirigem seus fer
vorosos cuidados e fadigas a sustentar os direitos inau-
feriveis deste riquíssimo Reyno, firmar a sua uniaõ com 
Portugal, emas bazes perduraveis da igualdade e da jus
tiça, e promover, em fim, por todos os meios, a felicidade 
geral, cujo supremo bem em vaõ se procura sem a su
geiçaõ de todas as provincias a uma authoridade central, 
como a Juncta reconhece, e da qual S. A. R. espera, pela 
firme confiança, que tem em suas luzes e patriotismo, 
que o ajudará, pela parte que lhe toca, neste glorioso tra
balho, de que depende a sorte futura do Brazil, digno 
por tantos titulos da mais elevada e permanente ventura. 

Palácio do Rio-de-Janeiro, em 27 de Maio de 1822. 

JOZE B O N I F Á C I O DE A N D R A D A E SILVA. 

Acta de Sessaõ da Juncta do Governo Provisório de 
Pernambuco, em 5 de Julho, 1822. 

Aberta a sessaõ, disse o Presidente, que constando-lhe 
ter chegado a esta Praça diversos impressos remettidos 
directamente pela Câmara do Rio-de-Janeiro ás diversas 
Câmaras desta Provincia, contendo o seu Acto de Verea
çaõ de 23 de Março, a proclamaçaõ de S. A. R, aos Bra
zileiros, e os seus Reaes Decretos de 1 e 3 do corrente, 
e outros papeis relativos, sem serem com tudo por inter
venção deste Governo, e sem que S. A. R. delles fizesse 
mençaõ na portaria de 9,7 de Maio passado, que fez ex-
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pedir para esta Juncta, pela Secretaria de Estados dos 
Negócios do Reyno; econsiderando por um lado no seu 
fraco entender, e salvo o melhor juizo, que a organiza
ção politica de um Conselho de Estado, para coadjuvar 
o Poder Executivo, no exercicio de suas funeçoens, per
tence ao Poder Legislativo, e que este reside na Naçaõ, 
representada por seus Procuradores, legalmente eleitos, 
e que supposto sejam sobre maneira respeitáveis as ra
zoens, que S. A. R. teve a bondade de mandar escrever 
em a dieta portaria, para desvanecer as duvidas, que este 
Governo levara á sua alta consideração, em officio de 26 
de Março, sobre a formula decretada, em 1(5 de Fevereiro, 
para a organização de um Conselho de Estado no Rio-de-
Janeiro, naõ convencem com tudo a elle Presidente; por 
lhe parecerem implicar contradicçaõ no systema consti
tucional, que o Poder Executivo determine a formula e 
attribuiçoens de uni Conselho de Estado, e que se re-
iinam em uma mesma pessoa as attribuiçoens de um 
seu Ministro de Estado, com as de um Conselho de Es
tado; e considerando, que a cieaçaõ de dous Poderes 
Legislativos e Executivos em uma mesma Naçaõ involve 
separação das suas partes constituintes, em cuja uniaõ 
existe a sua consideração, força e estabilidade; consi
derando ainda mais, que supposto as Cortes Geraes Ex
traordinárias e Constituintes da Naçaõ Portugueza, illu-
didas por alguns Áulicos, tenham abonado muitas vezes 
do principio da reciprocidade de direitos proclamada, e 
que só pode firmar a uniaõ dos dous Reynos de Poitugal 
e Brazil, acabava toda a via de ver-se no Parecer da 
Commissaõ, em prova ou do reconhecimento dos nossos 
direitos, ou da nossa força, ou da necessidade da uniaõ, 
que se annuirlam a touas as nossas reclamaçoens, que 
nao oflendessem ;t essa uniaõ: considerando mais, que, 
"o «-.n̂ o de malograda a via d;is reclamaçoens, e olluidi-
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dos os direitos do Reyno do Brazil, ou pela actual maioria 
dos Deputados de Portugal nas Cortes Geraes Extraordi
nárias da Naçaõ, ou pela falta de energia dos Deputa
dos do Brazil, no cumprimento dos seus deveres, seria 
preciso primeiro retirar nossas procuraçoens, e nomear 
outros deputados, ou deixar de os nomear, quando in
úteis ; para naõ os expor aos furores de uma populaça 
brutal e desenfreada, exemplo de péssimas conseqüências 
para espíritos irreflectidos e acustumados a generalizar 
os crimes particulares: considerando mais, que, para se 
julgar elle Presidente desligado do juramento de obe
diência âs Cortes Geraes Extraordinárias e Constituintes 
da Naçaõ Portugueza, dado á face do Grande Deus dos 
Exércitos, em razaõ do seu cargo de Presidente deste 
Governo, he preciso que seja a esse fim dispensado pelos 
habitantes desta Província, que de tal tarefa o encarre
garam, debaixo desse juramento; considerando por outro 
lado a necessidade de um centro de Poder Executivo, 
para expedição dos negócios deste Reyno do Brazil, sem 
a triste necessidade de recorrer a Portugal para a sua 
decisaõ, e de outro legislativo para determinar sobre os 
objectos, relativos a sua particular economia, adminis
tração e policia, e que naõ tocarem os interesses de 
communidade, e o direito commum da Naçaõ; e consi
derando por outro lado a delicada posição, em que se 
acha esta Provincia, relativamente ás suas relaçoens com 
Portugal e a Provincia do Rio-de-Janeiro, que esta Junc
ta, de que tenho a honra de ser Presidente, naõ se acha 
revestida da authoridade necessária para decidir sobre 
ponto tam melindroso, e em que tanto interessa o bem 
ser desta Provincia, e que quando a tivesse pedia a pru
dência, que neste caso, por sua natureza tam árduo, con
sultasse a vontade de seus habitantes, para naõ compro-
metter ou o dever do seu juramento, ou o seu patriotis-
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mo de longo tempo conhecido, mormente quando S. A. 
R. nada directamente ordena sobre esta matéria, para 
podermos escudar com a nossa obediência a falta dos 
nossos deveres; e finalmente, que estas diversos impres
sos, naõ podendo chegar ao conhecimento de todos, e 
podendo sere entendidos diversamente, podem produ
zir opinioens diversas, que só servem de promover intes-
tinas discórdias, que cumpre evitar; e que só se pode 
conhecer a vontade dos povos, pela reunião de seus 
votos, emittidos pelos seus representantes. Por estas e 
outras razoens propunha, que se convocassem os povos 
desta Provincia, para nomearem seus compromissarios, 
e estes eleitores de parrochia, que, revestidos de poderes 
ad hoc, decidissem á pluralidade de votos motivadose 
por escripto, na Igreja Cathedral da Sé de Olinda, capital 
da Provincia, e na presença do mesmo Grande Deus dos 
Exércitos, qual seja sua vontade: 1. Relativamente ao 
Conselho de Estado, e sua forma determinada pelo de
creto de \G de Fevereiro, nomeando desde logo, no caso 
de ser pela alfirmativa, os seus Procuradores a esse fim 
necessários, na forma do mesmo Decreto. 

2. Relativamente á reunião de uma Asscmbles Geral 
Constituinte e Legislativa, composta de Deputados de 
todas as Províncias do Brazil, para os fins, que se decla
ram no Decreto de 3 de Junho, determinando desde logo, 
no caso de affirmativa, da sorte de seus Deputados, nas 
Cortes Geraes Extraordinárias e Conitstuintes da Naçaõ 
Portugueza, que se acham em Lisboa, e ficando entendi-
doH, que se faraõ publicas as instrucçoens, a que se refere 
o mesmo Decreto para a nomeação dos Deputados da 
sobredicta Assemblea Geral, logo que lhe forem transmit
idas, da parte de S. A. R. o Principe Regente do Reyno 
do Brazil. 

O Illustrissimo Snr. Bento Jozé da Costa, ouvida a 
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proposta do Sr. Presidente, disse ser o seu voto, que 
visto ter-se de esperar, pelas instrucçoens do Rio-de-
Janeiro, para a eleição dos Procuradores, para a Assem
blea Geral Braziliense, também se demore para esse tempo 
a eleição dos Procuradores para o Conselho de Estado, 
pelo motivo de naõ estar-se a incommodar os povos com 
multiplicadas eleiçoens, sempre difficeis, attentas as lon
gitudes, e tempo invernoso: e por tanto approvava as 
razoens expendidas, em sua proposta, pelo Illustrissimo 
Snr. Presidente; éra de voto também, que se partici
passe immediatamente âs Câmaras, para mais o fazerem 
publico aos povos, e estarem promptas á chegada das In
strucçoens e ordens de S. A. R. 

Disse o Illustrissimo Snr. Joaquim José Miranda, que 
como S. A. R. nada tinha determinado decididamente a 
este Governo, que esperássemos suas ulteriores ordens, 
para entaõ sabermos determinamos; e que, caso hou
vesse urgência para deliberarmos com anticipaçaõ, que 
nada se fizesse sem se ouvirem todos os povos da Pro
vincia, depois de terem os Compromissarios elegido os 
seus eleitores de parochia, para que junetos na Cathedral 
de Olinda manifestem sua vontade; pois que estava per
suadido, que S. A. R. ama excessivamente os povos, e 
deseja que lhe manifestem os seus desejos, para deliberar 
em conformidade com elles. 

O Illustrissimo Sr. Antônio José Victoriamo Borges 
da Fonceca disse, ser o seu voto, sobre o Io. artigo da pro
posta, do Snr. Presidente, que tendo ja levado á presença 
de S. A. R. o Principe Regente do Brazil, Lugar Tenente 
do Snr. D. Joaõ VI. as duvidas, que achamos no decreto 
para a nomeação dos Deputados para um Conselho de 
Estado; que naõ só se faça publica a resposta de S. A. 
R. o Principe Regente do Brazil, mas oficialmente se 
communique ás Câmaras, as quaes este Governo ja tinha 
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consultado, sobre as duvidas do dicto Decreto; e que se 
esperasse a ultima resolução de S. A. R., a quem este 
Governo acaba de enviar um membro Deputado. Vo
tava para o 2.° artigo da proposta, a respeito da Assem
blea geral do Brazil; como naõ lhe constava, que a pro
víncia, mesmo a do Rio-de-Janeiro e as mais, tinham no
meado Deputados a este fim, e naõ tendo este Governo 
ordens de S. A.R. o Príncipe Regente Constitucional do 
Brazil, Lugar Tenente d'El Rey Constitucional o Sr. D. 
Joaõ VI., para se proceder â nomeação de Deputados, 
para a dieta Assemblea Brazilica, se communicasse às 
Câmaras o estado em que se acaham os negócios polí
ticos, para que, instruídos os povos de suas circumstan
cias, possam votar por uma forma legal, logo que che
garem as ordens de S. A. R.; e que deste procedimento 
desse este Governo parte ao Soberano Congresso, ao Snr. 
Rey Constitucional, para que com uma uniaõ, naõ só das 
provincias do Brazil entre si, mas de toda a Naçaõ, se 
promova a felicidade dos Portuguezes de ambos os hemis
férios. 

Disse o Illustrissimo Snr. Doutor Manuel Ignacio de 
Carvalho, que o seu voto he, que para maior brevidade 
se escreva às Câmaras todas, ou á da Cidade, para esta se 
communicar com as outras, expondo-lhes qual he o es
tado actual das cousas, os diversos lados por onde se 
podem considerar as hypotheses políticas, para que cada 
uma dellas, pondo editaes, por tempo de 8 ou 10 dias, 
convoque os cidadãos, e em acto solemne e solemnissi-
mo recebam os pareceres dos cidadãos, sobre qual seja a 
•ua vontade, lembrando-lhes, que á cerca da nomeação 
de Procuradores ainda esperamos illustraçoens, e as 
ultimas ordens de S. A. R.; e à cerca da eleição de De
putados para a Assemblea Geral, ainda naõ ha instruc-
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çoens, nem mesmo ordens de S. A. 11.; e para que ouvi
dos a cerca dos impressos, que parece estejam de ac
cordo no que devem fazer, quando S. A. R. mandar 
executar os decretos, e que depois remetiam os parece
res, para serem impressos, e deste modo, á vista do que 
a maioria dos votos seguir, saber o Governo deliberar, so
bre a reunião dos povos para seus eleitores. 

Disse o Snr. Secretario Laurentino Antonio Moreira, 
de Carvalho; que sendo as razoens allegadas pelo Illus
trissimo Senhor Presidente, no preâmbulo da sua pro
posta, de muito pezo, e dignas da attençaõ séria de todo 
o Pernambucano, que ama a sua pátria, e receia vélla 
compromettida, na crise perigosa dos negócios políticos, 
principalmente pelas noticias ultimas, a provincia parece 
estar bem aceita ao Governo de Portugal, e ás Cortes Ge
raes, e pelo Rio-de-Janeiro respeitada, em conseqüência 
do modo prudente, com que se tem dirigido nas delicadas 
circumstancias do tempo; toda a via, porque he preciso 
declarar-se, e esta declaração deve ser a expressão da 
vontade geral dos povos, e naõ decisaõ do Governo, ou 
manobra dealgunsespíritos mais resolutos,ou temerários, 
he o seu voto, que se officíe immediatamente âs Câma
ras da Provincia com a exposição imparcial do estado 
dos negócios, determinando-se, que ellas, ouvindo os seus 
comarcaõs, muito principalmente os proprietários, de
clarem a sua vontade. 1. Sobre a execução do decreto 
para a formação do Conselho de Estado; e porque pôde 
ser que naõ haja unanimidade, e nesse caso umas Câ
maras procederiam logo á eleição de Compromissarios, 
Eleitores de Parochia, &c. quando outras descançariam, 
porque seguiam a negativa, éra de parecer, que ellas indi
quem primeiro o seu voto, ou ao Governo ou â Câmara 
da Capital; onde, depois de apurados, se expessam as or
dens, para a convocação de eleitores; e requerer que essas 
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ordens sejam expedidas com instância, logo que constar 
da vontade de cinco Câmaras : e 2. sobre a convocação 
da Assemblea geral Brazilica: e por quanto esta poderá 
parecer implicar com a assistência dos nossos Deputados 
em as Cortes Geraes, &c. naõ he de voto que se proceda 
logo à eleição dos Procuradores, para a referida assem
blea; 1.° porque este Governo naõ recebeo ordem de 
S. A* R. para esse fim : 2.° porque verdadeiramente naõ 
se sabem as attribuiçoens da Assemblea para poder au-
thorizar-se os procuradores: e 3.* porque quando a junc-
çaõ desta Assemhlea seja interpretada como uma cessaõ 
do Brazil à uniaõ de Portugal, podem seguir-se funestas 
conseqüências, he necessário que os povos considerem 
primeiro maduramente nessas conseqüências, antes de 
porem em acto a sua vontade, para naõ Be queixarem de 
precipitação, ou contra o Governo. Sobre o destino dos 
nossos Deputados em Cortes, &c. como as outras pro
vincias do Sul também tem os seus lá, naõ julgava deve
rem ser retirados precipitadamente, e devem seguir a 
sorte dos outros Deputados Brazileiros. 

Depois de ouvidos Os referidos votos, ficou decidido, 
que se oficiasse âs Câmaras* para porem os povos em in
telligencia de que, logo que chegarem as instrucçoens, 
sedam convocados paia deliberarem, o que lhes convi
nha, e procederem em conseqüência a nomeação dos seus 
Procuradores, quer para o Conselho de Estado, quer 
para a Assemblea Geral Brazilica, e deo-se a sessaõ por 
conlcuida. 

Gervasio Pires Ferreira, Presidente. Bento Jozé da 
Costa. Joaquim Jozé de Miranda. Antonio Jozé Vie-
toriano. Manuel Ignacio de Carvalho. Laurentino An
tônio Moreira de Carvalho, Secretario. 
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Preços Correntes dos principaes Productos do Brazil. 
LONDRES, 16 de Sóptembro de 1822. 

Gêneros. Qualidade. Pregos. Direitos. 

-Bahia por l b . 
í Capitania. . . 
1 Ceará 

Algoilnm . .J Maranham . . . 
J Minas novas . 
f Para 
^Pernambuco • 

Anil . . . R i o 
. Redondo . . . 

Assucar < Batido 
' Mascavado . . 

Arroz Brazil 
Cacáo , .Pará 
Caffe Rio 
Cebo Rio da Prata 
Chifres. Rio Grande por 123 

• A 

Os. 9|). a Os. 9f;p 

Os. 9£p. a Os. 10 |p . 
Os. 9 p . a Os. 9&p. 
Os. 8£p. a Os. 9ip. 
Os. Sp. a OB. 8f p. 
Os. lOp. a Os. 10&p. 

, pilha < Rio da Prata, pilha -I B 
C 
A 

i Rio Grande \ B 
• C 

Pernambneo, salgados 
Rio Grande de cavallo 

lpecacuanba Brazil por lb . 
Óleo de cupaiba 
Orucu 
Páo Amarelo. Brazil 
Pao Brazil . . . . Pernambuco 
Salsa Parrilha. Pará . . 

Tabaco í e m r , 0 , ? - ' I em folha, 
Tapioca . . . . . . .Brazil. , 

27s. a 30s. 
24s. a 26s. 
18s. a 22s. 

44s. a 46s 
98s. a 105s. 

50 a 60 
8Jp. a 9èp. 
7p. a 8p 
6p a 6 i p 
8Jp. a 9p. 
7p . a 8p. 
5p. a 5 | p . 

7s. Op. à l i s . 6p 
3s. 4p. a 4s. Op 
2s. 3p. a 4s. Op 

• 6 por cento ad va 
lorem, 

4 | por lb. 

Livre de direitos por 
exportação. 

s. 2p. por 1121b, 
5s. por 1121b, 

10 p. por couro 

4s. -
2s. i 
l i . * 

200?. p o r t o u . . . . 
28. Op, a 2s, 6p. 

por lb. 

} direito» pagos pelo 
i r òmprador. 

\ 
direitos pagos pelo 
comprador, 

6£ porlb. 

Rio de Janeiro 
Lisboa 
Porto 
Paris 
Amsterdam 

Câmbios com as seguintes praças. 
48 
52$ 
52 

25 
12 

90 
4 

Espécie 
Ouro em barra £ 3 17 6 
Peças de 6400 reis 3 16 10 
Dobroens Hespa

nhoes 3 13 6 
P e z o s . . . , dictos 4 9 
Prata em barra 4 11$ 

por 
• onça 

Hambmgo 
Cadiz 
Gibraltar 
Gênova 
Malta 

Seguros. 
Brazil. Hida 25s 
Lisboa 25B 
Porto 25» 
Madeira 25s 
Açores 2 5 B 
Rio da Prata 63s 
Bengala 63s 

37 
36-} 
30j 
«i 
45 

Volta 259 
80B 

. 25B 
25» 
268 
63s 
03B 
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LITERATURA E SCIENCIAS. 

NOVAS PUBLICAÇOENS EM INGLATERRA. 

Memoirs ofthe Astronomical Society of London, Vol. 
I. preço 1/. \s. Memórias da Sociedade Astronômica 
de Londres. Vol. I. 

Richard on Nervous Diseases. Preço lZs. 

Wallace on Weights and Measures. Preço 3s. Ob
servaçoens sobre os pezos e medidas, contendo um plano 
de uniformidade fundado em padrão philosophico; com 
observaçoens sobre o terceiro relatório dos Commissarios 
de S. M. sobre os pezos da Escócia, &c. Este Ensaio 
foi lido na Sociedade Philosophica de Glasgow, e por 
ella unanimemente recommendado que se publicasse. 
Por R. Wallace, A. M. Mestre de Mathematicas e Geo-
graphia. 

Place's Principie of Population, 8.T0 preço 8*. Illus-
toçoeni e provas do principio de População; incluindo 
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um exame do9 remédios propostos por Mr. Malthus, e 
resposta ás objecçoens de Mr. Godwin e outros. Por 
Francisco Place. 

Schmidtmeyer's Traveis in Chile. Part I. 4 t 0 preço 
5s. Viagem ao Chile pelos Andes, nos annos de 1820 e 
1821. Por Pedro Schmidtmeyer. Esta obra será com
pleta em 4 partes. 

Lumsden's Journey from Merut to London, 8.vo preço 
10í. 6d. Viagem de Merut, na índia, até Londres, pela 
Arábia, Pérsia, Armênia, Geórgia, Áustria, Suissa, e 
França, nos annos de 1819, e 1820; com um mappa e 
i tinerario da derrota. Pelo Tenente Thomaz Lumsden. 

Hendersons Trade with South America. Preço ls.6d. 
Observaçoens submettidas ao Right Honorable Thomaz 
Wallace, Membro do Parlamento, Vice Presidente da 
Meza do Commercio, sobre o expediente de entrar a 
Gram Bretanha em Regulamentos Commerciaes com os 
Estados da America Meredional, accompanhado de al
gumas noticias commerciaes das cinco Republicas. Por 
Jaimes Henderson, Author da Historia do Brazil. 

Davis Mithology of the Druids. Preço 18Í. Mitho-
logia e ritos dos Druidas Britannicos averiguados por 
documentos nacionaes, e comparados com as tradicçoens 
geraes, e costumes dosGentios, illustrados pelos mais emi-
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nentes antiquarios do século; comum appendix, con
tendo poemas antigos, e extractos, e notas sobre moedas 
antigas. Pelo Reverendo Eduardo Davies, Author das 
Indagaçoens Celticas. 

PORTUGAL. 

Saio a luz; Portugal em 1822; brochura de seis folhas 
de impressão, em 4.° por P. Chapuis, Ex-director dos 
Reguladores de Madrid, e de Lisboa. Preço 480 reis. 

Golpe de vista sobre a situação da Europa, e princi-
mente da França e da Inglaterra. Preço 120 reis. 

Tractado dos Funeraes e sepulturas, era que se pre
tende renovar a antiga disciplina da Igreja, de se naõ 
enterrarem os mortos nos templos. Preço 320 reis. 

Provas dos talentos diplomáticos, que se tem desen
volvido no primeiro anno dà Regeneração, sendo Minis
tro dos Negócios Estrangeiros Silvestre Pinheiro Fer
reira. Preço 240 reis. 
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Que he o Código Civil ? 

He este o titulo de um opusculo, que acaba de escre
ver, e vai a publicar o Dr. Vicente José Ferreira Car-
dozo da Costa, ja bem conhecido na Republica Literária. 
Os estreitos limites de nosso Periódico naõ nos permit-
tem publicar alguns interessantes documentos, que rece-
bebemos, relativos a biographia deste literato. Perse
guido pelo déspota Salter, e exterminado de Lisboa, na 
bem lembrada Septembrizaida da passada Regência, ex-
ceptuado da amnistia, quando os seus companheiros na
quelle extermínio fôram mandados recolher; conhecido 
por seus talentos, que amplamente tem manifestado em 
seus escriptos, éra a admiração de todos, que nem a 
Naçaõ se tivesse lembrado de escolher tam conspicuo 
indivíduo, nem o Governo tentasse acreditar-se, chaman
do em seu auxilio, quem tanto podia servillo, na opinião 

publica. 
Dos documentos, porém, que recebemos, nos consta a 

razaõ deste entranho procedimento. O Dr. Cardozo da 
Costa escreveo aos Corifeos da Revolução, offerecendo-se 
para no Congresso fallar pelos Direitos do Rey, que o 
seu Procurador da Coroa havia desemparado, e atrai-
çoado: isto fez com que os Revolucionários de Lisboa 
julgassem ao Doutor um partidista do Despotismo. Mas 
ao mesmo tempo escreveo a El Rey para o aconselhar 
a que annuisse aos desejos da Naçaõ, cujos direitos se 
propunha a advogar. Isto bastou, para que os Áulicos 
o tivessem por um perfeito Monarchomaco, e o naõ qui-
zessem sequer ouvir. 

Aqui temos um individuo imparcial desprezado por 
aquelles mesmos homens, que assoalham seu patriotis
mo, e se appresentam como os Regeneradores da Naçaõ, 
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e isto porque ? Porque como verdadeiro Literato e pa
triota, se attreve a dar sua sincera opinião, sem se curvar 
ou offerecer insenso, aquelles que succede terem as ré
deas do Governo. 

He este um exemplo notável da maneira porque os 
actuaes Governantes fazem a sua escolha dos homens pú
blicos ; assim como he um seguro pressagio, de que tal 
Governo se perderá infalli vel mente na opinião publica ; 
e com a queda desse Governo se arruinará também o 
systema Constitucional; e isso em epocha naõ mui dis
tante. 

Como quer que seja, lembrando-se alguns membros das 
Cortes do Dr. Cardozo da Costa, para cooperar na for
mação de um Código Civil, cuidou logo o dicto Dr. em 
fixar suas ideas neste ponto; e publicar o opusculo, que 
annunciamos, e do qual daremos aos nossos leitores al
guma idea, transcrevendo o paragrapho primeira Diz 
assim:— 

" Será muito simples o plano deste opusculo. Tractaremos 
de ver, o que as naçoens da Euiopa tem chamado Códigos 
Civis, para conhecermos, que, naõ conrespondeudo nenhum 
delles a este Titulo, ou os Portuguezes haõ de organizar um, 
que seja original, ou naõ ter Código Civil." 

" E como, para seguirmos esta marcha, nos será indispen
sável notnr os motivos porque naõ merecem aquelle titulo as 
obras, que com elle correm, seremos assim levados ao conheci
mento do que deve ser um Código Civil, e ao modo de o fazer." 

" E o prospecto geral de uma similhante composição, arran
jado conforme as nossas ideas, concluirá nosso trabalho. Elle 
conterá, pois, a resolução dos seguintes problemas." 

" i Deverá ser original o Código Civil dos Portugueze»? 
Sm." 

V O L . XXIX. N.» 171. TT 
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** i Pois naõ ha nenhum, que par» elle nos possa servir de 
modêllo? NaÔ." 

" i Nem mesmo os doutos trabalhos e escriptos do illustre 
Jeremias Bentham, sobre o plano de um Código Civil ? Nem 
esses." 

" i Como pôde ter acontecido, que de todos os trabalhos das 
diversas naçoens da Europa, na organização de sens Códigos 
Civis, naõ tenha resultado um, que os Portuguezes possam 
tomar por modêllo ? Por que nenhum foi original." 

" j E como entaõ se fará um Código Civil, que seja desta 
natureza ? Do mesmo modo que nossos maiores descobriram 
mares nunca dantes navegados, que foi naõ indo apoz dos ou
tros." 

" i Que estrela pois se ha de observar, e seguir, no curso 
desta navageçaõ ? A cousa de que se tracta: o pleno conheci
mento dos diversos actos, de que podem resultar na Sociedade 
Civil direitos e obrigaçoens de uns particulares para com ou
tros, e as relaçoens, que cada um delles pode ter com o bem ou 
mal geral, em cada um dos artigos, de que depende a prosperi
dade publica, a fim de serem regulados da maneira mais previ
dente, para que se consiga aquelle, e se desvie este." 

" i Um Código Civil, assim organizado, poderá ser commum 
a todos os povos ? Na maior parte." 

I E carecerá de reformar-se de século em século ? Em 
muito pouco." 

" i Poderão gloriar-se os Portuguezes de Offerecer ao Mundo 
nm Código desta natureza, que seja perfeito ? Provável he que 
naõ : porem abrindo-lhe o caminho para que possa sêllo algum 
dia, sempre, no que respeita a Códigos Civis, lhes caberá a mes
ma gloria, que tem e haõ de ter sobre os mares, bem quea 
navegação do nosso Gama tenha sido muito melhorada depois 
delle. 

" j E quando veremos o prospecto de um Código Civil origi
nal, que assim illustre o nome Portuguez, e aos mais abra o 
caminho de aperfeiçoarem uma tal obra ? Nós apresentamos 
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um: e o publico deve esperar outros, muitos mais bem conce
bidos, e mais dignos de louvor, qne lhe offereçam os gênios Por-
tugoezes, superiores ao nosso. 

" Os Leitores julgarão se saõ exactas nossas respostas, sobre 
o* referidos problemas. Suspendam seus juízos até o verem, e 
pezarem nossas provas, e naõ nos taxem de exagerados antes 
diuo." 

O merecimento literário de um escsiptor, que he 
capaz de arrostar com as questoens propostas, naõ pôde 
ser ambíguo, quanto mais, que o cathalogo dos manu
scriptos, que tam despoticamente lhe apprehendeo Salter, 
quando o fez deportar, e de que elle depois desta revolu
ção recebeo parte, dos quaes temos alguns dos titulos, o 
põem sem duvida em lugar mui distincto na classe dos es
criptores Portuguezes, e com elle honram a sua pátria. O 
Dr. Cardoso da Costa he natural da Cidade da Bahia, 
aonde nasceo, e foi baptizado na Igreja Matriz de S. Pedro, 
aos 15 de Maio de 1765. Talvez o lugar de seu nasci
mento naõ fosse pequeno obstáculo a ser o seu mereci
mento attendido, pelos Governantes de Lisboa; pelo 
menos a total exclusão dos Brazilienses, de tudo quanto 
he emprego de concideraçaÕ, da lugar esta conjectura. 
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MISCELLANEA, 

MAPPA DA POPULAÇÃO DO BRAZIL. 

Provincias. 

Paia 

Maranhão 

Pernambuco... 

Bahia. . . . . . . . 

Rio-de-Janeiro 

S. Paulo 

Matto Grosso.. 

Goiaz 

Minas Geraes.. 

Indígenas 

Total... 

População 
livre. 

121.286 

261.220 

455,248 

419.482 

505.543 

260.379 

33.806 

21.250 

456.675 

800.000 

3:343.839 

Escravos. 

51.840 

201.176 

192.559 

173.476 

200.506 

122.622 

13.280 

16.000 

165.210 

1:136.669 

Total. 
i 

178.126 

462.306 

647.807 

592.908 

706.049 

383.001 

47.086 

37.250 

621.835 

800.000 

4:480.508 

Proporção 
de escravos 

1:0,4 

1:0,8 

1:0,4 

1:0,4 

1:0.4 

1:0,4 

1:0,4 

1:0,8 

1:0,4 

Este mappa foi copiado de um periódico do Rio-de-
Janeiro (Amigo do Rey e da Naçaõ N.o 3.) e o calculo 
extrahido dos manuscriptos de Monsenhor Pizarro. 

As provincias que aqui faltam, como he Rio-Grande, 
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Monte Vedio, &e contem niuitu menor proporção de 
escravos, mas destas, aqui apontadas, resulta, que a po
voaçaõ livre no Brazil he proximamente como de um para 
quatro décimos, excepto Goiaz e Maranhão. He tal vez 
por isso, que o Ex-Diplomatico dos Regeneradores de 
Portugal, a que alludimos no nosso N.e passado, es-
colheo o Maranhão, para o ponto de seu plano, na sub
levaçaõ dos escravos. 

COUTES DE PORTUGAL. 

431." Sessaõ. 3 de Agosto. 

A ordem do dia foi sobre o parecer da Commissaõ de 
Fazenda, para prover à divida contrahida desde Agosto 
1820, atè Junho 1822. 

A Commissaõ diz, no seu parecer, que naõ obstante as 
clarezas, que pedio ao Ministro da Fazenda, naõ pôde affi-
ançar a exactidaõ dos cálculos; mas o Ministro orça a 
totalidade da divida deste periodo, em 4:000:000:000 de 
reis, a qual quantia toma como saldo de 4:857:119:928 
reis; porque destes (que he a totalidade das sommas do 
orçamento) abate o que pagaram as repartiçoens, depois 
que enviaram os orçamentos parciaes, a importância das 
tenças, que naõ tiveram cabimento, e outras deducçoens, 
que possa haver. 

Depois de fazer ver que naõ ha meios de pagar esta 
divida, a Commissaõ propõem, que se estabeleça um juro 
de 5 por 100 a quaes quer créditos da divida presente, 
deixando para outra epocha o principiar a sua amorti
zação. 
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Recommenda a Commissaõ um empréstimo para sup-
poir o déficit actual, que monta a três milhoens de cru
zados, e que deve crescer; e para pagar em dia os em
pregados; naõ comprar os gêneros a credito, e prover aos 
dispendios, que se vaõ fazer pelo estado actual das pro
vincias ultramarinas ; propõem um empréstimo de 4 mil. 
contos de reis. A Commissaõ especial offerece em hy-
potheca os rendimentos da 5a caixa, creada pelo Decreto 
de 25 de Abril de 1821. 

Leo-se o projecto de Decreto em que se achavam, incor
poradas estas ideas da Commissaõ. Começou o debate, 
que depois de longa discussão ficou addiado. 

432.a Sessaõ. 5 de Agosto. 

Continuou o debate sobre o parecer da Commissaõ de 
Fazenda, adiado da sessaõ precedente,e que tornou ainda 
a ficar adiado nesta. 

433.a Sessaõ. 6 de Agosto. 

A ordem do dia versou sobre um projecto da Commis
saõ Eeclessiastica, para se impetrarem bullas do Papa, 
para a extincçaõ da Patriarchal de Lisboa. Depois trac
tou-se do decreto para reforma dos Regulares. 

434.a Sessaõ. 7 de Agosto. 

Segundo a ordem do dia se tractou dos artigos addi
cionaes á Constituição para o Reyno do Brazil. 

" Artigo 1°. Haverá no Reyno do Brazil uma Delega
ção do Poder Executivo, â qual ficarão sugeitas todas as 
provincias daquelle Reyno, será intitulada " Regência do 
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Reyno do Brazil:" terá o tractamento de Majestade; re
sidirá «a Parte mais conveniente do Brazil, que a ley de-
nignar." 

O Snr. Giraõ disse, que se adiantava a fallar sobre o 
projecto, porque o seu voto éra um pouco singular,e con
tinuou. Declaro que naõ ataco o projecto e menos a Com
missaõ, porque o redigio segundo as bazes que lhe foram 
dadas: infelizmente chegaram hontem noticias do Rio, e 
tendo eu lido os papeis públicos, vi claramente, que a 
maõ venal que as escreveo, só teve em vista desfazer e 
metter a ridículo tudo quanto temos feito: as cousas 
mesmo, que nos fizemos, para conservar a desejada uniaõ, 
para attrahir o povo Brazileiro, e para lhe mostrar a pu
reza de nossos bons in tentos, saõ aquellas que elles accü-
sam de medidas machiavelicas, tendentes á recolonizaçaõ. 
Buscam-se pretextos a torto e a direito, de sorte que até 
naquillo que o espirito humano naõ pôde macular, por 
mais que se fatigue, elles lançam o veneno, dizendo, que 
foi medo, foi porque mais naõ puderam. Para eu me ter 
decidido bastava ja terem os facciosos declarado, que a 
nenhum decreto obedeceriam, sem terem o seu Placet 
Ora será decoroso, para este Soberano Congresso, estar a 
legislar para quem altamente declara que naõ quer obe
decer? He necessário recordarmo-nos, que estamos â 
vista de toda a Europa, e que devemos conservar a digni
dade da Naçaõ, que representamos: para rebeldes he 
perdida a lógica, e somente syllogismo de aço os podem 
chamar a seus deveres. De que servio fazer o Decreto de 
relaçoens commerciaes? De nada; porque elles com a 
mais infame zombaria dizem, " que só nos comprarão os 
nossos gêneros, quando lhos der-mos mais baratos, que os 
estrangeiros, que nease caso» por sermos irmaõs, deixa
do carregar primeiro os nossos navios." Mas ainda ac
rescentam, que isto terá somente em quanto naõ plan. 
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tam vinhas em S. Paulo, e naõ estabelecem manufacturas! 
Por noticias vindas por Inglaterra consta, que os Pernam
bucanos ja se uniram ao Rio, o que por óra naõ acere-
dito; mas com tudo a prudência pede, que se temporize, 
e que esperemos noticias exactas. De uma forma deve
mos legislar se obedecerem, e de outra muito e muito 
differente, seja Ia tiverem essas Cortes, de que tauto bla-
zonam. Por todas estas razoens voto pelo adiamento 
deste projecto, e peço, que se suspenda a discussão. 

O Snr. Ribeiro de Andrada disse, que apoiava o que 
dizia o Illustre preopinante, com tanto que se declarassem 
vagos os lugares dos Deputados do Brazil. 

O Snr. Manuel Antonio de Carvallo approvou o artigo, 
e o Sr. Leite Lobo disse, que se houvesse alguma ou algu
mas provincias no Brazil, que pretendessem um centro do 
Poder Executivo, naõ se devia, por uma decisaõ to
mada pelo Soberano Congresso, tirar-lhe o direito, que 
para tal delegação tem. 

O Sr. Abbade de Medroens expoz, que a discussão do 
projecto era inútil, e que éra de opinião, que se naõ trac
tasse de tal objecto, em quanto as provincias do Brazil 
naõ declarassem ser sua vontade, que reconhecem a sede 
da monarchia em Lisboa, que ha de haver uma reciproci
dade de commercio, e que concorram todas as provincias 
com a sua quota parte para as despezas do Estado, e que 
depois de feitos e approvados os artigos addicionaes se re-
mettam para o Brazil, e se os quizerem aceitar aceitem, 
e quando naõ El Rey ainda naõ perdeo o direito aquelle 
Reyno; e ja que naõ querem ser Constitucionaes sejam 
governados como escravos, mandem-se para Ia tropas, 
e se for preciso eu irei também por capellaõ. 

O Snr. Ribeiro de Andrada disse, que esta idea éra 
verdadeiramente ecclesiastica .- refutou as razoens portal 
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motivo expendidas, e concluio, que os Brazileiros ja 
mais haviam de ser escravos. 

Falláram depois vários Snrs. Deputados, e o Sr. Vi
lella expoz as razoens, em que se havia fundado a Com
missaõ, para fazer este projecto; e notou, que quando 
os povos manifestamente querem uma cousa, se lhes deve 
conceder, e que a vontade dos povos he de terem uma só 
delegação; se se derem mal com isso a st o devem im
putar, e concluio, que se este projecto for regeitado, pe
dia ao Sr. Presidente houvesse de nomear uma Commis
saõ, composta de Deputados Europeos, para apresenta
rem um plano que satisfaça. 

O Sr. Bispo do Pará foi de opinião, que hajam duas 
delegaçoens do Poder Executivo, dizendo, que tal éra 
a vontade manifesta dos povos da sua provincia. 

O Sr. Ribeiro de Andrada. Levanto-me Sr. Presidente, 
para rectificar uma opinião de um dos meus illustres col-
legas da Commissaõ, que julgo perigosa. Reconheço, 
que uma naçaõ tem o direito de adoptar o regimen, que 
lhe approuver, se tam pouco generosa for, que queira 
nivelar-se com a bruta e passiva animalidade, se quizer 
viver sob o poder absoluto pode-o fazer, façam-no. Mas 
que deva eu dar-lhe as cadêas, que estupidamente anhcda, 
que seja de minhas maõs, que receba o funesto presente 
da escravidão, que o dever me force a chegar-lhe aos lá
bios o copo da bebida mortífera, isto ninguém me persua
dirá. Se o Brazil quizer ser agora só, que o seja, <pias eu 
naõ serei seu conselheiro, nem concorrerei para o seu sui
cídio politico. Deixando isto de parte, naõ sei porque se 
ataca o artigo do projecto, e se ataca pelo lado, que elle 
apresenta menos vulnerável, qual he a unidade da Dele
gação. Esta unidade he o voto da maior parte do Brazil, 
e merece toda a attençaõ dos seus Representantes. Um 

VOL. XXIX N. 172. uo 
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nobre preopinante, accusando aos outros de sofismas.calo 
elle mesmo no que reprehende nos mais: tomou a vontade 
presumptiva pela vontade declarada. Quando naõ nos he 
conhecida a vontade do povo, presumimos em regra, que 
elle quer o que mais lhe convém ; mas este signal distine
tivo da vontade ignorada de uni povo desappaiece á vista 
de sua declaração. Entaõ pôde sueceder e de facto suc
cede, que elle queira o que lhe naõ convém. Um povo 
he a collecçaõ de homens, e para os homens regula a se
guinte sentença, " video meliora proboqtie, deteriora 
sequor;" pôde querer o seu mal, ninguém lho pôde de
fender. Outro argumento, por onde se atacou o artigo, 
funda-se n' uma confusão entre Governo e administração. 
Tanto convém aos administrados, que se repartam, e se 
dividam as repartiçoens.quanto ao numero dos administra
dos naõ quanto á diversidade das attribuiçoens, e policoto-
mia dos poderes, como he vantajosaa unidade e centraliza
ção do Governo. A administração, bem quenaõsêja senaõ 
o mesmo Governo, considera dona sua acçaõ local e de de
talhe, naõ he por isso justo confundilla com elle, sua ac
çaõ deve dividir-se em tantas partes, em quantas se con
sidera dividido o território, que se tem de administrar: 
ao Governo compete dirigir, ordenar, e inspeccionar; á 
administração obrar directamente, e melhor se obra, 
quanto menos âmbito tem o circulo da acçaõ, a direcçaõ 
porém será sempre desvairada, quando naõ partir de 
um só centro; da unidade do centro de acçaõ dimanaa 
unidade da ordem e principios, e por conseguinte o nexo 
e celeridade na execução, sem a qual naõ ha bom Governo. 
Quando se propõem no Brazil um só centro de poder ex
ecutivo delegado, naõ se lhe nega divisão de administra
çoens; antes, consultando-se o seu bem, naõ poderá ja 
mais haver duvida de crear-se tantas administraçoens, 
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quantas forem as províncias, e mesmo mais de uma, em 
cada provincia. Muitos podem ser os corpos adminis
trativos, mas uma só he mister que seja a alma, que os 
anime, uma só deve ser a delegação. Nada soffre o Pará 
eMaranhão por serem animadas por um só espirito, ad
ministraçoens particulares providencêam o mal de que 
receara. De nada servem as objecçoens do Illustre De
putado o Sr. Bispo do Pará, que por dizer de pcssagem 
naõ fez senaõ tropeçar em tudo que he geographia. Os 
Hollandezes hoje nada tem no continente da Amenea, as 
colônias de Essequibo, Demarary, e Berbice estaõ ce
didas à Inglaterra: o Brazil ja mais se chamou o paiz das 
Amazonas ; e quando se applica ao Pará esta denomina
ção, tem-se em vista a Guianna Portugueza, e as provin
cias do Rio-Negro e Solimoens, ambas além do Ama
zonas; mas o Pará, propriamente dicto, ja mais teve si
milhante nome. Poderá porem objectar-se-me, que o 
principio de unidade, que adopto, falha, delegando-se o 
poder executivonoBrazil, embora seja uma só delegação; 
mas he fácil a resposta: as relaçoens, em que se acha o 
Brazil para com Portugal, saõ singulares, e o exemplo 
tirado delles naõ he applicavel aos casos communs: a 
immensa distancia, em que o Brazil se acha do centro 
geral do Governo do Império Portuguez exige um corpo 
intermédio, cm que os raios de acçaõ, que ja por sua 
divergência estavam assas fracos, cotiverjam, e se con-
chegucm, e por sua reunião recobrem aja perdida força, 
e assim possam levar a actividade aos limites da Monar
chia. Ksta necessidade se uaõ dá rui alguma das provín
cias do Brazil, a respeito «le uni centro de acçaõ, bem 
collocada no dicto Reyno. Voto por tanto uma só dele
gação no Brazil, a que fiquem sugeitas todas as provin
cias do dicto Reyno. 

O Si. Miranda votava por que liuuvebs-cin duas delega* 
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çoens; e o Sr. Barreto Feio, que houvessem delegaçoens 
do Poder Executivo em todas as Provincias do Brazil, 
que dellas precisassem. O Sr. Borgez Carneiro era de 
opinião, que se estabelecessem duas ou três. 

O Snr. Presidente disse, que proporia á votação a 1.» 
parte do artigo até as palavras " daquelle Reyno," e que 
naõ passando offereceria aos votos todas as emendas, que 
dissessem respeito a uma só dellegaçaõ. 

Naõ sendo approvada a l.a parte, tal qual se achava, 
propoz a seguinte emenda. " á qual ficarão sugeitas as 
provincias daquelle Reyno, que a ley designar." Também 
naõ foi approvada. 

Offereceo entaõ a seguinte:" á qual ficarão sugeitas to
das as provincias, excepto as do Pará e Maranhão." Naõ 
foi approvada. Propoz entaõ a emenda do Sr. Guerreiro, 
que foi regeitada. 

Propoz entaõ se haveriam duas delegaçoens; e naõ foi 
approvado. Offereceo aos votos as emendas do Sr. Ca
mello Fortes e Borges Carneiro,e fôram ambas regeita-
das. A do Sr. Soares Franco nao teve lugar á votação, 
por ser prejudicada: igual sorte tiveram as do Sr. Peixo
to, Castro e Silva, e a do Sr. Miranda foi regeitada. 

Durante todo este processo se fizeram sobre a ordem 
muitas e muito differentes reílexoens, em conseqüência 
das quaes, perguntou o Sr. Presidente se havia lugar a 
votar-se novamente; offerecendoa proposição simples "de 
haver uma, duas, três, e assim successivamente, delegaço
ens, sem excepçaõ on declaração alguma," e resolvendo-
se que sim, se venceo, que houvesse uma. 

Occurrendo duvida sobre esta votação, propoz o Sr. 
Giraõ, que se fizesse nominalmente, e sendo apoiado 
assim se resolveo: entregou entaõ o Sr. Presidente aos 
votos para se decidir por "sim" ou "naõ" a seguinte pro
posição " Haverá no Reyno do Brazil uma só delegação 
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de poder executivo, a qual exerça os seus poderes em 
todas as provincias, que constituem aquelle Reyno." 
Venceo-se que naõ; por 77 votos contra 37. 

Propoz mais," Accaso haõ de haver algumas provín
cias, que fiquem dependendo immediatamente de Por
tugal, sejam quaes quer que forem as deputaçoens, que 
ge estabeleçam no Brazil?" Approvado. 

Propoz entaõ se se approvava a emenda da primeira 
parte do artigo da seguinte forma. " Haverá no Reyno 
do Brazil uma só delegação do Poder Executivo, poden
do alguma provincia ficar dependendo immediatamente 
de Portugal ?" Approvado. 

Approvon-se a 2.a parte do artigo até as palavras" do 
Reyno do Brazil," e na parte que pertence ao tracta
mento, que deve ter a Regência, ficou para a ley regula
mentar. O resto do artigo foi approvado. 

435". Sessaõ. 8 de Agosto. 

A ordem do dia foi sobre os Artigos Addicionaes á 
Constituição para o Reyno do Brazil, no Artigo 2. pelo 
qual se determina, que a Regência do Brazil seja com
posta de 7 membros escolhidos por El Rey, e três sub
stitutos. 

Oppoz-sc a isto o Sr. B. Carneiro; dizendo, que éra 
preciso combinar este com os artigos S. e 4. que naõ de 
viam ser Brazileiros todos os membrosdaquella Regência, 
e que a nomeação devia ser só espontânea d'El Rey; e 
que o muito, que se lhe podia conceder, éra que fossem 
metade Portuguezes da Europa, e metade de Portu
guezes do Brazil; e em fim que fossem 5 em vez de 7, 
que propunha a Commissaõ. 

O Sr. Vilella expoz os princípios iU Commissaõ em 
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propor, que os membros fossem eleitos pelo povo, para 

d'entre os eleitos escolher El Rey. 

Lêram-se os artigos 3. e 4. por serem correlativos ao 
2.° cuja doutrina, quanto a eleição pelo povo, foi oppos-
ta pelos Snrs. Sarmento, Caldeira, Camello Fortes, e 
Soares de Azevedo. O mesmo seguio em longo argumen
to o Sr. Macedo. Falláram depois os Snrs. Ribeiro de 
Andrade, e Fernandez Thomas. Posta a questão a votos 
se approvou da maneira seguinte: " A Regência será 
composta de 5 membros, os quaes seraõ nomeados por 
El Rey, ouvindo o Conselho de Estado." 

O artigo 5. julgou-se prejudicado. O 6. foi approva
do com uma emenda ; e com algumas alteraçoens os 
artigos 7., 8., 9 . ; e assim também o artigo 10. addicio-
nando-se que naõ poderá prover os postos da Armada 
Nacional. 

436." Sessaõ. 9 de Agosto. 

A ordem do dia éra o projecto sobre empréstimo, e 
por ordem das Cortes se achou presente o Ministro da 
Fazenda. O Ministro disse que, pelo seu calculo a di
vida publica montaria a 30 milhoens de cruzados. De
pois de mui longa discussão ficou approvado, o art. l.° 
desta forma, " Todo aquelle a quem a Naçaõ hedevedora 
desde 4 de Agosto de 1820, a 30 de Septembro do cor
rente anno, tem direito a um juro de 5 por 100 ao anno, 
a contar do 1.° de Outubro em diante. 

Adiou-se o art. 2 o ; regeitou-se o 3.° e approvou-se o 
4.°, e 5.°, e 6.°, regeitado o 7.° : approvou se também 
o 8°. 
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437*. Sessaõ. 10 de Agosto. 

A ordem do dia foi sobre o projecto da reforma dos 
Regulares. Leo-se o seguinte ofhcio .-

" Illustrissimoe Excellentissimo Senhor.—Achando-se 
determinado a favor do Sr. Infante D. Sebastião, quanto 
á posse, mas ainda naõ quanto à propriedade, a causa 
que pendia em Hespanha, a respeito da Casa do Infan-
tado, que lhe competia por direito de successaõ, como 
lilho do Sr. Infante D. Pedro Carlos; e sendo uma das 
cláusulas o dever S. A. achar-se em terras da Hespanha 
até o dia 20 do corrente; parecêo á Senhora Princeza 
D.Maria Thereza, Mãy, Tutora, e Administradora do 
Sr. Infante, o dever accompanhallo, havendo precidido 
o consentimento d'El Rey seu Augusto Pay e a certeza 
da parte deS. M. Catholica de ser a mesma Senhora con
siderada, como Infante de Hespanha; e contando S. A. R. 
principiar a sua jornada no dia 12 do corrente, manda 
S. M. fazello assim presente ao Soberano Congresso, o 
que rogo a Vossa Excellencia queira levar ao seu co
nhecimento. Deus guarde a Vossa Excellencia. Palácio 
de Queluz, em 9 de Agosto de 1822. Senhor Joaõ Bap
tista Felgueiras.—Felipe Ferreira de Aaraujo e Castro. 

438.a Sessaõ. 12 de Agosto. 

Segundo a ordem do dia se tractou da revisão da 
Constituição, lendo o Sr. Soares Azevedo o Projecto da 
Constituição, e se foram approvado os seus artigos. 
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439.a Sessaõ. 13 de Agosto. 

Continuou a Revisão da Constituição, com a leitura 
dos artigos do projecto. 

440.» Sessaõ. 14 de Agosto. 

A ordem do dia foi a mesma das sessoens precedentes. 

441.* Sessuõ. 15 de Agosto. 

Continuou a revisão da Constituição, com a leitura de 
seus artigos, que se fôram approvando suecessivamente. 

442.* Sessaõ. 17 de Agosto. 

Ordem do dia—Revisão da Constituição. Leo-se um 
officio da Juncta de Governo Provisório do Para, em 
que renova os seus protestos de obediência ás Cortes 
de Lisboa. 

Leo-se um officio do Governo da Provincia das Ala
goas, de 6 de Março e outro de 2 de Junho, em que 
participa, que a Provincia esta em socego; naõ grassando 
ali os choques internos, que tem havido, pelas provin
cias internas do continente Brazilico, que o Governo e 
seus honrados habitantes estaõ empenhados a sustentar 
espantosamente sua firmeza de character, honra e fide
lidade ás leys, e Soberania Nacional, ainda que hajam 
espíritos descontentes ou perversos, que interna mas 
oeceultamente tendam a deslumbrar o brilhantismo da 
incomparavel distineçaõ da Provincia das Algoas; com 
tudo o edificio da sua segurança esta fundado em bazes 
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tam inexpugnáveis, que parece digno de affiançar-se, que 
tudo será chimerico em comparação do espirito publico, 
e das providencias dadas. No outro dà conta de haver 
recebido os decretos de 3o de Janeiro, e 16 de Fevereiro 
do presente anno, cujas copias remette junctas, e os 
quaes foram mandados executar pelo Principe Real, que 
no primeiro dt-termina, que todo o individuo, que quizer 
assentar praça voluntariamente, servirá somente 3 annos; 
que no segundo convoca a formação de um Conselho de 
Estado, composto de Procuradores Geraes de todas as 
provincias do Brazil. para ser installado na cidade do 
Rio-de-Janeiro, que a Juncta naõ tam mandado cumpril-
los, por naõ serem ordenados pelas Cortes, e como nada 
tem uotado no espirito publico, espera que o Soberano 
Congresso decida o que deve practicar. 

443*. Sessaõ. 19 de Agosto. 

Ordem da dia, revisão da Constituição. 

444-» Sessaõ. 26 de Julho. 

Ordem do dia, revisão da Constituição* 
Discutio-se o parecer da Commissaõ Diplomática, 

sobre os negócios de Monte-Video, em que a mesma pro
põem os seguintes quesitos para se decidirem pelo So
berano Congresso. Io . Se se deve fazer evacuar daquella 
provincia a Divisão de Voluntários Reaes d' El Rey, que 
forma parte da guarniçaõ Portugueza. 2.' Se se deve con
siderar como legitimo o acto de encorporaçaõ daquella 
provincia, ao Reyno Unido de Portugal Brazil e Al
garves. 

VOL XXIX. N.° 172. xx 
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O Sr. Basto deliberou sobre a questão, em longo dis
curso, increpando o Ministro por instar na medida da 
evacuação do Monte Video contra a qual ja o Congresso 
tinha solemnemente decidido, o que lhe fazia desconfiar 
das intençoens do Ministio; que a pezar da resolução 
das Cortes mandara fazer aquella evacuação, e que se 
expedio essas ordens antes da deliberação do Congresso, 
o Ministro delinquíra, occultando esta circumstancia tam 
ponderosa, e enganando a representação nacional; e se 
foi expedida depois da resolução do Congresso, ainda 
mais delinquíra, que desejava que tal noticia naõ fosse 
exacta, mas que a sêllo éra indispensável fazer effectiva 
a responsabilidade; e por tanto requeria, antes de tudo, 
que se mandassem pedir esclarecimentos ao Governo. 
Combateo depois o projecto da Commissaõ; mas adiou-
se a questão por ser dada a hora da prorogaçaõ. 

445. Sessaõ. 21 de Agosto. 

Leo-se um officio do Ministro do Reyno» em que expõ
em, que sendo uso entre as duas Cortes de Portugal e 
Hespanha condecorarem-se reciprocamente S. S. M. M. 
Fidelissima e Catholica com as respectivas Ordens Mi
litares e desejando S. M. o Snr. D. Joaõ VI. manter as 
relaçoens de amizade e boa intelligencia, que felizmente 
subsistem entre esta e aquella Naçaõ, e tendo determi
nado enviar agora a S. M. Catholica, Principe da Hespa
nha, e Marquez de Caballero Mordomo de Semana, as in
sígnias das Ordens Militares da Torre e Espada, e Con
ceição, as quês devem custar a quantia de 1:372.800, 
S. M. ordena, que elle Ministro o communique ao So-
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berano Congresso, a fim de authorizar esta despeza. Pas
sou á Commissaõ de Fazenda. 

A ordem do dia foi a reviçaõ da Constituição. 

44(1». Sessaõ. 22 de Agosto. 

Mandou-se cumprir a seguinte indicação, que lêo por 
urgente o Sr. Ferreira Borges. "Requeiro, que o Mi
nistro Secretario de Estado dos Negócios Estrangeiros, 
Silvestre Pinheiro Ferreira, declare, qual foi a ordem 
das Cortes, pela qual, servindo de Presidente do The
souro Publico Nacional, em 22 de Septembro de 1821, 
expedio em nome d'El Rey a portaria dessa data, orde
nando, que os Encarregados da Fazenda em Londres 
entregassem ao Ministro de S. M. juncto da referida 
Corte de Londres o saldo existente proveniente da Ad
ministração, que diz lhe fora commettida pelo mesmo 
Ministro. E outro sim de que Thesouro Publico entende 
fallar a Segunda Parte de mesma Portaria." 

Segundo a ordem do dia continuou a revisão da Cons
tituição; e sobre o artigo S8 propoz o Sr. Xavier Mon
teiro, que se fizesse esta declaração: " Esta maneira 
porem de formar a Deputaçaõ Permanente, só terá lugar 
cm quanto as provincias Utramarinas se conservarem na 
sua totalidade, fazendo parte do Reyno Unido, e volun
tária e pacificamente obedecerem ás leys." 

O Snr. Villella oppoz-se ao additamento pelo suppôr 
parcial. Sustentaram porem o mesmo additamento os 
Snrs. Soares Franco, Giraõ, Moura, e Guerreiro. 

Este ultimo disse, que se naõ podia duvidar, que existe 
uma temível facçaõ, que intenta estabelecer a Sede do 
Governo Executivo no Brazil, porem que isto ja mais 
o conseguirá; porque está intimamente convencido, que 
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naõ existe um so Portuguez, que em vez do benéfico, 
doce, e paternal Governo do Sr. D. Joaõ VI. nosso Au
gusto Rey, quizesse antes o de um filho rebelde (Rebelde, 
rebelde, rebelde exclamaram em tom affirmitivo e 
simultaneamente muitos Snrs. Deputados). Depois pro
poz differente ennunciaçaõ ao additamento mas no mesmo 
sentid o. 

O Sr. Castello Branco Manuel, apoiando isto, disse mais, 
que éra anomalia, que no Soberano Congresso se achassem 
legislando Deputados, que representam provincias, que 
estaõ em dissidência com o actual Governo, e que fos
sem primeiro estas excluídas, e que depois se resolvesse, 
que a Deputaçaõ Permanente seria composta de Repre
sentantes das provincias, que se conservassem unidas, e 
proporcionalmente a estas quanto ao seu numero. 

O Sr* Ribeiro de Andrada disse, que o additamento se 
podia olhar por dous lados; por um, sendo geral a sua de
terminação, podia reputar-se justo; por outro porém naõ: 
discorreo debaixo destes pontos de vista: apoiou as ideas 
do illustre preopinante, que o precedeo: mas accrescen-
tou, que éra necessário, que fossem mais geraes, para o 
que passava a escrever outra itidicaçaõ, que mandaria 
para a Meza: notou que podiia asseverar, que eram ver
dadeiros os decretos, e formula do juramento, de que 
fallara o Sr. Guerreiro, os^uaes além de virem nos Perió
dicos, os tinha na maõ legaes, naõ porque recebesse car
tas ; porque ja lhe naõ escrevem, depois que ao Brazil 
chegou o parecer da Commissaõ que elleasignou: mas 
porque lhe fôram confiados; que naõ padece duvida o ter 
o Principe Real mandado covocar Cortes ; e que até sa
bia quem eram 03 Deputados por Minas-Geraes; nomeou 
entaõ os seus nomes (um he o Desembargador Estevão 
Ribeiro de Rezende). Disse também quaes eram os 
novos Ministros, que chamou para as differentes reparti-
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roens, e terminou o discurso, produzindo differentes ra
zoens a favor de sua opinião. 

Replicou o Sr. Xavier Monteiro, e julgaudo-se ü ma
téria suficientemente discutida, resolveo-se, que ficassem 
addiadas todas as indicaçoens, para serem tractadas se
gundo a ordem da Assemblea. 

447.a Sessaõ. 23 de Agosto. 

Ordem do dia : additamento do Snr. Xavier Monteiro, 
sobre a Deputaçaõ Permanente. O Sr. B. Carneiro pro
poz que a emenda ficasse assim : " quando algumas pro
víncias do Reyno forem dissidentes, as Cortes poveraõ do 
modo, que acharem mais conforme." Approvado, salva a 
redacçaõ. 

Discutiram-se depois vários dos Artigos Addicionaes, 
sobre o Brazil. 

Parecer da Commissaõ Diplomática, nas Cortes de Por
tugal, sobre os Negócios de Monte-Video, appresenla-
da em 23 de Agosto de 1822. 

A* Commissaõ Diplomática foram presentes, sobre o 
negocio de Monte-Vedio, differentes officios do Ministros 
de S. M., acompanhando as participaçoens do General 
em Chefe Baraõ de Laguna, com os documentos annexos, 
assim como os papeis officiaes, remettidos directamente 
ao Congresso pelo Conselho Militar, formado illegalmeute 
cm 20 de Março de 1821, na Divisão de Voluntários 
Reaes, que formam uma parte do exercito de occupaçaõ, 
que guarnece aquella provincia. A Commissaõ julga do 
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seu dever expor ao conhecimento do Congresso um re
sumo do contheudo de todas estas participaçoens; a fim 
de que com conhecimento de causa possa o Soberano Con
gresso tomar uma decisaõ em matéria tam grave. 

Ja precedentemente, em conseqüência da ordem do 
Sobrerano Congressoj teve a Commissaõ a honra de apre
sentar o seu parecer, que tendo sido largamente debati
do nas sessoens de 30 de Abril e 2 de Maio deste anuo, 
foi regeitado, decidindo-se, que continuasse a occupa
çaõ desta provincia, na referida sessaõ de 2 de Maio« 
Foi esta decisaõ quem obrigou o Ministro dos Negócios 
Estrangeiros a tornar a chamar a attençaõ do Soberano 
Congresso sobre este assumpto, em seu officio de 10 de 
Julho passado, pedindo decisaõ sobre o modo, porque 
se podia providenciar ás despezas da occupaçaõ na hy
pothese da sua continuação por aquelle Exercito, e sobre 
tudo pela Divisão dos Voluntários Reaes, que por um 
lance de desesperaçaõ, preparado pela mais dissoluta 
disciplina, havia obrigado o seu General, Baraõ da La
guna a lançar uma contribuição de um milhaõ de cruza
dos, por forma de empréstimo forçado, aquelles desgraça
dos povos, observando, que os vencimentos escandalosa
mente exorbitantes daquelle General, e do seu numeroso 
Estado-maior, naõ só tem esgotado o Banco do Brazil, 
mas tem causado aquella desditosa provincia um vexame 
o mais insuportável. 

Outro quesito do Ministro versa sobre o acto da uniaõ 
da Provincia Cisplatina, celebrado em 31 de Julho de 
1821, com as condiçoensn elle propostas, e aceitas pelo 
General Baraõ de Laguna, em 2 de Maio seguinte. 

Pelos documentos remettidos directamente ao Con
gresso, pelo chamado Conselho Militar, e pelos officios 
do BaraÕ de Laguna, de 30 de Janeiro, communicados 
pelo Ministro da Fazenda, he constante que no dia 20 de 
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Março de 1821, quando se procedêo â proclamaçaõ da 
Constituição, que as Cortes reunidas em Lisboa fizessem 
para o Reyno de Portugal Brazil e Algarves, o Coronel 
Cândido Pimentel, e os 18 officiaes, com que este official 
superior se tinha entendido, para darem este impulsos, 
sem terem communicado o seu projecto ao seu General, 
exigiram em nome da tropa, que se formasse um Con
selho Militar, de que seria presidente o General em 
Chefe, composto de representantes de cada corpo," para 
minorar a sua responsabilidade, e o coadjuvar nos one
rosos trabalhos do Governo, e direcçaõ da mesma Divi
são." (Saõ os próprios teimos do acto, assignado pelos 19 
officiaes.) Estes representantes saõ nomeados por eleito
res, em cada corpo, pela forma seguinte: 

O Estado-maior, de cada corpo, 1 Eleitor. O pequeno 
Estado-maior, 1 Eleitor. Os officiaes de patente década 
companhia, 1 Eleitor. Os Primeiros e 2.°» Sargentos e 
funiel 1 Eleitor. Os Cabos e anspeçadas, 1 Eleitor. Os 
Soldados de cada companhia, 2 Eleitores. Os tambores, 
1 Eleitor. 

0 General em Chefe teve a debilidade de approvarésta 
monstruosa pretençaõ, o Conselho foi installado no mes
mo dia, e continuou em suas funcçoens. Neste Conselho 
decidio-se tudo á pluralidade de votos, fazendo-se actas 
com a formalidade das assembléas legislativas. 

Este estranho arbítrio, em lugar de obviar o mal, ser
vio a augmentallo. A disciplina militar, fructo do tem
po e da firmeza, perde-se em uma hora de fraqueza da 
authoridade. 

Desde entaõ o General em Chefe devêo considerar-se 
com a authoridade precária e vacilante, em quanto a 
promovesse ao alvedrio de seus subordinados. O 2.° 
•"Pgimento de infanteria insurgio-se em Outubro, e o 1.» 
em 3o Janeiro do anno passado, forçando os seus officiaes 
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a seguillos, para irem exigir do seu General o pagamento 
de soldos atrazados, e foi esta circumstancia que obrigou 
o Baraõ de Laguna a lançar a contribuição á Provincia, 
de que tracta o officio do Ministro. 

Naõ parou aqui a desordem : quando se mandou proce
der a uma nova eleição de representantes, do Conselho 
Militar, com o pretexto de naõ estarem os soldados con
tentes com os representantes, que entaõ tinham, o 1,° 
batalhão de caçadores recusou proceder a esta eleição, 
alegando, que similhante Conselho éra contra as leys 
militares. Consta das actas aqui annexas, que esta re
pulsa produzira grandes discussoens no Conselho,entre o 
Coronel Claudino Pimentel, e o Capitão representativo 
do I , c Batalhão Francisco Xavier da Cunha, nas quaes 
foi vencido em votos o General em Chefe, decidindo-se, 
que se desse ordem positiva ao 1.» batalhão de caçadores, 
de elegar representantes, ficando excluído de poder ser 
eleito o mencionado Capitão Francisco Xavier da Cunha, 
contra o qual o Coronel Claudino Pimentel pede ao Con
gresso um castigo exemplar. 

O batalhão de caçadores por votos unanimes de todos 
os eleitores, reunidos no Io de Abril, e dias seguintes 
deste anno, tomou o partido naõ só de resistir a esta or
dem; mas de declarar, que em confirmidade das leys 
militares estava prompto a prestar em tudo obediência 
ao seu General; mas que naõ cumpriria nenhnma ordem, 
que trouxesse a formula usada depois da creaçaõ do 
Conselho militar, a saber; •' O General em Conselho 
Militar, ordena, &c." Estas saõ as ultimas noticias, que 
tem a Commissaõ, que provam a existência da mais 
completa indisciplina, a qual se augmenta por aquelles 
mesmos actos, porque se pretende restaurar a sua conser
vação, quando uma vez se desconheceo em um só ponto 
a subordinação, 
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O exercito de occupaçaõ, segundo os documentos re-
mtetido9 pelo Ministro da Fazenda, custa mensalmente 
78:0.í3.903 reis, naõ entrando neste calculo a despeza 
do fardamento, e como o Banco do Rio-de-Janeiro só 
fornece 50 contos em letras, que soffrem uma perda, e as 
rendas da Provincia naõ passem de 26 contos mensaes, 
termo médio, resta um déficit mensal de 6:053.903 reis. 
Alem disto ha a pagar em 10 mezes, segundo o ajuste, 
153.700 pezos, que se pediram aos habitantes, para paga
mento da divida atrazada, havendo também a pagar-se a 
divida de 32 mezes de prets e soldos á Divisão do Uru
guay, cuja importância naõ vem calculada. 

Este Estado de cousas he tal, que até o próprio Baraõ 
de Laguna, em um de seus officios, convém, que he forço
so diminuir o numero das tropas. Este numero, segundo 
um mappa remettido ás Cortes pelo Ministro da Guerra 
em 26 de Março deste anno, he ainda de 8.129 homens, 
e 3.703 cavallos. em cujo numero entra a Divisão de Vo
luntários Reaes, por 3.678 homens, e 1.102 cavallos, com 
um Estado-maior de 35 officiaes, e 61 cavallos, de ma
neira que, removida a Divisão de Voluntários Reaes, 
ainda fica uma força de 4.416 homens, e 2.58S caval
los. 

Para esclarecer o Congresso sobre a legalidade do acto 
de uniaõ, e sobre as condiçoens deste acto, tornou o mes
mo Ministro dos Negócios Estrangeiros a informar por 
seu officio de 31 de Julho passado, remettendo um of
ficio do Baraõ da Laguna, em data de 10 de Janeiro, 
com a integra das actas do Congressso Cisplatino, que 
votou este acto de Uniaõ. As reflexoens do Ministro 
põem esta matéria em tal clareza, quea Commissaõ julga 
conveniente ler a integra deste officio (Leo-se o of
ficio,) 
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A Commissaõ accrescenta, que o Barão de Laguna 
convém naõ se ter cingido ás instrucçoens dadas para 
este fim, pelo Ministro de S. M., datadas no Rio-de- Ja
neiro em 16 de Abril de 1821, ao mesmo tempo que al
lega a impossibilidade de as executar. Talvez deva a 
Commissaõ observar, que a primeira irregularidade nasce 
do nosso Ministro, pelo facto das próprias instrucçoens 
de 16 de Abril, quando naõ tinha direito de mandar con
vocar um congresso na ProvinciaCisplatina, que occupa-
vamos accidentalmente, e menos propalar a hypothese 
da sua reunião com a Monarchia Portugueza, como uma 
condição para continuar a occupaçaõ, pondo assim aquel
les povos debaixo da espada de Damoeles, pelo perigo 
em que se consideravam, privados da protecçaõ de nossas 
tropas. 

Tendo o BaraÕ de Laguna tomando o arbítrio de naõ 
fazer uso das instrucçoens do Governo, ás quaes unica
mente se devia cingir, adoptou, com o dictamen de pes
soas intruidas da Provincia, outra baze, calculando um 
deputado ao Congresso por cada 2.000 almas, porem 
contrariando, segundo expõem pela difficuldade de re
unir em pontos dados uma povoaçaõ nômada e errante de 
pastores, como saõ pela maior parte os habitantes Cispla-
tinos, commette um fatal erro, qual foi o de lançar maõ 
dos Alcaldes e Syndicos dos Cabildos, os quaes, sendo 
unicamente destinados para cuidar da parte administra
tiva, nenhum poder tinham de seus constituintes para 
tractar e menos decidir da sorte politica da Provincia, 
a qual pela maior parte ignorava, que se tractava no 
Congresso de tam importante assumpto. Alem de que o 
Baraõ de Laguna convém no seu officio de 10 de Janeiro, 
que se servio da influencia, que tinha sobre os err prega
dos públicos, necessariamente dependentes do Governo, 
para inclinar seus votos em favor da reunião á Monar-
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chia, quando confesssa em próprios termos o seguinte: 
«' sempre tive razoens terminantes para saber de officio, 
e próprio conhecimento, que a acquisiçaõ desta Provin
cia convinha aos interesses da Naçaõ. 

Se das irregularidades inseparáveis da convocação e da 
composição dos Deputados do Congresso Cisplatino, pas
sarmos ao exame das condiçoens, com que foi votada a 
uniaõ, acharemos a maior parte inadmissível, em um sys
tema constitucional, como aquelle que nos rege; taes saõ, 
entre outras, a 1.», a 5.», e a 15.». 

Pela 1.» se exige, que aquella provincia será consider 
rada como um Estado diverso dos mais do Reyno Uni
do, debaixo do nome de Estado Cisplatino. A 5.» diz, 
"Conservar-se-haõ e guardarão todos os privilégios, izen
çoens, foros, custumes, titulos, preeminencias e preroga-
tivas, que gozem por foro e direito todas as povoaçoens, 
todas as authoridades constituídas, todas as familias, e 
todos os indivíduos da provincia." A 15.» diz;" Naõ te
raõ lugar no paiz as reformas, que se estabelecerem para 
a Europa sobre Religiosos e ordens monachaes, pelo 
motivo do pequeno numero delles, e a necessidade de 
Ministros." 

Por naõ cançar o Congresso transcrevendo todas as 
condiçoens votadas para a uniaõ: a Commissaõ se limita 
a observar, que o espirito dellas tende a conservar esta 
provincia como um paiz tam diverso daquelle a que diz 
»e quer unir, que até exige se lhe conceda um laço par
ticular, diflerente daquelle que usam os Portuguezes, e 
foi este um dos pontos mais ventilados. 

Naõ apparece prova de adhesaõ subsequente dos povos 
i este acto, antes o Baraõ de Laguna confessa estarem os 
habitantes divididos em partidos, querendo sim as pes-
s°as mais instruídas e conspicuas a uniaõ a Portugal; 
mas que outras se inclinavam, ja para formarem um Es-
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tado independente, ja para se unirem á provincia de 
Buenos-Ayres, ja á de Entre ambos os Rios; liavendo-se 
propalado opposiçaõ ao acto de uniaõ com Portugal, 
depois delle celebrado, o que o Baraõ de Laguna altri-
que, com fundamento, a intrigas de Buenos-Ayres, 
eterno inimigo de Monte-Vedio, cujo Governo teve mudo 
de ser informado das instruçoeus de 16 de Abril, no 
Rio-de-Janeiro, por meio de seu Agente naquella Corte, 
muito antes dellas chegarem ao Baraõ, a quem eram di
rigidas. 

Depois destas reílexoens julga a Commissaõ, que esta 
matéria, por sua essência e circumstancias se pôde redu
zira aos dous pontos seguintes:— 

1.° Se o nosso exercito de occupaçaõ deve em todo ou 
pelo menos em parte evacuar Monte Vedio. 2.° Se se deve 
reconhecer válido e legal o acto de uniaõ, celebrado em 
31 de Julho de I82J, e se convém á Naçaõ Portugueza 
aceitar esta uniaõ, debaixo das 21 condiçoens, pro
postas no mesmo acto, e aceitas pelo Baraõ de Laguna 
em 2 de Agosto do mesmo anno ? 

Quanto ao 1.° ponto, istohe a evacuação total da Banda 
Oriental ou Cisplatino, teria a Commissaõ novos motivos 
expendidos neste relatório, para persistir nas conclusoens 
do seu parecer de 3 de Abril; porém tendo este sido 
regeitado na sessaõ de 2 de Maio passado, a Commissaõ 
he de parecer, que vista a intolerável insubordinação 
da tropa, e o estranho quebrantamento da disciplina, 
fique o Governo authorizado a remover de Monte-Vedio 
a Divisão de Voluntários Reaes, e o Estado-maior do 
Exercito, dispondo destas tropas como entender ser útil 
e honroso a bem do serviço publico, usando de toda a 
sua authoridade para restaurar a disciplina e subordi
nação ,em cujo cumprimento se haviam distinguido ou-
trora na Europa os indivíduos, que fazem parte do 1.° e 
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2.o regimentos de Infanteria, do 1.» de Cavallaria e do 
l.o e 7.° batalhoers de caçadores, e do corpo de artilheria, 
que compõem a sobredicta Divisão de Voluntários 
Reaes. 

Quanto ao 2.° ponto, isto he, se se deve reconhecer 
legal o acto da uniaõ, e aceitar-se com as condiçoens 
nelle especificadas, a commissaõ he de parecer, que naõ 
tendo este acto o character de legalidade na sua forma e 
essência, como fica expendido, pelo methodo arbitrário, 
que o Baraõ de Laguna substituio ás instrucçoens, para 
a eleição dos Deputados, que elles mesmos se reconhe
çam naõ serem os legitimos representantes dos povos, 
por naõ ter constado a adhesaõ subsequente destes ao 
acto de uniaõ, e ultimamente por serem algumas das con
diçoens inadmissíveis, e incompatíveis com o systema 
constitucional, naõ se deve por ora aceitar este acto de 
uniaõ, tudo debaixo da reserva de nossos antigos direitos 
tobre aquella provincia, que devem considerar-se illiba-
dos e in statu quo, como antes da occupaçaõ, sem que 
por isso a nacaõ Portugueza entenda querer prevaler-se da 
occupaçaõ da mesma província por nossas tropas, paraof-
fender os direitos da naçaõ Hespanhola, renovando a este 
respeito as declaraçoens de bôa fé feitas no decurso das 
negociaçoens. Salla dos Cortes em 17 de Agosto de 182*2. 
(Assignados) Manuel Gonçalvez de Miranda; Manuel Ig
nacio Martins Pamplona. Jozé Maria Xavier de Araújo. 
Francisco Xavier Monteiro. Manuel Fernandez Thomaz. 
H. I. Braamcamp do Sobral. 

Cessaõ Extraordinária de 23 de Agosto. 

O Snr. Presidente fez uma breve exposição do Parecer 
da Conimissaõ sobre os negócios de Monte-Vedio. 

O Sr. Pamplona discorreo sobre o principio de que se 
d* sse ao Governo o que elle ja tem, isto he a authoridade 
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de dispor da força armada, e que naõ tornasse a mandar 
ao Congresso cousa desta natureza, pois isso éra da compe
tência do Executivo. 

Fallou depois o Sr. Ribeiro d'Andrada, e dahi o Sr. 
Bareto Feio, que chamou ao Conseiho Militar de Offi
ciaes, que se creou a si mesmo em Monte-Vedio, e 
que ordena ao General o que elle deve fazer, um monstro 
nunca visto, e por isso votava, que se empregassem se
paradamente cada um daquelles corpos em differentes 
pontos da America, ou se mandassem recolher a Portu
gal. 

O Sr. B. Caneiro disse, que a questão éra só, se se devia 
authorizar o Governo a dispor daquella tropa, affirmando 
que o mesmo Governo o podia fazer, e que assim devia 
obrar, empregando aquellas tropas em suffocar as fac-
çoens do Brazil. 

O Sr. Castello Branco Manuel sustentou a primeira 
parte do parecer da Commissaõ, e depois apoiou também 
a segunda. 

O Sr. Pinheiro Fernandes, concordava em que voltasse 
a Divisão dos Voluntários Reaes para a Europa: mas 
quanto ao segundo ponto, sustentou, que se naõ podia de
clarar illegal a uniaõ de Monte Vedio ao Brazil; e concluio 
dizendo. " Sobre um ponto principalmente desejaria 
chamar a attençaõ do Congersso, e vem a ser, que no caso 
de se decidir, pela annulaçaõ do acto de encorporaçaõ, 
naõ se dê um passo precipitado, sem precederem arranjos 
relativos á linha de fronteira; porque seria a maior indig
nidade e cousa inaudita e espantosa, que as tropas Por
tuguezas, sobre o deixarem o Brazil exposto por aquelle 
lado, depois de levarem ali a paz e a segurança, â custa 
de tantas vidas e cabedaes, vagassem pelo centro da cam
panha á mercê, que Monte-Vedio lhes agssignasse os 
pontos e os limites, que deveriam occupar e guarnecer." 
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O Sr. Moura éra de opinião, que se mandasse retirar 
a Divisão de Monte Vedio, naõ só pelos motivos que dá 
a Commissaõ, (que saõ l.° despeza daquella tropa; 2.0 a 
indisciplina da tropa) mas porque éra preciso empregar 
essa tropa, em outros pontos da Monarchia; isto he na 
parte do Brazil, que naõ obedecer ás Cortes; por tanto 
que se naõ authorizasse o Governo, mas que se decla
rasse authorizado para empregar essa tropa onde melhor 
conviesse. Quanto ao acto de incorporação de Monte 
Vedio ao Brazil, julgava que éra nullo. 

O Snr. Ribeiro de Andrada disse, que colligia do que 
tinham dicto alguns Snrs. Deputados, que o precederam, 
que éra necessário declarar guerra ao Brazil, levar lá o 
fogo, e as bayonetas, e lançar-lhe denovo pezados feros 
ferros!.. . . Exclamou : embora se declare ás guerra pro
vincias dissidentes... .declare-se-lhe a guerra com fran
queza... . rasgue-se o véo de uma vez; corra o sangue de 
irmaõs contra irmaõs; mas primeiro mandem-nos em
bora deste lugar; naõ he justo que estejamos aqui sen
tados, despeçam-nos, mas naõ nos insultem: declare-se 
a guerra, o Brazil naõ tornará jamais a ser escravo, como 
por tanto tempo o foi. 

O Sr. Miranda discorreo largamente, accusando de 
motivos ambiciosos a Corte do Rio-de-Janeiro, quando 
em outro tempo meditou a occupaçaõ de Monte Vedio, 
e censurou acremente o comportamento do Baraõ de 
Laguna, concluindo seu longo discurso dizendo, que se 
explicaria mais em sessaõ serreta. 

Resolveo-se a final, que a segunda parte do parecer 
ficasse adiada: e a primeira foi approvada, na forma em 
quea Commissaõ a propõem, salva a emenda de subs
tituir á palavrayiowe a palavra está. 

AAS.-Sessaõ. 26 de Agosto. 
Lêram-se dous officios do Principe Real datados de 19 
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de Junho,e22 de Junho, mandãram-se impriniir-e remetter 
á Commissaõ dos negócios políticos do Brazil. Leram-
se também officios do Brigadeiro Madeira, datados de 7 
e 9 de Julho, protesta sua intenção de conservar a Bahia 
e participa a installaçaõ de uma Juncta chamada Con
ciliatória, que os facciosos crearam na Cachoeira e Re
côncavo. 

A ordem do dia foi sobre os aditamentos â Consti
tuição; e se approvou um, proposto pelo Sr. Xavier 
Monteiro; " Se alguma Provincia do Reyno Unido vier 
a perder o direito de ser representada, as Cortes poveraõ 
sobre o modo, por que neste caso se deve formar o Con
selho de Estado." Mas resolveo-se também, que o Con
selho de Estado nunca possa ter mais de 13 membros, 
nem menos de 8. 

Passou á Commissaõ de Constituição uma indicação 
do Snr. Ribeiro de Andrada e outros Snrs. Deputados 
Brazileiros, que requerem se declarem nullas as repre-
sentaçoeus das Provincias, que se tem sugeitado ao Go
verno do Principe Regente 

449.a Sessaõ. 27 de Agosto. 

Leo-se nesta sessaõ o programa para a composição do 
Código Civil, que foi approvado. Depois se passou ao 
projecto da reforma dos regulares. 

Appresentou-se um parecer da Commissaõ de Consti
tuição relativamente a unia indicação, em que se pro
põem, que os Deputados das provincias dissidentes do 
Brazil devem vacar os seus assentos no Soberano Con
gresso: julga a Commissaõ, que somente pôde ter lugar, 
quando os povos daquellas provincias tenham mandado 
os seus representantes para outro Congresso. Ficou 
adiado. 
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450-a Sessaõ. 28 de Agosto. 

A ordem do dia foi o projecto da reforma dos Re

gulares. 

451.* Sessão. 29 de Agosto. 

A ordem do dia foi a Reforma dos Regulares. Trac
tou-se do parecer da Commissaõ, sobre a indicação do 
Sr. Ribeiro de Andrada, na sessaõ 448, mas ficou adiado. 
0 parecer he o seguinte: 

" A Commissaõ de Constituição U-o a indicação de al
guns Snrs. Deputados de S. Paulo, na qual, expressando, 
que as provincias de Minas, S.Paulo, Rio-de-Janeiro e 
outras estaõ em dissidência com Portugal, pedem se de
clarem nullas as representaçoens das dietas Provincias. 
As Commissoens do Congresso sempre tem entendido, 
que lia Governos de Provincias dissidentes e rebeldes; 
mas nunca disseram nem entenderam, que se extendes-
sem essas qualificaçoens âs mesmas Piovincias: sendo 
isto assim, naõ se podem declarar nullas as represen
taçoens; porque estas referem-se aos povos c naõ aos 
Governos; assim saõ os Senhores Deputados do Brazil 
obrigados em conseqüência a naõ deixarem o Congresso; 
em quanto as suas Províncias naõ mostrarem por facto, 
que se querem separar do Congresso, nem o Congresso os 
pode separar de si. Y. como agora acontece, que de 
Portugal e do Rio-de-Janeiro tem ido ordens às diffe
rentes provincias, paia a covocaçaõ de diversas Cortes, 
entende a Commissaõ, que é*-ta he a occasiaõ mais op-
portuna, para os povos expressarem a sua vontade; e 

Voi.. XXIX N.272. zz 
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que se elles nomearem Deputados para as Cortes do 
Brazil, desligados ficam por esse facto os Senhores Depu
tados das provincias, que fizerem taes nomeaçoens, para 
continuarem a residir neste Congress o. Ia dos Coites, 
27 de Agosto de 1822. 

452.» Sessaõ. 30 de Agosto. 

Segundo a ordem do dia versou a discussão, sobre o 
parecer da Commissaõ, á cerca da indicação dos Snrs 
Deputados de S. Paulo. Abrio a discussão o Sr. Pereira 
do Carmo, examinando a primeira opinião, que combate 
o parecer da Commissaõ, segundo a qual os Deputados 
das provincias dissidentes do Brazil devem ser desde ja des
pedidos do Congresso, porque nem os povos reconhecem 
a Soberania das Coites constituintes de Portugal, nem 
os representantes desses povos querem continuar no exer
cicio de seu nobre cargo. Ao contrario a segunda opi
nião diz, que a despeito da vontadedos povos e de seus 
representantes devem estes exercer suas funcçoens até a 
derradeira sessaõ da presente Legislatura. Combateo 
estas opinioens, e sustentou o parecer da Commissaõ; 
e continuou dizendo. " Muito embora essas folhas enso
padas nofel da calumnia, que o partido assasino do Rio 
publica, para desgarrar a opinião dos povos, busquem 
pretexto para levar ao cabo seus damnados inten-
tos, da nossa parte está naõ lhes darmos motivos (A-
poiado appoiado.) Como esses alugados escriptores 
naõ dariam pulos de contentamento, se vissem expulos 
deste recinto os representantes, do Brazil? (Apoiado, 
apoiado) Com que soffreguidaõ naõ aproveitariam este 
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episódio do nosso drama politico, para encherem largas 
paginas de seus nifernaes diários?" Discorreo depois 
pelos escriptos publicados ao Brazil, de que citou pas
sagens, c concluio votando a favor do parecer da Com
missaõ. 

O Snr. Moura seguio o mesmo; e depois delle o Sr. 
B. Carneiro, cjue se queixou do Almirantado nomear para 
as expediçoens do Brazil officiaes, que saõaífectos e obri
gados ao Governo do Rio-de-Janeiro, e instou que se 
mandassem forças sufficientes para obrigar o Principe 
a voltar a Portugal. 

O Sr. Pessanha sustentou a opinião de que naõ appro
vava o parecer da Commissaõ, quando estabelecia como 
critério da rebelliaõ de Provincias a installaçaõ das Cor
tes nessas mesmas províncias dissidentes; porque esse 
mesmo acto podia ser o resultado de um partido, que as 
domina ; e que era melhor convidar os Deputados dessas 
provincias, para que emitissem a sua opinião sobre esses 
suecessos, para fazer sair do Congresso aquelles, cujos 
sentimentos estivessem em harmonia com os do partido 
predominante; e que nem no caso dessa exclusão se im
plicava reconhecimento de independência, masque fica
vam salvos os direitos da Naçaõ, para os fazer entrai 
pela força nos seus deveres. 

Falláram depois outros Snrs. Deputados, e em fim ap-
provou-sc o parecer da Commissaõ, com um aditamento 
do Sr. Margiochi,concebido nos termos seguintes: "Sem 
que por isso se entenda, que taes provincias se acham 
separadas." 

Começou a ultima rcvisaõ da Constituição, ficando ap-
provado.» os pnragraphos de I até 32. 
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Reflexoens sobre as novidades deste mez. 

R E Y N O U N I D O D E P O R T U G A L B R A Z I L E A L G A R V E S , 

Convoc çaõ do Parlamento Braziliense. 

Começamos este N.° pela portaria, expedida por ordem de S. 
A. R. o Principe Regente, em que se explicam os motivos e 
fins do decreto de 1G de Fevereiro deste anuo, pelo qual se creou, 
e mandou eleger pelo povo um Conselho d' Estado no Brazil. 

A Portaria he dirigida á Juncta Provisória de Governo de 
Pernambuco; porque esta recusou cumprir o Decreto; e nada 
ha mais próprio de um Principe Constitucional, do que simi
lhante explicação ; e nem élla podia ser concebida em termos 
mais moderados, conciliatórios ou argumentativos. 

Mas a Jnncta ainda assim se naõ dêo por convencida, e sup-
posto naõ posamos convir com ella, quanto ao argumento, com 
tudo reconhecemos, que tinha o direito de fazer taes represen
taçoens, segundo seu melhor entender ; do contrario, de nada 
serviriam essas corporaçoens populares; e tanto mais, quanto 
a Juncta, a pezar da opinião, que expuzéra, mandou consultai-
as Câmaras, para saber authenticamente qual éra a vontade dos 
povos da Provincia. 

Este comportamento, visto o modo de pensar da Juncta, éra 
prudente e acautelado; e com tudo merecêo a reprovação das 
Cortes em Lisboa, aonde houve quem dissesse, que tudo isto éra 
uma farça preparada pela mesma Juncta: juizo este temerário, 
naõ supportado pelos factos, e tendente a britar a gente de 
Pernambuco, e fazer que se decidissem pela medida, adoptada 
pelo Principe Regente, aquelles, que ainda poderiam hesitar. 

O Presidente da Juncta de Pernambuco argue, que a creaçaõ 
do Conselho d' Estado éra uma medida só pertencente ao Poder 
Legislativo : mas, entre outras cousas, que esse Conselho d' 
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Citado tinha a fazer, éra deliberar, se devia ou naõ haver no 
Brazil um Poder Legislativo; e sendo certo que as Cortes de 
Lisboa em tal nunca consentiriam, claro está que só no Brazil 
se podia tomar uma resolução a este respeito. 

Agora, se o Conselho de Estado tinha de dar ao Príncipe 
Regente o seu parecer, sobre haver ou naõ um Corpo Legisla
tivo no Brazil, sem o qual parecer o Principe se naõ podia re
solver a chamar Deputados para o Corpo Legislativo, por naõ 
taber authenticamente qual éra a vontade dos povos • fica o ar
gumento do Presidente de Pernambuco nos mesmos termos da 
questão metaphisica de qual existio primeiro, se o ovo se a 
gallinha; porque naõ ha gallinha, que naõ saísse d' um ovo, 
nem ovo que naõ viesse da gallinha. O principe resolveo a dif
ficuldade, e resolveo-a bem ; porque chamou um Conselho d' 
Estado eleito pelo povo ; para saber se esse povo queria ou naõ 
nm Corpo Legislativo no Brazil. Assim naõ ha neste decreto de 
10 de Fevereiro medida alguma legislativa, mas sim uma de 
mero expediente, e única, que se podia adoptar, nas circum
stancias actuaes. Agora se para o diante deve ou naõ haver um 
Conselho d'Estado, como deve ser composto, e quaes as suas 
attribuiçoens, isso mui bem está que seja obra de um Corpo Le
gislativo quando o houver. 

O outro argumento da Juncta de Pernambuco apenas vale o 
tempo de o mencionar; porque se estriba na esperança dos 
bens, que podiam resultar, do relatório que fez ás Cortes a Com-
missiaõ Especial sobre os negócios políticos do Brazil. Naõ 
precisava ser grande advinhador, para saber o que devia resultar 
de tal Relatório: attendêsse a Juncta de Pernambuco ao que lhe 
tem exposto os Periódicos do tempo, naõ ja nos raciocínios ou 
reflexoens de cada um, mas nos documentos officiaes dimarados 
das mesmas Cortes, e fácil seria prever o resultado. Mas em 
fim esse resultado agora faz ja inúteis essas profecias : o Rela
tório, em que a Juncta de Pernambuco fundava suas esperanças, 
foi regeitado pelas Cortes, e mandado fazer outro projecto, e o 
segundo apresentado ainda naõ satifcz, por serdemasiado libe-
f«l «o Brazil. 



366 Miscellanea. 

Mas naõ queremos parar aqui; porque os argumentos da Junc
ta de Pernambuco nos obrigam a ir mais longe. O Presidente 
da Juncta observa, que éra necessário, antes de se fazer um 
Conselho d' Estado no Brazil, e antes de se tractar de consti
tuir um Corpo Legislativo, revogar as procuraçoens dos Depu
tados, que o Brazil mandou ás Cortes de Portugal, e seguir 
outras formalidades de direito, que pudessem fazer mui regular 
todo este procedimento. 

Assim houvera de ser em casos ordinários ; mas no presente, 
extraordinário, o Brazil se veria queimado e assolado, antes 
que se revogassem as procuraçoens de seus Deputados, ou se 
executassem se quer metade das formalidades, que aquelle Presi
dente exigia. Prova disto he, a resolução das Cortes, para que 
os Deputados do Brazil fiquem detidos em Lisboa, e que sirvam 
na seguinte Legislatura, queiram ou naõ queiram os povos do 
Brazil; e o que sobre o mesmo Presidente de Pernambuco se 
disse nas Cortes, a pezar dessa moderação de desejos, que devia 
ser enforcado. 

Essas formalidades, que desejava a Juncta de Pernambuco, 
quando muito seriam admittidas no caso de argumentos legaes, 
ou pleitos em que ha o tempo preciso, e a protecçaõ necessária 
de um Governo, para a replica, tréplica, embargos, &c. mas 
quando se faz um armamento, em Lsiboa, para subjugar o Bra
zil, perder tempo em formalidades, e alegar com as réplicas e tré
plicas para se naõ preparar á defensa, he um excesso de boa fé, 
que apenas merece desculpa, em homens que aceitaram o Go-
veno Politico de tam importante provincia, como he a de Per
nambuco. 

O argumento mais especioso do Presidente da Juncta de Per
nambuco, he que dous Poderes Executivos destroem a unidade 
da Monarchia, e que o seu juramento em obedecer ao Executivo 
e Legislativo de Poitugal naõ pôde ser violado. Vamos por 
partes. 

Quanto ao destruir-se a uniaõ, pela existência de dous Exe
cutivos, o Presidente de Pernambuco lirou isto dos argumentos, 
que se produziram nas Cortes de Lisboa, para mostrar que o 
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Poder Executivo era indivizivel e indelegavel. Mas os mesmos, 
que tam estrenuamente sustentaram este principio, voltaram a 
casaca por tal maneira, que naõ só quizéram um Poder executi
vo no Brazil, mas dous, três ou tantos mais, quantas saõ as pro
vincias; e assim tractáram de menos cabo esses escrúpulos do 
Presidente de Pernambuco. 

Quanto ao Juramento. A mesma Juncta de Pernambuco de
cidio, que se ouvissem as Câmaras da Provincia, para saber 
authenticamente qual éra a vontade dos povos. t E por que de
cidio assim ? Porque salus reipublica: suprema lex esto. 
Logo se os povos mostraem que desejam um Corpo Legislativo 
DO Brazil, seja qual for o juramento da Juncta ou de seu Pre
sidente, essa vontade se ha de seguir ; do contrario seria i Ilusó
rio pedir a opinião dessas Câmaras. Donde se segue, que a 
questão ante a Juncta de Pernambuco naõ éra o juramento, que 
seus membros tinham prestado, mas qual éra a vontade do povo, 
e qual o expediente porque se podia salvar a naçaõ, conservando 
a integridade, e uniaõ do Brazil, para se poder defender contra 
seus inimigos, que procuravam annihilar o paiz, reduzindo-o 
de Reyno a Colônia. E isto que a Juncta será obrigada a fazer, 
quando as Câmaras lbe declararem que tal he sua vontade, po
dia mui bem ter executado a Juncta logo ao principio, quando 
tal resolução houvera sido de summa importância para a salva
ção de sua Pátria. 

Vejam os agora o resultado practico desses escrúpulos, e dessa 
hesitação de Pernambuco. Meros pontos de formalidade impe
dem que a Juncta obre de concerto com S. A. R. e entaõ dam 
tampo a seus inimigos em Lisboa, para preparar uma expedi
ção, que vai ter á Bahia, formar um ponto de apoio ali, e atacar 
Pernambuco, desprovido, e destituído da cooperação do Rio-
de-Janerio. 

t E quem commandará essa expedição contra Pernambuco? 
«SatA ja nomeado, e preparem-se os Pernambucanos, para con-
**oder com Rego, o seu antigo déspota, movido por todos os 
prejuizos dos Portuguezes contra os Brazilienses, estimulado 
P°r motivos de vingança contra Pernambuco, e desesperado de 
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recuperar sua fama passada, ou adquirir futura gloria; senaõ 
fazendo descarregar sobre Pernambuco tam pezada maõ de des
potismo, que justifique seus procedimentos passados, e faça 
com elles persuadir o mundo, de que todos os seus anteriores 
despotismos eram necessários, e que só um sceptro de ferio 
pôde conter em socego a Provincia de Pernambuco. 

Este quadro fatal, tam terrível aos Pernambucanos, e que 
resulta de sua hesitação, nada influirá nos futuros destinos do 
Brazil; porque estes marcham seu caminho, e ja naõ podem 
retrogradar: mas pezará sobre Pernambuco, com duplicado 
furor, e aquella Provincia, se naõ tomar as mais vigorosas medi
das de defensa, terá de soffrer males, que lhe custarão longos 
annos a remediar. 

Mas, no entanto que isto se passava em Pernambuco, S. A. 
R. o Principe Regente progredia em seus trabalhos a favor do 
Brazil; porque mandou installar o Conselho de Estado, com os 
Deputados, que tinha presentes; estes requerêram a Convoçaõ 
de ura Corpo Legislativo Constituente ; e o Principe ordenou a 
sua convocação, como se vê pelos documentos, que publicamos 
no nosso N. passado. 

De todo o Brazil só se acham as seguintes provincias discor
des. 1." A Bahia, pelo que respeita a capital; porque está as
soberbada por uma força Europea; posto que o resto da provin
cia naõ só esta decidido, contra a continuação da obediência ás 
Cortes de Lisboa, mas até ja creáram na villa da Cachoeira 
uma Juncta Prorisoria de Governo, a fim de servir de centro de 
uniaõ á Provincia; e a mesma Juncta, que está na cidade da Ba
hia tem declarado ao Principe Regente e ás Cortes de Lisboa, 
que a vontade dos povos da Provincia he unirem-se a S. A. R. 
como centro da uniaõ do Brazil. 

2." Pernambuco: que só deixou de acceder á uniaõ Brazilica, 
temporariamente, pelos escruplos do Presidente da Juncta, e 
em quanto se ouviam as Câmaras, cujas respostas sem a menor 
duvida seraõ pela mesma uniaõ Brazilica ; e a liçaõ, que Rego 
lhe vai dar, acabará de decidir á questão. 

3." Maranhão e Para, que, sendo governados nas duas cida-
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dades capitães, pelo partido dos negociantes Europeos, que ali 
residem, estaõ em directa opposiçaõ com os sentimentos dos 
naturaes do paiz, e só se sustentam, porque tem ainda alguma 
força Europea, que os apoia. 

Notaremos aqui de passagem, que o Bispo do Pará disse 
agora nas Cortes, que a vontade manifesta da sua provincia 
éra, que houvessem duas dellegaçoens do Poder Executivo no 
Brazil. Mas ha alguns mezes, quando foi moda nas Cortes o 
sustentar-se, que o Poder Executivo éra indelegavel e indivizi-
vel, disse este mesmo Bispo, que os povos da sua Provincia só 
queriam estar sugeitos ao Poder Executivo em Lisboa. 

Como isto éra uma asseveração de facto, e naõ argumento de 
lheoria, o Bispo do Para, asseverando em duas vezes duas cou
sas diversuas, em uma dellas nos naõ disse a verdade ; quizera-
nios pois, que nos dissesse, sua Excellencia Rverendiissima, 
qual das suas asseveraçoens naõ éra verdade. Em quanto naõ 
ouvimos a sua explicação inclinamos-nos a crer, que em ambas 
ai vezeR faltou a ella Sua Excellencia Reverendissima, e que o 
povo da provincia do Pará, naõ fatiando nos mascates daquelles 
portos de mar, nem querem duas delegaçoens do Poder Exe
cutivo no Brazil, nem serem desmembrados delle, ficando su
geitos a Lisboa ; e quando virmos prova do contrario, teremos 
grande prazer em retractar-nos de nossa opinião, e reparar a in
juria que nesse conceito fazemos, ao Excellentissimo e Reveren
dissimo Deputado. 

Tomando, porém, o Brazil na situação em que se acha, unido 
em uma só vontade, e com as três excepçoens, que, que pelo 
temos visto, saõ meramente temporárias, convém exaèninar, a 
medida proposta da convocação de um Parlamento Braziliense. 

A cidade do Rio-de-Janeiro naõ he o lugar mais próprio para 
«te ajunctamento dos Deputados do Brazil, mas na presente 
situação das cousas, nao ha outro melhor: o Parlamento decidirá 
depois aond» deve ser sua residência. 

Seja qual for o numero das Provincias, que mandem seus de
putados para a Assemblea Geral Constituinte do Brazil, essa 
Assemblea deve legislar somente para as Provincias, que a 
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compõem por seus Representantes; e quando tenham feito 
sua Constituição,deve ficar livre às demais províncias unirem-
se ou naõ ás que estiverem constituídas, sem que nisso se obre 

com a menor coacçaõ. 
Com erleito, no estado de dilaceraçaõ em que se acha a Mo

narchia Portugueza, naõ ha authoridade, que possa obrigar a 
essa uniaõ ; e, quando a houvesse indisputável, seria imprudente 
o tentallo ; porque a convicção, e naõ a força, he quem pôde 
fazer uma durável uniaõ das provincias do Brazil entre si, per-
suadindo-se os povos de que lhe convém e he da sua maior uti
lidade terem um centro Commum de Legislação e de Execução, 
para em corpo de naçaõ se fazerem respeitáveis no mundo. 

Se paixoens particulares,se consideraçoens erradas, se princípios 
falsos fizerem com que por agora algumas, provincias do Brazil 
se naõ queiram unir ao centro commum de Governo, que se lhe 
prepara ; o remédio para isto naõ he a força nem a violência, a 
convicção, a experiência, o tempo saõ os que devem remediar 
este mal. 

Outra cousa, porém, dizemos da coacçaõ externa, que al
gumas provincias possam soffrer; porque, nesse caso, será 
do dever das demais provincias ja colligadas soccorer aquellas, 
e auxiliallas com todas as forças, para expulsarem seus oppres-
sores. 

Pelo que respeita os primeiros trabalhos da Assemblea Cons
tituinte, somos de parecer, que, desligando-se de toda a 
outra consideração, deixando obrar o Executivo livremente, 
como está nas maõs de S. A. R. applique toda a sua attençaõ 
a formar a Constituição, por que se deve reger o Reyno do Bra
zil: entaõ pôr em movimento a inachina politica, fazer tomar 
posse de suas repartiçoens ás differentes authoridades, que a 
mesma Constituição estabelecer; dahi fazer a Portugal as pro
posiçoens, que julgar convenientes. 

No entanto S. A. R. teia de dirigir livremente as medidas do 
Executivo para a tranquillidade interna, e cuidar dos meios de 
defeza, contra irtvasoens externas. E em quanto o Governo de 
S. A. R. se conduzir com a prudência e actividade, que até 
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aqui tem mostrado, continuará a gozar da illimitada confiança 
dos povos, que agora possue, e que he essencial, para o bom 
desempenho das importantes funcçoens que tem a exercitar. 

A convocação do Parlamento Brazilizense, além de ser indis
pensável, para formar a Constituição daquelle Reyno, e pôr 
fim á iucerteza em que se acham os povos, sobre seu destino 
politico, trará com sigo outro incalculável bem ao Brazil, e tal 
qual nunca ali se vio, nem se poderia ver no passado Governo, 
nem éra de esperar da imperfeita representação, que se tentou 
faicr de Deputados do Brazil, nas Cortes de Portugal. 

Com este Parlamento se veraõ as provincias em communica
çaõ politica directa umas com outras, pof meio de seus repre
sentantes ; poderão expor, combinar e deliberar sobre suas mu
tuas precisoens e vantagens; adquirirão um character de nacio
nalidade, que por nenhum outro modo se poderia obter; e to
mando parte nas deliberaçoens sobre a causa publica, conhecerão 
a necessidade de sua uniaõ, sendo instruídas dos motivos das 
leys geraes, a que pelo bem commum saõ obrigadas a obedecer. 

Ja naõ será um Governador, que despoticamente commande 
uma província, e cujo fim primário seja desligar essa provín
cia de todas as mais; seraõ, pelo contrario, partes componen
tes de uma naçaõ, combinando medidas entre si, e todas dirigi
das ao bem commum ; em fim naõ seraõ colônias destacadas, 
sem outro objecto commum, que servir de engiandecer a metró
pole; seraõ, sim, provincias de uma mesma naçaõ, ligadas 
pira o bem de todas. 

Constituição do Brazil. 

Está em fim decidido, que o Brazil vai a ser um Estado So
berano Independente ; e estaõ convocados os Representantes do 
Povo, pma decidirem qual he a forma de Governo, que esse 
Povo quer ter. 

Escolhida a forma de Governo, e adoptada uma Constituição, 
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que a maioridade appróve, he do dever de todo o cidadão sub-
metter-se a ella de boa fé; porque sem isso se dissolveria a so
ciedade civil: mas em quanto se naô resulvea forma de Governo, 
he livre a cada individuo dar a sua opinião particular. 

Esta faculdade se deve tanto mais exercitar no Brazil, quanto 
a monstruosa Constituição de Portugal, que está concluída, e a 
que seus authores, com exemplar modéstia, chamam amais sa
bia de toda a Europa, pôde illudir alguns incautos Brazilienses, 
que, naõ conhecendo a Portugal, se poderão deixar hallucinar 
ou perverter, fascinados cora o exemplo daquella producçaõ, 
que sendo só obra de uns poucos enthusiasmados facciosos, se 
cobre com o honorífico de uma pátria, aonde nasceram os Cam
oens, os Ozorios, os Joaõs das Regras, os Ribeiros, os Pom-
baes, &r. 

Isto naõ he assim : os chefes da facçaõ dominante em Lisboa, 
que imitaram, na sua Constituição, muitos dos desvarios dos 
Hespanhoes, naõ se parecem mais com um daquelles illustres 
Portuguezes antigos, do que os presentes Napolitamos com os 
Romanos do século de Bruto ou Cataõ, e por isso he de summa 
importância precaver os Brazilienses, na formação de sua Cons
tituição, contra os erros, que em Portugal se tem adoptado. 

Por tanto, segundo o principio de que cada cidadão deve 
agora dar a sua opinião sobre a Constituição, que se ha de 
adoptar, aqui apresentamos o parecer de um individuo, em um 
esboço de Constituição para o Brazil. Outros a daraõ melhor, 
este devera soffrer emendas ou ser de todo regeitado, mas, no 
eutanto, cada um cumpre com seu dever, offerecendo o cabedal 
que tem. Diremos, porem, poucas palavras, sobre o esboço 
de Constituição para o Brazil, que vamos a ti anseie ver. 

Primeiramente, estabelece uma Monaichia: esta forma de 
Governo he tam conforme com a educação, modo de vida, re
ligião, e custumes daquelle paiz, que só precisaria de uma re-
commeudaçaõ se ella ja naõ existisse, e vem a ser, o achar-se -
giande maioridade do Brazil de opinião análoga a isto, que he 
o seu decidido interesse. 
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Portanto, nos principios geraes, que neste esboço de Constitui
ção se propõem, só ha um, que possa admittir duvida ; e por 
isso diremos as razoens, que temos, para decidir-nos a appro-
vállo, sem que com tudo desejemos, por forma alguma, invecti-
varaeste respeito contra o que possa pensar a maioridade dos 
Representantes do Brazil. Falíamos da introducçaõ de duas 
Câmaras no Poder Legislativo, principio, que se regeitou em 
Portugal; por quererem ali imitar o exemplo da Hespanha. 

Naõ se pôde negar, que a Inglaterra tem chegado a um ponto 
de esplendor, de virtudes civis, de patriotismo, de prosperidade 
nacional, de que saõ raros os exemplos na historia dos povos 
civilizados ; e tudo isto se attribue á sabedoria de suas insti-
Juiçoens civis. Entre estas tem conspicuo lugar a sua segunda 
Câmara, aonde se acham, por educação, por interesses e por 
-princípios, homens ligados ás leys do paiz, e que resistam con-
.stantemenle ás innovaçoens prejudiciaes. 

Entre as naçoens modernas, os Estados-Unidos da America 
Septentrional oecupam o primeiro lugar. Ali vêmoa a insti
tuição de segunda Câmara, naõ como cousa introduzida pelo 
acaso, mas como fructo de meditação e de principios, provando 
a demais a experiência a utilidade deste segundo escrutínio na 
formação das leys, e nenhuma Naçaõ goza de mais ampla par
tilha de liberdade civil. 

He natural, que a facçaõ dominante em Lisboa, e seus se
quazes, ou pelo menos seus imitadores no Brazil, gritem aqui 
contra os principios aristocráticos do Correio Braziliense, que 
recommenda duas Câmaras; e por isso convém dizer duas 
palavras para prevenir esta accusaçaõ. 

Quem isto escreve, nem tem esperanças, nem precisa, nem de-
«eja, aproveitar-se das vantagens de um estabtlicimento aristo
crático no Brazil; tem em vista unicamente o que lhe parece ser 
'••ais útil a seu paiz natal. Raciocina, segundo as ideas que 
•*in adquirido pela liçaõ da historia, pelo conhecimento dos 
paizes, de quem tira o exemplo, »• pela expeiiencia, que tem dos 
ru»tumes e circumstancias do Brazil; além disso, pela authoii-
d»de de homens abalizados por seu amor pela liberdade civil. 
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Nenhum desses Thomaz, Moiras, Borges Carneiros, &c. de 
Lisboa, pretenderá ser maior advogado da liberdade civil do qne 
um Abbade du Praedt, um Lanjuinais, um Adams, um Washing
ton, um Franklin ; no entanto, todos estes grandes homens tem 
advogado a instituição de duas Câmaras, com mais ou menos 
modificacoens. 

De Praedt, felicitando os Hespanhoes pela sua Regeneração 
politica, disse,que esperava, que elles em breve tempo corrigis
sem a monstruosidade de uma só Câmara Legislativa. 

Languinais, apontando aos Napolitanos as correcçoens, que 
deveriam lazer na Constituição de Hespanha, insistio sobretudo 
na formação de Segunda Câmara de Senadores, Anciãos, ou o 
que quer que fosse, lembrando os abusos da Assemblea Nacio
nal de França. 

Adams escreveo dous volumes, para mostrar aos seus com
patriotas os perigos de uma só Câmara, e os Americanos ingle
zes, depois de unia experiência de dez annos, com effeito estabe
leceram no seu Congresso Geral duas Câmaras, assim como ja as 
havia, em todas as Legislaturas dos Estados separadamente, com 
a plena approvaçaõ de Washington, Franklin, e todos os mais 
conspicuos defensores da liberdade Americana. 

i Diraõ agora, que todos esses heroes eram emissários da 
Sancta Aliiança? Seria isso um absurdo, e assim com taes 
authoridades. quer o plano aqui proposto se adopte, quer naõ, 
o Correio Braziliense, que se acha acima dessas consideraçoens 
pessoaes, recommendando o projecto de Constituição, que vai 
submetter á consideração dos povos do Brazil, naõ só se escuda 
em seu individual raciocínio, mas na authoridade dos mais cons
picuos e decididos philanthropos e patriotas, de que a historia 
faz mençaõ. 

Com esta breve introducçaõ para justificar nossa opinião pas
samos a transcrever o seguinte : 



Miscellanea. 375 

f Projecta de Constituição Politica do Brazil. 

1. Os cidadãos dividem-se em natos e naturalizados. Os 
primeiros saõ todos os bomens, que nascem livres no paiz, naõ 
tendo a qualidade de cidadão em outro : e os que nascerem de 
pay cidadão nato, posto que nasçam em outro paiz. Os segun
dos saõ os que adquirem a qualidade de cidadão, segundo as 
formas prescriptas pelas leys, para a naturalização de estran
geiros. 

2. O território do Brazil será dividido em Províncias ; e estas 
em Districtos, segundo a população exigir, e as circumstancias 
locaes indicarem. 

3. Todo o poder politico do Estado será divido em três au
thoridades. 

1 LEGISLATIVO. II. EXECUTIVO. III. JUDICIAL 

I. PODER LEGISLATIVO. 

4. 0 Poder Legislativo dependerá de três authoridades. 
I. O Rey. 2. O Conselho de Estado. 3. Os Re

presentantes. 

I. Do Rey. 

5 . 0 Rey he hereditário, só na linha descendente directa. 
Nos seus impedimentos, faz as suas vezes um Regente. 

6. O Regente será o herdeiro da Coroa. Se o naõ houver, ou 
ll*er impedimento, os Representantes nomearão o Regente, 
"ni approvaçaõ do Conselho de Estado. 

7. Os impedimentos do Rey, ou do Regente, saõ—minori-
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dade, decrepitude, demência, ausência para fora do território do 
Estado. 

8. O Conselho de Es tado declarará quando existe qualquer 
desses impedimentos. 

9. Extincta a linha de successaõ será nomeado o Rey, pelo 
modo que se diz do Regente. 

2. Do Conselho de Estado. 

10. O Conselho de Estado será composto, ao principio, do do
bro de membros, quantas forem as provincias. 

11. Servem por cinco annos, os primeiros nomeados: ao de
pois, o seu uumero, tempo de serviço, e propriedade necessá
ria para exercer tal emprego, seraõ designados por ley. 

12 As attribuiçoens do Conselho de Estado saõ : nomear seu 
Presidente : Rever e approvar ou regeitar as leys : Aconselhar o 
Rey na assignatura dos tractados; na declaração da guerra; na 
estipulaçaõ de tregoas; na conclusão da paz. 

3. Dos Representantes. 

13. Os Representantes saõ eleitos pelos cidadãos, qualificados 
para votar; recolhidos os votos na parochia, em que cada elei
tor estiver domiciliado, pelo menos um anno antes da eleição. 

14. Poderão ser eleitores os cidadãos natos ou naturalizados, 
cabeças de casal; isto he naõ agregados ou alojados em casa 
d'outrem : de idade de 21 annos para cima. 

15. Eleger-se-haõ os representantes na proporção de um para 
cada 15.000 eleitores : e para isto se dividirão as parochias em 
districtos de eleição, segundo sua população, de maneira que ca
da districto contenha, o mais próximo que for possivel, aquelle 
numero de eleitores, 

16. A proporção dos Representantes para os eleitores, po
derá ser mudada por ley, segundo o exigir a alteração da popu
lação. 
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17. Podem ser eleitos Representantes os que podem ser elei
tores, tendo servido em alguma Câmara. 

18. Logo que estejam reunidos em sessaõ, nomearão seu Pre
sidente, que servirá por toda a sessaõ ; e decidirão depois da le
galidade ou illegalidade das eleiçoens de seus membros. 

19. Os Representantes servem por 3 annos : podem ser reelei
tos ; saõ dispensados do lugar publico, que occuparem ; mas 
recebem o ordenado que de tal emprego lhes competir ; e contam 
nelle sua antigüidade. 

20. Os Representantes saõ invioláveis nos debates : naõ po
dem ser prezos, senaõ por crime, que mereça pena capital; naõ 
podem ser demandados, senaõ com licença da Casa dos mesmos 
Representantes. 

21. Os Representantes vencem o ordenado e ajuda de custo, 
que for determinado pela ley, na sessaõ precedente : execepto os 
primeiros, que a taxarão para a primeira, e para a sessaõ sub
sequente. 

21. O Representantes poderão ser excluidos da Casa, tempo
rária ou absolutamente, votando dous terços dos membros ; mas 
nesse mesmo caso podem ser reeleitos. 

22. Os Representantes se ajunctaraõ em sessaõ impreterivel-
mente uma vez cada anno, no l.o de Abril: continuarão em ses-
«aô em quanto os negócios o exigirem ; o que determinarão os 
mesmos Representantes e o Conselho de Estado. 

23. O Conselho de Estado abrirá sessaõ e continuará nella, por 
todo o tempo que durar a sessaõ da Casa dos Representantes. 

24. O Rey poderá convocar sessaõ extraordinária do Conse
lho de Estado, e da Casa dos Representantes, quando o julgar 
conveniente. 

Formação dos Leys. 

25. At leya seraõ propostas nn Casa dos Representantes : se 
*hi forem aprovadas, seraõ examinadas pelo Conselho de Esta
do; te ahi forem também approvadas,seraõ apresentadas ao Rey: 

V O L X X I X . N.° 172. 3 o 
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se elle as sanccionar teraõ eutaô força de ley, desde o dia de sua 
sufficiente promulgação. 

26. A ley será proposta por uni dos Representantes ; apoiada 
por outro, pelo menos : referida a uma Commissaõ, e por ella 
exposta áCasa em outro dia ; discutida em outro ou outros dias 
consecutivos, segundo a matéria exigir; posta a votos, quando 
a maioridade decidir, que tstá sufficienteiiienle discutida, e 
approvada ou regeitada, segundo votar a maioridade. 

27. Os votos se daraõ fazendo a chamada dos nomes, ou por 
acclamaçaõ, segundo a Casa julgar conveniente. 

•28. Logo que a ley for approvada pela Casa dos Representan
tes será remettida ao Conselho de Estado; este a referirá a uma 
Commissaõ para informar sobre ella; recebida essa informação 
será a ley discutida, e approvada, emendada ou regeitada, se
gundo decidir a maioridade. 

29, Se a ley for approvada, será remettida a El Rey para sua 
sancçaõ ou regeiçaõ. Se for regeitada naõ se tomará a discutir 
ua mesma sessaõ. 

SO. Se o Conselho de Estado propuzer emendas na ley; vol
tará á Casa dos Representantes ; se ali se approvarem as emendas 
tornará a ley emendada ao Conselho de Estado, para a enviar ao 
Rey. 

31. Se as emendas do Conselho de Estado naõ forem admittidas 
pelos Representantes, voltará a ley ao Conselho de Estado, 
aonde se discutirá de novo, e ouse approvará sem as emendas 
ou se discutirá, ou se proporão novas emendas. 

32. Neste ultimo caso se tornará a seguir a mesma forma
lidade, até que toda a ley seja approvada pelos Representantes 
e Conselho de Estado, para ser enviada á sancçaõ do Rey, ou 
regeitada pelo Conselho d' Estado. 

33. Sendo a ley assim approvada pelos Representantes e 
Conselho de Estado, será enviada ao Rey, este a approvará ou 
regei tara. 

34. Approvando-a o Rey communicará isso ao Conselho de 
Estado e Casa dos Representantes ; e dará á ley a sua sançaõ 
promulgando-a; e o Poder Executivo lhe dará cumprimento, 
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desde o dia de iua sufficiente promulgação. 
3>. Regeitado-a, o Rey annunciará isso ao Conselho de Es

tado e Casados Representantes, e a matéria se naõ tornará a 
propor na mesma sessaõ. 

Attribuiçoens do Poder legislativo. 

36. Só por ley se declaram os empregos necessários, suas at
tribuiçoens, seus ordenados. 

37. Só por ley se impõem tributos, estabelece o modo de sua 
arrecadação, e sua applicaçaõ. 

3S. Só por ley se fazem as divisoens do território, em pro
víncias, districtos para as eleiçoens, e districtos das câmaras. 

30. Só por ley se determina a variação dos Representantes 
para os proporcionar á população. 

40. Só por ley se determina aonde deve ser a capital. 
41. Só por ley se designam os crimes e se lhes cominam as 

penas. 
42. Só por ley se determinam as formas dos processos tanto 

civis como criminaes. 
43. Só por ley se determina o modo porque o Cidadão pódc 

adquirir, conservar ou perder sua propriedade invidual. 

Fundamentos das leys. 

44. As leys devem dirigir-se a manterá liberdade, seguran
ça e propriedade iudividual. 

•íõ. Que ninguém seja prezo ou punido, senaõ por transgres
são de ley previa. 

46. Qne se naõ impéssa a faculdade de pensar, ou de publicar 
01 pensamentos por palavra ou por escripto, salvas as calum-
uiai. 

47. Que se proporcionem as pena*; aos delictos, c as rerom-
P«*iua« aos serviços. 
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48. Que nos processos se adopte a legislação dos Jurados, 
tanto nas causas civis como nas criminaes: salva a disciplina 
militar. 

49. Quecada empregado publico seja responsável por suas 
obrigaçoens, e por naõ fazer responsáveis seus subalternos. 

50. Que seja livre o direito de petição. 
51. Que as leys para imposição e cobrança de tributos naõ 

durem mais de um anno; mas se possam renovar cada anno, se 
assim se julgar conveniente. 

II PODER EXECUTIVO. 

52. O Poder Executivo se distribúe nos seguintes ramos. 
1. Rey ou Regente. 
2. Conselho de Ministros. 
3 . Junctas de Província. 
4. Câmaras de districtos. 

1 Rey ou Regente. 

53. O Rey, e na sua falta o Regente, sancciona e publica as 
leys: assigna os tractados; declara a guerra, estipula as 
tregoas, e conclue a paz, com a approvaçaõ do Conselho de Es
tado: nomea os empregados públicos: vigia na observância das 
leys: commanda as foiças de mar e terra. 

54. O Rey tem o direito de modificar as sentenças crimes per
doando a pena, ou commutaudo-a em menor castigo, depois da 
senteuça final. 

Conselho de Ministros. 

55. O Conselho de Ministros aconselha o Rey na negociação 
dos tractados, na declaração da guerra, na estipulaçaõ das tregoas, 
na conclusão da paz, nos meios de defeza, ua escolha para os 
empregos públicos, na sancçaõ ouregeiçaõ das leys. 
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56. Cada um dos Ministros expede as ordens do Rey na sua 
repartição; e a assigna. 

57. Cada Ministro he individualmente responsável pelo voto 
que der no Conselho de Ministros, ou ao Rey nas matérias de 
sua repartição: he responsável pela execução das leys, cada 
Ministro na sua Repartição, provando-se que aconselhou ou 
obrou de má fé, e com sinistra tençaõ. 

58. Os Ministros saõ nomeados por o Rey, e por elle de
mittidos, segundo o julgar conveniente. 

59. As ordens, expedidas por o Rey, só teraõ execução sendo 
assignadas pelo Ministro da Repartição a que o negocio com
petir, o qual Ministio será o responsável pela legalidade da or
dem immediata do Rey. 

60. A responsabilidade dos Ministros se fará efficaz ante o 
Conselho de Estado, accusando-os os Representantes, por meio 
de uma Commissaõ. 

1.° Se assignarem alguma ordem contra a Constituição, ou 
contra alguma ley expressa. 

2.° Se deixarem de dar as ordens necessárias, para a execução 
das leys. 

3.° Se negligenciarem fazer responsáveis os demais emprega
dos, pela naõ execução das leys, ante as authoridades competen
tes. 

4.* Se aconselharem o Rey, ou Regente contra a Constituição, 
contra as leys, ou contra o bem do Estado, por motivos sinistros. 

16. O Conselho de Estado, provado o crime, arbitrará a pena, 
a qual, neste caso, o Rey naõ poderá remittir nem commuttar. 

2. Junctas de Provincia. 

G'2. Haverá em cada provincia uma Juncta, composta de tantos 
membros, quantas forem as câmaras da provincia. 

63. Cada membro será eleito pela Câmara do respectivo dis
tricto : servirá por três annos, mas poderá ser reeleito : deverá 
'«servido na Câmara. 



382 Miscellanea. 

64. A Juncta de Provincia terá um Presidente, nomeado por o 
Rey, e pelo tempo que a ley determinar. 

€5. A Juncta de Provincia terá o governo politico e admi
nistrativo da Provincia, sob as ordens do Rey, e segundo um 
regimento, que a ley determinar. 

3 . Câmaras, 

66. Cada Provincia será por ley divida em certo numero de 
districtos, segundo melhor convier a sua população e locali
dades, para a administração política e judicial dos povos e 
negócios da mesma provincia. 

67. Cada districto terá uma câmara composta de 7membros; 
os quaes seraõ eleitos pelos eleitores das parochias dos districtos, 
com as qualificaçoens dos § § 13 e 14. 

68. Os eleitos para membros da Câmara seviraõ por três an
nos, seraõ cidadãos natos; de idade de 21 annos para cima; 
sairaõ em rotação, decidindo-se as primeiras vacâncias por 
sorte, as subsequentes por antigüidade : podem ser reeleitos. 

69. Os membros da Câmara nomearão d'entre si o seu Presi
dente, que servirá por um anno, mas poderá ser reeleito, se naõ 
houver findado o seu tempo de serviço na Câmara, ou tiver sido 
reeleito membro da mesma Câmara. 

70. As attribuiçoens da Câmara seraõ designadas por ley; 
mas comprehenderaõ o governo politico do districto, sob a ins
peção da Jnncta de Provincia, debaixo das ordens do Rey. 

I I I . DO PODER JUDICIÁRIO. 

71. Constará o poder Judiciário de três authoridades. 

1. Um Tribunal Supremo. 

2. Relaçoens das Provincias. 
3. Juizes dos Districtos. 
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72. O Tribunal Supremo de Justiça se comporá de 33 mem
bros, que seraõ vitalícios; salvo o caso de resignação, demisaõ 
ou expulsão. 

73. Na vacância de algum membro do Tribunal Supremo entra 
ornais antigo membro das Relaçoens das Provincias : havendo 
mais de um de igual antigüidade d'entre estes escolhe o Rey um 
para entrar na dieta vacância. 

74. Saõ demittidos por incapacidade phisica, provada ante o 
mesmo tribunal: saõ expulsos por erro de officio julgado em 
causa criminal, ante o Conselho de Estado ; accusando os Re
presentantes,por meio de uma Commissaõ, e servindo de Asse-
sores ao Conselho de Estado o mesmo Tribunal Supremo. 

75. 0 Tribunal Supremo conhece por appellaçaõ das causas 
civis e criminaes, segundo o Regimento determinado por ley. 

Relação de Provincia. 

76. Haverá uma Relação em cada Provincia composta de 12 
membros, vitalícios, salvo a promoção para o Tribunal Supremo; 
resignação, demisaõ, ou expulsão. 

77. Na vacância entra o Juiz mais antigo, que for letrado, na 
Provincia; contando essa antigüidade em um só e mesmo Dis
tricto, em que tenha servido continuadamente: e se mudar para 
ser Juiz em outro districto, tornará a começar ahi a contar a 
sua antigüidade. 

78. Havendo em uma Provincia mais de um Juiz de igual 
antigüidade, o Rey escolherá d'entre estes um para entrar na 
vacância da Relação. 

79. Saõ demittidos por incapacidade phisica, ou expulsos 
por erro de officio, provado um e outro caso ante o Tribunal Su
premo. 

*0. A Relação de Provincia conhece das causas civis e crimes, 
tom jutisdicçaõ original ou por appellaçaõ dos Juizes, conforme 
0 Regimento, que lhe determinar a ley. 

81 Por Ley se determinará também, quando um ou mais dos 
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membros da Relação deverão sarr em correiçaõ por toda ou 

parte da Provincia ; e seus poderes e obrigaçoens nessas cor

rei çoens. 

3. Dos Juizes de Districto. 

82. Haverá em cada districto um Juiz, nomeado pela Camaia, 
letrado podendo ser : de idade de mais de 21 annos : cidadão 
nato. 

83. Servirá por três annos, mas pôde ser reeleito. 
84. Sairá do lugar, antes dos ties annos, se for promovido 

para a Relação ; se resignar; se for düinittido por impedimento 
phisico, ou se for expulso por erro de officio, provado ante a 
Relação da Provincia, com appellaçaõ para o Tribunal Su
premo. 

85. O Juiz do Districto conhece das causas civis e crimes, 
com a appellaçaõ para a Relação da Provincia, segundo seu 
regimento, determinado por ley. 

A D M I N I S T R A Ç Ã O DA F A Z E N D A P U B L I C A . 

86. A administração da Fazenda Publica, sempre se fará 

por ley; e poderá ser confiada, ou ás Junctas de Provincias e 

Câmaras em todo ou em parte ; ou a corporaçoens ou pessoas 

distinctas segundo se julgar conveniente. 

Medidas defensivas no Brazil. 

Tendo assim exposto o esboço, que nos propomos oferecer, 
para uma Constituição, como a primeira e mais importante 
medida, de que deve cuidar o Parlamento do Brazil, passamos a 
consideração da matéria immediata a esta, em sua magnitude, 
que he a conservação da paz interna, e defensa externa do paiz. 
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Tanto havemos recommendado a moderação e a tolerância das 
provincias do Brazil umas para com as outras, e do Governo 
para com todas ; quanto julgamos que he necessário, pelo que 
respeita o exterior, adoptar a mais rigorosa linha de comporta
mento, que os recursos do paiz permittirem, a fim de evitar a 
prolongaçaõ da guerra. 

Em vaõ se argumentará, que os fracos meios de Portugal naõ 
saõ de temer ; naõ se deve contar com isso; porque, pequenas 
como saõ as suas forças, bastam para fomentar os partidos no 
Brazil, auxiliar os dissidentes, e causar distracçoens ao Governo, 
que lhe tirarão o tempo para cuidar no estabelicimento da nova 
Monarchia, e nos melhoramentos de que o paiz carece. Um arma
mento rp.peitavel no Brazil ao principio poupará muitos annos de 
atrazn. Poderá até argumentar-se com um principio, verdadeiro 
em alguma extençaõ, e he, que a guerra de Portugal, produzirá 
no Brazil o bom effeito de reunir os povos, para cuidarem em sua 
mutua defensa, suffocando-se assim a diversidade de opinioens 
internas, e dando a mesma guerra lugar a que convenham com 
mais facilidade em sua forma de Governo ; porque a mutua ne
cessidade de defensa convecerá os Brazilienses da importância 
de sua uniaõ. 

Mas nem ainda mesmo esta consideração pôde induzir-nos 
sequer a vacillar em nossa opinião ; porque estamos persuadidos 
de que he um dever primário do Governo prevenir, em quanto 
possa, os desastres e misérias da guerra; pois cada homem, que 
mone na peleja, quando isso se possa impedir, he um assassi
no, que, nese caso, o Governo permitte. 

O usar de meias medidas, no caso de guerra, he dar ao inimigo 
duplicada vantagem, e uma vez que Portugal desembaiuliou a 
espada contra o Brazil, só a mais rigorosa retorsaõ he o que 
convém, e os planos defensivos, na maior extensão -, se nisto 
se descuidarem :uo Brazil, se se embalarem ou adormecerem com 
iilgunias palavias doces, com algumas proclamaçoens cavilosas, 
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com protestos hypocriías de seus irmaõs de Portugal, naõ faraõ 
os Brazilienes outra cousa mais do que dar tempo a seus inimi
gos para lhe descarregarem o golpe. 

O Governo do Rio-de- Janeiro teve em sua maõ a única náo 
de guerra, que possue Portugal, e mui generosamente perinil-
tio, que essa náo regressasse para Lisboa, i Que alcançou o 
Governo do Rio-de-Janeiro, com essa moderação ? Accumula-
rem-se nas Cortes mais insultos contra S. A. R. o Principe Re
gente, e expedir-se ordem, para que se mandassem vir a Lisboa 
prezas os seus Ministros de Estado. A náo restituida vai agora 
capitanear uma expedição, que tem de queimar a Bahia, e as
solar as costas do Brazil, em tanto quanto as forças dessa náo 
permittirem. i Naõ fica log-o claro, que essa náo devera ser ap-
prehendida, quando esteve no Rio-de-Janeiro, para com essa 
medida de prudência e precaução prevenir os estragos, que essa 
mesma náo agora lhe vai Ia fazer ? 

A Bahia tem-se sugeitado ás Cortes de Lisboa com a maior 
humiliaçaõ i que tem ganhado com isso 1 Que o General Ma
deira ali está tyrannizando os povos, reduzindo a nullidade a au
thoridade da Juncta Provisória, ameaçando toda a provincia, e 
fortificando-se na cidade, para ter um ponto de apoio, donde 
possa assaltar todos os lugares do Brazil, que lhe fiquem a seu 
alcance. Naõ obstante toda a humiliaçaõ da Bahia, para ali he 
que as Cortes enviam suas expediçoens,suas armadas hostis, seus 
indisciplinados soldados, a quem a Bahia terá de sustentar, 
pagar, e soffer. 

Pernambuco, depois de haver experimentado as maiores 
atrocidades do General Rego, e das tropas Portuguezas, conten
tou-se unicamente com o moderado expediente de mandar para 
Lisboa aquelles furiosos batalhoens {, Que ganhou com esta 
moderação Pernambuco ? O estigma, que nas Cortes se pro-
ferio contra o Presidente daquella Juncta, a quem se chamou hy-
pocrita rebelde ; e o mandar-se agora mais tropa, que vá atacar 
Pernambuco, sob o commando do antigo açoite dos Pernambuca
nos, o atroz Reyno. 
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O mesmo Riu-de-Juneiro, que pcrmUtio ao General Zuzarte 
embarcar-se para Lisboa, que apovisionou e deo accommodaçoens 
ás tropas para se retirarem a seu saivo c* que vé agora? Essas 
mesmas troprs voltando a» Brazil, raivosas pelo abatimento, que 
soffrêrara no Rio, uaõ podendo obter seus fins de se assenhorea-
rem da capital, respirando vingança, irem assolar e destruir outros 
indefezos, e innocentes povos do Brazil, sobre querem descarre
gará seu furor, ja que o naõ podem fazer contra os do Rio-de-
Janeiro. 

Os negociantes Portuguezes no Brazil tem tido faculdade 
ampla para se retirarem a Portugal, com todas as riquezas, na
vios, e bens, que nesse mesmo Brazil tem adquirido. j Que tem 
ganhado o Brazil cora esse comportamento de moderação! Qne 
esses mesmos negociantes empregam o cabedal do Brazil, em 
fornecer as expediçoens, que vam assolar o paiz, que dèo o ser 
a essas riquezas. 

A' vista, pois, de tam palpáveis exemplos, i poderá ainda 
haver no Brazil quem supponha, que a linha de moderação, 
que meias medidas de guerra, sejam capazes de proteger o Bra
zil, ou poupar-lhe as misérias, que se lhe preparam em Lisboa ? 

Todas as pessoas, que aqui chegam de Portugal, nos confirmam 
as noticias, do plano da insurreição dos escravos: assevera-se 
até, que essas saõ as ordens, que levam os generaes da Expe
dição, i E depois disto haverá ainda quem diga uo Brazil, que 
ae devem esperar por planos conciliatórios, dormir descançado 
nas protestaçoeus das Cortes, e poupur as pessoas, e as proprie
dades de Portuguezes, que. empregam as suas riquezas, que o 
Brazil lhes deixa gozar, era fornecer armamentos com que des
truam o mesmo Brazil ? 

Se o receio do êxito, que pôde ter esta contenda, induz alguém 
do Brazil a pensar, que us medidas de moderação paracom Por
tugal saô convenientes, paru uaõ irritar seus conquistadores, no 
caso que saiam victoriosos ; respondemos, que o êxito final naõ 
pode de modo algum ser duvidoso : o Brazil ha de por fim ven
cer, e assegurar a sua independência ;e entaõ as provincias, que 
•e naõ portarem cora a tempestiva firmeza, teraõ de passar pela 
humiliaçaõ de naõ haverem feito seu dever na causa commum, 
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e entraraS de necessidade na uniaõ Brazilica, depois de have
rem soffrido todos os males, que essas hostes Portuguezas lhes 
vam infligir; males que poderiam remediar, pteparando-se an-
ticipadamente, para uma resistência opportuna. 

Consideremos, para acclarar isto, os meios que Portugal tem 
para continuar a guerra, as difficuldades, que nella tem a encon
trar, e a comparação de suas forças e recursos com os do Brazil, 
e naõ será difficil prognosticar o resultado. 

Portugal, com dous annos de regeneração, e depois de banidos 
os áulicos de todas as repartiçoens, tem somente 16 milhoens 
de renda, que devem ir diminuindo com a falta de commercio, e 
despovoaçaõ, que essa mesma guerra do Brazil oceasiona. O 
Brazil ainda na execrável administração de Targini tinha 27 
milhoens de renda, a sua população cresce rapidamente, e com 
ella os seus recursos. 

Portugal só tem a seu favor a amizade da Hespanha; ami
zade naõ só infiuctifera, porque a Hespanha esta ainda mais 
fraca do que Portugal, para lhe prestar auxilios ; mas até perni
ciosa pelo interesse, qne tem, a mesma Hespanha, em ver en
fraquecido Portugal, a fim de o poder assim melhor subjugar. 
O Brazil tem a seu favor a maior parte da Europa, e toda a 
America, a quem a independência do Brazil he nova garantia 
para sua liberdade, e nova fonte de commercio. 

Portugal tem de fazer a guerra em paiz distante, aonde o cus
to das expediçoens marítimas absorve triplicadas despezas do 
que a mantença dos exércitos. O Brazil peleja em sua casa,e 
com todos os seus reursos á maõ. 

i Quem pôde logo duvidar do êxito final desta contenda. Bas
tava para demonstrar a certeza de um resultado favorável ao 
Brazil, a experiência dos Estados-Unidos, na sua guerra da in
dependência contra a Inglaterra, e o tam recente exemplo das 
Américas Hespanholas. Mas naõ se precisa isto, assas he pon
derar, que os mesmos coriféos da regeneração de Portugal tem 
todos considerado, que he impossível submetter o Brazil pela 
força, se os seus habitantes se quizerem defender. 

I E a que monta essa declaração ? Que os males que se pre-
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tendem infligir ao Brazil, degraduando-o do character de Reyno 
Independente, que ja possue, para o tornar a reduzir a colônia, 
só podem ter lugar, se aquelles povos se naõ quizerem defen
der. Naõ he possivel, que o Brazil se submetta a tal humilia
çaõ, qualquer que seja a apathia, que prevaleça nesta ou na
quella provincia. 

Naõ se pense, pois, que nós estamos aqui a regatear, com as 
provincias dissidentes do Brazil, sobre a independência daquelle 
paiz, quando propomos ao Governo toda a moderação para cora 
os de opinioens disconformes, e toda a energia de preparativos 
contra os invasores externos. A independência do Brazil está 
írrevogavelmente decidida ; porque he da natureza das cousas; 
tractamos somente de expor os meios de precaver os soíírinien-
tos temporários, a que se expõem aquelles, que paõ attenderem 
á sua defensa ; porque esses soffrimeutos mui bem se podem 
prevenir com os preparativos necessários, para uma resistência 
efficaz. 

Passemos agora a ver as medidas de defeza ja adoptadas 
pêlo Governo do Rio-de-Janeiro. De Lisboa se mandou, para 
•ocorrer o General Madeira na Bahia, uma expedição de 600 
ou 700 homens, que éra escoltada por uma corveta de guerra, 
navio mui razo, e de poucas forças. Saio esse reforço pele mea
do de Julho; mas aos 14 do mesmo mez saio também do Rio-
de-Janeiro uma expedição, que constava de uma fragata, duas 
corvetas, e um brigue, com 300 Soldados de terra a bordo, e 
300 de marinha, muitos officiaes, armamentos, muniçoens e arti
lheria, tudo debaixo do commando do General Le Bate. 

Claro está que esta força deve ter chegado ao Recôncavo, e 
desembarcado na Cachoeira, antes que á Bahia possa chegar o 
soccorro, que lhe mandaram de Lisboa: mas supponhamos, que 
se encontravam no mar, o êxito naõ pôde ser duvidoso, attendida 
a superioridade da força marítima vinda do Rio-de-Janeiro, com 
- que foi de Lisboa. 

Madeira tractou de fortificar-se na cidade da Bahia, apenan-
do todos os escravos,para trabalhar nas obras, arrazando aa cazas, 
que ficavam nos lugares, aonde quiz erigir baterias, e ajunctando 
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mantimentos, para esperar os soccorros, que sabia lhe iam de 
Portugal; mas as tropas do paiz, que tinha desarmado, fugiam 
em bandos, a incorporar-se com as que se ajunctavam na Ca
choeira e suas vizinhanças, e até alguns soldados dos batalhoens 
Europeos de Madeira seguiam o mesmo partido, naõ sendo pos
sível que as maiores precauçoens impedissem essas deserçoens; 
porque os ricos habitantes da provincia se offereciam a apromp-
tar aos desertores soldo e mantimento, e com isto se fazia cada 
dia mais precária a situação do General Madeira. 

Como o mesmo General Madeira confessou em seus officios 
para as Cortes, que a tropa, que tinha, naõ éra bastante para se 
manter na Bahia, publicáram-se esses officios a fim de estimular 
o povo de Portugal a que contribuísse para se mandarem soc
corros aquelle General ; e cora effeito aparelhou-se ja a primei-
meira expedição, que vai em seu auxilio, e o Governo de Lisboa 
se dispõem a mandar-lhe mais tropas. 

Que o General se naõ enganou na sua opinião bem se mos
tra ; porque, tendo-se ajunctado alguma gente do paiz na Ca
choeira, para fazer uma resistência formal, Madeira naõ se achou 
com meios de supitar aquelle principio de commoçaõ, e duas 
baicas canhoneiras, que mandou contra os insurgentes, lá fica
ram aprisionadas, com agente, que nellas Ia. Edest ensaio se 
conhece, que quando chegarem á Cachoeira os auxílios, que se 
lhe mandaram do Rio-de-Janeiro, a situação de Madeira se tor
nava absolutamente insustentável. 

Mas, supponhamos, que chegam a Madeira muitas tiopas de 
Lisboa, quanto mais numerosas forem, maior será a difficuldade 
de lhe procurar mantimentos ; porque do interior do paiz só 
ha uma estrada, que vai para a Bahia, a qual fácil he de inter
ceptar. 

Porém Madeira, com as muitas tropas, que receber de Lisboa, 
irá derrotar o pequeno exercito da Cachoeira ; mas eutaõ este 
retirai -se-lia para o interior, aonde nenhumas forças lhe podem 
chegar. Dir-nos-haõ, que nesse caso, Madeira incendiará as 
povoaçoens, e tallará os campos: seja assim, mas com isso 
mesmo arruinará os seus recursos para obter mantimentos. 
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O segundo ponto, que levam em vista essas expediçoens de 
Lisboa para a Bahia, he atacar Pernambuco. Nós suppómos, 
qoe a hesitação dos Pernambucanos, em se unirem a S. A. R. o 
Principe Regente, e tomarem as necessárias medidas para se 
prepararem á defeza, dê ao General Rego a opportunidade de se 
apossar do Reciffe. Nesse caso, a Juncta naõ levará a sua hesi
tação ao ponto de se deixar ficar na villa do Reciffe, esperando 
que Rego mande todos os membros desse governo Provisório em 
ama gargalheira para Lisboa. Mas ainda que assim sueceda, 
o* povos da provincia naõ tem mais do que recorrer ao expedien
te, que ja tomaram, quando se quizéram descartar desse mes
mo Rego, que foi cortar-lhe a aguada e o mantimento, sem o 
qoe nenhum força se pode manter no Reciffe. 

Procedimentos de Portugal contra o Brazil. 

Occupados com nosso objecto principal, que he o Brazil' 
saõ os importantes negócios daquelle Reyno os que niais parti
cularmente merecem a nossa attençaõ ; e assim pouco mais di
remos sobre as cousas de Portugal, do que aquillo, que respeitao 
Brazil. 

As Cortes ao mesmo tempo, que mandam uma expedição 
fazer a guerra ao Brazil, publicaram uma longa proclamaçaõ, 
que foi inserta no Diário do Governo ; mas por um desses pro
cedimentos contradictorios de que as Cortes de Lisboa nos tem 
dado tantos exemplos, ordenaram ao Governo, que suspendesse 
a remessa da tal proclamaçaõ para o Brazil, até segunda ordem; 
como se a publicação, no Diário do Governo, naõ fosse bastante 
para levar essa bella producçaõ ao alem mar. 

A proclamaçaõ começa confessando o direito, que tem o Bra
zil, de se constituir independente; mas logo depois nega isto 
mesmo, com o trilhado, e ja muitas vezes rebatido argumento, de 
que no Brazil adopt&ram as bazes da Constituição feitas em Por-
tog*l; e como isso se repete, repetiremos também a resposta. 
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Quando as diversas provincias do Brazil declararam sua von. 
tade de obrar de concerto com as de Portugal, na obra da rege. 
neraçaõ commum, naõ tiveram ja mais em vista o serem ex
cluídas das vantagens, que se se podiam derivar do novo systema 
coustitucional; e muito menos quizéram admittir, como de facto 
naõ admittlram, nem expressa nem tacitamente, o pacto de se 
tornar o Brazil a governar por formas de adminstraçaõ, que ua 
essência saõ similhantes ás do antigo systema colonial. 

Menos ainda poderia entender-se aquelle desejo do Brazil de 
continuar unido a Portugal, como incluindo a idea, de que as 
províncias Portuguezas na America teriam com o systema cons
titucional abatimento de sua dignidade como Reyno ; mais 
incommodos na administração da Justiça, pela obrigação de 
fazer seus recursos a Lisboa ; ou deterioramento em seu commer
cio para favorecer o monopólio de alguns negociantes de Portu
gal. 

As Cortes, porem, interpretaram aquella declarada uniaõ do 
Brazil com Portugal, como se fosse um desejo de sugeiçaõ il
limitada, um pacto de submissão cega, e um rendimento de to
dos os seus direitos, nas maõs de uma maioridade de Deputados 
Europeos. Obrando neste sentido, procederam as Cortes a for
malizar a Constituição, sem esperar pelos votos dos Deputados 
do Brazil; e tendo chegado a Lisboa alguns destes, naõ só fôram 
suas proposiçoens regei tadas nas Cortes, pela decidida maioridade 
dos Deputados Europeos, que nellas dominam, mas sustentou-
se o principio de que as Cortes naõ eram de justiça obrigadas a 
attender aos votos do Brazil, na formação da Constituição ; por
que as decisoens dos Deputados Europeos bastavam, para obrigar 
o Brazil a receber e obedecer á Constituição. 

A dignidade de Reyno do Brazil foi extincta por um decreto 
das Cortes, que mandava retirar S. A. R. o Principe Real, a 
quem S. M. tinha nomeado Regente do Brazil; tirando-se assim 
ao Brazil o centro de sua uniaõ, dividindo o território em pro
vincias separadas e desconnexas entre si, com o que se tornou 
illusorio o titulo e prerogativas de Reyno, que dantes gozava. 

A forma de Governo das provincias do Brazil, objecto da 
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maior importância ao paiz, foi pelas Cortes determinada, antes 
que se lhec unissem °* Deputados dessas provincias para quem 
se legislava ; e foi tal o plano, que os Governos provinciaes fi
caram sem a administração da fazenda publica, e com a força 
militar independente, systema contrario a todos os princípios 
da saS politica, e meramente calculado para introduzir a anar-
chia e confusão no Brazil. 

08 antigos déspotas Governadores, ou as novas Juuctas de 
Governo, que se formaram nas diversas piovincias do Brazil, 
foram sustentados, e mantidos pela authoridade das Cortes, em 
Unto quanto tendiam a favorecer as ideas do systema colonial 
(como se verificou com o Governador Rego em Pernambuco ; e 
com a Juncta da Bahia) desattendendo-se consequentemente a 
todas as outras consideraçoens de justiça, de politica, e de sen
timentos fraternaes, que enunciados md vezes por palavras, nas 
Cortes, étam na practica meras vozes sem effeito. 

Na distribuição dos empregos de maior consideraçãoe impor
tância, que fez o presente Governo em Lisboa, nem as Cortes, 
nem os Ministros de Estado nomearam um só individuo, que 
foase natural do Brazil, ensejo este do mais funesto agouro, que 
descubrio ao Brazil a sorte humilde, a que os Governantes de 
Portugal o destinavam. 

Os actos de patriotismo, que em Portugal se tem reputado 
dignos do distinetivo do heroísmo, saõ considerados crimes atro
zes, quando se verificam no Brazil; sanecionando-se com des
pejo a prizaõ e remessa para Lisboa de muitos indivíduos do 
Brazil, contra quem se naõ alegava outra culpa, senaõ de se at
reverem a pensar nos meios mais conducentes para obter a feli
cidade de seu paiz. 

O Leito nos desculpará de repetirmos isto, que tantas vezes 
lhes temos dicto ; mas julga mo-nos obrigados á repetição, sem
pre que os adversários do Brazil repetem a alegação de have
rem os Brazilienses accedido á uuiuõ com Portugal, e queiendo 
dahi deduzir, que elles por isso se submettêram a toda e qual
quer insolencia, que com elles se quizesse practicar. 
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Tornam a declarar as Cortes, nesta sua proclamaçaõ, qne naõ 
pretendem reduzir o Brazil a Colônia ; e que as tropas, que paia 
ali mandam, naõ saõ bastantes para fazer uma conquista pela 
força, e vam só a proteger os Europeos que Ia residem. 

Diz o rifaõ, que palavras naõ adobam sopas. Quaes quer 
que sejam as declaraçoens das Cortes, os factos saõ os que deci
dem no Brazil; e o que lá vam fazer as tropas, assas o conhecem 
em Pernambuco, pela experiência de Rego ; bem o vio o Rio-
de-Janeiro, no comportamento de Zuzarte; bem o sente a Bahia 
com Madeira; e em fim bem claro o demonstram essas indisci
plinadas tropas Portuguesas em Monte-Vedio, de que ao depois 
falia remos. 

Assevera esta proclamaçaõ, que " os Representantes do Bra
zil nas Cortes de Lisboa cooperam com actividade e sabedoria, 
para se fazerem na Constituição aquellas addiçoens, que forem 
compatíveis com a unidade do Poder e do Império." He até 
aonde pode chegar o despejo, quando o mundo todo sabe, que 
naõ ha proposição, que tenham feito os Deputados do Brazil, 
que naõ fosse regeitada ; que um delles (Pinheiro Fernandes) 
declarou, que se via opprimido, coacto e sem a necessária li-
bardade, para deliberar; que outros Deputados pediram ser es
cusados de continuar nas Cortes, vista, sua nullidade. (veja-se 
a indicação, na sessaõ 451, p . 462.) e ainda assim se diz, que 
os Representantes do Brazil cooperam nas addiçoens á Cons
tituição 1 

Mas naõ podiam as decisoens das Cortes deixar da ser desfa
voráveis ao Brazil, e com toda a razaõ suspeitas, quando se vê 
pelos debates, quaes saõ as opinioens dos Deputados, que nel
las mais figuram. Disto daremos alguns exemplos, tirados das 
ultimas sessoens, mencionadas neste N.o do nosso Periódico, 

Na sessaõ 434, tractando-se dos artigos addicionaes á Constitui
ção, que propuzéra a Commissaõ, relativamente ao Brazil, disse 
o Deputado Giraõ, que para rebeldes era perdida alogica, eque 
só sylogismos de aço os podem chamar a seus deveres. 

O Abbade de Medroens disse, que se no Brazil naõ quizes-
sem estar pelo que determinassem as Cortes, " El Rey ainda 
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naô perdeo o direito aquelle Reyno, e ja que naõ querem ser 
conslituciotiaes,séjam governados como escravos, mandem-se 
para Ia tropas, e se for preciso eu irei também por capel
laõ." 

Na sessaõ extraordinária de 23 de Agosto, em que se tractou 
de evacuar Monte Vedio, entre outios deputados do Brazíl, que 
seoppuezéram a essa medida, foi o Deputado Pinheiro Fernan
des, que o fez com suinma energia, e concluio dizendo, " que 
seria a maior indignidade e cousa inaudita e espantosa, que as 
tropas Portuguezas, sobre o deixarem o Brazil exposto por 
aquelle lado, depois de levarem ali a paz e a segurança, á custa 
de tantas vidas e cabedaes, vagassem pelo centro da campanha á 
mercê que Monte Vedio lhes assignasse os pontos, e os limites, 
que deveriam occupar e guaniecer. ' 

A isto naõ se podia responder, mas disse Borges Carneiro, 
que o Governo devia repellir as facçoens do Rio-de-Janeiro, e 
por isso podia dispor á sua contade de todas as tropas, fazendo 
occupar aquelles pontos, que melhor lhe con vierem. 

O Deputado Moura, depois de longa falia, disse. " Mas fora 
destas ha uma outra razaõ superior, que exige se tire aquella 
força daquelle sitio, e he a necessidade de a empregar onde ella 
possa melhor defender a integridade da Monarchia." Explicou 
depois que alludia ao espirito anarchico do Brazil. 

Ora que a intenção das Cortes he, naõ só empregar aquellas 
tropas de Monte Video em subjugar o Brazil, mas de propósito 
deixado indefezo por aquella parte, he o que nos declarou em 
•ua falia o Deputado Miranda. Disse elle assim: "Seria na ver
dade singular, que achando-se o Governo das provincias do Sul 
do Brazil em perfeita dissidência, em vez de se empregarem 
estas forças para o fazer entrar na oídem, continuem a guar-
necer uma província estranha, que pondo a cuberto um Governo 
rebelde, o habilitam a desenvolver a seu salvo as loucas idéas, 
que tem ousado conceber." 

Ora depois destas declaiaçoeus, creia-se na proclamaçaõ das 
Cortes, que diz naõ irem as tropas senaõ a piuleger os Euro
peos !! 
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Na sessaõ 438, por occasiaõ de uma indicação de B. Carneiro, 
para que o Governo mandasse inquirir do que se passou em Per
nambuco no l t° e 2 de Junho, disse Fernandes Thomas, que o 
Protesto da Juncta éra uma historia, e que oito mulatos naô eram 
bastantes para em Pernambuco alterarem a ordem estabelecida. 
Ora tendo os membros das Curtes Iam desprezíveis ideas do Bra
zil, que chamam a um acto solemne das Câmaras de Olinda e Re
ciffe uma tristoria de oito mulatos *. que consideração ou que res
peito pôde nunca o Brazil esperar de taes Cortes ? 

Como effeito, a pezar do Brazil ter dado as mostras de seu 
poder, e a pezar do que se tem determinado no Rio-de-Janeiro, 
acaba agora o Governo de Lisboa de obrigar El Rey a expedir 
cinco cartas Regias, em execução das ordens das Cortes, e saõ 
todas datadas do Ide Agosto. 

A l . a manda inquirir, porque naõ vieram os Deputados de Minas. 
A 2 . a que continue o Principe Regente a governar as provincias 
do Brazil, que ja lhe obedecem, suspensa a primeira resolução 
das Cortes de 29 de Septembro do anno passado : manda que se 

elêjatn as Junctas Provinciaes, aonde ainda as naõ houver; e 
participa estarem nomeados por El Rey os Secretários de Esta
do, que devem servir com o Principe ; e saõ para a repartição 
do Reyno e Justiça, o Desembargador Sebastião Luiz Tinoco da 
Silva; para a Fazenda, o Dr. Mariauo José Pereira da Fonceca ; 
para a Guerra, o Tn. General Manuel Martins do Couto Rey ; 
para a Marinha, o Vice Almirante Jozé Maria de Almeida. A 
3 a . declara nullo, irrito e de nenhum effeito o Decreto de S. A. R. 
de 16 de Fevereiro deste armo. A 4.» manda verificar a respon
sabilidade do Ministério do Rio-de-Janeiro, pelo sobre dicto de
creto e mais actos da Administração. A 5.a manda processar 
e julgar os membros da Juncta de S. Paulo; os quatro indivídu
os, que assignâram a representação ao Principe Regente, &c. 

Nada diremos sobre o ridículo deste governar o mundo em 
seco, com palavras embrulhadas em papel; porque atéja mes
mo alguns Deputados nas Cortes lembraram quanto ellas se fa
ziam dignas de rizo, mandando similhantes ordens, para quem 
Jalhes disseque lhes naõ quer obedecer. Notamos porém este 
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absurdo para com elle mostrar, que essa facçaõ de Lisboa naõ se 
pôde despegar da idea de governar com poder absoluto a sua co
lônia do Brazil ; porque até neste sonho, que mal lhe podemos 
dar outro nome, suppoem que os Ministros do Rio-de-Janeiro 
se submetteraõ a meia folha de papel, resignarão os seus luga
res, aos outros que vam nomeados de Lisboa, e viraõ a Portugal, 
como o rapaz de eschola vem ter com o Mestre que o chama, 
para lhe dar os açoites, pelas travessuras que fez. 

Na sessaõ 446 propoz o Deputado Xavier Monteiro uma ad
dicçaõ ao art. 98 da Constituição, que o Leitor poderá ver a p. 
347. E por essa occasiaõ disse o Deputado Guerreiro que naõ 
havia um Portuguez, que em vez do benéfico, doce, e paternal 
Governo do Sr. D. Joaõ VI. nosso Augusto Rey, quizesse antes 
o de um seu filho rebelde. A isto responderam os demais depu
tados em chusma, Rebelde ! Rebelde ! 

Vamos por partes. Os Portuguezes preferem o governo doce 
do Snr. D. Joaõ VI. Ora qual governo doce nem azedo do Snr. 
D. Joaõ V1. que naõ pôde fazer ley alguma, que naõ pôde propor 
ley alguma ; que naõ pode regeitar ley alguma ; que uaõ pôde 
expedir ordem alguma, sem que queira o Secretario d'Estado; 
que naõ pôde conferir lugar algum sem que queira o Conselho de 
Estado ; em fim, que paia fazer um presente da insígnia de uma 
ordem Militar a El Rey de Hespanha, manda pedir ás Cortes 
como de emula, a insignificante quantia de cousa de 100 libras 
esterlinas ? 

Lm rey em taes circumstancias, lie um mero authoinato do 
partido dominante ; e por tanto naõ se pôde dizer, que ninguém 
prefere ou regeria o seu governo doce ou azedo, porque ne
nhum governo exercita. Qualquer Mordomo de um Mylord In
glez tem mais representação do que se tem dado em Portugal ao 
Rey : e falia o Deputado Guerreiro do governo doce do Snr. D. 
Joaõ VI. que todos os Portuguezes preferem ao de um filho re
belde ! 

Mas vamos ao rebelde. Se as Cortes gritam em chusma, que 
he elle rebelde { para que o exceptuarain dos castigos, que dizem 
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ter merecido os Ministros do Rio-de-Janeiro, os quaes naõ fize
ram mais que obedecer ás ordens de S. A. Real ? < E quem 
chama rebelde ao Principe ? Esses que se rebelláram contra o 
Rey. E se nos dissetem que a naçaõ tiuha o direito de escolher 
a forma de Governo, que quizesse, sem incorrer em rebeldia, se 
todo o Portuguez, ainda o de mais ínfima condicçaõ, podia votur 
nessa escolha, sem ser rebelde *. Porque naõ terá o Principe o 
mesmo direito, principalmente, quando o seu voto vai conforme 
com o de toda aquella parte da Naçaõ, que deseja têllo por seu 
chefe ? 

As mesmas Cortes, em sua proclamaçaõ, confessam, que o 
Brazil tem direito a escolher a forma de Governo, que quizer; 
logo qualquer habitante do Brazil pode deliberar nisso como 
lhe convier, e á fortiori também o Principe: portanto pela 
mesma declaração das Cortes naõ he rebelde Príncipe Real; e 
assim só lhe deram esse epitheto, para o vilipendiar, e a todo o 
Brazil. 

O Principe Regente, porém, com a firmeza de character, que 
lhe faz a maior honra, e que o mostra digno de occupar o 
grande lugar, em que vai a figurar no mundo, como fundador 
de um novo e grande Império ; desenganou as Cortes de sua 
irrevogável resolução, nas duas ultimas cartas, que escreveo a 
El Rey seu Pay. 

A primeira carta he datada do Rio-de-Janeiro em 19 de Ju
nho ; accusa o Principe Regente a recepção de duas cartas de 
S. M., e expõem as circumstancias, que o tem obrigado a tomar 
as medidas, que tem tido lugar no Brazil, accrescentando, que 
está próxima a relizar-se a separação daquelle Reyno, pelo ódio, 
que todos os povos tem ás Cortes de Portugal, a que o Principe 
dá os titulos de facciosas, vis, pes ti feras, &c; e que em taes 
circumstanciaes, lembrando-sedo que S. M. lhe dissera no Rio-
de-Janeiro, que no caso de separação éra melhor que elle Principe 
ficasse com aquelle Reyno, antes do que um aventureiro, elle 
tinha adherido ao que os habitantes do Brazil tem querido, ten
do-o ja a maior parte daquellas provincias reconhecido por seu 
Defensor perpetuo, e lhe consta, que querem aeclaraaraS. M° 
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por Emperador do Reyno-Unido, e a fclle Rey do Brazil; porém 
que naõ aunuirá a tal, sem consentimento de S. M. Faz ver, que 
a separação do Brazil he necessária, e pede que haja de conceder 
licença para que o Infante D. Miguel vá para a sua companhia» 
a fim de um dia casar com sua linda filha a Princeza D. Maria 
de Gloria, e rcscommenda a S. M. que como Pay, naõ queira 
cortar a este filho a sua fortuna, negando-lhe a licença para se 
transportarão Brazil. Diz que toda a familia Real se acha com 
perfeita saúde, e rtmette um figurino da Guarda de honra, que se 
formou no Rio-de-Janeiro, e um retrato da Senhora Princeza D. 
Maria da Gloria. 

Na Segunda carta datada de 22 de Junho, expõem, que o 
Brigadeiro Madeira continuava na sua horrorosa politica, ly-
raonizando a Bahia, porém que elle Principe ia ja e ja deilállo 
fora daquelle ponto, obrigando-o pela força, fome ou misé
ria." 

Agora tiveram os Ministros de Lisboa a falta de delicadeza, de 
fazerem que El Rey desmentisse ao Principe seu Filho. Todos 
lábem, que El Rey naõ he quem nisso obrou; porque he obri
gado a fazer o que querem seus Ministros ; mas no entanto 
eiaqui a copia do officio, em que em nome d' El Rey se con
tradiz o que assevera o Principe, que todos sabem que he inca-
pacissimo de avançar uma falsidade:— 

" Illustrissimo e Excellentissimo Senhor—Sua Majestade, 
firme na resolução de sustentar o systema Constitucional, que 
felizmente nos rege, e que de todo o seu ecraçaõ jurou manter, e 
dando continuamente uaõ equívocas provas da sua bóa fé, sin
ceridade e franqueza, com que abraçou a nova ordem de cousas, 
manda remetter a Vossa Excellencia, para serem presentes ao 
Soberano Congresso, todas as cartas, que hontem recebeo de S. 
A. R. o Príncipe D. Pedro, as instrucçoens para eleição dos De
putados das provincias do Brazil, e os mais papeis e peças, que 
-• accompanham ; e manda outro sim S. M. declarar ao Sobe
rano Congresso, haver equivoçaõ nas expressoens soblinhadas. na 
farta de 19 de Junho deste anno, em que S. A, R. allude a con-
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versas que tivera com seu Augusto Pay. Deus guarde a Vossa 
Excellencia. Palácio de Queluz, em 26 de Agosto de 1822. 
Illustrissimo e Excellentissimo Snr Joaõ Baptista Felgueiras. 
Jozé da Silva Carvalho. 

Expedição de Portugal contra o Brazil. 

Mencionamos no nosso N.° passado, os offericimentos patrió
ticos, que tinha recebido o Governo em Lisboa, para a armada, 
que se destina á conquista e recolonizaçaõ do Brazil; agora di ' 
remos um incidente algum tanto jocoso neste sério negocio. 

No dia 29 de Julho, destinado para se receberem os lanços 
ou fazerem os ajustes com os que quizessem prover a expedi
ção, naõ appareceram na Juncta da Fazenda senaõ dous concor
rentes, que foram Almeida e Companhia, e Caetano Martins da 
Silva: adiou-se o negocio para o dia 31 ; e entaõ só apparecêo 
Almeida, dizendo que naõ podia estar pelos termos, que tinha 
proposto, porque perderia, e queria por isso mais. A Juncta 
pois concordou em dar-lhe 48.000 reis pelo transporte de cada 
praça, de Lisboa á Bahia; e pelo municiamento 138 íeis por 
dia excepto a bolaxa ; e assim se concluio o ajuste no dia se
guinte, com o que naõ terá de que se queixai o patriotismo dos 
Surs. Almeida e Companhia. 

Mas teve que se queixar o outro concurrente nos lanços, que 
publicou sobre isso uma carta no Astro da Luzitania, em que 
diz naõ fôra avizado do dia da arremataçaõ, para concurrer com 
seu lanço, e dá a entender, que a Juncta quiz favorecer a Almei
da, ultimando o ajuste por preço maior do que elle havia lançado. 
Almeida replicou a isto, e aqui deixamos estes douscontendores. 
Vamos ao seguinte. 

Estava embarcada a expedição, mas naõ saia; e, como éra 
natural, murmurava-se muito disto em Lisboa; o Governo 
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saio-se com a seguinte satisfacçaõ, que se publicou primeiro 
avulsa, e depois se reimprimio no Diário. 

" Faz-se publico, que tudo quanto diz respeito á Expedição, 
e que estava ao alcance do Governo, está prompto, assim os na
vios de guerra e transportes, pertencentes ao Estado, como a 
tropa expedicionária, e que o motivo, que impede a saída 
prompta da esquadra, he a falta do contractador, que, a pezar 
das repetidas instâncias do Ministro, o que tem sido publico no 
Arsenal, naõ tem apromptado da sua parte, o que estipu
lou no seu contracto ao tempo devido; o que faz com que, 
a pezar de toda a actividade, que se tem procurado inspirar-
lhe, só poderá fazer-se de vela a esquadra nos primeiros dias 
da pioxima semana." 

Bii'_-am as comadres, descobrem-se as verdades. Os Contrac-
taduies, que se resentiram da accusaçaõ,saíram-se com sua con
tra declaração nos seguintes termos; no Diário N.° 205:— 

" Para que o publico possa ajuizar, com conhecimento de cau
sa, deve ser informado. 1.° Que o contracto para o forneci
mento da Expedição, que se destina actualmente para os portos 
do Brazil, foi assignado no dia 5 do corrente mez de Agosto. 
2.* Que a consulta, que subio á presença de S. M., sem resolu
ção da qual naõ se podia dar o contracto por firme, apparecêo 
no dia 8. 3.* Que mesmo pendente ainda a resolução, princi
piaram a entrar nos Armazéns do Arsenal da Marinha, e fica
ram inteirados 24 horas depois delia, quasi todos os gêneros, que 
haviam de preencher as raçoens das praças estipuladas; tanto 
assim, que os navios de guerra se achavam municiados para 
saírem no dia 12, como estava determinado. 4." Que tendo-se 
no mesmo contracto reservado o ajuste das demoras, que houves
sem de ganhar os navios, as quaes se deveriam regular conforme 
a sua respectiva capacidade ; moveo-se a questão sobre o caso 
naõ esperado de regressar a Expedição para Portugal ; e para 
»e tractar deste objecto, que mesmo assim naõ ficou inteira
mente decidido, baixou portaria do Governo em 21 , o que deo 
motivo u retardar o fretamente dos navios; cuja objecçaõ, porém, 
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naõ afracou o Contractador, pois naõ querendo envolver-se em 
mais delonga, tomou sobre si o risco da differença, effcctuando 
os seus afietamentos. ô°. Que tendo o Contractador todo o 
particular cuidado de escolher os navios mais veleiros, próprios 
para a accommodaçaõ da tropa, e os mais promptos, tem sido 
necessários mais alguns dias para se appromptarein, principal
mente devendo alastrar, debaixo da inspecçaõ da Ribeira, cujo 
methodo mais moroso, diversifica do que se practica com os na
vios mercantes. 6." Que o Contractador teve ordem, no dia 20, 
para promptar mantimentos para mais 260 praças, que devem 
compor a tripulação e soldados de transporte, na Corveta Prin
ceza Real, e que estes ficaram entregues no dia 28. 

A' vista do referido, que qualquer está ao alcance de verificar, 
pôde o publico formar juizo, sobre o annuncio, que no dia 28 foi 
distribuído com o Diário do Governo. 

Evacuação de Monte Vedio. 

Haviam as Cortes de Lisboa decidido, naõ sem grande debate, 
que o Ministério suspendesse a ordem, que havia dado, para 
que as tropas Portuguezas evacuassem Monte-Vedio. Agora 
tornou o Ministério a buscar pretexto, para propor disfarçada-
mente a mesma evacuação, e sobre isso fez a Commissaõ o rela
tório, que copiamos a p . 349 . ; e se debateoésta matéria na ses
saõ extraordinária de 23 de Agosto. 

Accrescia agora o motivo da insubordinação das tropas Euro
peas, postadas naquella provincia, que se mostraram tam desen
freadas, como nas mais pai tes do Brazil: e nisto conveio a Com
missaõ, e conviéram, como naõ podiam deixar de fazer, todos os 
Deputados, que falláram na matéria. 

Com effeito, prova o relatório, que as tropas se erigiram em 
Corpo Delibe rativo, estabeleceram um Conselho Militar, com
posto de Deputados eleitos pelos soldados, para ter o governo, 
e reduziram o General a mero executor das ordens desse Conselho; 
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passaram a impor ao povo roíitribniçoens arbitrarias; em fim 
puzéram-see'** complela insubordinação e rebelliaõ. 

Neste casso, a s Cortes, que chamaram rebelde ao Principe 
Regente, posto l1"5 reconhecessem estes crimes da tropa, com* 
lentáram-se com ordenar, que a Divisão de Voluntários Reaes, 
amais criminosa naquelles excessos, fosse mudada para outra 
parte o Brazil a°nde vá continuar os mesmos actos de insubor
dinação e de vexames aos povos; e, para as animar, alguns De
putados lhes fizeram muitos elogios, por seu passado heroísmo 
iu guerra da Península. 

He de esperar, que esta ordem das Cortes ja naõ chegue a 
tempo de ser executada , porque S. A. R. o Principe Regente, 
dizem algumas noticias particulares recentemente chegadas a 
Londres, mandara suspender o pagamento, que o Banco do Brazil 
fazia aquellas tropas, e declarar-lhes, que naõ tendo o Erário 
do Rio-de Janeiro com que pagar-lhes, forçoso éia, que lhes 
desse baixa, e que assim se debandassem, e se fossem estabele
cer como paizanos aonde quizessein. 

Se esta noticia he verdadeira, e o General Lecor pôde execu
tar a ordem do Principe Regente, ja naõ terá lugar a medida, 
que premeditaram as Cortes. Mas se isto naõ he assim, entaõ 
terá o Brazil ainda a desgraça de soffrer mais a quedes leoens, 
que lá lhe vam soltar as Cortes ; e terá de preparar-se, se naõ 
quizer ser devorado por elles, a fazei-lhes montaria, como se faz 
aos tigres ; porque as devastaçoens, que rometteraõ, tam indis
ciplinadas tropas, seraõ mais de temer do que as das feras sel
vagens. 

A noticia, porém, desta ordem de S. A, R. se faz provável; 
porque porcarias de Monte Video de 2 de Julho sabemos, que 
no dia precedente havia o Conselho Militar obrigado o Geneial 
Lecor a fazer uma proclamnçuô, em que declarava a sua inten
ção de adherir ás Cortes de Lisboa; e chamava a isso os solda
dos Brazilienses ; mas estes eram de differente opinião; do que 
»e temia haver algum rhoque entre as tropas dos dous paizes. 
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Negócios de Portugal. 

Ainda naõ podemos annunciar a final conclusão da Constituçaõ, 
mas está com effeito a acabar-se, pois ja andava na segunda re
visão ; porém ha outro negocio, que lhe he próximo em impor
tância, e que nem se acabou, nem se acabará nestas Coites; e 
vem a ser o arranjos de Fazenda. 

A receita e despeza nacional tem sido objecto de varias discus-
soens nas Cortes, estas tem pedido muitas informaçoens: o pre
sente Ministio da Fazenda he ja o terceiro, que serve depois da 
Regeneração ; mas nada se tem ainda podido concluir, e até nem 
ha sequer ainda os cálculos que se precisam. 

O Ministro da Fazenda foi chamado âs Cortes, para assistira 
um debate, nesta matéria, e com effeito compareceo na sessaõ 
4 3 6 ; mas dizendo, que a divida publica montaria a 30 milhoens. 
declarava que nem isto podia dar por certo; e assim o despediram 
as Cortes, sem poder decidir cousa alguma por falta de dados; 
porque mesmo o Ministro naõ apresentou as verbas de receita 
e despeza: e assim vai indo este negocio como dantes ás apal-
padellas. 

O imprestimo, que se havia proposto, para pagar o exercito 
e os empregados públicos, éra de dez milhoens de cruzados; mas 
applicando-se agora para a dispendiosa guerra do Brazil, ficarão 
por pagar como d'antes os empregados. Contra esta applicaçaõ 
do empréstimo deliberou nas Cortes o Deputado Bastos, mas 
ninguém lhe deo ouvidos; porque o plano valido he a guerra 
do Brazil. 

Acontece, porem, que o empréstimo de dez milhoens, se reduz 
na practica a vinte milhoens; porque as Cortes decidiram, que 
os credores públicos soffressem fundir-lhes suas dividas, em 
computo de dez milhoens. Ora naõ chegando as rendas para sa
tisfazer as despezas diárias, e acerescendo a estas o juro, que se 
ha de pagar, de vinte milhoens, ninguém sabe donde ha de sair 
esse dinheiro. Mas esse será o primeiro bico d'obra, que as 
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presentes Cortes deixam poi herança ás seguintes Coites Ordi
nárias. 

A pobreza, em que Portugal se acha, e a maior ainda, em que 
aguerra do Brazil o porá, muito facilitará o plano de sua uniaõ 
com Hespanha, na qual ja se falia sem rebuço; e até mesmo nas 
Cortes, posto que ali ainda se decora o projecto com as appa
rencias de intima aliiança. Mas ouçamos como se vai dispondo 
a opinião publica, para esse desfeixo da tragédia. 

O Deputado Alves do Rio propoz nas Cortes, que se fizesse 
ama estreita aliiança offensiva e defensiva com a Hespanha; 
e ao mesmo tempo que isso se passava em Lisboa, igual recom-
mendaçaõ apparecia nas Gazetas de Madrid, lembrando o mes
mo ao Governo Hespanhol, e copiando-se depois esses artigos nos 
periódicos de Portugal. 

Na sessaõ extraordinária de 23 de Agosto, o Deputado Moura 
aturou a barra um pouco mais longe, para se tomar o pulso á opi
nião publica ; e disse. '* Hoje devemos ajudar a Hespanha com 
todas as nossas forças, e fazer com ella uma causa commum ; 
porque, oh Portuguezes, os nossos inimigos naturaes, os que 
querem a ruina da nossa independência, naõ estaõ dentro da 
Peninsula, mas para là dos Pyrineos." 

O modo, porem, como Portugal ha de fazer causa commum 
com a Hespanha, ficou por óra deixado á conjectura de cada 
um, mas explicar-se-ba em outra occasiaõ mais opportuna. 

Em Hespanha deo-se outro passo ; e foi sentenciar-se a causa 
do Infante D. Sebastião, quanto á posse, e naõ quanto á pro-
propriedade da herança do Infante seu Pay, mas com a con-
dicçaõ, que partisse logo para Hespanha. O Governo de Por
tugal naõ só consentio, sem hesitação, que o Infante fosse para 
a Hespanha, mas que o accompanhasse a Princeza sua M5y. 
Assim partiram logo, e ja se acham no território Hespa
nhol. 

A p. 343* achará o Leitor o officio, porque o Ministro de Es
tado referre laconicamente ás Cortes este acontecimento, o que 
passou em silencio, tanto sobre a importância politica da mate-
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ria, como sobre algum acto de cortizia ou despedida, para com 
uma das Pessoas Reaes, que saia do Reyno. 

Mas pelo que diz respeito á Família Real vam as cousas por 
tal maneira, que, como dissemos acima, querendo El Rey mandar 
ao Rey de Hespanha a insígnia da ordem da Torre e Espada, foi 
obrigado a pedir ás Cortes um conto de reis, como o Leitor 
poderá ver pelo officio do Ministro a p . 346. 

O Monarcha acha-se despido daquella authoridade. que forma 
a pedra central do arco, no edificio social. A ambição dos in
divíduos começa a romper a unanimidade: a intriga toma o lugar 
do heroísmo, e os charlataens apresentam-se com a mascara do 
patriotismo. Os Ministios perdem a confiança publica, logo, 
que saõ nomeados, como se vê ua accusaõ do Deputado Fernan
dez Thomaz, contra o Ministro da Fazenda. Uma facçaõ rey na» 
e esta a Françceza, composta de todos aquelles, que apoiaram a 
invasão Franceza, contra os interesses da Pátria, e a qual forçou 
o Rey a emigrar para o Brazil: e quando se vê agora o Rey cer
cado por esta mesma facçaõ, ha motivo de conjecturar, que a sua 
impotência tornará inútil a existência de um Rey Constitucio
nal, porque á força de lhe quererem impedir que fizesse mal, o 
tem impossibilitado de fazer nenhum bem. 

Se El Rey assim se acha acanhado, e reduzido quasi a pedir 
esmola, aos Ministros naõ lhe acontece o mesmo. Na sessaõ 
446, como o Leitor poderá ver a p. 347, se tornou a fazer uma 
indicação sobre o dinheiro dos negociantes do Brazil, que estava 
em Londres, e que o Ministro dos Negócios Estrangeiros apropriou 
como quiz. A indicação pedia que o Ministro apontasse a ordem 
das Cortes por que tinha feito aquella apropriação ; o Ministro 
responde da maneira seguinte: 

" Que havendo as Coites determindo que elle declarasse qual 
foi a ordem das mesmas Cortes, pela qual servindo de Presideute 
do Thesouro, em 22 de Septembro de 1821, expedio em nome 
d' El Rey uma pottaria, ordenando, que os Encarregados de Fa
zenda em Londres entregassem ao nosso Ministro ali, o saldo da 
administração, que lhe fôra encarregado, e outro sim de que 
tbesouro entende fallar na segunda parte da portaria, responde, 
que em data de 27 de Fevereiro o Soberano Congresso lhe mandou 
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perguntar sobre este assumpto. e satisfez com o officio, que ás 
Cortes dirigio em 6 de Março; enaõ devendo cançar a sua attençaõ 
expendendo de novo o que ali ja declarou, em resumo diz, que a 
portaria foi dirigida aos Adminitradores das 300.OCO libras, naõ 
em virtude de ordem das Cortes, pelo negocio naõ exigir inter
venção do Poder Legistati vo; mas ex officio, por obrigação do 
seu cargo, de Presidente do Thesouro; porque, tendo S. M. as
signado no Rio-de-Janeiro, aos interessados nas dietas 300.000 
libras, o seu pagamento sobre o Thesouro, pelas razoens, queja 
no seu officio de 6 de Março expoz, éra conseqüência necessária 
chamar-se ao Thesouro a quantia equivalente, que se achava em 
poder dos Administradores dos fundos." 

Este officio mandou-se para a mesma Commissaõ de Fazenda, 
aonde se acham os outros com pedra em cima, desde 6 de Março 
passado. 

O Banco participou ás Cortes, que começaria as suas opera
çoens a 21 de Agosto, com 3.202 acçoens, que se tem assignado. 
Nesta mesquinha pouquidade veio a parar o Banco, de que tanto 
se blazonou, em Portugal, e de que o Governo esperava o mais 
firme apoio a suas finanças. O Capital devia ser de 10.000 ac
çoens, de 500.000 reis cada uma ; mas em vez de 10.000, con
tentaram-se com as 3.202. Que assim havia de sueceder naõ éra 
difficil de prever, e nós demos as razoens logo que apparecêo aley 
de creaçaõ do Banco, como o Leitor poderá ver no nosso Vol. 
XXVIII. p. 179. 

Tem-se procedido ja ás eleiçoens de Deputados para as se
guintes Cortes, e publicárain-se listas dos da Beira, e Minbo, 
aonde ficaram de fura todos aquelles, que nem sempre votaram 
nas Cortes com o partido dominante: os mais fôram reeleitos. 
He natural que o mesmo sueceda nas demais provincias ; e se 
excluírem todos os homens ricos ou de graduação na NaçaÕ, te
remos nas novas Cortes novos ensaios de sancullotes. 

As Cortes decidiram em 13 de Agosto, que os soldados podi
am votar nas eleiçoens para deputados de Cortes, nos círculos 
eleitoraes, em que naõ tivessem a residência de um anno; por 
conseqüência basta-lhes a residência de oito dias. Por este bel-
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Io arranjamento, naõ tem o Ministério mais, que mandar aquar-
tellar tropas, em qualquer provincia aonde queira que se faça a 
eleição a seu modo, e tem decidido quem devem ser os De
putados. 

Haviam as Cortes determinado a prohibiçaõ do trigo estran
geiro, com o sonho politico de que a Regeneração faria que até 
das pedras brotassem as espigas, com que reynasse a abundân
cia em todo o Portugal. Mas acordaram ja, com ás batedellas 
da fome á porta ; porque, por officio das mesmas Cortes de 21 
de Agosto se vê, que naõ ha no Reyno supprimento de paõ ; o 
que todos sabem que sempre assim suecedeo, e ha de sempre 
sueceder, pela grande quantidade que ha de terreno estéril, na
quelle pequeno paiz ; o que só pretenderam ignorar os enthusi-
astas, que até esperavam milagres da Regeneração. Exaqui 
porque tudo vai como tem ido; mas o povo a brirá os olhos, a 
miséria lhe fará conhecer, quem saõ os pretensos Regeneradores; 
e quem os verdaderios patriotas 

ESTADOS-UNIDOS. 

Os Commissarios, que pelo tractado de Gand foram nomeados 
para marcar a linha divisória entre as Colônias Britannicas na 
America e os Estados-Unidos, terminaram em fim os seus 
trabalhos. O Hon. Antonio Barclay e o General Porter, que 
éramos Commissarios, com os Agentes e Secretários respectivos, 
se reuniram na aldea Oneida aos 14 de Junho, e depois de 
uma sessaõ de quatro dias, concluíram amigavelmente a decisaõ 
do artigo submettido a seu arbitrio. No decurso desta empreza 
se mediram e adjudicaram perto de 3.000 ilhas, muitas das 
quaes saõ de grande valor e importância. O relatório official 
dos Commissarios foi publicado pela Repartição de Estado eiu 
Washington aos 3 de Julho, e he de considerável extençaõ. 
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X1EXIC0. 

Juramento do Imperador Agostinho (Iturbide) Primerio, ante 
o Supremo Cougresso. 

" Eu, Agostinho, pela Divina Providencia, e pela nomeação 
do Congresso dos Representantes da Naçaõ, Imperador do 
México, juro por Deus e pelos Sanctos Evangelhos, que defen
derei e preservarei a Religião Catholica Apostólica Romana, 
sem permittir nenhuma outra no Império: que manterei e farei 
manter a Constituição, que o dicto Congresso formar, e no 
entanto a Constituição Hespanhola, nos casos em que for 
conveniente: e também as leys, ordens e decretos ja expedidos, 
ou que daqui em diante dimanarem do dicto Congresso, tendo 
em vista, em todos os tempos, o bem da Naçaõ; que naõ exi
girei productos, dinheiro, ou outra alguma consa, sem um 
decreto do Congresso: que naõ tirarei a ninguém a sua pro
priedade ; e especialmente, que respeitarei a liberdade politica 
da Naçaõ, e liberdade pessoal de cada individuo. E se eu obrar 
em contrario no todo ou em parte do que tenho jurado, naõ me 
aerá devida odediencia, e em tal caso os meus actos seraõ nu lios 
e inválidos. Assim Deus me ajude e me defenda, e quando 
naõ, me peça contas. 

{Assignado) Jozé IGNACIO ENTII.RII.AS, 

Dep. Sec. 

México, 21 de Maio, 1822. 

O General Iturbide, agora Agostinho Primeiro Imperador do 
México, expedio uma proclamaçaõ, em que expõem os motivos 
de patriotismo, que o obrigaram a aceitar aquella uomeaçaõ, a 
repugnância com que tomou sobre si tara pezado encargo, e os 
benefícios que dahi podem resultar ao paiz. Faziam-se prepa
rativos para a cerimonia da coroaçaõ do novo Imperador, que 
devia ter lugar aos 24 de Junho, com grande magnificência des-
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tinando-se 54G.000 pezos para decoração do palácio, 36.000 pa
ra a coroa imperial, e 24.000para as carruagens de estado, com 
86.090 para a casa de campo do Imperador. 

Naõ faltavam porém emulaçoens contra este arranjamento: as 
Cortes supunham demasiadas estas despezas: os nobres e os ricos 
olhavam com indiferença e ciúme para uma pessoa, pouco antes 
inferior a tantos, agora ellevada acima de todos : e muitos dos De
putados se tinham retirado, declarando, que naõ tinham poderes 
para concuner na eleição de um Imperador. As despezas do 
exercito saõ mui consideráveis, e a tropa tem boa disciplina. Oa 
mais sensatos dizem, que a acclamaçaõ do Imperador só procedera 
da tropa, que Iturbide segue os passos de Napoleaõ, e prognos
ticam-lhe o mesmo fim : porque ainda que a acclamaçaõ do Im
perador teve lugar nas Cortes, foi ella feita na sua presença, e 
cercado de tropa, e no meio do tumulto da populaça. O peior 
he, que os ecclesiasticos tem summa influencia, e nada menos 
meditam que a renovação da Inquisição. Tal ordem de cousas 
naõ pode ser estável, nem continuar por longo tempo. 

Peru. 

O Supremo Delegado de Lima publicou um decreto, pelo qual 
ordena, que todo o cidadão Hespanhol solteiro, que naõ tiver 
carta de cidadão Americano sairá do território, dentro de um 
mez, contado da publicação do decreto, deixando a beneficio do 
Estado metade des bens, sob pena de 10 annos de prizaõ, e to
tal confiscaçaõ de bens: excepto com tudo os velhos de 60 annos, 
os que por suas moléstias estiverem impossibilitados4 e os que 
por sua muito notória e acereditada conducta merecem esta ex
cepçaõ: o mesmo se entende dos ecclesiasticos seculares ou regu
lares. Quanto aos Hespanhoes cazados, que quizerem ficar, naõ 
poderão, sob pena de desterro, ter casas de abastecimento, nem 
lojas publicas, excepto tendo canas de cidadão Americano: tam-
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bem naõ poderão ajunctar-se em lugar algum publico, em nu
mero maior de três, sob pena de seis mezes de prizaõ. Lima 5 
de Janeiro, 1822. 

HESPANHA. 

EI Rey expedio um decreto, para convocar Cortes extraordi
nárias, qoe devem começar a sua sessaõ aos 7 de Outubro. O 
objecto do chamamento destas Cortes Extraordinárias, diz o 
decreto d' El Rey, que he, 1." Fornecer ao Governo os recursos 
de gente e dinheiro, sufficiente para occurrer ás necessidades do 
Estado, e livrar a naçaõ, sem demora, dos bandos de facciosos, 
que infestam as provincias fronteiras. 2. O arranjamento de 
negócios de alta importância, com algumas potências estran
geiras. 3. Dar ao exercito Hespanhol nova organização, se
gando as ordenanças militares, cuja discussão se suspendeo na 
ultima Legislatura ; sendo importantíssimo, que elle se ponha 
em harmonia com as instituiçoens existentes. 4. Cuidar do 
código do processo legal, necessário para a prompta e imparcial 
administração da justiça. 

As insurrecçoens, em opposiçaõ ao Governno constitucional 
continuam a mostrar um aspecto sério; porque os corpos dos in
surgentes saõ numerosos, e acham sempre um próximo e seguro 
azylo nas fronteiras de França, quando se vem atacados por for
ças superiores. 

El Rey, na sua ultima nomeação de Miuistros, parecéo sa
tisfazer plenamente ás vistas dos Constitucionaüstas, mas nem 
por isso tem diminuído os esforços do chamado exercito da fé, 
nem as conspiraçoens contra a presente ordem de cousas, nem 
as prisoens de muitos indivíduos, em conseqüência dessas com
moçoens. Os desfalques do Erário naõ offerecem melhora al
guma. 

Um artigo das gazetas, datado de Madrid em 5 de Septembro, 
diz, que lera a informação de parte, que se naõ pôde duvidar, 
que o Ministio Portuguez, residente em Madrid, escreveo uma 
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carta ao Secretario de Estado Hespanhol, em que lhe propõem 
entrar em negociaçoens, para formar uina aliiança offensiva e de
fensiva entre Hespanha e Portugal; porém que esta nota se vol
tou ao Agente Portuguez ; porque continha certas expressoens, 
relativas ao negocio de Monte Vedio, e outras cousas, que se 
consideraram offensivasda dignidade nacional. 

P O T Ê N C I A S A L U A D A S . 

S. M., o Imperador da Rússia, chegou a Vienna, aonde se 
acham os Plenipotenciarios das outras Grandes Potências Allia
das, para terem conferências no Congresso, que de longo tem
po se esperava. 

O objecto de taes confereucias he matéria de segredo, nos ga
binetes que entram no Congresso, e o resultado de suas delibe
raçoens naõ pode mais do que conjecturar-se presentemente. No 
entanto diremos aqui as supposiçoens dos Publicistas, ou opini
oens dos Estadistas a este respeito. 

Dizem que, pelo conhecido systema do Gabinete Austriaco, 
he natural esperar, que prevaleçam no Congresso os principios 
dos Ultras, e que se renovem os esforços para manter esses 
principios a todo o risco; e para isso se evitará a guerra na 
Europa, e até a do Levante, sacrificando os Gregos, ao furor 
dos Turcos; fortalecendo todas as instituiçoens políticas antigas, 
enfraquecendo todas as novas. 

Os negócios de Hespanha e Portugal naõ podem deixar de 
embaraçar estas vistas ; e se os acontecimentos de 7 de Julho, 
em Madrid, houvessem levado differente caminho, menos difi
culdade haveria. Alguns querem, que se adopte, para com a 
Hespanha, o mesmo que se fez em Napoies e Piemonte ; porém 
outros naõ se inclinam a estas medidas, que se julga seraõ con
trariadas pela Inglaterra ; aonde alguns dos Ministros só desê-
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jam qne se recorra a meios diplomáticos; pelo que respeita a 
Península. 

Quanto á Turquia, um Ministro de grande influencia lhe cha
mou um pântano habitado por selvagens • e este mesmo Ministro 
admitte, que he muito para desejar para a civilização da Europa» 
que se alcance esta conquista, mas que a Rússia he ja demasiado 
grande e tam próxima á scena de acçaõ, que he impossível dar-
lhe, sem perigo, esta tentação, e tanto mais quanto se sabe, que 
a politica do Gabinete de S. Petersburgo se tem constantemente 
dirigido para este objecto, muito antes do Imperador Alexandre 
subir ao throno. 

Dizem por isto, que he provável, que se abandonem os Gregos 
a seus meios, pelo menos ostensivamente. Se elles forem bem 
fuccedidos, haverá sempre accasiaõ de introduzir a Grécia 
no systema geral da Europa. Esta linha de comportamento terá a 
demais a vantagem de privar uma grande potência do Norte 
da influencia, que possue na Alemanha.e que inevitavelmente per
derá, quando se vir que ella abandona a causa religiosa dos Gre
gos, e os deixa entregues a seus próprios recursos e cora
gem. 

Parece, pois, que o Congresso resolverá. 1.° Declarar-se fir
me e abertamente contra as revoluçoens de qual quer gênero que 
lèjam. 2." Confiar á Áustria a garantia da Itália e Alemanha. S.o 
Concordar em um artigo secreto relativamente á Hespanha. 4.* 
Renovar as grantias dadas aos outros Estados da Europa. 5." De
clarar uma neutralidade, ao menos em apparencia, sobre os ne
gócios da Turquia. 6." Convidar as differentes Potências, para 
que se abstenham da guerra aberta com a Heaspnha. 7." Con
cordar em medida* geraes restrictivas da imprensa. 
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POLÍTICA. 

REYNO UNIDO DE PORTUGAL BRAZIL E ALOARTEI, 

Manifesto de S. A. R. o Principe Regente Constitucional, 
e Defensor Perpetuo do Reyno do Brazil, aos povos 
deste Reyno. 

Brazileiros!—Está acabado o tempo de enganar os 
homens. Os Governos, que ainda querem fundar o seu 
poder sobre a pretendida ignorância dos povos, ou sobre 
antigos erros e abusos, tem de ver o colosso da sua gran
deza tombar da frágil baze, sobre que se erguera outro-
n. Foi por assim o naõ pensarem, que as Cortes de Lis
boa forçaram as provincias do Sul do Brazil a sacudir o 
jugo, que lhes preparavam, foi por assim pensar, 
que eu agora ja vejo reunido todo o Brazil em torno de 
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mima ; requerendo-me a defeza de seus direitos e a man 
tença de sua liberdade e independência. Cumpre por
tanto, oh Brazileiros, que eu vos diga a verdade; ouvi-
me pois. 

O Congresso de Lisboa, arrogando-se o direito ty-
rannico de impor ao Brazil um artigo de nova crença, 
firmado em um juramento parcial e promissório, e que 
de nenhum modo podia envolver a approvaçaõ da pró
pria mina, o compellio a examinar aquelles pretendidos 
titulos e a conhecer a injustiça de tam desasizadas pre
tençoens. Este exame, que a razaõ insultada aconse
lhava e requeria, fez conhecer aos Brazileiros, que Portu
gal, destruindo todas as formas estabelecidas, mudando 
todas as antigas e respeitáveis instituiçoens da Monar
chia, correndo a esponja de ludibrioso esquecimento por 
todas as suas rellaçoens, e reconstituindo-se novamente, 
naõ podia compulsâllos a aceitar um systema deshonroso 
e aviltador, sem attentar contra aquelles mesmos princi
pios, em que fundara a sua revolução, e o direito de mu
dar as suas instituiçoens politicas, sem destruir essas ba
zes, que estabeleceram seus novos direitos, nos direitos 
inalienáveis dos povos, sem atropelar a marcha da razaõ 
e da justiça, que derivam suas leys da mesma natureza 
das cousas, e nunca dos caprichos particulares dos 
homens. 

Entaõ as provincias Austraes do Brazil, colligando-se 
entre si, e tomando a attitude majestosa de um povo, que 
reconhece entre os seus direitos os da liberdade, e o da 
própria felicidade, lançaram os olhos sobre mim, o filho 
do seu Rey, e seu amigo, que encarando no seu verda
deiro ponto de vista esta tam rica e grande porçaõ do 
nosso globo, que conhecendo os talentos dos seus habi
tantes e os recursos immensos do seu solo, vta com dôra 
marcha desorientada e tyrannica dos que tam falsa e pre-
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maturamente haviam tomado os nomes de pays da pá
tria, saltando de representantes de povo de Portugal a 
Soberanos de toda a vasta monarchia Portugueza. Jul
guei entaõ indigno de mim, e do grande Rey, de quem 
sou filho e delegado, o desprezar os votos de subditos 
tam fieis ; que sopeando talvez desejos e propensoens re
publicanas, desprezaram exemplos fascinantes de alguns 
povos vizinhos, e depositaram em mim todas as suas es
peranças; salvando deste modo a Realeza, neste grande 
Continente Americano, e os reconhecidos direitos da 
Augusta Casa de Bragança. 

Accedí a seus generosos e sinceros votos, e conservei-
me no Brazil, dando parte desta minha firme resolução 
ao nosso bom Rey, persuadido, que este passo devera 
ser para às Cortes de Lisboa o thermometro das disposi
çoens do Brazil, da sua bem sentida dignidade, e da 
nova elevação de seus sentimentos ; e que os faria parar 
na carreira começada e entrar no trilho da justiça, de que 
se tinham desviado. Assim mandava a razaõ, mas as vis
tas vertiginosas do egoismo continuaram a surfocar os seus 
brados e preceitos, e a discórdia apontou-lhes novas tra
mas; subiram entaõ de ponto, como éra de esperar, o re-
sentimento e a indignação das provincias colligadas, e 
como por uma espécie de Mágica, em um momento, todas 
as suas ideas e sentimentos convergiram em um sô ponto, 
- para um sô fim. Sem o estrepito das armas, sem as 
vozeriasda anarchia, requerêram-me ellas, como ao garan
te da sua preciosa liberdade e honra nacional, a prompta 
installaçaõ d' uma Assemblea Geral Constituinte e 
Legislativa no Brazil. Desejara eu poder alongar este 
momento, para ver se o desvaneio das Cortes de Lisbca 
cedia às vozes da razaõ e da justiça, e a seus próprios in
teresses; mas a ordem por ellas suggerida, transmittida 
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aos Cônsules Portuguezes,de prohibir despachos depetre-
ehos e muniçoens para o Brazil éra um signal de guerra, 
e um começo real de hostilidades. 

Exigia pois este Reyno, que ja me tinha declarado 
seu Defensor Perpetuo, que eu provesse do modo mais 
enérgico e prompto â sua segurança, honra e prosperidade. 
Se eu fraqueasse na minha resolução, attraiçoava por um 
lado minhas sagradas promessas, e por outro ,;quem po
deria sobre estar os males da anarchia, desmembraçaõ das 
suas provincias e os furores da democracia ? ( que lucta 
porfíosa entre os partidos encarniçados, entre mil successi-
vas e encontradas facçoens ? i A quem ficariam perten
cendo o ouro e os diamantes das nossas inesgotáveis 
minas; esses rios caudalosos, que fazem a força dos Es
tados ; esta fertilidade prodigiosa, fonte inexhaurivel de 
riquezas e de prosperidade?. jQuem acalmaria tantos 
partidos dissidentes, quem civilizaria a nossa povoaçaõ 
disseminada, e partida por tantos rios, que saõ mares ? 
£Quem iria procurar os nossos índios no centro da suas 
matas impenetráveis, atravez de montanhas altíssimas 
inaccessiveis ? De certo, Brasileiros, lacerava-se o Brazil: 
esta granda peça da benéfica natureza, que faz a inveja e 
a admiração das naçoens do mundo, e as vistas bem fa-
zejas da Providencia, se destruíam, ou pelo menos se 
retardavam por longos annos. 

Eu fora responsável por todos estes males, pelo sangue, 
que Ia a derramar-se, e pelas victimas, que infallivel-
mente seriam sacrificadas ás paixoens e aos interesses 
particulares: resolvi-me por tanto ; tomei o partido, que 
os povos desejavam, e mandei convocar a assemblea do 
Brazil, a fim de cimentar a independência politica deste 
Reyno, sem romper com tudo os vinculos da fraternidade 
Portugueza; harmonizando-se, com decoro e justiço, todo 
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o Reyno unido de Portugal, Brazil, e Algarves; e con
servando-se debaixo do mesmo chefe duas familias, se
paradas por immensos mares, que só podem ser reunidas 
pelos vinculos da igualdade de direitos e recíprocos inte
resses. 

Brazileiros!—Para vós naõ he preciso recordar todos os 
males, a que estavas sugeitos, e que vos impelltram à Re-
presentantaçaõ, que me fez a Câmara e Povo desta Ci
dade no dia 23 de Maio, que motivou o meu Real De
creto de 3 de Junho do corrente anno, mas o respeito, que 
devemos ao Gênero Humano, exige, que demos as razoens 
da vossa justiça e do meu comportamento. A historia 
dos feitos do Congresso de Lisboa a repeito do Brazil, he 
uma historia d' enfiadas injustiças, e sem razoens, seus 
fins eram paralysar a prosperidade do Brazil, consumir 
toda a sua vitalidade, e reduzilloa tal inacçaõe fraqueza, 
que tornasse infallivel a sua ruína, e escravidão. Para 
que o mundo se convença do que digo, entremos na sim
ples exposição dos seguintes factos. 

Legislou o Congresso de Lisboa sobre o Brazil sem 
esperar pelos seus representantes, postergando assim a 
Soberania da maioridade da Naçaõ. 

Negou-lhe uma Delegação do Poder Executivo, de que 
Unto precisava para desenvolver todas as forças da sua 
virilidade, vista a grande distancia, que o separa de Por
tugal; deixando-o assim sem leys apropriadas ao seu 
clima, e circumstancias locaes.sem promptos recursos às 
suas necessidades. 

Recusou-lhe um centro de uniaõ, e de força o para 
debilitar incitando previamente as suas Provincias a 
despegarem-se daquelle, que ja dentro de si tinham feliz
mente. 

Decretou-lhe Governo sem estabelidade, e sem nexo, 
com três centros de actividade differente, insubordina-
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dos, rivaes, e contradictorios, destruindo assim a sua 
cathegoriade Reyno, aluindo assim as bazes da sua fu
tura grandeza, e prosperidade, e sô deixando-lhe todos os 
elementos da desordem, e da anarchia. 

Excluio de facto os Brazileiros de todos os empregos 
honoríficos, e encheo vossas Cidades de bayonetas Eu
ropeas, com mandadas por chefes forasteiros, cruéis, e im-
moraes. 

Recebeo com enthusiasmo, e prodigalizou louvores a 
todos esses monstros, que abriram chagas dolorosas nos 
vossos coraçoens, ou promettêram naõ cessar de as 
abrir. 

Lançou maõs roubadoras aos recursoss applicados 
ao Banco do Brazil, sobrecarregado de uma divida 
enorme Nacional, de que nunca se occupou o Congresso: 
quando o credito deste Banco estava enlaçado com o 
credito publico do Brazil, e com a sua prosperidade. 

Negociava com as Naçoens estranhas a alienação de 
porçoens do vosso território, para vos enfraquecer e es-
cravisar. 

Desarmava vossas fortalezas, despia vossos arsenaes, 
deixava indefesos vossos portos, chamando aos de Por
tugal toda a vossa Marinha; esgotava vossos Thesouros 
com os saques repetidos para despeza de tropas, que vi
nham sem pedimento vosso, para verterem o vosso san
gue e destruir-vos, ao mesmo tempo que vos prohibia a 
introducçaõ de armas, e muniçoens estrangeiras, com 
que podesseis armar vossos braços vingadores, e susten
tar a vossa liberdade. 

Apresentou um projecto de relaçoens commerciaes, 
que sob falsas apparencias de chimerica reciprocidade 
e igualdade, monopolizava vossas riquezas, fexava vossos 
portos aos estrangeiros, e assim destruía a vossa agricul-
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tura, e industria, e reduzia os habitantes do Brazil outra 
vez ao estado de pupillos, e colonos. 

Tractou desde o principio, e tractaainda, com indigno 
avitamento e desprezo os Representantes do Brazil, 
quando tem a coragem de punir pelos seus direitos, e 
até (quem ousará dizêllo!) vos ameaça com libertar a es
cravatura, e armar seus braços contra seus próprios se
nhores. 

Para acabar finalmente esta longa narração de horro
rosas injustiças, quando pela primeira vez ouvio aquelle 
Congresso as expressoens da vossa justa indignação, do
brou deescarneo, oh Brazileiros, querendo desculpar seus 
attentados com a vossa própria vontade e confiança. 

A Delegação do Poder Executivo, que o Congresso 
regeitara por anticonstitucional, agora ja uma Commissaõ 
do seio deste Congresso nola offerece, e com tal libe-
ralidade,que em vez de um centro do mesmo poder, de 
que sô precisaveis, vos querem conceder dous e mais. 
Que generosidade inaudita! Mas quem naõ vê que isto 
só tem por fim destruir a vossa força, e integridade, 
armar provincias contra provincias, e irmaõs contra ir
maõs. 

Accordemos pois, generosos habitantes deste vasto, e 
poderoso império, está dado o grande passo da vossa in
dependência, e felicidade, ha tantos tempos preconizadas 
pelos grandes Políticos da Europa. Ja sois um povo So
berano, ja entrastes na grande Sociedade das Naçoens in
dependentes, a que Unheis todo o direito. A honra, edigni
dade nacional, os desejos de ser venturosos, a voz da mesma 
Natureza mandam que as colônias deixem de ser colônias, 
quando chegam à sua virilidade, e ainda que tractados 
como colônias naõ o éreis realmente, e até por fim ereis 
um Reyno. Demais, o mesmo direito que teve Portugal 
para destruir as suas instituiçoens antigas e constituir-se, 
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com mais razaõ o tendes vós, que habitais um vasto, egran
dioso paiz, com uma povoaçaõ (bem que disseminada) 
ja maior que a de Portugal, e que irà crescendo com a 
rapidez, com que caiem pelo espaço os corpos graves. 
Se Portugal vos negar esse direito, renuncia elle mesmo 
ao direito, que pode allegar para ser reconhecida a sua 
nova Constituição pelas naçoens estrangeiras, as quaes 
entaõ poderiam allegar motivos justos para se intromet-
terem nos seus negócios domésticos, e para violarem os 
attributos da Soberania, e independência das naçoens. 

Que vos resta pois, Brazileiros ? Resta-vos reunir-vos 
todos em interesses, em amor, em esperanças, fazer en
trar a Augusta Assemblea do Brazil no exercicio das suas 
funcçoens, para que, maneando o leme da razaõ, e pru
dência, haja de evitar os escolhos, que nos mares das re
voluçoens appresentam desgraçadamente França, Hes
panha, e o mesmo Portugal, para que marque com maõ 
segura, e sabia a partilha dos Poderes, e firme o Código 
da vossa Legislação na saã Philos*ophia, e o applique ãs 
vossas circumstancias peculiares. 

Naõ o duvideis, Brazileiros, vossos Representantes oc
cupados naõ de vencer resistências, mas de marcar di
reitos, sustentarão os vossos, calcados aos pés, e des
conhecidos ha três séculos : consagrarão os verdadeiros 
principios da Monarchia Representativa Brazileira : de
clararão Rey d'este bello Paiz o Senhor D. Joaõ VI., 
Meo Augusto Pây, de cujo amor estais altamente possuí
dos : cortarão todas as cabeças â Hydra da anarchia, e a 
do Despotismo: imporaõ a todos 03 empregados, e func-
cionarios públicos a necessária responsabilidade; e a 
vontade legitima, e justa da Naçaõ nunca mais verá to
lhido, a todo o instante, o seo vôo magestozo. 

Firmes no principio invariável de naõ sanccionar a-
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busos, donde a cada passo germinam novos abusos, 
vossos Representantes espalharão a luz, e nova ordem, 
no càhos tenebroso da Fazenda Publica, d'Admintraçaõ 
econômica, e das Leys Civis e criminaes. Teraõ o valor 
de crer que ideas úteis, necessárias ao bem da nossa es
pécie, naõ saõ destinadas somente para ornar paginas de 
livros, e que a perfectibilidade, concedida ao homem 
pelo Ente Creador, e Supremo, deve naõ achar tropeço, 
e concorrer para a ordem social, e felicidade das Na
çoens. 

Dar-vos-haõ um Código de Leys adequadas à natu
reza das vossas circumstancias locaes, da vossa povoaçaõ, 
interesses.e relaçoens, cuja execução será confiada ajuizes 
íntegros, que vos administrem justiça gratuita, e façam 
desapparecer todas as trapaças do vosso foro, fundadas 
em antigas leys obscuras, ineptas, complicadas, e con-
tradictorias. Elles vos daraõ um Código penal dictado 
pela razaõe humanidade, em vez dessas leys sanguinárias e 
absurdas, de que até agora fostes victimas cruentas. Te-
reis um systema d'impostos, que respeite os suores da 
Agricultura, os trabalhos da industria, os perigos da Na
vegação, e a liberdade do commercio: um systema claro, 
e harmonioso, que facilite o emprego, e circulação dos 
cabedaes, e arranque as cem chaves mysteriosas, que fe
chavam o escuro labyrintho das finanças, que naõ deixa
vam ao cidadão lobrigar o rasto do emprego, que se da
va às rendas da Naçaõ. 

Valentes soldados, também vós tereis nm Código Mili
tar, que, formando um exercito de cidadãos disciplina
dos, reúnao valor, que defende a Pátria, ás virtudes cívi
cas, que a protegem, e seguram. 

Cultores das Letras, e sciencias, quazi sempre aborre
cidos ou desprezados pelo despotismo, agora tereis a 

V»L. XXIX N. 173. 3 H 
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entrada aberta, e desempeçada para adquirirdes gloria e 
honra. Virtude, merecimento vós vireis junetos ornar o 
Sanctuarioda Pátria, sem que a intriga vos feixe as aveni
das do Throno, que só estavam abertas á hypocrisia e 
â impostura. 

Cidadãos de todas classes, mocidade Brazileira, vós 
tereis um código dMnstrucçaõ publica nacional, que 
fará germinar, e vegetar viçosamente os talentos d'este 
clima abençoado, e collocarã a nossa constituição debaixo 
da salva-guada das gerações fucturas, transmittindo a to
da a Naçaõ uma educação liberal, que communique a 
os seos membros a instrucçaõ necessaiia para promoverem 
a felicidade do grande todo Brazileiro. 

Encarai Habitantes do Brazil, encarai a perspectiva de 
gloria e de grandeza, que se vos anfolba; naõ vos assustem 
os atrãzos da vossa situação actual: o fluxo da civili-
çaõ começa a correr já impetuoso desde os desertos da 
Califórnia até ao estreito de Magalhaens. Contituiçaõ e 
liberdade legal saõ fontes inesgotáveis de prodigios, e 
seraõ a ponte por onde o bom da velha, e convulsa Eu
ropa passará ao nosso continente. Naõ temais as na
çoens estrangeiras : a Europa, que reconheceo a indepen
dência dos Estados Unidos de America, e que ficou neu
tral na lueta das Colônias Hespanholas, naõ pode deixar 
de reconhecer a do Brazil, que com tanta justiça, e tantos 
meios , e recursos procura também entrar na grande fa
milia das naçoens. Nós nunca nos envolveremos nos 
seus negócios particulares; mas ellas também naõ que
rerão perturbar a paz e commercio livre, que lhes of-
ferecemos; garantidos por um governo Representativo, 
que vamos estabelecer. 

Naõ se ouça pois entre vós outro grito que naõ seja 
Uniaõ.—Do Amazonas ao Prata naõ retumbe outro 
écho que naõ seja—Independência—Formem todas nosas 
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provincias o feixe mysterioso, que nenhuma força pode 
quebrar. Desappareçaõ de uma vez antigas preoccupa-
çpens, substituindo o amor do bem geral ao de qual 
quer provincia, ou de qualquer cidade. Deixai oh Bra
zileiros, que escuros blasphemadores soltem contra vós, 
contra mim, e contra o nosso liberal systema injurias, 
calumnias, e baldoens: lembrai-avos que, se elles vos lou
vassem, o Brazil estava perdido.— Deixai que digam 
que attentamos contra Portugal, contra a mãy Pátria, con
tra os nossos benefeitores; nos, salvando os nossos di
reitos, punindo pela nossa justiça, e consolidando a nos
sa liberdade, queremos salvar a Portugal de uma nova 
classe de tyrannos. 

Deixai que clamem, que nos rebellamos contra o nosso 
Rey: elle sabe que o amamos, como a um Rey Cidadão e 
queremos salvallo do aíTrontoso estado de captiveiro a 
que o reduziram; arrancando a mascara da hypocrisia a 
demagogos infames, e, marcando com verdadeiro libera
lismo os justos limites dos poderes políticos. Deixai que 
vo8vozeem, querendo persuadir ao Mundo, que quebramos 
todos os laços de uniaõ com nossos irmaõs da Europa: 
naõ; nós queremos firmallaem bazes sólidas, sem a influ
encia de um partido, que vilmente desprezou nossos di
reitos, e que, mostrando-se à cara descoberta tyranno e 
dominador em tantos factos, que ja se naõ podem es
conder, com deshonra, e perjuizo nosso, enfraquece, e 
destroe irremediavelmente aquella força moral, tam ne
cessária em um Congresso, e que toda se appoia na opi
nião publica e na justiça. 
Illustres Bahianos, porçaõ generosa e malfadada do Bra

zil, a cujo solo se tem agarrado mais essas famintas, e 
empestadas harpias; quanto me punge o vosso destino! 
Quanto o naõ poder a mais tempo ir enxugar as vossas 
lagrimas, e abrandar a vossa desesperaçaõ! Bahia 
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nos, o brio he a vossa divisa, expelli do vosso seio esses 
monstros,que se sustentam do vosso sangue ; naõ os 
temaes, vossa paciência faz a sua força. Elle s ja naõ sa 
Portuguezes, expelli-os e vinde reunir-vos a nós, que 
vos abrimos os braços. 

Valentes Mineiros, intrépidos Pernambucanos defen
sores da liberdade Brazilica, voai em socorro dos vossos 
vizinhos irmaõs: naõ he a causa de uma provincia, he a 
causa do Brazil, que se defende na Primogênita de Cabral. 
Extingui esse viveiro de fardados lobos, que ainda susten
tam os sanguinários caprichos do partido faccioso. Re-
cordai-vos Pernambucanos das fogueiras do Bonito, e das 
scenas do Recife. Poupai porem e amai, como irmaõs, 
a todos os Portuguezes pacíficos, que respeitam nossos 
direitos, e desejam a nossa e sua verdadeira felicidade. 

Habitantes do Ceará, do Maranhão, do requissimo 
Pará, vós todos das bellas, e amenas provincias do Norte, 
vinde exarar, e assignar o acto da nossa emancipação, 
para figurarmos (he tempo) directamente na grande as
sociação politica: Brazileiros em geral, Amigos, re-
unamos-nos ; sou vosso compatriota, sou vosso defensor; 
encaremos como único prêmio de nossos suores, a honra, 
a prosperidade do Brazil. Marchando por esta estrada ver-
me-heis sempre á vossa frente, e no lugar do maior pe
rigo. A minha felicidade (convencei-vos) existe na vos
sa felicidade: he minha gloria reger um povo brioso, e 
livre. Dai-me o exemplo das vossas virtudes e da vossa 
uniaõ. Serei digno de vós. Palácio do Rio-de-Janeiro 
em o primeiro de Agosto de 1822. 

{Assignado.) P R Í N C I P E REGENTE. 
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Decreto de S. A. R. o Principe Regente, ordenando a re
sistência ás hostilidades de Portugal. 

Tendo-me sido confirmada, por unanime consentimen
to e espontaneidade dos povos do Brazil, a dignidade e 
poder de Regente deste vasto Império, que El Rey meu 
Augusto Pay me tinha outorgado; dignidade de que as 
Cortes de Lisboa, sem serem ouvidos todos os Deputados, 
ousaram despojar-me, como he notório: e tendo eu acei
tado outro sim o titulo e encargo de Defensor Perpetuo 
deste Reyno, que os mesmos povos taro generosa e leal
mente me conferiram: cumprindo-nie portanto, em des
empenho dos meus Sagrados Deveres, e em reconheci
mento de tanto amor e fidelidade, tomar todas as medi
dos indispensáveis ã salvação desta máxima parte da 
Monarchia Portugueza, que em mim se confiou, e cujos 
dieitos jurei conservar illesos de qualquer ataque: ecomo 
as Cortes de Lisboa continuam no mesmo errado systema, 
e a todas as luzes injusto, de recolonizar o Brazil, ainda 
â força d' armas; a pezar de ter o mesmo ja proclamado 
á sua independência politica, a ponto de estar ja legal
mente convocada pelo meu Real Decreto de 3 de Julho 
próximo passado uma Assemblea Geral, Constituinte e 
Legislativa, a requirimento geral de todas as Câmaras, 
procedendo-se assim com uma formalidade, que naõ 
houve em Portugal, por ser a convocação do Congresso em 
sua origem somente um acto de clubs occultos e faccios
os : e considerando eu, igualmente, S. M. El Rey, o 
Snr. D. Joaõ VI., de cujo nome e authoridade preten
dem as Cortes servir-se para os seus sinistros fins, 
como prisioneiro naquelle Reyno, sem vontadade própria, 
e sem aquella liberdade de acçaõ, que he dada ao Poder 
Executivo nas monarchias coustitucionaes : mando a to
das as Junctas Provisórias de Governo, Governadores d' ar-
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mas, Commandantes Militares, e a todas as Authorida
des constituídas, a quem a execução deste Decreto per
tencer, o seguinte:— 

1. Que sejam reputadas inimigas todas e quaesquer 
tropas, que de Portugal ou de outra qualquer parte forem 
mandadas ao Brazil, sem prévio consentimento meu, de
baixo de qualquer pretexto que seja; assim como todas 
as tripulaçoens e guarniçoens dos navios, em que forem 
transportadas, se pretenderem desembarcar; ficando po
rém livres as relaçoens commerciaes e amigáveis entre am
bos os Reynos, para conservação da uniaõ politica, que 
muito desejo manter. 

2. Que se chegarem em boa paz, deverão logo regres
sar, ficando porém retidas a bordo e incommunicaveis, 
até que se prestem todos os mantimentos, e auxílios ne
cessários, para a sua volta. 

3. Que no caso de naõ quererem as dietas tropas obe
decer a estas ordens, e ousarem desembarcar, sejam re
chaçadas, com as armas na maõ, por todas as forças mi
litares da Primeira e Segunda Linha, e até pelo povo em 
massa; pondo-se em execução todos os meios possíveis 
para, se preciso for, se incendiarem os navios, e se met-
terem apique as lanchas de desembarque. 

4. Que, se a pezar de todos estes esforços, sueceder 
que estas tropas tomem pé em algum porto, ou parte da 
costa do Brazil, todos os habitantes, que o naõ puderem 
impedir, se retirem para o centro,levando para as matas 
e montanhas todos os mantimentos e boiadas, de que 
ellas possam utilizar-se; e as tropa do paiz lhe façam 
crua guerra de postos e guerrilhas; evitando toda a occa
siaõ de combates geraes, até que consigam ver-se livres 
de similhantes inimigos. 

õ. Que desde ja fiquem obrigadas todas as Authoridades 
Militares e Civis, a quem isto competir, a fortificarem 
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todos os portos do Brazil, em que possam effectuar-se 
similhantes desembarques, debaixo da mais restricta e ri
gorosa responsabilidade. 

6*. Que se, por accaso, em algumas das provincias do 
Brazilnaõ houverem as muniçoens e petrechos necessários 
para estas fortificaçoens, as mesmas authoridades acima 
nomeadas representem logo esta Corte o que precisam, 
para daqui lhes ser fornecido, ou dem parte immediata
mente & provincia mais vizinha, que ficará obrigada a 
dar-lhes todos os soccorros precisos, para o bom desem
penho de tam importantes obrigaçoens. 

As Authoridades Civis e Militares, a quem competir 
a execucçaõ deste meu Real Decreto, assim o executem 
e hajam de cumprir, com todo o zelo.energia e prompti
daõ, debaixo da responsabilidade de ficarem criminosas 
de Lesa Naçaõ, se assim decididamente o naõ cumpriem. 
Palácio do Rio-de-Janeiro; no 1.° de Agosto de 1828. 

Com a Rubrica de S. A. R. o PRÍNCIPE REGENTE 

Luiz Pereira da Nobrega de Souza Couttinho. 

Decreto d"Bi Rey, sobre certas irregularidades nas elei
çoens dos Deputados para as Cortes. 

Tendo as Cortes Geraes e Extraordinárias da Naçaõ 
Portugueza resolvido, na data de hoje, naõ tomar conhe
cimento das questoens suscitadas em algumas das Junc
tas Electoraes das Cabeças de Circulo, por ficar este ob
jecto reservado para a Juncta Preparatória das próxi
mas Cortes, à qual as mencionadas Junctas devem 
dar conta dos seus procedimentos, e das razoens em 
que os fundaram: attendendo toda a via a que a nota 
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de inconstitucional, que motivou exclusão de alguns ci
dadãos, que deviam entrar em segundo escrutínio, nem 
foi provada, nem julgada por authoridade competente; 
declaram, que a sobredicta nota naõ pôde de maneira al
guma fazer quebra na reputação dos Cidadãos, contra os 
quaes se dirigia, recommendando a mais exacta obser
vância das disposiçoens do Decereto de 11 de Julho do 
presente anno nos subsequentes actos das actuaes elei
çoens. Por tanto hei por bem fazèllo assim presente a 
todas as authoridades, para sua intelligencia e execu
ção. 

Palácio de Queluz, em 14 de de Septembro de 1822 
Com a Rubrica de S. M.—Felippe Ferreira de Araújo e 
Castro. 

Addictamentos á ley da liberdade de imprensa, proposto 
nas Cortes de Portugal, na sessaõ de 6 de Septembro. 

1. Abusa da liberdade da imprensa o livreiro ou 
qualquer outra pessoa, que vender, publicar ou espalhar 
escriptos impressos em paizes estrangeiros, nos quaes 
se ataque o Estado, por alguns dos modos declarados no 
artigo 12. 

(Este artigo foi approvado com a seguinte indicação 
do Deputado Pessanha. " Sendo este escripto em Por
tuguez; e sendo em qualquer lingua estrangeira, a respon
sabilidade será restricta aos escriptos que excederem 
seis folhas de impressão;" o que se emendou a sette fo
lhas.) 
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1. As penas impostas no art. 13, ser-lhes-haõ em tudo 
applicaveis. 

Approvado. 
3. Abusa da liberdade da imprensa indirectamente 

contra o Estado, o que infamar e injuriar por escripto 
em suas pessoas as authoridades Soberanas dos paizes 
nossos alliados e amigos. 

Regeitado. 
Aos que commetterem similhantes abusos, seraõ ap

plicaveis as disposiçoens do artigo 13, reduzidas a me
tade as penas de prizaõ e pecuniárias em todos os gráos; 
e naõ havendo ja mais lugar o perdimento de cargo, 
sendo o delinqüente leigo, nem a inhibiçaõ do exercicio 
do officio, e privação dos réditos dos beneficies, sendo o 
delinqüente ecclesiastico. 

Regeitado. 

VOL. XXIX No. 172. 31 



{ 434 1 

Preços Correntes do* principaes Productos do ttrazú, 

LONDIIES, 16 de Outubro de 1822. 

Oonoros. Qualidade. Preço». Direitos. 

Algoilam 

Anil. 

Assucar 

. Bahia por lb .[Os 
Capitania. . 
Ceará 
MaraIIliam .. 
Minas novas 
Pará 

'Pernambuco 
. . R i o 

J
Redondo . . . 
Katido 
Mascavado . 

Arroz Brazil 
Cacâo Pará 
Cafle Rio 
Ccbo Rio da Prata 
Chifres. Rio Grande por 1*23 

< A 

Rio da Prata, pilha < B 
' C 
Í A 

i Rio Grande i B 
< C 

Pernambneo, salgados 
Rio Grande de cavallo 

Ipecacuanha Brazii por lb. 
Óleo de cupãiba. 
Orucu 
Páo Amarelo. Brazil , 
Pao Brazil . . . . Pernambuco 
Salsa Parrilha. Pará . . . . . . . 
,r . í cm rolo 
Tabaco < r ,, 

l em tolha 
Tapioca brazil 

Os 9£p. n Os. 10£p. 
Os. 9 p . a Os. 9èp 
Os. 8 | p . a Os. 9 ip 
Os. Sp. a Os. 8fp. 
Os. lOp. a Os. 10£p. 

l)p. a Os. 9§p 

27s. 
24s. 
18s. 

a 3 Os. 
a 26s. 
a 22s. 

44s. 
9Ss. 

46s 
105s. 

50 
8èp-
7p-
6p 
8*p. 
7p . 
5p. 

60 
9lp. 
8p 

6èp 
9p. 
8p. 

5 | p . 

7s 
3s. 
2s. 

Op. 
4p. 
3p. 

à l i s . 
a 4s. 
a 4s. 

6p 
Op 
Op 

6 por cento ad ra, 
lorcm. 

4J por lb. 

Livro de diieitos poi 
exportação. 

s .2p . por 1121b. 
5s. por 1121b, 

10 p. por couro 

4 . . , 
2s. i 
n. ' 

por lb. 

200/ . por ton 
2s. Op, a 2t 6p. 

Í direitos pagos pelo 
comprador, 

£ direitos pagos pelo 
J comprador, 

<>£ porlb. 

Câmbios 
Rio de Janeiro 
Lisboa 
Porto 
Paris 
A instei.Iam 

Espécie 
Ouro em barra £ 3 17 
Peças do 6400 reis 3 16 
Dobrocns Hespa

nhoes 3 13 
Pezos . . . .d ictos 4 
Prata em barra 4 

com 

48 

b-k 
52 

25 
12 

6 -v 
10 7 

r 6 ? 
9 V 

I1A ) 

as seguintes praças. 

90 
4 

por 

Iliiiiibiiigo 
Cadiz 
Gibraltar 
Gênova 
Malta 

Brazil. Ilid 
Lisboa 
Porto 
Madeira 
Açores 

Seguros. 
a 25s 

25s 
25s 
25s 
25s 

Rio da Prata 63s 
Utngala 63s 

37 
36Í 
30* 
43.1 
45 

Volta 25s 
20a 
25s 
25 s 
25s 
63s 
63s 
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LITERATURA E SCIENCIAS 

NOVAS PUBLICAÇOENS EM INGLATERRA. 

Przctical hints on composition in printing. preço 1 0 Í . 
Suggestoens practicas sobre a composição na imprensa, 
illustradas com exemplos dos primeiros mestres das es-
cholas Italiana, Flamenga e Holandeza. Por Joaõ 
Burnet. 

Üabbage's Letter to Sir Humphrey Davy on calcu-
latiug Mathematical Tab/cs. Preço ls. tíd. Carta a 
Sir Humphrey Davy, sobre a applicaçaõ de machinismo. 
para os fins de calcular c imprimir Taboadas Mathema-
ticas. Por Carlos Babbage, Esc. Secretario da Sociedade 
Astronômica de Londres, &c. 

Annesley Naval Archittcture. 4.'° |>rcço lòs- Novo 
syítema de arcliitcotura Naval. Por Guilherme Annes-
ley. 
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Foreman's Neic Theory of Tides. Preço 2s Gd. No
va theoria das marés, mostrando qual he a causa imme
diata deste phenomeno, para a qual naõ tem olhado até 
aqui os Philosophos. Pelo Capitão Foreman, da Ma
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< 438 ) 

MISCELLANEA. 

CORTES DE PORTUGAL. 

453a Sessaõ. 31 de Agosto. 

A ordem do dia foi a revisão da Constituição. Leo-se 
pela segunda vez, e mandou-se à Commissaõ de Consti
tuição com toda a urgência, a indicação do Sr. Miranda, 
em que propõem se declare rebelde o Governo do Rio-
de-Janeiro, e traidores todos aquelles, que lhe obede
cerem. 

454." Sessaõ. 2 de Septembro. 

Segundo a ordem do dia, continuou a revisaõ da Con
stituição 

455a Sessaõ. 3 de Septembro. 

Leo-se um officio da Juncta Provisória da Paraiba do 
Norte, em data de 23 de Junho, expõem quaes saõ os 
votos geraes daquelles povos, explicados ante o Senado e 
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o Governo, de que S. Majestade dê ao Príncipe Real a 
Omninioda Delegação do Poder Excutivo. 

Leo-se a seguinte representação da Câmara da Bahia 
'•Snr. A Câmara da Cidade da Bahia, surprehcndida e 
horrorizada, pelo acontecimento, que teve lugar no dia 
12 do corrente mez, e anno, e inhibida por isso de con
tinuar livremente suas funcçoens, leva á presença de V. 
Majestade a certidão inclusa do termo, que a instâncias 
do Procurador da mesma Câmara se fez lavrar no livro das 
vereaçoens no qual se refere fiel e verdadeiramente a-
quelle acontecimento; e pede a V .M. amais prompta e 
exergica providencia, para evitar os horrores da immi-
nente anaichia, de que esta desgraçada cidade se acha 
ameaçada. Deus guarde a V. Majestade como deseja
mos c nos he mister. 

Copia da Certidão do Termo 

Aos 15 dias do mez de Junho de 1822, nesta Cidade 
da Bahia, e Casas do Concelho delia, aonde se achava o 
Doutor Juiz do Crime, no impedimento do actual Presi
dente do Senado, e o Procurador do mesmo Concelho, o 
Coronel Francisco Joze Lisboa, e por este foi dicto, que 
queria declarar, como declarava, que no dia 12 do corren
te naõ houve vereaçaõ, por faltarem os Vereadores, sen
do esta fiilta procedida, de se acharem naquelle dia os 
Paços do Concelho guarnecidos de patrulhas de cavallaria, 
estando continuamente a circular toda a Casa da Câmara 
uma partida da mesma cavallaria, commandada por um 
!>ubaltcriio, de nome Morjandim, dizendo-se publicamen
te, fjuc esta tropa éra destinada a render a Câmara, se 
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intentasse acclamar o Principe Regente; o que mais se 
verificou, depois que elle Procurador e o Vereador Fran
ça, único, que no referido dia compareceo, se retiraram 
da Casa da Câmara, depois do meio dia; porque logo 
também as referidas patrulhas se retiraram ao seu quar
tel, declarando mais o mesmo Procurador ser falsa a cau
sai, que se quer attribuir a similhante procedimento, o 
que melhor, constará de todos os actos, que o mesmo 
Senado, respeitador das leys, e da ordem, tem practica-
do, resultando do referido procedimento da tropa, que 
assim rondou a Casa da Câmara, o naõ haver vereaçaõ 
no dia de hoje, por naõ comparecer um só Vereador, 
nem mesmo dos annos pretéritos, chamados para substi
tuir os do presente anno. O que tudo elle referido Pro
curador declarou, requerendo ao dicto Presidente, que 
assim se escrevesse, e para constar mandou o mesmo 
Ministro fazer o presente termo. E eu Joaquim An
tonio de Seixas, Escrivão do Senado da Câmara o es
crevi." 

O Snr. Barata, em um longo discurso, fez uma exposi
ção dos acontecimentos da Bahia, fazendo recair todos 
os funestos acontecimentos, que tem ali tido lugar, eque 
possam para o futuro sueceder, aos procedimentos do 
General Madeira, e das baionêtas Europeas, que lá éstaõ; 
e, tendo fallado muito, concluio pedindo, que se mandas
sem imprimir todos os papeis relativos a este negocio, 
para que o publico conheça quem hc o motor de tantos 
males. 

Fizéram-se sobre isto varias objecçoens, c se resolveo, 
que se publicassem somente peças pequenas, como of
ficios, cartas, &c— 

A ordem do dia foi o parecer da Commissaõ sobre a 
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ley de regulamento e organização das Relaçoens do Rey
no de Portugal e Algarves. 

456.» Sessaõ. 4 de Septembro. 

Discutio-se parte do projecto de ley, para a reforma 
dos Regulares. O Sr. Pessanba fez a seguinte indicação» 

" Sendo publico e constante, que as desordens, ulti
mamente acontecidas na provincia da Bahia, tem sido 
grandemente suscitadas por cartas, remettidas desta ca
pital para aquella provincia, por indivíduos, que ha tem
po naõ tem cessado por este meio de representar aos ha
bitantes dessa porçaõ do Brazil, que as Cortes trabalham 
por colonizar aquelle Reyno; e outro sim que Portugal 
está sem meios de cohibir a rebelliaõ pela força: pro
ponho, que se diga ao Governo, expessa para a Bahia as 
mais terminantes ordens, para que essas cartas sejam ap-
prehendidas e remettidas ao mesmo Governo, a fim de 
que, na presença das dietas cartas, se proceda contra os 
seus infames authores." Declarou, que faltara das im
pressas. 

O Sr. Abbade de Medroens fez a seguinte indicação. 
" Consta por cartas particulares, que o Principe Real 

no Rio-de-Janeiro pretende fazer tractados de amizade e 
commercio com algumas Potências Estrangeiras, isto 
pôde ser muito funesto ao systema constitucional, que 
pretendemos consolidar, e tornar a metter Portugal no 
abismo de calamidades, de que felizmente se acha livre: 
por tanto proponho, que se diga ao Governo, que mande 
hoje fazer um manifesto, dirigido a todas as naçoens, no 
qual desapprove e dê por nullos todos os actos, tractados 
eproedimentos do Governo do Rio-de-Janeiro, desde 15 
de Janeiro do corrente anuo por diante, como arbitrários, 
illegaes, e injustos; por serem practicados sem autuou-
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dade legitima, e acima da jurisdicçaõ delegada por El Rey, 
o Sr. D. Joaõ VI, e que commetteo a seu filho, quando 
saio daquella Corte para Lisboa, a fim de que chegue ao 
conhecimento de todas as potências, que naõ he da von
tade do nosso amável Monarcha transtornar o systema 
constitucional, que espontaneamente jurou promover e 
sustentar; por estar intimamente convencido, de que só 
assim pôde fazer a felicidade de seus povos." 

457.a Sessaõ. 5 de Septembro. 

Leo-se nesta sessaõ o projecto de decreto, para prover 
á divida contrahida de 24 desde Agosto de 1820, e fazer 
face âs despezas do anno futuro. Passou-se depois ao 
projecto de decreto, sobre a extincçaõ do Almirantado. 

458.a Sessaõ. 6 de Septembro. 

A ordem do dia foi o parecer da Commissaõ de Justi
ça Civil, sobre as duvidas propostas, a cerca do decreto 
de 11 de Julho de 1822. Depois os additamentos áley da 
liberdade da imprensa. 

459.a Sessaõ. 7 de Septembro. 

A ordem do dia foi o parecer da Commissaõ ecclesias
tica de reforma, sobre uma indicação do Sr. Fernandes 
Thomaz, para que se estabeleçam as congruas dos Arce
bispos, Bispos e Prelados das Ordens Miliitares. 
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460.a Sessaõ. 9 de Septembro. 

Tractou-se, segundo a ordem do dia, de um projecto 
de decreto offerecido pelo Sr. Ferreira Borges, para fa
vorecer a construcçaõ, e animar a marinha Portugueza. 
Houve depois sessaõ secreta. 

461." Sessaõ 10 de Septembro. 

A ordem do dia foi o projecto para a reforma do Al
mirantado. Assistio a esta sessaõ o Ministro da Mari
nha. 

462.a Sessaõ. 11 de Septembro. 

Continuou a discussão do projecto apresentado pelo Sr. 
Ferreira Borges, para animar a navegação Portugueza. 

Leo Sr. Lino Couttinho a seguinte indicação. 
" Como na sessaõ de 30 do passado mez, tractando-se 

da indicação do Sr. Ribeiro de Andrada, a fim de serem 
despedidos do Congresso os Deputados das provincias 
do Brazil, que se achassem dissidentes, o mais forte ar
gumento, que contra elle se produzío, fosse o de naõ ha
ver provas sufficientes de que as mesmas estavam sepa
radas por vontade geral sua, bem meditada e expendida, 
e naõ por uma facçaõ do Governo, ou de alguns mal in
tencionados, como se tem pretendido, e apparecendo 
•gora a expressão daquella vontade da nossa provincia, 
nianifestada no documento, que ao Augusto Congresso 
apresentamos na sessaõ de 9 do corrente, a qual de ac
cordo com os últimos suecessos das principaes villas, re
feridos officialmente pelo Governador das armas, Ignacio 
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Luiz Madeira, bem comprova a actual dissidência da. 
quella provincia, os infra assignados se consideram no 
estreito dever de fazerem a este Augusto Congresso e ao 
mundo inteiro a declaração seguinte: 1." Que naõ po
dem continuar a serem representantes daquella Provin
cia por contravir â vontade geral de seus Constituintes. 
2.° Que no caso de naõ ser aceita a sobredicta proposi
ção, elles se naõ julgam authorizados para espontanea
mente assignar e jurar a Constituição, ora finalizada, tan
to mais quanto esta doutrina ja se acha sauncionada por 
este mesmo Congresso, no parecer da Commissaõ a res
peito da sobredicta indicação do Snr. Ribeiro de Andra-
dada. Lisboa 10 de Septembjo de 1822.—Jozê Lino 
Couttinho. Cypriano Jozé Barata de Almeida. Fran
cisco Antonio Gomes. Alexandre Gomes Ferraõ. Do
mingos Borges de Barros. Marcos Antonio de Souza. Pe
dro Rodrigues Bandeira." 

Mandou-se à Commissaõ de Constituição com urgên
cia. Leo-se depois o seguinte parecer da Commissaõ 
de Constituição. 

" A Commissaõ de Constituição, examinando a indica
ção do Sr. Deputado Miranda, que lhe foi remettida por 
este Soberano Congresso, he de parecer,que o Decreto de 
Convocação de Cortes Constituintes no Brazil, promulga
do em 3 de Junho próximo passado, pelo Principe Real, 
henullo; porque excede a authoridade de quem o pro
mulgou; he contrario â vontade geral do povo do Brazil 
representado neste Congresso; tende a dissolver a suspi
rada uniaõ do Brazil com Portugal; desfaz o pacto es-
tabelido por uma vontade geral, solemnemente declarada; 
e espalha por todo o Brazil as sementes da Anarchia. 
Para occurrer promptamente aos males, que pôde occa-
sionar similhante Decreto, pensa a Commissaõ, que as 
Cortes se devem apressar a decretar o seguinte. 
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1. Que o Decreto de 3 de Junho próximo passado, que 
convoca no Brazil Cortes Constituintes, henullo. 

2. Que os Secretários de Estado do Rio-de-Janeiro saõ 
altamente responsáveis pela illegalidade de uma tam des-
potica determinação, e devem ser processados. 

3. Que o Governo do Rio-de-Janeiro, desobedecendo 
às Cortes, e constituindo-se independente, contra a von
tade dos povos do Brazil, representados neste Congresso, 
he Governo de facto, e naõ he Governo de Direito, e a 
obediência voluntária de qualquer authoridade será cri
minosa, menos quando for obrigada pela força. 

4. Que a delegação do Principe cesse immediata
mente, e que El Rey nomee logo a Regência que ha de 
exercer esta delegação, na forma ja sanccionada. 

5. Que o Principe Real deve recolher-se a Portugal, no 
prazo de quatro mezes, contados do dia em que lhe for in
timado o presente Decreto, e no caso, naõ esperado, que 
elle naõ obedeça a esta determinação, se provera como 
a Constituição determina. 

6. Que será tido como traidor aquelle Commandante de 
forçade Mar ou Terra, que obedecer ao Governo do Rio-
de-Janeiro, naõ sendo a isso obrigado pela força. 

7. Que o Governo por todos os meios, que estiverem á 
sua disposição, fará executar todas estas determinaçoens. 
Paço das Cortes 11 de Septembro 1822. Manuel Bor
ges Carneiro. Bento Pereira do Carmo, Jozé Antonio 
Faria de Carvalha Jozê Joaquim Ferreira de Moura. 

463.* Sessaõ. 12 de Septembro. 

Continuou a discussão do projecto apresentado pelo 
Sr. Borges Ferreira, para animar a marinha Portugueza, 
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404* Sessaõ. 13 de Septembro. 

Leo-se o seguinte officio do Ministro da Justiça. 
" Illustrissimo e Exeellentissimo Senhor.—Satifazeú-

do á ordem das Cortes, que por V. Ex*. me foi ex
pedida, em 3 do corrente, tenho a honra de levar ao seu 
conhecimento, que havendo o Governo, pela repartição 
dos Negoicos de Justiça, pedido ao Soberano Congresso, 
em officio de 29 de Abril, authorizaçaõ para remover des
ta Capital, e d' outras terras do Reyno, aquelles indiví
duos, que o publico declarava mais desaffectos, oppostos 
e perigosos a. causa da Regeneração; e que aqui, e em 
muitos lugares dos mais populosos, se suppunha terem 
concorrido para se levantarem tumultos, e insinuado o 
seu desenvolvimento; obteve a concessão com reconheci
do proveito; mas naõ produzío esta medida tam repen
tinos effeitos, que evitasse inteiramente o mal, que con
tinuou, chegando a ponto de se descubrir a compiraçaõ 
da rua Formosa de um para dous de Maio do corrente 
anno. 

Em conseqüência desta descuberta, da exaltação, que 
cila causou no publico, dos embaraços, que promettia o 
seu processo; officiou de novo o Governo pela Secretaria 
de Justiça, pedindo ao Soberano Congresso alguma dis-
pensaçaõ, se fosse necessária, em quanto ao periodo da 
devassa, e a prolongaçaõ do effeito da medida de remo
ção dos indivíduos suspeitos, que fôra concedida em o 
citado 29 de Abril. Esta prolongaçaõ bem entendida he, 
que só consistia na faculdade de demorar os indivíduos 
removidos nos seus novos destinos, até que finalizasse o 
processo, e acalmassem os espíritos inquietos com o peri
go, que estivéra imminente. 

A' força de trabalho e continuas diligencias da parte 
dos magistrados, a quem se encarregou o referrido pro-
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cesso, este se concluio mais breve do que podia esperar-
se, vista a grande complicação em que estava, eas rela
çoens mais ou menos directas, que sesuppunha haver do 
•eu objecto com outros de igual ou similhante natureza. 
Acabado pois de formar o processo, e parecendo ao Go
verno acbar-se restituida a tranqüilidade, que éra na maior 
parte alterada pelos indivíduos que te removeram, man
dou logo restituir aos seus lares aquelles, que uma impe
riosa necessidade fizera retirar para diversos lugares des
te Reyno, e que naõ ficaram envolvidos naquelle proces
so, logo que este se findou, como constou por officio do 
Corregedor do Bairro da Rua Nova, datado de 13 de 
Agosto. 

Fm conseqüência expedio a portaria, cuja copia remetto 
Juncta, pela qual fôram mandados regressar aos seus do
micilies cm plena liberdade todos os removidos, à excep
çaõ daquelles, que ficaram pronunciados, que lôrara 
mandados buscar pnzos, c ja antes alguns tinham tido 
licença para regressar; de uns e outros remetto igual
mente a lista,*c remetterei o resultado final do processo; 
logo que os réos estejam sentenceados, no que tenho re-
commendado o maior cuidado. 

Eis aqui o estado do negocio, isto he, eisaqui o termo 
e resultado, que teve a dispensaçaõ concedida pelas Cor
tes em 2& de Abril, e cqjo effeito durou até a conclu
são da devassa da conspiração, depois da qual se deo 
plena liberdade aos indivíduos, cujo porte, discursos e ac
çoens os tinham tornado objecto da publica indignação, 
e em ls) caso cessou a necessidade da medida extraor-
dinnr in.que o Governo requereo em 29 de Abril. 

He o que se me offerece communicar a Vossa Ex-
celk-1-4 ia a fim de que tenha a bondade de o fazer pre-
siiii»* ;iu Suberauo Congrego. Deus grande a Vossa Ex-
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cellencia muitos annos. Lisboa, em 11 de Septembro 
de 1822. Illustrissimo Excellentissimo Sr. Joaõ Baptista 
Felgueiras.—Jozé da Silva Carvalho. 

Lista dos indivíduos removidos e regressados antes de 
17 <f Agosto. 

O Monsenhor Jozé Maria Pinto de Moraes Sarmento. 
O Padre Domingos do Rosário. JoaÕ Antônio Carreira. 
Jozé Maria de Aguiar. Joaõ Pegado. Luiz Antonio de 
Araújo. Manual Solitano de Figueiroz. 

Prezos pronunciados. 

Joaquim Telles Jordaõ. Antonio Duarte Pimenta. D 
Gil Annes da Costa. Manuel de Freitas Paiva. Anto
nio Jozé da Costa Caieiro. Jozê Joaquim Simoens. An
tonio da Silva Malafaia. 

Removidos para o Porto agora mandados soltar. 

O Prior Mor de Christo. Caetano Jozê de Carvalho. 
Herique Jozé Borges. Joaõ de Souza. Manuel Solitano 
de Figueroz, Hespanhol. Narcizo Jozê de Queiroz. 
Joaõ Telles de Menezes. Domingos Pedro da Cunha 
Souto e Freitas. Jozé Joaquim de Carvalho Sequeira. 
Joaquim Monteiro Maia. O Presbitero Luiz Pereira 
Bastos. O Presbitero Bento Antonio de Carvalho. 
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465.* Sessaõ. 14 de Septembro. 

Fez-se a ultima leitura da Constituição, combinando os 
Snrs. Secretários os authographos. Começou a leitura o 
Snr. B. Carneiro, continuou-a depois o Sr. Trigoso, e 
concluio-a o Snr. Guerreiro. 

O Snr. Fernandes Pinheiro leo uma indicação, em que 
expendendo divessas razoens, conclue dizendo, que, para 
seguir os votos dos seus Constituintes deve declarar com 
toda a franqueza, que naõ lhe he possivel assignar a Con
stituição. Declarou-se urgente, leo-se segunda vez, efoi 
remettida á Commissaõ de Constituição. 

O Snr. Braancamp, declarando que naõ julgava possível 
que os deputados do Brazil trouxessem instrucçoens parti
culares, além de suas procuraçoens, requereo, que estas 
passassem á Commissaõ, para & vista dellas informar. 

466.a Sessaõ. 15 de Septembro. 

Leo-se uma carta do Snr. Deputado pelo Brazil, Diogo 
Antonio Feijô, expondo, que havendo recebido um officio, 
em data de 13 do Corrente, em que se lhe participa a de
terminação do Soberano Congresso, relativamente a 
apresentarem-se os Deputados licenceados, para assigna-
rem a Consttuiçaõ, ficava na sua intelligencia. Achando-
se porém ha dias atacado de uma nova enfermidade, de 
que espera achar-se livre brevemente, naõ se podia apre
sentar immediatamente, como se lhe determina, e por 
isso requeria, que o Snr. Secretario participasse ao So
berano Congreso o seguinte. 1.' Que reconhecendo elle 
Deputado a obrigação de naõ sô assignar, como jurara 
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Constituição, na qualidade de individuo Portuguez, su-
geito ás leys do paiz aonde reside, naõ podia sem offender 
a sua consciência, e os direitos dos seus Constituintes, 
subscrever a uma Constituição em geral, quando ua dis
cussão muitos dos seus artigos fôram por elle reprovados, 
e na qual faltam outros, que por elles fôram requeridos e 
apresentados; ainda mais lembrando-se que a mesma Con
stituição he legitima e valiosa, independente do seu voto, 
e contra sua vontade, e he independente da sua assigna-
tura; que com tudo, se o Soberano Congresso, negando-
Ibe a liberdade de assentir ou regeitar, constrangendo-o, 
violentando-o, o puzer na dura alternativa de assignar ou 
soffrer, na firme persuasão que seus sacrifícios nem saõ 
necessários, nem exigidos pelo seus Constituintes nas actu
aes circumstancias, arrastado pela obediência seappresen-
tará no dia destinado, para esse acto momentâneo, que 
lhe naõ prohibe a enfirrnidade, que soffre, quando aliás 
lhe difficulta sobre maneira assistir âs sessoens diárias. 
2.° Que sabendo de uma declaração feita na sessaõ de 
Sabbado, pelo seu illustre collega o Snr. Jozé Feliciano, 
declarava, que estava de perfeito accordo com ella, naõ 
obstante a noticia, que principiava a divulgar-se, sobre 
a nova resolução do Governo da sua província, pois naõ 
duvidava da variedade de pensar de alguns habitantes de 
S. Paulo, tinha toda a rasaõ para duvidar da variedade e 
mesmo de qualquer vacilaçaõ dos Paulistas. 

Leo-se uma indicação dos Snrs. Aguiar, Riberio de An
drade, e Bueno, que pedem assignar a indicação do Snr. 
Fernandes Pinheiro. 

Leo-se o parecer da Commissaõ de Constituição, sobre 
a indicação dos sette Deputados da Bahia, e he a se
guinte :— 

A Commissaõ de Constituição foi presente uma indi
cação assignada por sette dos Snrs. Deputados da pro-
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vincia da Bahia, na qual, fundando-se estes n'um docu
mento, que dous dias antes tinham apresentado ao Con
gresso, declaram; 1." que naõ podem continuar a ser re
presentantes daquella Provincia: 2.° que no caso de naõ 
ser aceita esta proposição elles se naõ julgam authoriza-
dos para espontaneamente assignar a Constituição- A or
dem natural pede, que a commissaõ: 1.° a matéria daquel
le documento: 2."a sua authenticidade: 3.° o argumento 
que delle pretendem tirar os Snrs. Deputados. 

1.° O documento, de que se tracta, he uma espécie de 
manifesto dirigido ao Augusto Congresso, no qual se ex
põem sumariamente o modo porque o Brazil recobrara a 
Bualiberdade, reasumlra a Soberania, que entaõ posto que 
ja emancipado, e com sobejas facullades para entrar na 
lista das naçoens independentes, preferia antes ficar unido 
a Portugal, esperando achar nesta nova forma de associa
ção politica igualdade de direitos, e conseguir a maior 
somma de felicidade publica: que depois disto se levanta
ra uma facçaõ, que tentara lançar as algemas coloniaes 
aos emancipados Brazilienses, e para esse fim arrancara a 
Bahia da liga Brasiliense, e, sem o povo o saber, a fizera 
independente da Regência do Brazil: que o Soberano 
Congresso fôra involuntariamente induzido por esta fac
çaõ, o que dera causa aos decretos de 29 de Septembro, 
que puzéra em assombro e convulsão aquella provincia; 
e que o povo delia conscio da sua dignidade, e naõ con
fundindo a submissão com a escravidão, vai agora levan
tar a sua voz, como fiel expressão da sua inalterável von
tade. Segue-se a exposição dos princípios,que precedem 
a declaração desta vontade; a saber.- 1.° que o povo, bem 
que tenha delegado a sua Soberania na pessoa dos seus re
presentantes, naõ lhes dá o poder de legislarem segundo 
•oas opinioens particulares, e que se naõ firmem na von
tade geral, que por elles representantes he declarada, o 
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que ja está decretado no artigo 24 das Bazes: 2." que o 
Brazil, depois de elevado a Reyno gozava de uma admi
nistração independente da de Portugal, eambos os Reynos 
nada tinham de commum senaõ a sugeiçaõ immediata ao 
poder absoluto d* El Rey ; agora, que está dividido o ex
ercicio da Soberania, e proclamada a igualdade dos direi
tos, como ha de o Brazil abaixar-se de seu sublime assento 
e sugeitar sua administração ás authoridades do Reyno 
irmaõ. Depois do breve desenvolvimento destes princi
pios, a Provincia da Bahia, fiel ao juramento do dia 10 de 
Fevereiro de 1821,e ao que muito espontaneamente pres
tou ás Bazes da Constituição, deelara, que ella naõ quer 
ser senaõ provincia do Reyno do Brazil, unido e nunca 
mais sugeito ao de Portugal, que concordando com os votos 
das provincias do Rio-de-Janeiro, S. Paulo, Rio-Graude-
do-Sul, e Minas Geraes, reclama primeiro um Corpo 
Legislativo do Reyno do Brazil, com attribuiçoens iguaes 
ao de Portugal; segundo, uma Regência, a qual recaia na 
pessoa do Principe Real. E por fim conclue o manifesto, 
que estas saõ as condiçoens do contracto politico, que 
deve unir os dous Reynos; que a Bahia, ao mesmo tem
po que jura o mais implacável ódio ao império absoluto, 
protesta igualmente, que unida âs outras provincias re
sistirá com todas as forças ás injuriosas pretençoens do 
Reyno irmaõ, preferindo nas ultimas extremidades com-
metter o suicídio politico, do que sugeitar-se ao senhorio 
e dominação Europea; mas quea provincia confia na 
justiça da Naçaõ Portugeza, e no espirito illuminado do 
século, que anima o Congresso, que assentando este o 
edificio social do Reyno Unido sobre bazes iguaes, pre
venirá os desastrosos males que estaõ iminentes ao Brazil 
e a Portugal, e dará á Monarchia Luzo Brazilica grandeza 
solida e felicidade duradoura. He datado este mani
festo na Bahia, no 1.° de Maio de 1822. 
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Passsaudo ja á segunda parte do relatório, naõ Pôde a 
Commissaõ deixar de verificar as suas suspeitas sobre a 
authenticidade deste documento. Foi elle escripto em 
duas folhas de papel de Hollanda, mettidas uma na outra, 
ambas as quaes se acham muito limpas, e com sigual de 
uma sô dobra, tem boa letra e character Francez; acaba 
antes do meio da pagina 8.a e dahi até o fim da pagina 
está o papel em branco, sem assignaturas, nem reclamo 
para ellas. Seguiam-se depois várias folhas e meias folhas 
de diverso papel, com assignaturas esoriptas de alto a 
baixo, e as que parecem pertencer a habitantes de Bahia, 
contém 24 paginas; mas em nenhuma dellas se encontra 
a letra do requirimento. Continuam na 25_' pagina as 
assignaturas com este titulo. " Assignaturas dos mora
dores da Villa da Cachoeira e seu termo, pelas quaes se 
pede a S. Majestade a reintegração desta Provincia a este 
Reyno do Brazil, e o poder executivo na pessoa de S. A. R, 
e o que mais for a bem geral deste Reyno, como se pede 
no requirimento juncto." A paginas 27 tem outro titulo, 
por letra differente. "Assignaturas da Villa da Cachoei
ra e seu termo, para se ajunctar á representação, que 
fazem os habitantes desta Provincia a El Rey e âs Cortes, 
em que pedem a reintegração da mesma ás outras provin
cias deste Reyno do Brazil, e o centro do poder executi
vo na pessoa de S, R. A. o Principe Regente, e tudo o 
mais que for a beneficio commum." A paginas 37, re
pete-se este ultimo titulo, e seguem as assignaturas nesta 
e na 38 e 39 ; mas quasi no fim desta acha-se o titulo, 

" Assignaturas da cidade,"e continuam estas até o prin
cipio da pagina seguinte, ficando o resto delia em branco. 
Na folha de papel seguinte, vem mais assignaturas da 
Villa da Cachoeira, da povoaçaõ da ilha Ipamaraca, e do 
termo da cidade, ficando em branco grande parte da pa
gina 44. Seguem-se finalmente 11 pagiuas com as assigna-
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turas da Villa de Maragogipe e seu termo, e conclue-se 
tudo, na pag. 55, ficando a do reverso inteiramente em 
branco. Todas estas folhas de papel, em que estaõ as as
signaturas, acham-se muitas que estaõ rotas, ou no signal 
das dobras ou nas margens: as tintas com que foram fei
tas as assignaturas saõ muito differentes umas das outras, 
todas as folhas acham-se cosidas em appenso ao mani
festo. 

Segue-se de tudo isto, 1.° que o Manifesto naõ tem 
authenticidade alguma; porque nem se sabe aonde fosse 
feito, nem está assignado: 2.° que os povos, que fizeram 
as assignaturas, assignâram o que naõ viram, aliás naõ es
taria tam aceado o papel, em que está escripto o dicto 
manifesto: 3.° que elles fôram illudidos para fazerem 
estas assignaturas, pois muitos cuidaram assignar um re
quirimento para El Rey, quando lhes faziam assignar um 
manifesto para o Congresso : 4." que os titulos de mui
tas assignaturas mostram bem, que os povos nada mais 
fazem do que pediu a uniaõ da Bahia com as outras pro
vincias do Brazil (e que já lhe está concedida), e a con
tinuação da Regência de S. A. R. (que lhe foi negada); 
sem mostrarem cousa alguma a respeito do novo Corpo 
Legislativo: 5.° que naõ houve deliberação alguma po
pular, que precedesse estas assignaturas, sendo todas 
feitas separadamente, sem que os povos se reunissem, ou 
nas parochias ou nas câmaras: 6:° finalmente, que nada 
ha que abone a authenticidade de tantas assignaturas, o 
que éra absolutamente preciso, tractando-se de nomes, 
pela maior parte, desconhecidos em Portugal: e com ef
feito pouco tempo havia, que se tinha dirigido da Ba
hia a este Congresso uma representação (feita em sentido 
bastante contrario a este manifesto) com 848 assignatu
ras, todas reconhecidas, a qual tem todos os signaes de 
authenticidade, e se acha sellada e passada por índia e 
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Mina ; nada disto apparece no manifesto de que se tracta. 
Na verdade poucos conhecimentos saõ precisos de Paleo-
graphia, menos ainda da arte Diplomática, para se negar 
toda a fé a um similhante documento. 

3.° E com tudo. (para entrarmos ja na ultima parte do 
relatório) neste único documento he que se fundam os 
Snrs. Deputados da Bahia, para se considerarem no es
treito dever de declarar a este Augusto Congresso, e ao 
Mundo inteiro, que naõ podem continuar a ser represen
tantes daquella Provincia, nem assignar espontaneamente 
a Constituição! <j Podiam elles suppôr,que um tam vi
cioso documento continha a vontade geral bem medita-
de e expendida da sua Provincia, que bem comprova a 
sua actual dissidência ? £ Tanto credito merecem para 
negocio de temanha monta essas assignaturas, que em 
juizo naõ teriam validade alguma, se se tractasse de ne
gocio de interesse particular? Mas ainda que a authori
dade do documento naõ fosse sugeita a tantas duvidas : 
^provava este tanto quanto inculcam os illustres Deputa
dos ? Assas inclinação mostra o contheudo delle, para 
uma futura desunião de Portugal; mas fica esta depen
dente ainda de resoluçoens deste Congresso, e talvez do 
melhor sizo e prudência, com que as receberão os mes
mos, que escreveram e assignâram este Manifesto: tudo 
se pôde esperar do tempo, que amortece as paixoens, e 
extingue as rivalidades. 

Se pois os Snrs. Deputados da Bahia julgam, que o 
argumento mais forte produzido pela Commissaõ contra 
a separação dos Representantes das provincias dissiden
tes foi o de naõ haver provas sufficientes de que ellas es
tavam separadas, bem socegado pôde ficar o seu escrú
pulo, na certeza de que o documento por elles apresen
tado naõ offerece taes provas a respeito da Bahia, e 
se pretenderam enredar a mesma Commissaõ, com o 
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fundamento de que a opinião desta no seu antecedente 
parecer fôra sancionada pelo Congresso, naõ pôde 
ella deixar de retorquir, que muito expressamente 
fez depender a manifestação da vontade dos povos, 
do facto de naõ quererem nomear Deputados para 
a seguinte Legislatura de Portugal, combinado com o 
outro facto de os nomearem para as Cortes Consti
tuintes do Brazil; neste sentido he que a sua opinião 
foi approvada pelo Congresso, e ainda com a condição 
expressa, que destes factos se naõ concluía ficar sanc-
cionada a separação das provincias do Reyno-Unido, 
que este Congresso naõ pode fazer; o que está bem 
longe de desejar. Salla das Cortes 16 de Septembro de 
1822. Francisco Manuel Trigoso de Aragaõ Morato. 
Jozé Joaquim Ferreira de Moura. Manuel Borges 
Carneiro. Joaõ Maria Soares Castello Branco. Bento Pe
reira do Carmo. 

467.a Sessaõ. 17 de Septembro. 

A ordem do dia foi o parecer da Commissaõ Eccle
siastica de reforma, para se estabelecerem congruas aos 
parochos. 

4G8a Sessaõ. 18 de Septembro. 

A ordem do dia foi o projecto para a congrua dos pa
rochos. 

469 •* Sessaõ. 10 de Septembro. 

A ordem dia éra o parecer da Commissaõ de Consti
tuição, sobre a moçaõ do Snr. Miranda; e recommendou 
a Commissaõ que se decretemos seguintes pontos:— 
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1. Que o decreto de 3 de Junho próximo passado, que 
convoca no Brazil Cortes Constituintes he nullo. 

2. Que os Secretários de Estado do Rio-de-Janeiro saõ 
altamente responsáveis pela illegalidade de uma tam des-
potica determinação, e devem ser processados. 

3. Que o Governo do Rio-de-Janeiro desobedecendo ás 
Cortes, e constituindo-se independente contra a vontade 
dos povos do Brazil, representados neste Congresso, he 
Governo de facto e naõ he Governo de direito; e a obedi
ência voluntária de qualquer authoridade será criminosa, 
menos quando for obrigada pela força. 

4. Que a delegação do Principe cesse immediatamente, 
e que El Rey nomee logo a Regência, que ha de exercer 
esta Delegação; na forma ja sanccionada. 

5. Que o Principe Real deve recolher-se a Portugal no 
prazo de 4 mezes, contados desde o dia, em que lhe for 
intimado o presente Decreto. E no caso, naõ esperado, 
que elle naõ obedeça a esta determinação, se provera 
como a Constituição determina. 

6. Que será tido como traidor aquelle commandante de 
força de mar ou de terra, que obedecerão Governo do 
Rio-de Janeiro, naõ sendo a isso obrigado pela força. 

7. Que o Governo por todos os meios, que estiverem á 
sua disposição fará executar todas estas determinaçoens. 

O Sr. Trigoso começou a discussão approvando os prin
cipios do i.° artigo, mas contendêo, que naõ éra prudente 
pôllosja em execução. Falláram depois os Snrs. Miranda 
e Borges Carneiro, que apoiaram a parecer da Commis
saõ. Seguio-se Snr. Costa Aguiar, que em longo dis
curso se propoz mostrar, que o parecer da Commissaõ 
éra injusto, menos sincero, impolitico, inexquivel e in
útil, e capaz até de lançar por todo o Brazil as sementes 
da anarchia. 
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Seguio-se a favor do parecer da Commissaõ o Sr. Mou
ra, e depois o Snr. Barreto Feio, que invectivou directa
mente contra S. A. R. o Principe Regente, chamando-lhe 
um déspota, &c. O Snr. Lino Conttinlio seguio o pa
recer do Sr. Trigoso. Mas appoiâram depois o da 
Commissaõ os Snrs. Castello Branco e Pereira do Car
mo. 

O Snr. Barata oppôz-se ao parecer da Commissaõ; 
mas tal foi a desordem com quedas galerias lhe accumu-
lãram insultos, que nem a authoridade do presidente os 
pôde accomodar, nem o tachigrapho ouvir o orador. 

O Snr. Soares Franco, depois o Sr. Serpa Machado, 
apoiaram o parecer da Commissaõ, e respondeo-lhes o 
Snr. Ribeiro de Andrade. Os Snrs. Guerreiro e Xavier 
Monteiro apoiaram também o parecer da Commissaõ; 
e adiou-se em fim o debate. 

O Snr. Vilella pedio que se lesse como urgente a se
guinte indicação: 

" Havendo o Soberano Congresso approvado o parecer 
da Commissaõ de Constituição, sobre uma indicação de 
alguns Snrs. Deputados do Brazil, em que propunham se 
lhes dessem por acabadas as suas funcçoens, por se acha
rem dissidentes as provincias, que representam, o qual 
parecer se fundava em que naõ havia toda a certeza da 
allegada dissidência, e que por conseguinte se deviam 
elles conservar no exercio do seu cargo, até que as dietas 
provincias nomeassem outros Deputados para as Cortes 
convocadas no Rio-de-Janeiro, por ser esta a occasiaõ de 
se reconhecer a vontade dos povos: os Deputados abaixo 
assignados, fundados nos mesmos principios, propõem, 
que naõ podendo assignar agora a Constituição, se lhes 
diffira este acto para o mesmo tempo, que o Soberano 
Congresso julgou ser aquelle de se conhecer a vontade 
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nos mencionados povos. Lisboa 18 de Septembro de 
1822. Domingos Malaquias de Aguiar Pires Ferreira* 
Francisco Monis Tavares. Feliz Joze Tavares Lima. 
Francisco de Assis Barboza. Lourenço Rodrigues de 
Andrade. Miguel de Souza Borges Leal. Ignacio Pinto 
de Almeida e Castro. Pedro de Araújo Lima. Joaõ 
Ferreira da Silva. Antonio José Moreira. Manuel Ze-
ferinodos Sanctos. Jozê Martiniano de Alencar. Fran
cisco Xavier Monteiro França. Manuel Feliz de Veras. 

Resolveo-se que esta indicação se unisse âs outras, 
para com cilas entrar em discussão. 

470*" Sessaõ, 20 de Septembro. 

Apresentou o Sr. Lino Couttinho uma representação 
de 39 Bahiano?, residentes em Lisboa, em que pedem 
unir as suas assignaturas á representação mandada às Cor
tes pelos habitantes da provincia da Bahia, e datada do 
I.° de Maio deste anno. 

Continuou a discussão do parecer da Commissaõ, sobre 
a indicação do Sr. Miranda. O Sr. Alencar deliberou 
em longo discurso, contra o parecer da Commissaõ, que 
declarava nullo o Decreto de S. A. R. o Príncipe Regente, 
em 3 de Junho do presente anno, contendendo, que o 
Brazil tinha o direito de se declarar independente. O 
Snr. Giraõ oppoz-se ao preopinante, que lhe precedeo; 
assim como falláram também a favor do projecto os Snrs. 
Pessanha, Caldeira, Abbade de Medroens, Vaz Velho, 
e Soares Azevedo. Impugnaram-o depois o Sr. Ribeiro 
deAndrade; efatiando o Snr. Barata foi a desapprovaçaõ 
das gallerias tal, que o Snr. Presidente foi obrigado a 
chamar muistas vezes â ordem. 
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A final foi approvado o projecto com algumas emendas 
verbaes. 

Leo-se depois o parecer da Commissaõ de Constitui
ção, sobre a representação de vários dos Snrs, Deputados 
do Brazil, que dizem se naõ acham authorizados a assi
gnar a Constituição. Reduz-se este parecer a asseverar, 
que naõ saõ attendiveis as razoens daquelles Snrs. Deputa
dos, para que elles deixem de assignar a Constituição. 
Adiou-se a discussão. 

471a . Sessaõ. 21 de Septembro. 

Continuou a discussão do parecer da Commissaõ, adiado 
de hontem, e deliberou eontra elle o Sr. Borges de Bar
ras e largamente o Snr. Fernandes Pinheiro; depois ou
tros Snrs. A final foi approvado o parecer da Commis
saõ e regeitada a indicação. 

Determinou-se, que na sessaõ de segunda feira se as-
signasse a Constituição, e que na quarta feira se apresen
tasse a S. M. por uma deputaçaõ. 

472.* Sessaõ. 23 de Septembro. 

Feita a chamada, se acharam presentes 13fj de deputa
dos, e faltavam 20. Segundo a ordem do dia, foi o Snr. 
Secretario Soares Azevedo chamando successcivamente 
os Snrs. Deputados, os quaes assignâram a Constituição, 
escrevendo os seus nomes por ordem alfabética. 
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473.a Sessaõ. 24 de Septembro. 

Assignâram a Constituição mais alguns dos Snrs. De
putados, que naõ tinham comparecido na sessaõ prece
dente. 

Segundo a ordem do dia se tractou do projecto da re
forma do Almirantado. 

Léram-seos nomes dos Snrs. Deputados, que deixaram 
de assignar a Constituição com causa motivada; e os que 
o naõ fizeram com causa justificada. 

474.* Sessaõ. 25 de Septembro. 

O Sr. Deputado da provincia de S. Paulo, Jozé Feliciano 
Fernandes Pinheiro, expoz, que pelo motivo de moléstia 
naõ tinha podido comparecer no Soberano Congresso, 
para assignar a Constituição ; hoje porém se apresentava 
com satisfacçaõ, pedindo, que lhe fosse concedido as
signada. Foi admittido. 

Recebeo-se um officio do Banco de Lisboa, em que pede 
a sancçaõ do Congresso para emprestar ao Goveruo, e 
descontar ao mesmo as rendas da Naçaõ ao juro de 5 
por cento; sendo isto opposto ao § da ley de sua creaçaõ. 

Recebeo-se em forma uma mensagem d'El Rey, pelo 
Marquez de Loulé, Estribeiro Mor; na qual S. M. man
dava offerecer os Coches ricos da Casa Real, para condu
zir a Deputaçaõ, que ia appresentar a El Rey a Consti
tuição. Foi a offerta recebida com especial agrado. 

Discutio-se segundo a ordem do dia o art. 4 da ley 
suppleracntar da Liberdade da Imprensa. 

O Snr. Soares Franco apresentou um projecto de De
creto para se crear unia nova ordem, para recompensar 
os Beneméritos da Pátria. 
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475.a Sessaõ. 26 de Septembro. 

A Deputaçaõ de Cortes referio, que havia entregado 
a Constituição a El Rey, por quem fôra mui bem rece
bida ; e deo a seguinte resposta á falia, que lhe fez o Pre
sidente da Deputaçaõ:— 

" Senhores! Recebo a vossa mensagem da parte das Cor
tes Geraes Extraordinárias e Constituintes da Naçaõ, 
com tanto maior prazer, quanto a Constitniçaõ Politica, 
que me apresentastes desenhada nas Bazes, que jurei, ha 
sido conduzida atê o seu complemento, por uma sábia 
discussão, que Eu tenho seguido com a maior compla
cência e admiração; o que poderia habilitar-me a prestar 
ou antes confirmar desde ja o juramento. Todavia po
rém Eu passo a contemplar este Pacto Sagrado, que vai 
estreitar os vínculos de amor e interesse, que me pren
dem â Naçaõ; e me apressarei em marcar o dia, do meu 
solemne juramento." 

Recebeo-se a declaração do Snr. Belford, em que expres
sava o seu sentimento de naõ ter recebido a tempo o avizo 
para assignar a Constituição. 

Elegeo-se Presidente o Snr. Trigoso, e Vice-Presidente 
o Snr. Pereira do Carmo. 

476.* Senaõ. 27 de Sepembro. 

Segundo a ordem do dia se tractou do projecto dede-
creto para a organização das Relaçoens dos Reynos de 
Portugal e Algarves. 
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477.* SessaÕ.Z8 de Septembro. 

Receberam as Cortes, pelo Bergantim Piedade noticias 
do que se passava no Rio-de-Janeiro; e, pelo navio In
glez Alice, o Presidente da Juncta dos Alagoas, e muitos 
outros Europeos, que se achavam empregados naquella 
provincia. e que fôram demittidos de seus lugares. 

A ordem do dia foi o projecto para as Relaçoens dos 
Reynos de Portugal e Algarves. 

Compareceo o Ministro dos Negócios do Reyno, e 
participou ao Congresso que S.M. tinha nomeado o !.• 
d'Outubro para vir ás Cortes jurar a Constituição. 

Lêram-se alguns officios de S. A. R. a El Rey, com os 
quaes envia o Manifesto e Decreto da Independência do 
Brazil; e diz o Principe, entre outras cousas, que " tem 
tomado todas as medidas, para que os facciosos das Cor
tes de cá naõ saibam ás quantas andam, e que somente 
obedecerá a Decretos de cá, sendo d'El Rey. Conclue 
S. A. R. o seu officio de 4 de Agosto, dizendo, que envia 
o Minifesto e Decreto do 1.° de Agosto, para dar a co-
nhecer a El Rey, quem o está livrando desses traidores. 

O Snr. Freire requereoe instou pela leitura do Decreto 
de 1 de Agosto, com o fundamento de que elle he uma 
declaração de guerra,e que o Congrsso deve ficar inteirado 
de todo o seu contheudo. Resolveo-se que fosse lido o 
que se executou, e depois mandou-se imprimir. 

478.* Sessaõ. 30 de Septembro. 

Fez-se a chamada dos Deputados, os quaes foram pela 
ordem alphabetica de seus nomes assignando o termo de 
juramento à Constituição, que he o seguinte:— 
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" Aos 30 de Septembro de 1822, em sessaõ das Cortes 
Geraes Extraordinárias e Constituintes da Naçaõ Portu
gueza, na forma por ellas determinada, em sessaõ de 17 
do corrente Septembro, o Snr. Presidente Francisco Man-
nuel Trigoso de Aragaõ Morato prestou o juramento de 
guardara Constituição da Monarchia Portugueza, decre
tada e assignada em sessaõ de 23 deste corrente mez, ten
do a maõ direita sobre o livro dos Sanctos Evangelhos, e 
promunciando a formula seguinte.'' Juro guardar a Con
stituição Politica da Monarchia Portugueza, que acabam 
de decretar as Cortes Constituintes da mesma Naçaõ." 

Os demais Deputados prestaram o juramento dizendo, 
" Assim o juro." 

Sessaõ Real no Io de Outubro. 

Segundo os arranjamentos prévios entrou S. Majestade 
El Rey o Snr. Joaõ VI. nas Cortes para jurar a Consti
tuição, e assentado no throno lêo o seguinte discurso:— 

" Examinei, Senhores, a Constituição Politica da Mo
narchia, que em nome de todos os habitantes do Reyno 
Unido de Portugal Brazil e Algarves me foi offerecida 
por parte dos seus legitimos representantes, reunidos 
nestas Cortes Geraes, Extraordinárias e Constituintes da 
Naçaõ Portugueza, e contemplei com escrupulosa atten
çaõ as condiçoens deste novo pacto social. 

Collocado pela Providencia â frente de uma Naçaõ 
briosa e magnânima, e convencido de que a vontade geral 
he a fonte e medida de todos os poderes políticos, he do 
meu dever identificar a minha vontade com o voto geral, 
assim como sempre entendi, que a minha própria felici
dade éra essencialmente ligada com a prosperidade do 
povo Portuguez. 
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Fiel aos meus principios, lisongeo-me de haver offere-
cido á Naçaõ, ainda nas circumstancias mais difficeis, 
provas decisivas do amor que lhe consagro, e da lealdade 
que convém á minha própria dignidade. Os Portuguezes 
o reconhecem, e he esta a recompensa mais digna dos 
meus desvellos, assim como o único termo da minha am
bição. 

Sendo pois o novo pacto social a expressão da vontade 
geral, e o producto das vossas sabias meditaçoens, ac-
commodado á illustraçaõ do século, e cimentado sobre a 
reciprocidade de interesses e sentimentos, que tornam a 
minha causa inseparável da causa da Naçaõ, eu venho 
hoje ao ceio da Representação Nacional aceitar a Consti
tuição, que acabaes de fazer, e firmar com o mais solem-
jurementoa inviolável promessa de a guardar e fazer guar" 
dar. 

Sim, Representantes da heróica Naçaõ Portugueza, a 
vossa obra magnífica, fructo de tam esclarecidos como 
patrióticos esforços, será respeitada e mantida. Eu o juro 
pela lealdade e firmeza, que me reconheceis- Esta sa
grada promessa tam espontânea, como a deliberação, que 
me trouxe do novo Mundo ao berço da Monarchia, para 
cooperar com vosco nesta gloriosa empreza, naõ pode ter 
melhor garantia do que esta mesma firmeza, com que hei 
mantido as bazes que jurei, e se manifesta em todbs os 
actos, que assas characterízam de sinceras as minhas 
promessas, e de puras,as minhas intençoens. 

Eu me felicito tanto de merecer a confiança e amor 
da Naçaõ, como de haver chegado a este dia venturoso, 
e duas vezes celebre nos fastos da historia Portugueza. 
Ella mostrará á posteridade o exemplo talvez único de 
uma naçaõ regenerada, sem perturbação da tranquillidade 
publica; c que o priemrio Rey constitucional dos Portu-
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guezes, sabendo fazer-se digno da confiança dos povos 
também soube quanto he doce reynar sobre os seus cora
çoens. Tal he, Senhores, a gloria a que aspiro, e taes 
saõ os sinceros motivos, que me determinam a aceitar e 
jurar a Constituição Politica da Monarchia." 

Acabado isto prestou El Rey o seguinte juramento 
sobre os Evangelhos. 

"Aceito e juro guardar, e fazer guardar a Constitui
ção Politica da Monarchia Portugueza, que acabam de 
decretar as Cortes Constituintes da mesma Naçaõ." 

E accrescentou—" e com o maior prazer e de todo o 
meu coração." 

O Senhor Presidente, fez entaõ um discurso a El Rey, 
depois do que S. M. se retirou, e ao levantar-se do throno 
entoou o seguinte; " Viva o Soberano Congresso." O que 
foi repetido por todos os circumstantes. 

479.* Sessaõ. 2 de Outubro. 

A Commissaõ de Constituição se remetteo a seguinte. 
" Illustrissimo e Excellentissimo Snr. Naõ tendo eu 

podido assignar e jurar a Constituição, pelos motivos 
expendidos na minha declaração e desenvolvidos na dis
cussão, que sobre ella versou; parece conseqüência ne
cessária naõ dever continuar a tomar parte nas delibera
çoens do Congresso, até segundo o parecer da Commis
saõ a este respeito, que se acha approvado; e ser-me por 
conseguinte licito retirar-me para onde me approuver; 
mas como pôde sueceder, que o Ministério duvide dar-
me os precisos passaportes, rogo a V. Ex* queira pôr na 
presença do Soberano Congresso, e elevar á sua conside
ração a necessidade de declarar, que me he licita e per-
mettida a retirada deste Reyno. Deus guarde a V. Ex? 
Casa 2 de Outubro de 1822. Illustrissimo e Excellen-
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tissimo Snr. Joaõ Baptista Felgueiras.—Antouio Carlos 
Ribeiro de Andrada Machado e Silva. 

A ordem do dia foi o projecto das Relaçoens Provin
ciaes. 

0 Snr. Pereira do Carmo propoz duas indicaçoens: 
uma para que se declarasse Lisboa Porto Franco, e outra 
para que se estabelecessem duas Companhias de Com
mercio, uma para a África, e outra para a Ásia. 

A Commissaõ de Justiça Criminal apresentou o seu 
parecer, sobre a moçaõ do Snr. Borges Carneiro, a res
peito da sentença de absolvição proferida no Conselho 
de Guerra a favor do Chefe de Divisão Francisco Maxi
miliano de Souza. A Commissaõ foi de parecer, que 
naõ havia motivo para as Cortes se ingerirem neste neste 
negocio, e posto que contra o parecer deliberasse muito 
ao longo o Snr. Borges Carneiro, foi o parecer approvado* 

480.* Sessaõ. 3 de Outubro. 

A ordem do dia foi o projecto de decreto para a orga
nização das relaçoens. 

481." Sessaõ. 4 de Outubro. 

A ordem do dia foi sobre o mesmo assumpto da Sessaõ 
precedente. 



468 Miscellanea. 

Refiexoens sobre as novidades deste mez. 

REYNO UNIDO DE PORTUGAL BRAZIL E ALGARVES. 

Independência do Brazil. 

Ja nos principios da Revolução Franceza escrevia Du Pradt, 
na sua obra " Trois Ages des colomies", que uma mudança nas 
colônias Europeas da America éra indispensável e inevitável. 

O Brazil, seguindo o exemplo das outras secçoens da America, 
começou em 1817 a desenvolver os desejos da liberdade civil; mas 
suffocados esses primeiros impulsos, arrebentou de novo, e com 
mais energia, o mesmo espirito, em 1820. Entaõ como a revolu
ção de Portugal promettia uma Constituição Liberal, cujos ef
feitos benéficos fossem igualmente úteis ao Brazil, este declarou, 
sem hesitação, que se lhe queria unir. 

A facilidade, porém, com que a nova ordem de cousas foi ad
mittida em Portugal, cegou inteiramente os corifeos da revolução, 
no que dizia respeito ao Brazi l ; e como succede aos impruden
tes, nos momentos de felicidade, esquecèram-se das calamidades 
passadas, enchei am-se de orgulho, e julgaram que até os ele
mentos lhes deviam obedecer, empre hendendo nada menos do 
que tornar a sugeitar o Brazil aos caprichos da facçaõ, que go
vernasse em Lisboa. Foi fácil generalizar esta idéa n'um povo, 
que se lisongeáva com as recordaçoens do extenso império do 
mar, e do monopólio do commerio do Brazil e índia, que um dia 
gozaram os Portuguezes ; e , com as bazes deste sonhado ou chi-
merio poderio, se dispuzéram, nas Cortes de Lisboa, os funda
mentos da linha politica, que a facçaõ dominante havia seguir 
no tocante ao Brazil. 

Incautos, como estavam os Brazilienzes, confiados em extremo 
nas idéas liberaes dos Portuguezes, de quem tudo esperavam, naõ 
puderam ainda assim deixar de conhecer bem cedo, que os en-
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ganávam; porque, o desprezo, que mostrava a facçaõ dominante 
em Lisboa, por tudo quanto éra do Brazil; o apoio, que se dava 
a todos os actos arbitrairos e injustos dos Governadores, e outras 
authoridades, que regiam no Brazil segundo as máximas de Lis
boa, as expediçoens de tropas enviadas ao mesmo ao Brazil, 
contra o desejo dos povos, e de seus representantes nas Cortes ; 
o péssimo comportamento dessas tropas, nunca castigadas, antes 
louvadas em Portugal; a dilaceraçaõ do Brazil em fracçoens dis
persas, com a creaçaõ de junctas desligadas entre si, e despidas 
da força armada, privadas dos recursos da fazenda; tudo mostrou 
quasi de um golpe, as sinistras intençoens de Portugal; que 
chamando ao Brazil Irmaõ, e usando de frazes amigáveis, naõ 
havia facto que concordasse com as palavras. 

0 Brazil começou a resentir-se disto; e a mostrar este resen-
timento nos escriptos impressos, e nas fallas de seus Deputados 
em Cortes: a isto só se respondeo com insultos em Portugal. 
Passou o Brazil ás representaçoens enérgicas : entaõ essa fac
ção em Lisboa respondeo-lhe com ameaças, e mostrou querer re-
álizallas fazendo mais expediçoens de tropas. Neste caso forço
so éra que o Brazil perdesse as esperanças, que o desgosto pas
sasse a iritaçaõ, e que os Brazilienses conhecessem, posto que 
tarde o fizeram, que naõ tinham outro recurso, se queriam gozar 
a liberdade, senaõ preparar força defensiva, para repellir a^for-
ça offensiva, com que se dispunham a subjugallos. 

Como S. A. R. o Principe Regente he o priinerio Bra
ziliense, eui todo o sentido, nelle, e no que com elle se passou, 
exemplificaremos o que succede com todo o paiz, neste resumo 
retrospectivo dos suecessos do Brazil, que o levaram a declarar 
a sua independência. 

Repetidas vezes informou S. A. R. o Governo de Lisboa so
bre a situação politica do Brazil: descreveo enérgica e claramen
te os sentimentos dos povos, e dahi prevêo as conseqüências; 
mas em vez de ser escutado, seus officios ficavam naõ só desat-
tendidos, no que recommendava, mas até sem resposta; e quan
do urgio a importância da matéria, tractaram-o de fautor dos 
descontentes, uiandáram-o retirar para Portugal, com insinua-
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çoens mui indencentes, c depois com a ultima audácia tractaram 
o abertamente de rebelde. 

A alta dignidade do Herdeiro da Coroa exigia acatamento; a 
politica pedia* que se conciliasse a amizade de uma personagem, 
que tanta influencia podia ter no Brazil ; mas nenhumas destas 
consideraçoens venceram o orgulho, que as fortunas dos Revolu-
cionistas em Lisboa lhes iiéram conceber, e nada os satisfazia 
senaõ ver humilhado a seus pés, aquelle que commandava no 
Brazil a povos com interesses idênticos ao seu delle, eque mos
trava tanta prudência no deliberar, quanto energia no obrar. 
O resultado naõ éra diíncilde prever, assim como naõ lie duvido
so o êxito final da contenda. Portugal recorreo ás armas, para 
vigorar suas pretençoens. O Brazil armou-se para se defender: e 
agora ja naõ ha outra appellaçaõ senaõ o sucesso da guerra, 
porque o mesmo que dizemos a respeito de S. A. R. he o que foi 
practicado com todas as provincias do Brazil. 

S. A. R. chamou a si um Conselho de Estado, composto de 
pessoas eleitas pelos povos; dahi expedio um decreto para con
vocação de uma Assemblea Constituinte e Legistativa; e final
mente declarou a independência do Brazil, por um decreto do 
1." de Agosto deste anno, que o Leitor achara a p. 429;e na mes
ma data o Manifesto justificativo deste procedimento, e com o 
qual começamos este N.° 

O Manifesto e o Decreto saõ dous documentos da mais alta 
importância, a matéria de que tractam he o fundamento da Mo
narchia do Brazil; e a maneira por que saõ lançados faz a maior 
honra ao Governo que os expedio. Tam bem explicado está o 
Manifesto, que naõ achamos nelle que accrescentar, nem tem 
precisão de commento; á sua integra pois remettemos o Leitor, 
sem mais obsevaçaõ, que declararmos, que, na nossa opinião, 
he um verdadeiro primor d'obra. Quanto ao Decreto, as suas 
medidas saõ dictadas pela necessidade da occasiaõ, e naõ éra 
possivel usar de maior moderação, no meio de tantas provoca
çoens. 

Aaqui caberia talvez fazer a comparação deste tam bem de
duzido Manifesto, com a futil e evasiva proclamaçaõ, que as 
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Cortes recentemente fizeram ao Brazil; mas, além de que ellas, 
ja envergonhadas de sua obra, a mandaram íecolher; naõ quere
mos offender a sublimidade do Manifesto, abatendo-o ao ponto de 
fazer seu paralello com aquella rasteira proclamaçaõ; e julga
mos, que he bastante o que delia dissemos no nosso N.° passado, 
f sobejo o que accrescenla um nosso Conrespondente, no pape) 
que insiriremos no fim deste N.° 

A este Manifesto, que he dirigido ao povo do Brazil, se se
guio outro ás Potências Estrangeiras, datado de 6 de Agosto. 
Ja naõ temos lugar de dar neste N.° a sua integra, o que pouco 
importa ; porque em summa contém os mesmos factos do pri
meiro, adaptando simplesmente o raciocínio á diversidade de 
pessoas, a quem he destinado. 

Consideremos, porém, as conseqüências desta bem pensada 
medida da declaração da Independência, e pezemos quaes de
vem ser os seus resultados tanto próximos como remotos. 

Este Manifesto, expondo claramente, e sem reserva, quaes 
saõ as vistas do Principe Regente, destróe toda a hesitação, 
que ainda podia influii receios, em alguns espíritos timidos no 
Brazil. Traçando a linha de conducta, que o Governo se pro
põem seguir, apresenta aos povos o caminho, que tem de seguir 
ou regeitar. Daqui em diante ninguém pôde ficar neutral, ou 
affectar indifferença. Este pois éra o importante passo, que 
convinha dar. 

Fosse pretexto, fosse motivo sincero, alegou a Juncta de Per
nambuco, que naõ tinha expressa determinação Ha vontade do 
Principe Regente, esta falta de declaração, da parte de S. A. R. 
devia ministrar similhante argumento a muitos indivíduos, 
a quem a timidez, o egoísmo, ou talvez peiores iucentivos, \n-
ioclinâvam a naõ favorecer a causa de sua Pátria. Tudo isto 
cessa á vista do Manifesto e Decreto, de que tractamos; e daqui 
em diante, ou se ha de seguir o caminho, que o Governo tem tra
çado, ou se ha de abraçar o partido inimigo do Brazil. 

Como naõ he duvidosa a parte desta alternativa, que as Brazi
lienses adoptaraõ, seguir-se-ha logo uma uuiaò declarada de 
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vontades no Brazil, que opporá a mais decidida barreira,contra 
essas invasoens e intrigas, que se meditam em Portugal. 

A esta declarada uniaõ de sentimentos se deve seguir maior 
energia no Governo, naõ só pelo maior apoio, que obterá no 
povo, mas também pelo mais abundante suppriraento de meios, 
que esta nova ordem de cousas lhe subministrará; e como estas 
vantagens se auxiliam mutuamente umas ás outras, he evidente, 
que o Governo Central do Brazil conciliará cada vez mais respei
to, e o Regimen de S. A. R. poderá extender, na mesma pro
porção, sua benéfica influencia. 

Se taes saõ os resultados que esta medida da declaração da in-
denpenciadeve produzir, quanto aos mesmos povos do Brazil, naõ 
he menos importante o que dahi se ha de seguir, pelo que respei
ta as Potências Estrangeiras. 

Até aqui olhava o mundo civilizado para o Brazil, como 
meras provincias dissidentes dos planos políticos, que se pre
tendiam adoptar em Portugal; duvidava-se de qual seria a re
solução final; e nenhuma Potência se attreveria a fazer accordo 
algum permanente com o Brazil, receando, que elle pudesse de 
novo sugeitar-se a Portugal, e assim se frustrassem ou anullas-
sem, quaesquer convênios, em que o Brazil entrasse com ou
tras Potências. Agora, depois de tal Manifesto e declaração de 
independência, ja todos estaõ seguros, que só na hypothese de 
ser o Brazil conquistado por Portugal, seria possivel ver annihi-
lados os tractados, em que entrasse com osGovernos Estrangeiros; 
e como essa hypothese he a todas as Iu zes impossível de veri
ficar-se, ja naõ resta obstáculo algum, a que o Brazil entre 
com as outras Potências, nas negociaçoens, que cnnviérem á 
sua felicidade e prosperidade. 

Mas naõ pára aqui a esphera da influencia, que terá nos ne
gócios do Brazil a sua declaração de independência. Milhares 
de indivíduos Europeos, de varias naçoens, contemplavam ou 
emigrar para o Brazil, ou mandarem ali fazer especulaçoens em 
grande escala, ja na compra de terras, ja na introducçaõ de vá
rios ramos de industria, ja no emprego de capitães, a que a ex-
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hansta Europa naõ offerece útil ou vantajosa applicaçaõ; naô 
podiam realizar suas vistas, em quanto naõ soubessem qual de
via ser a sorte do Brazil. Agora soltam-se esses diques, e o 
especulador, seguro daquillo com que tem de contar, correrá 
ao Brazil, aonde esses esforços reunidos produzirão a mais rápi
da e decidida elevação do mesmo Brazil. 

Mesmo nos Estados Unidos, aonde só a bondade do Governo, 
contra os rigores do clima, e contra a esterilidade comparativa 
do terreno, attrahio tamanha emigração da Europa, haverá se
gundo movimento da população, dirigindo-se dali para o Brazil, 
aquelles a quem a carestía das terras induzirá a procurar habi
tação n'outra parte da America, aonde saõ tanto mais fáceis 
os meios de subsistência, de abastança, e até de adquirir ri
quezas, como se verifica no Brazil. 

Nada disto podia acontecer antes desta declaração da inde
pendência, que fixa os destinos do Brazil, e por isso vemos 
nessa medida a consumada prudência deS. A. R., seus bem faze-
jos intentes a favor do povo, que governa, e seus mais bem esta
belecidos direitos á gratidão dos Brazilienses. 

Quanto ás ameaças das Cortes, ou ás fracas hostilidades, que 
Portugal poderá intentar contra o Brazil, apenas vale o trabalho 
de tomar isso em consideração: excepto para repetir o que ja 
dissemos no nosso N°. passado; isto he, que o Governo do Bra
zil deve tomar ao principio as medidas mais enérgicas; para 
que a guerra civil se naõ prolongue desnecessariamente; porque 
quanto ao mais, mandem as Cortes de Lisboa o que mandarem, 
he absurdo o suppôr, que ellas possam, no menor gráo, impedir 
a prosperidade do Brazil. 

Mandem as Cortes, que se acabe o ouro das minas ; que des-
appaiêçam os diamantes do Serro do Frio ; que se murchem 
todas as arvones do páo-brazil; que ns canoas naõ produzam 
assucar; que cessem os campos de criar o gado, as salinas de 
produzir sal ; as cearas de fornecerem trigo, milho, &c. na 
abundância de que he supprido o Brazil, ao mesmo tempo que 
Portugal morreria de fome, se naõ obtivesse esses gêneros do 
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estrangeiro. Quando as Cortes houverem pedido fazer esses 
milagres com suas ordens, entaõ seraõ emcazes suas medidas, 
para a ruína do Brazil. 

Devemos agora lembrar uma objecçaõ contra esta declara
ção de independência, que he a difficuldade de achar no Brazil 
elementos, com que se possa constituir um Governo Representati
vo. Devemos tanto mais considerar esta objecçaõ, quanto nós 
mesmos a produzimos em outro tempo. 

Quando recommendamos tam extremamente a uniaõ do Brazil 
com Portugal, além de outras razoens, que alegámos para assim 
discorrer, éra a consideração de que muitos indivíduos do Bra
zil, que viessem servir de Deputados nas Cortes de Portugal, 
ali aprenderiam as formas constitucionaes, para as ensinarem 
e propagarem depois no Brazil, preparando-se este assim gra
dualmente para se poder constituir de per si uma naçaõ livre, 
que em todas as hypotheses julgamos sempre devia ser o resul
tado final, mais ou menos remoto. 

Porém, discorrendo assim, claro está, que nunca suppunhamos 
a hypothese, de que essa experiência, que desejávamos que o 
Brazil adquirisse, antes de se estabelecer em naçaõ indepen
dente, havia de ser comprada ao caro preço de voltar a ser colô
nia de Portugal: isso nunca se quer nos passou pela imaginação, 
nem suppunhamos (no que redondamente nos enganamos), que 
os membros das Cortes mais influentes, dos quaes tínhamos al
gum conhecimento pessoal, ou de reputação, fossem capazes de 
emprender tal projecto, como os factos infelizmente tem mos
trando que o saõ. 

Mas uma vez que as cousas assim vám, naõ ha porque recear, 
que o povo do Brazil naõ seja capaz de constituir o seu Governo 
Representativo, e conduzir os seus negócios públicos, mais ou 
menos bem, e aprendendo com a própria experiência. Que haõ 
de commetter erros, e talvez erros mui crassos, desde ja o prog
nosticamos; mas servir-lhes-ha de desculpa, quando naõ seja 
de justificação, os palpáveis absurdos, em que tem caído os seus 
suppostos mestres de Portugal. 



Miscellanea. 47S 

E, porém, considerando as cousas em outro ponto de vista; 
at os povos do Brazil sinceramente desejarem ter um governo 
constitucional, e uma racionavel liberdade ; naõ precisam mais 
de que obrar de bôa fé, e estudar em se livrarem daquelle or
gulho e philaucia, que tem sido o principal defeito em Portu
gal ; porque o primeiro passo para sermos sábios, he convencer-
nos do que precisamos saber e a prender. 

Para se pór em marcha a Constituição, pela parte que per
tence aos povos, naõ achamos que seja necessário nem grandes 
mysterios, nem extraordinários conhecimentos; basta que o Go
verno di-ixe obrar o bom senso do povo, e naõ lhe embarasse a 
faculdade de raciocinar, como fazia o Governo passado. 

Se o Brazil naõ tinha sociedades civis ou políticas particulares, 
porque todas eram prohibidas; tinha com tudo confrarias 
religiosas, que bastam para dar uma idéa do que saõ eleiçoens, 
e dos fins dos governos representativos. Naquellas confrarias 
havia um compromisso, a que se obrigavam os confrades: no 
Estado ha a Constituição, que he o pacto da associação civil. 
Nas confrarias os irmaõs elegiam uns tantos para compor o que 
chamam a Meza, e esses Irmaõs de Meza governam a corpora
ção durante o tempo porque saõ eleitos; assim também esco
lhem o Juiz ou Presidente da Meza, Thesoureiro, Secretario, An-
dador. Tudo isto he o que se verifica em ponto grande nas elei
çoens dos Pai lamentos, Cortes, Dietas, Congressos, &c.; sem 
que nisso haja grandes mysterios, com que nos pretendem ater
rar os inimigos do systema representativo ; e o mesmo gráo de 
informação e de conhecimentos, que basta para as eleiçoens das 
irmandades, be o que se precisa para a escolha dos Membros do 
Parlamento. 

Produzimos de propósito este exemplo era tam apertada es-
phera, para mostrar a possibilidade de extender o mesmo prin
cipio a mais importante matéria, quando se tiver sincero desejo 
de obrar a favor de seus próprios interesses e de sua liberdade. 

Quanto aos custumes e atrazo nos conhecimentos, a desenvo-
luçaô que se tem feito no Brazil, durante o anno passado, os 
escriptos, que ali tem apparecido, e a energia, que tem mostrado 



476 Miscellanea. 

as piovincias, saõ prova de que o Brazil naô se acha Iam atra. 
zado em conhecimentos positivos, como se suppunha; porque 
quanto ao engenho e talentos de seus habitantes, ninguém, que 
conhece o Brazil, duvida desse facto. 

Por outra parte, em Portugal se observam ainda symptomas 
da mais crassa ignorância. Ha poucos annos, que um impostor 
attrahio ao Cães do Sodre, em Lisboa, grande parte da popula
ção daquella que se chama illustrada cidade, para ver esse ho
mem passear por cima do Tejo, com umas botas de nova inven
ção ; e naõ apparecendo o homem das botas, como de facto naõ 
podia apparecer, para cumprir o pron.ettido, fico» assim o illus-
trado povo de Lisboa exposto ao bem merecido ridículo do 
mundo inteiro. 

Agora mesmo se acaba de verificar outra pairanha de um mi
lagre de certa imagem, que se achou em uma cova nas vizi
nhanças de Lisboa, e que tendo sido levada para uma igreja, fugio 
dali, e tornou-se a metter na cova ; e o Ministro de Justiça com 
toda a gravidade expedio uma Portaria, a quem se deo a solem
nidade de ser impressa no Diário do Governo, mandando, que 
a tal milagrosa imagem fosse conduzida com todo o respeito a 
um templo. 

Se com tam estupenda ignorância e superstição o povo de Por
tugal se julga capaz de formar e gozar de um Governo Repre
sentativo, o Brazil, que ainda naõ dêo exemplos de crerem 
homem das botas, nem possue imagens, que fojem milagrosa
mente da Igreja para a cova, também poderá ser capaz de insti
tuir para si essa ou outra qualquer forma de Governo, que lhe 
convier. 

Em uma palavra; o Brazil pôde e quer ser independente : sua 
independência está declarada, e he ja de facto uma naçaõ livre e 
soberana, e estaõ convocados seus representantes para deter
minar sua forma de Governo; e isto naõ por um começo illegal, 
contra a authoridade do Soberano e Governo existente, como 
suecedeo em Portugal, mas com uma legalidade inaudita na his
toria das naçoens; porque he o mesmo Principe que os rege, e 
o Delegado de seu Rey, por elle espontaneamente nomeado, 
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quem faz essa convocação, e quem propõem ao povo nova Consti
tuição. 

A legalidade, pois, com que começam os procedimentos do 
Brazil, bem diversa do que suecedeo em Portugal, aonde a sorte 
das armas foi quem decidio se os Revolucionistas eram rebeldes 
a seu Rey, se bons patriotas; esta legalidade, no Brazil, dizemos, 
be o mais favorável agouro de seus bons resultados; porque, 
mostrando a uniaõ de sentimentos entre o Principe, que os gover
na, e o povo governado, preconiza a mais útil harmonia. 

Eia, pois, Senhores das Cortes de Portugal, vejam-se nesse 
espelho. O Brazil quer ser livre; pôde ser livre ; he ja livre. 

Comportamento dasCôrtes de Portugal,para com a Brazil. 

Sendo, no principo da Revolução de Portugal, quasi unani
mes os votos dos Brazilienses em continuar sua intima uniaõ 
com a parte Europea da Monarchia ; fôram ao depois as medi» 
das impolíticas das Cortes gradualmente incitando o Brazil a uma 
separação. Em cada periodo desta série de provocaçoens das 
Cortes, que tanto por extenso temos registrado neste Periódico, 
houve oceasioens opportunas para mudar de systema; mas as 
Cortes, em vez de pararem na sua carreira desasizada, insistiram 
em comprometter-se de mais em mais; e nem agora mesmo, que 
as cousas chegaram ás extremidades, que todo o homem pru
dente naõ podia deixar de prever, as Cortes se dam por conven-
sidas de seu erro, e teimam no projecto de mandar mais expedi
çoens de tropas contra o Brazil. 

A ultima prova da preocupação das Cortes apparecêo na dis
cussão, que houve, sobre prestarem ou naõ os Deputados do Bra
zil o juramento de approvaçaõ ú Constituição, contra a qual 
tinham votado, em quasi todos os artigos, que dizem respeito ao 
Brazil. Recapitularemos, pois, aqui, o que nisto se passou. 

As Cortes tingiram sempre, que acieditávain ser a vontade 
dos povos do Brazil o subinettcrem-òt ao Govciim de Lisboa, 
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com illimitada sugeiçaõ; a nesta hypothese recusaram tudo 
quanto os Deputados Brazilienses propozéram, tendente a con
servar ao Brazil a dignidade e attribuiçoens de Reyno, que El 
Rey lhe havia concedido. Nestes termos se fez manifesto, que 
os povos do Brazil nem aprovariam nem receberiam a Consti
tuição feitas pelas Cortes, com evidente desattençaõ dos inte
resses vitaes do mesmo Brazil. Seguio-se a declarada resis
tência dos Deputados Brazilienses ao tedo da Constituição. 

O Deputado Fernandes Pinheiro fez uma indicação formal, na 
Sessaõ 465; para que o dispensassem de jurar a Constituição; 
porque tinha votado contra ella, e porque sabia, que vários ar
tigos essenciaes eram directamente contra os interesses, e contra 
a vontade dos povos do Brazil. Esta indicação foi remettida á 
Commissaõ de Constituição, para informar com seu parecer. 

Na Sessaõ 4C2 assignâram também os Deputados da provincia 
da Bahia uma indicação similhante, pedindo ser dispensados 
de assignar a Constituição. Seguiram-se a isto iguaes decla
raçoens de Deputados de Sancta Catherina. S- Paulo, Pernam
buco, Espirito Sancto, Alagoas, &c: Mesmo alguns, que esta
vam doentes, escreveram ás Cortes, para declararem o seu voto 
contrario á Constituição : em fim esta resistência dos Deputados 
do Brazil foi geral, com mui poucas excepçoens. 

O Deputado Castro e Silva, deliberando na sessaõ 471 contra 
o parecer da Commissaõ, concluio assim* " Como ja se diz, 
que se deve applicar aos deputados do Brazil o legislado para o 
Patriarcha, eu estremeço, e desde ja declaro, que por dever 
e por obediência, a que me obriguei para com este Soberano 
Congresso, submetter-me-hei á sua positiva decisaõ." 

Ora se as Cortes até aqui fingiam acreditar que a sua Consti
tuição éra agradável ao Brazil,tal fingimento se tornava uma pal
pável falsidade, vistas estas expressas declaraçoens dos Deputa-
tados Brazilienses; mas o partido anti-Brazilico nas Cortes esta
va determinado a saltar por cima de toda a evidencia, e conti
nuar em seus absurdos. 

Para coroar a obra chegaram ja a Falmoutb no ultimo pa
quete, vindo dj* Lisboa, os seguintes Deputados do Brazil, que 
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recusaram naõ só assignar a Constituição, mas atè o tomar 
parte alguma nas deliberaçoens das Cortes :— 

Aguiar d'Andrade; Ribeiro de Andrade ; Bueno ; Agos
tinho Gomez; Feijó; Lino Couttinho. 

E á vista deste facto, ainda ha hypocritas em Lisboa, que 
digam, que a Constituição he feita com a concurrencia dos 
Deputados do Brazil! Mas continuemos o fio de nosso discurso. 

A Commissaõ de Constituição fez o seu relatório sobre a indi
cação dos Deputados da Bahia, na sessaõ 266; e como o do
cumento, que os Deputados apresentaram, declarava que a von-
tadn dos povos daquella provincia éra unirem-se ao Principe Re
gente, e obedecerem aos seus últimos decretos, para a convoçaõ 
de uma Assemblea Constituinte no Brazil, a Commissaõ recorreo 
ao mísero e desprezível subterfúgio de fingir.que naõ accreditava, 
que fossem authenticas as assignaturas das numerosas pessoas, 
que subscreveram o documento ; como se fosse necessairo, que as 
assignaturas viessem reconhecidaspelo General Madeira, ou como 
se fosse possivel, que esse déspota, que está tyrannizando a 
Bahia, em nome das Cortes, consentisse em um ajunctamento 
publico do Povo, aonde todos assignassem, de uma vez, o in
strumento por que declaravam sua vontade contra as decisoens 
dos Cortes. 

Para se vêr o absurdo deste subterfúgio das Cortes, basta lem • 
brar o officio que lhes fez n Câmara da Bahia, e que foi lido na 
sessaõ 465. Deste documento consta, que o General Madeira, 
só porque suspeitou que aquella Câmara poderia vir a tomar al
guma resolução favorável á uniaõ da Provincia com o Governo 
do Principe Regente, mandou-lhes cercar a Casa com tropas, e 
impedio assim, que houvesse vereaçaõ. {, Como éra entaõ possí
vel, que o povo da Bahia se pudesse ajunctar ou convocar em 
publico, na presença dessas tropas de Madeira, para assignarem 
a Representação, que remetteram a seus deputados? 

As Cortes negaram, contra a verdade conhecida por tal, que o 
povo do Brazil estivesse unido em desejos a S. A. R. o Principe 
Regente: mostrou-se entaõ pelos Deputados Bahianos essa longa 
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serie de assignaturas de pessoas, que declaravam ser essa a von 
tade do povo; e sáe-se agora a Comuiissaõ com seu parecer, de 
que essa vontade deve ser mais meditada e expendida. 

He isto uma chicana, de que só usaria algum desprezível rá
bula. Mas até a mesma Commissaõ reconhece, que as assig
naturas saõ authenticas, e que o documento expõem a vontade do 
povo, quando diz no mesmo relatório, que as Cortes ja lhe con
cederam uma parte do que o povo queria, e que se pede neste 
documento; mas que lhe negaram outra, por assim julgarem 
conveniente. A pezar desta confissão foi approvado o parecer 
da Comuiissaõ. 

A Comissão de Constituição deo depois o seu parecer, que se 
discutio na sessaõ 469, sobre a indicação do Deputado Miranda; 
e offereceo um projecto de decreto, em que se diz, que as deter
minaçoens de S. A. R. o Principe Regente do Brazil saõ contra
rias á vontade do povo. A Commissaõ naõ allegou, nem podia 
allegar documento ou prova alguma, que indicasse se quer esse 
supposto facto; e pelo contrario, nessa mesma sessaõ os Depu
tados da Bahia recusavam assignar a Constituição, por estarem 
informados de que a vontade do povo de sua provincia éra de 
accordo com as determinaçoens do Principe Regente. 

No segundo artigo do projecto de Decreto, que propoz a Com
missaõ, se diz, que o acto, por que o Principe Regente convoca 
os Deputados do Povo, para 09 ouvir e obrar conforme a sua 
vontade, he um acto despotico. Pela primeira vez se chamou 
despotismo o acto de consultar um Governo a vontade dos povos, 
para obrar conforme a ella. Este absurdo estava reservado para 
os Regeneiadores de Portugal. Querem elles characterizar de 
despotismo o acto do Governo Brazil consultar a vontade dos 
povos; mas o legislarem as Cortes de Portugal para o povo do 
Brazil, sem consultar seus Deputados; mais ainda, contra seus 
votos expressos, e contra a vontade expressa dos mesmos povos, 
isso naõ he despotismo, na fraze dos taes Regeneradores; a isso 
chamam fraternidade ! 

0 3°. artigo deste projecto de Decreto contém uma falsidade 
manifesta, como provaram nas Cortes as declaraçoens dos depu-
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lados da Bahia, 8. Paulo, &c.; e como prova a todas as luzes o 
facto da resistência, que os Decretos das Cortes encontram em 
toda a parte no Brazil. O 5*. artigo do projocto mostra o cu
mulo da cegueira dos Regeneradores ; porque, em vez de insul
tar o Principe Regente, couio tem feito, deviam considerar, que 
elle como Herdeiro da Coroa tinha mais interesse do que nin
guém, na continuação da uniaõ do Brazil com Portugal: e por 
isso he a todas as luzes contra a verdade, que elle fautorizasse a 
desunião; e a accusaçaõ, que sobre isso lhe fazem as Cortes, 
he tam absurda e falsa, quanto impolitica e contradictoria. A 
verdade he, que as repetidas provocaçoens das Cortes estimula
ram, e, para assim dizer, forçaram os povos do Brazil a buscar 
o remédio de seus inales na independência de seu paiz ; e o Prin
cipe Regente tem dirigido todos os seus esforços, toda sua au
thorídade, toda sua influencia, em prevenir a scisaõ total, per
suadindo aos Brazilienses, que se contentem com estabelecer sua 
Legislatura separada, sem romper a uniaõ, ficando sempre su
geitos ao mesmo Rey de Portugal. Isto tem S. A. R. ja conse
guido em grande parte ; mais naõ devia emprender, e quando o 
tentasse, as Cortes tem ja levado seus descomedidos passos a tal 
pouto, que em vez do Principe. alcançar cousa alguma, neste 
sentido, submergeria antes o Brazil na mais horrível anarchia, do 
que houvera conseguido reduzillo á total sugeiçaõ de Portugal, 
como as Cortes desejavam. 

No entanto o Decreto que a Commissaõ propoz ás Cortes nessa 
sessaõ foi approvado, e El Rey obrigado, como em tudo o mais, 
a dar-lhe a sua sancçaõ. Fizéram-se algumas pequenas altera
çoens ao projecto apresentado pela Commissaõ ; e a mais im
portante he a seguinte: 

" 5o. O Principe Real embarcará em direitura para Portugal, 
no termo de um mez, contado desde a intimaçaõ, sob pena de se 
proceder do mesmo modo, que a Constituição prescreve para o 
caso em que El Rey ou o Successor da Coroa, tendo saído do 
Reyno de Portugal e Algaives com licença das Cortes, se naõ 
recolhe sendo chamado, findo o prazo concedido." 

VOL. XXIX N. 173. 3 P 
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Temos pois aqui, que a Comuiissaõ recommendava o prazo 
de quatro mezes, para o regresso de S. A. R . ; as Cortes porém 
emendaram isto, decretando simplesmente um mez. Palavras 
embrulhadas em papel! Mas a loucura dos Portuguezes em irri
tar o Brazil parece naõ ter limites ; e aqui bem cabe o que disse 
o Romano, quos dii volunt perdere prius dementant. 

Quando os Deputad os do Brazil,Aguiar, Liao Couttinho, 
Barata, e outros, declararam suas opinioens a favor do Brazil, 
soffrêram os maiores insultos da gente que estava nas galerias; 
e faltando Barata, a vozeria chegou a tal ponto, que nem o ta-
chigrafo, como elle mesmo diz,pôde ouvir o que proferiaDeputado, 
nem o Presidente teve authoridade bastante para apaziguar o tu
multo, havendo até quem gritasse, "morra, morra" o Deputado 
do Brazil. 

E ávisia disto haverá ainda quem se julgue nessas Cortes com 
direito a queixar-se, de que os Europeos saõ iusultados no Brazil? 
S im: disto se queixou mui formalmente o Deputado Moura; e 
por isso lhe diremos uma palavra sobre o assumpto. 

No mesmo Diário do Governo de Lisboa (de 26 de Agosto) 
achará o Deputado Moura, que em Lima declarou o novo Governo 
do Peru, que todo o Hespanhol solteiro saísse daquelle território 
dentro de um mez; excepto os velhos de 60 annos, ou os que por 
seu mui acreditado comportamento merecessem excepçaõ: quanto 
aos Hespanhoes casados, que quizessem ficar no paiz, e naõ ten-
docartade cidadão Americano, seriam privados de occupar lugares 
públicos; e naõ se ajunetando ja mais nas praças, &c. em maior 
numero do que três. 

I Aonde encontra o Deputado Moura, que no Brazil se adop-
tassem medidas similhantes de rigorosa precaução, a pezar 
das provacaçoens e das intrigas dos Europeos, contra o paiz em 
que residem? Mesmo em Pernambuco, aonde as atrocidades de 
Rego approvadas pelo Deputado Moura e seus Collegas, se 
acham tam frescas na memória de todos, o único passo, que 
se pode chamar vexame, da parte do Governo Provisório de Per
nambuco, o qual permitte livremente a saida dos Europeos, foi 
ordenar, que pagassem, antes de sair, suas dividas; e isto para 
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que naõ succedesse o que aconteceo no Rio-de-Janeiro, donde 
Avilez trouxe com sigo quantos caixeiros se quizéram apro
veitar daquella aberta, para roubarem seus amos, e decamparem 
com a preza, ao abrigo do General Avilez. 

Mas nós estamos persuadidos, que o Deputado Moura, ja naõ 
falia para ser ouvido no Brazil: as suas fallas publicam-se em 
l,a( 2.8, e 3.» edicçaõ no Diário do Governo, com variantes, 
emendas, acréscimos, e reformas de seu author, para lançar 
poeira aos olhos de seus conterrâneos de Portugal; os quaes, 
com tudo, tarde ou cedo, chegarão a conhecer a verdade, posto 
que quando nada se possa remediar : mas quando esse tempo 
chegar, os do partido do Deputado Moura experimentarão as 
conseqüências do errado systema, que tem seguido a respeito 
do Brazil; porque soffreraõ o pezo que desta parte lhes ha 
de vir, sendo o Brazil o instrumento de sua ruína, quando, 
se naõ fosse a depravaçaõ obstinadada desse partido immo-
ral, o Brazil houvera sido o mais firme apoio de seu systema 
constitucional. 

Em tudo porém segue esse partido em Lisboa o systema da 
illusaõ e do engano, para levar os Portuguezes ao precipício. 
Ao mesmo tempo, que as Cortes em Lisboa estavam blazonando 
da constante adhesaõ da provincia das Alagoas a seu systema; e 
isto com o argumento de que assim lho mandavam dizer seus par
tidistas Europeos naquelle paiz, o povo daquella Provincia dei
tava a baixo ali esse partido : e com effeito chegaram ja a Lis
boa o Presidente da Juncta das Alagoas, o Desembargador Jozé 
Antônio Ferreira Bracklang, e muitos outros Europeos, que ali ex
erciam empregos públicos, os quaes todos ou fôram demittidos, 
ou julgaram necessário dar por si mesmos sua demissão e em-
barcáram-se no navio Inglez Alice, em que vieram ter a Portu
gal. 

Com todos estes desenganos, as Cortes continuara no mesmo 
systema de obscurecer a verdade, e desfigurar os factos. A de
cisaõ da Paraiba, a opinião da Bahia, fôram patentes ás Cor
tes na sessaõ 455, aonde o Leitor poderá ver o que se manifes-
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ton. Mas naõ obstante isto continuam a peunittii na Bahia a 
insolencia das tropas, chamando aos do Brazil irmaõs, e claman
do contra a anarchia, que essas tropas fomentam ; e disto fez um 
dos Deputados da Bahia (Barata) a mais ampla exposição, 
que seria digna do maior louvor, se naõ viesse tam tarde; e as 
Cortes, para continuar a illusaõ, só mandaram fazer uma pu
blicação parcial dos documentos, que haviam recebido da Bahia, 
com o pretxto de pouparem as despezas da impressão. 

Mas naõ he a resistência de algumas províncias do Brazil aos 
decretos arbitrários e medidas subversivas das Cortes, quem 
induzio a estas a desejar que os Brazilienses sejam governados 
com sceptro de ferro ; porque além do exemplo da Bahia, aonde 
quanto mais submissa se mostra a Juncta daquella cidade tanto 
mais a carregaram de tropas, e de incommodos, acontece que no 
Pará, aonde a submissão ás Cortes tem sido cega e illimitada, 
existe um Governador das armas, o Brigadeiro Moura, tam des
potico e intolerável, que o Governo Piovisorio daquella provincia, 
a pezar de sua humildade para com as Cortes, se vio na precisão 
desupplicar ao Governo de Lisboa, que aquelle Governador fos
se retirado, e tal supplica naõ encontrou a menor attençaõ. 

Luiz do Rego foi nomeado Governador das Armas na Provin
cia do Minho; porque esse partido naõ pôde obter o mandado 
de novo a queimar o Brazil. Assim naõ só ficaram impunes as 
atrocidades, que elle cometleo em Pernambuco, mas até fôram 
premiadas, dando-se-lhe esse novo despacho. 

O Conselho Militar, que se estabeleceo em Monte-Vedio, foi 
chamado monstruoso, pelo Deputado Barreto Feio, na sessaõ 
extraordinária das Coites de 23 de Agosto; e nisto conviéram 
todos os mais Deputados, que falláram na matéria. Mas esse 
revoltoso Conselho Militar ficou sem castigo, e nem sequer re-
prehençaõ. s E porque? Porque se esperava que essas tropas 
pudessem obrar hostilmente contra o Brazil; como agora se ve-
refica. declarando tal conselho militar, que a Provincia de 
Monte-Vedio ficaria sugeita a Portugal, e naõ ao Principe Re
gente do Brazil. 

Que este éra o damnado motivo das Cortes bem se mostra; 
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poiqor, ao mesmo tempo que tam horrorosa rebelliaõ nas tropas 

de M o n l r - W l i o fica sem castigo: o Coronel Rozado ; porque 

deixou ficar no Kio-de-Janeiro alguns soldados da expedição, 

que commandava, e ao que naõ podia obstar, foi condemnado 

a um Conselho de Guerra. 

O Commandante da Esquadra, que se achava envolvido n u 

mesmas aceusaçoeus, foi absolvido na instância superior; mas 

n motivo foi ; porque este tinha em seu poder as instiucçoens.que 

'be deram para fazer guerra ao Brazi l , e ameaçou publicada-., t 

desmatcaur o partido, te o condemnasem. 

Apeniiv o Coimiiandante da Esquadra, Prego, eslava nomeado 

para a ultima expedição, quando em 31 de Agosto foi apeado da 

qu< lia Comuiisaaõ, alegando-se nas Cortes, entre as mais co-

gentrs razoens, para que elle naô fosse, a intenção, que tinha, 

de levar com sigo sua mulher; o que também outro* nlticiaes de-

kijavain fazer, c que parece haver-.se remediado, com a oídem, 

que se passou, para que os militares da expedição naõ levassem 

com sigo suas famílias. 

O dmacordo das Cm les, em fim. ti m i liegado ao ponto, que o 

Deputado Pesianha (<?. uma indicação, na sessaõ 4 .V , para 

que s<- liiandátsem interceptar e icmtt ier ao (ioverno as cartas 

de alguns sugeitos «srupias de Lisboa, para a Bahia. Maa 

quando se lhe expoz, quam directamente deliberava contra as 

liazes da (omuit i i içaô, que asseguram a inviolabilidade da 

coiirtspondt-ucia ; escapou-se, declarando, que i»ó intentava 

fallar das cartas, que tinham sido impressas. 

T C I I K M puis visto, que as provincias todas do R r a u l , < xcepto 

Maianhuõ e Puiá, tem declarado a sua intenção de adhrrir ao 

>)i ini i i i H iau l i i use, tendo naquelle paiz sua Lrgisluluia parti

cular e i i idrpriidri i lr de Portugal. Temos visto, que c* Depu

tados do Hiaz i l , nas Corte* de Lisboa, recusaram dar a sua sanc

çaõ á Constituição. Temos visto em f im, que S. A . R. o Pr ín

cipe Urgente declarou de facto a independência do Brazil , e de-

cietou a resistência com força armada, a qualquer vml- neta, qoe 

conlia iqu--llr paiz in t tn taro (.'ovrroodc Portugal. 

11 d i n o ainda esses facciosos de Li-boa, qn«- •> que «f pa*>.» 

http://haver-.se
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no Brazil he só obra do descontentamento de meia dúzia de fac
ciosos ? Por fim, fazendo correr o boato, de que se adoptaria 
contra os Deputados do Brazil a mesma legislação, que foi de
cretada contra o Patriarcha de Lisboa, e tal vez com outras ma
nobras, conseguiram que muitos Deputados, que tinham protes
tado contra assignarem a Constituição, fossem com effeito as-
signalla. 

i Que ganharam com isso ? Depois dos protestos e declara
çoens feitas por esses Deputados, as suas assignaturas he outra 
tanta tinta perdida, e poderiam poupar o pergaminho, em que se 
lavraram essas tam inúteis quanto indifferentes assignaturas, ja 
que tanto faliam de economias. 

Guerra de Portugal ao Brazil. 

Annunciamos no nosso N.° passado, que se tinha mandado de 
Lisboa uma expedição, com 600, ou 700 homens, para reforçar 
as operaçoens do General Madeira, na Bahia, aonde ao Governo 
de Lisboa intentava formar o seu centro de apoio, para dali con
quistar o Brazil. Esta expedição chegou á Bahia, poucas horas 
antes de apparecer a que vinha do Rio-de Janeiro, mandada pelo 
Principe Regente a favor do povo; e avistaram-se aos 8 de 
de Agosto. 

A expedição de Portugal teve tempo de desembarcar suas 
tropas na Bahia; e a do Rio-de-Janeiro, sabendo que as tropas 
Brazilienses colligidas na Cachoeira, e outras partes do Recôn
cavo, se tinham vindo postar da parte do Norte da Bahia, para 
bloquear a cidade, seguio também para o Norte, a fim de desem
barcar os soccorros, que levava, no porto mais opportuno, para 
communicar com os sitiantes; e portanto entrou nas Alagoas, 
deitou em terra a gente, muniçoens, e armas, que levava, e foi 
depois a Pernambuco, para ulterior destino. 

Este reforço, desembarcado nas Alagoas, ainda que pequeno 
no numero da gente, será de grande vantagem para os sitiadores 
da Bahia; por que lhes leva 5.000 espingardas, para esquipar 
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a gente do paiz; um parque de 6 peças d'artilheria, 270.000 
cartuchos, 2.000 chuçr>s 500 rlavinas, 500 pistolas, 500 traça
dos, e 260 homens de desembarque, principalmente officiaes, 
commandados pelo Brigadeiro Labatou. 

O General Madeira achava-se por tal modo encurralado na Ba
hia, que naõ podiam sair os seus piquetes a maior distancia do 
que légua e meia da cidade, havendo-se concentrado nas suas 
vizinhanças as tropas Brazilienzes do interior. O estado de 
guerra, a falta de communicaçaõ com o interior da provincia, 
tem estancado quasi inteiramente o commercio da Bahia; a 
falta de credito entre os negociantes chegou a ponto de que o 
Banco suspendeo o desconto de letras, e recusou pagar em prata 
a indivíduo algum maior somma do que 30.000 reis. 

Altribuio-ae esta medida a manobra do Banco, para estreitar 
os recursos doa negociantes Europeos, que saõ quasi Iodos do 
partido Anti-Brazilico; mas oa Directores do Banco publica
ram sua justificação, fazendo ver, que tinham fundos bastantes 
para pagar quanto deviam, mus que as criticas cncumstancias 
do momento exigiam estas medidas de precaução, para naõ ar-
riirar a propriedade doe capitalistas; e para isto apresentaram 
uma conta, Mgundo a qual as notas, que o Banco t* m era circu
lação, naô excedem 285:000.000 de reis, e que o Banco possue 
»• feitos excedentes a 800:000.000 de reis. 

As medidas do Gen< ial Madeira tem reduzido a cidade da 
Bahia a tal penúria de mantimentos, que se naõ pode obter 
carne fresca: carne salgada, e peixe salgado u ô os principaes 
alimentos. 

Aa tropas Brazilienses, que bloqueam a Bahia, extendem-se 
desde o Engenho da Conceição até o rio Vermelho, e adiantam 
suas partidas até uma légua da cidade, interceptando inteira
mente a entrada do* mantimeutos. E»le gênero de guerra será 
baaunte para fazer decimpar Madeira para a Europa, como ja 
surerdro a Rego era Pernambuco. 

Logo que chegou a Pernambuco o Manifesto e Decreto de 
8. A. R. o Príncipe Regente, de 1 de Agosto, fez-se publico 
com nma proclamaçaõ da Juncta Provisória, em que ce declarava 
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seu perfeito acordo com as vistas do Principe Regente, e a dis
posição daquella Provincia em cooperar com elle por todos os 
modos possíveis; e ja no dia 12 de Julho tinham chegado ao 
Rio-de-Janeiro os três Deputados, nomeados por Pernambuco, 
para o Conselho de Estado do Brazil. 

O partido Europeo estabeleceo na Bahia uma gazeta, com o 
titulo de Analyzador, para iusultar o Brazil, e sustentar os 
principios de Governo despotico, que só saõ adaptados á Tur
quia ; parecendo, que naõ esquece a esse partido cousa alguma, 
que possa contribuir para fazer odiosa a dominação Europea no 
Brazil. Mas para apoiar eses insultos precisavam-se forças, 
que Portugal naõ possue. Assim tem o systema actual Brazili
ense por si a força e opinião publica, mesmo na provincia da 
Bahia. 

O resto das provincias do Brazil estaõ ja de todo livres, excep-
tuando Monte-Vedio, Maranhão e Pa rá : e com estas excepçoens 
se acha todo o Brazil disposto a obedecer ao Governo de S. 
A . R . 

Quanto a Monte-Vedio. as insubuidinadas tropas Portuguezas 
declararam aquella provincia sugeita a Portugal, e independente 
do Governo do Brazil ? mas como poderão subsistir essas tropas, 
faltando-lhes o pagamento, que até aqui lhes ia do Rio-de-Ja
neiro? Ou se teraõ de embarcar para a Europa, ou marchar para 
o Rio-Grande ; e em ambos os casos fica a Provincia livre, para 
executar a resolução, que tomou, de se unir ao systema Brazi
liense, tendo ja, como tem, o seu Deputado no Conselho de Es
tado do Rio-de-Janeiro. 

Se porem abraçarem o primeiro partido de retirar-se a Por
tugal, precisarão de um grande comboy de transportes, que naõ 
sabemos d'onde lhe possam ir, a menos que naõ caiam da Lua, 
visto o impotente estado de Portugal. 

Na segunda hypothese, se marcharem por terra para o Rio-
Grande, acharão contra si tal superioridade de forças Brazili
enses naquella Provincia, que for fim será aquelle exercito de 
todo annihilado. Mas em fim naõ he da competência dos Mili-
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Uns pitver o* acontecimento» políticos; nem aquelle rebelde e 
amotinado Conselho Militar de Monte-Vedio he capaz de obrar 
em conformidade de plano algum meditado. Apenas suppómos, 
que o Governo de Lisboa possa tirar algum partido de bimilhan-
U-s tropas, na situação imolada, em que se acham, e na falta de 
recuiMJt que tem. Talvez sirvam de dar algum incomodo tem
porário. 

Finanças do Brazil. 

Ainda qn uaõ tenhamos dados certos, para discorrer sobie o 
estado das Finanças do Brazil, com tudo, vistas as desordens pas
sadas, naõ será temerário o julgar, que ellas se acham tam arrui
nadas como as de Portugal, com a differença, porém, da maiori
dade de recursos, que tem o Brazil. 

Julgamos, pois, necessário dizer duas palavras a este respeito, 
porque do bom estado das finanças depende cm grande parte a 
prosperidade do paiz ; e a execução dos planos, que se meditam, 
e saõ ou necessários ou úteis ao Brazil. 

Naô se pôde duvidardo credito, que ja possue, e do muito 
maior, que pôde possuir, o finverno do Brazil, sempre que cuide 
cm regular os aeus pagamentos com estricta punctualidadc. A 
prova disto se acha em uni pequeno ensaio ja feito ; porque pre
cisando o Governo, no Rio-de-Janeiro, a quantia de 400 coutos 
de r*is, para preparar a expedição, que mandou para a Bahia, 
sbrio um ciuprestiiao, offerecendo o juro detí por cento, e logo 
apparecêo qui m subscrevesse por dez vezes mais do que se 
propunha. 
Nestes teimos julgamos, que o Thesouro do Brazil deve empre-

hender uma opciaçaóein grande ponto, ubriudo, ou no Rio-de-
Janeiro ou em Londres, um empréstimo, em somma sufficiente, 
psra pagar a ilividn pretérita c presente ; t trazer cm dia os pa
gamento* da tropa e dos empregados públicos. 

VOL. XXIX. $.- 173. 3 v 
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Para isto se precisam duas operaçoens. 1. Restabelecer o 
credito do Banco: 2. Fundir a divida publica, com juros certos, 
e consignaçoens estabelecidas para sua gradual amortização. 

O systema, que até aqui se tem seguido, e se está seguindo em 
Portugal, de dever o soldo ao soldado, o ordenado ao desembarga
dor, o preço dos artigos ao fornecedor, que os manda ao arsenal, 
&e. &c; he um modo de viver precário, e desacreditado, que só 
se pôde comparar ao procedimento de um homem caloteiro, que 
vive de enganar o publico, e estafar a todos com quem tracta. 

Em vez de obrar assim, o Governo do Brazil deve seguir um 
methodo lhano e conforme á sua dignidade, reduzindo a uma 
somma total tudo quanto deve a particulares, que morrem de fome 
por naõ cobrarem as pequenas quantias, que a cada um cabe; 
e pedir um empréstimo por igual com puto a capitalistas abasta
dos, a quem os juros do empréstimo satisfaz: estabelecendo 
Tendas d'onde se paguem esses juros, e se amortize gradual
mente o capital. 

Eis aqui a medida, que convém á dignidade do Governo do 
Brazil: e que suppómos da mais fácil execução, considerando 
os immensos recursos daquelle paiz. Esta operação pôde elevar-
se ao ponto de obter os meios até de facilitar as despezas para 
planos de ulterior e remota vantagem ao Brazil, que sabemos 
naõ esquecem ás pessoas mais influentes e de mais perspicaz 
patriotismo naquelle paiz. 

Nos apontamentos, quea Juncta de S. Paulodêo aos Deputa
dos, que daquella provincia fôram mandados ás Cortes de Lisboa, 
se acha ja a idea, que nós temos mais de tuna vez recomenda
do, de haver no Brazil uma capital central; insistia-se no pla
no de que, em todo o caso o Brazil tivesse sua capital, diversa 
da de Portugal ; lembrava-se a necessidade de organizar uma 
ley, para melhor divisão das terras incultas no Brazil; pontos 
todos da maior importância, e aos quaes senaõ prestou a menor 
attençaõ nas Cortes; e que portanto o Brazil só pode e deve es
perar de uma Legislatura sua própria ; visto que nada se lhe pro-
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videociou em Portugal. Mas Um bem para tudo isto se reque
rem os recursos das finanças. 

O gênero de Industria, que mais convém ao Brazil por agora, 
he a agricultura, porque he nisto qu* o* seus rabedaes se po
dem empregar mais utilmente, e com mais proveito dos capita
listas. As manufacturas couviraõ melhor para o futuro, quando 
o augmento ds população fizer mais barata a maõ d'obra. O 
commercio marítimo virá por si, quando houver uma marinha 
de guerra capaz de o proteger efficszmente. 

Mas, para se dar ás terras do Brazil o valor de que ellus naõ 
susceptíveis, he preciso fazer avanços, e animar os particulares 
* esse gênero de industria. Eis aqui como indireeiametite o* 
prompto* pagamentos do Erário, e um remanescente annual 
do* rédito* públicos, depois de pagas ss despezas, pôde servir 
da mais transcendente utilidade ás futuras vistas do Brazil. 

Naõ cabe aqui, nem no* propomos por óra, desenvolver estas 
ideas; mas naõ pudemos deixar de insinuar, no pouco que deixa-
mo* dicto, s grande importância de fundir s divida publica 
do Brazil, e livrar-se o Governo de credores esfaimado* de pe
quenas quantias, que naõ podem dispensar, e que por falta do 
qne se lhes deve clamam com razaõ, e firam por isso talvez 
sendo inúteis ou perniciosos cidadão* ; quando s« fossem pago* 
sjodarism por mil modos * prosperidade do Estado. 

Sc o plano de fundir a divida publica com juros certo*, obten
do para isso o empréstimo de grandes capitalistas, traz com sigo 
o inconveniente de augmentar as despezas do Estado, com mais 
a somma desse* juro*, por outra parle, como a Naçaõ possa 
com ease encargo, as vantagens, que dahi resultam, vencem o 
incommodo cm gráo muito superior ; por que, quando se naõ 
paga bem e punclualnieote ao empregado publico, faz-se-lhe 
uma provocação para cometler coucnssoens, peculatos e roubue, 
e ainda cm rima se faz delle um descontente: pelo contrario, cada 
empregado publico, bem pago, he un> defensor do Governo, 
•m cidadão Útil, e que lera meio* de educar sriis filho*, p.ira 
que lambem si-jam úteis ao Kstado. \>»im ris drs*H*zas, neste 
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caso saõ mais que boa economia, saõ verdadeiro lucro á Na

çaõ. 

Eleiçoens dos Deputados, para as futuras Cortes de 

Portugal. 

A p. 431. deste N.° achará o Leitor uin Decreto d'El Rey, 
em que annuncia a determinação das presentes Cortes para que 
fique reservado ás futuras o conhecimento das illegalidades e des
ordens, que se tem practicado nas eleiçoens actuaes. Com ef
feito nisto tem havido os factos mais escandalosos : porque até 
achamos em uma das folhas de Lisboa, que o Coronel de um 
Regimento se mancomunara com outro, paia mandarem os res
pectivos soldados votar por elles mutuamente, e illudindo assim 
a ley, que ordena, que os soldados naõ possam votar pelos seus 
mesmos commandantes. 

As intrigas nas eleiçoens mostram um gráo de depravarão, que 
apenas seria de esperar em povos de muito tempo acustumados a 
esta sorte de manejo. Por uma parte, a ingerência dos Ministros 
de Estado, principalmente o de Justiça, cujo character se vai 
desenvolvendo a ponto de ja naõ deixar alguma duvida sobre 
suas intençoens. Por outra parte os manejos dos descontentes 
do Governo, que tem mostrado a sua desapprovaçaõ do presente 
partido dominante, propondo para membros das futuras Cortes, 
os mais decididos opponentes do systema constitucional. Em 
Braga propuzéram para Deputados Ricardo Raymundo, um 
dos ex-Regeutes do passado Governo, Forjaz, o notável Forjaz ! 
e outros homens desta laia. Em Évora, porpuzeram naõ menos 
de quatro Inquisidores, membros da extineta Inquisição. 

Ora, quando vemos ja a principio similhantes desconcertos nas 
eleiçoens para as primeiras Cortes Ordinárias ; que presagios tam 
funestos se naõ apresentam sobre a consolidação do actual sys
tema constitucional? 

Com tudo, estaõ concluídas as eleiçoens, para as futuras 
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Cortes Ordinárias, e em breve acabarão as presentes Extraordi

nárias, que tiveram a habilidade de desmembrar a antiga Mo

narchia Portugueza, que durara por tantos séculos. As seguin

tes Cortes naõ poderão ja remediar este mal; porque o Brazil 

acha-se irn-missivelmente independente, cousa que naõ pude 

Toltar s traz. 

Bem csro, pois, tem pago a Naçaõ, o ter cahido a sua Re

generação nss maõs saci ilegas, que a manejaram. Porém mil 

vezes se acha repetido neste Periódico, qoe he impossível prever 

o caminho que levarão as revoluçoens, e por isso tanto mais cri

minosos saõ aquelles, que podendn-a impedir o naô fizeram. 

Soem ponto de despezas, custam as presentes Cortes á Ns -

çsò 20 contos de reis todos os mezes; ou 240:000 .000 de reis 

por anno; por outras palavras cousa de 720 mil cruzados; 

além da perda do Brazil, kc. De tudo podem os Portuguezes 

dar os agradecimentos nos actuaes Regeneradores, e principal

mente aos mestres da intritr.i, que Se apossaram do* lugares da 

maior influencia. 

0 presente Ministro de Justiça tem-se mostrado um verdadeiro 

Bschá, e hc o centro de movimento do partido anti-Biuzilico, 

qoe tem arruinado Portugal. Naõ hesitamos em dizer, que a 

Naçaõ Portugueza ja começa a conhccéllo, e que, reenhindo sobre 

sua cabeça a principal parte dos males, que Portugal vi i a sof

frer, impossível he que elle se pós*,a a final escapar a um con

digno castigo. 

Nunca delle tanto dissemos, nntes buscamos de expor a seu 

respeito todos os factos ; por <-u<- elle podia ser louvado: e isto 

por este principio; que tendo-sc elle sempre mostrado nosso ini

migo pessoal, como ja mais de uma vez declaramos, naõ que

ríamos que a nossa parcialidade contra elle nos fizesse cahir eui 

erro, que lhe fosse desfavorável, e desejamos na duvida peccar 

antes por lhe sermos demasiado favoráveis. 

Mas chegou em fim o tempo, em que, sem m>s ficar nemescru-

pslo, nem a menor duvida, prdemos declarar, que < lie, desde o 

principio em que se associou cora os Rcvolucioranoa no Porto, 

••* o presente momento, em que oecupo o primeiro luço no 
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Ministério, e em que usurpa mesmo as attribuiçoens dos outros 
Ministros seus Collegas, nunca teve em vista senaõ o seu engran
deci men to pessoal. E quanto ao Brazil, tendo daquelle paiz as 
ideas mais desprezíveis, e mostrando até um rancor decidido a 
tudo que he do Brazil, tem sido o primeiro movei de tudo quanto 
nas Cortes se tem feito a respeito da America Portugueza. 

Sem talentos bastantes, sem coragem sufficiente, para espe
rar sustentar-se na revolução, olha para a uniaõ de Portugal com 
a Hespanha, como anchora mais segura de sua salvação ; e elle 
com os mais sequazes de seu partido tudo sacrificarão a este pla
no valido. 

Naõ temos ainda informaçoens bastantes, para ajuizar da tem
pera em que se acharão as futuras Cortes ; porém do que até 
aqui temos ouvido, pelo que respeita o Brazil, naô ha esperan
ças de que o systema mude; e na verdade, ainda que agora mu
dasse, demasiado tarde vinha a mudança. 

Juramento da Constituição. 

Concluio-se em fim a Constituição em Portugal, depois de 
terem feito as Cortes 470 sessoens. Assignaram-na os membros 
das Cortes, e depois remetteram-na solemnemente a El Rey, 
por uma Deputaçaõ, para que S. M. a examinasse, e declarasse 
o dia, em que a queria jurar: destinou-se para isto o dia 1.* de 
Outubro. 
Passaram os Membros das Cortes a jurar a observância da Con

stituição, e no 1.° de Outubro foi El Rey com toda a pompa ás 
Cortes, aonde lêo a falia, que deixamos copiada acima, e pres
tou depois o juramento; accrescentando, que o fazia com o 
maior prazer e de todo o seu coração. 

Mas se El Rey de todo o seu coração deseja, que os Reynos de 
Portugal e Algarve tenham uma Constituição Representativa, 
naõ pôde deixar de desejar, a ser conseqüente, que isso também 
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truha o Reyoo do Biazil; e se El Rey abraçou a Constituição de 
Portugal ; por que esuva convencido, como declara em sua falia, 
que a vontade geral he a fonte e a medida de todo* os poderes 
político*; tombem pela mesma razaõ ha de approvar a Constitui
ção, que fizerem no Brazil os povoe, os quaes naõ querem a de 
Portugal; do contrário seria querer El Rey ser constitucioual 
em Portugal, segundo a vontade do povo, e ser constitucional no 
Brazil contra a vontade do povo. 

Mas como nessa Constituição de Portugal El Eey nem fas as 
leys, nctn as propõem, Dera pôde impedir que se façam; como 
El Rey naõ pôde dar ordens algumas, sem que o queiram os Se
cretario* de Estado; escusado he entrar em mais discusaaõ so
bre s vontade d'EI Rey, que nestes termos naõ he senaõ uma 
ficçaô. 

Por onlia parte estamos informados, que os povos no Brazil 
querem ter o Govemo de Monarchia Constitucional, e por Unto 
que El Rey possua, naõ em ficçaô, mas em realidade, o Poder 
ilxecuiivo, como convém a similhante forma de Governo. 

Mas vejamos a ultima prova desses perjuro*, que apenas 
tinham acabado de jurar a Constituição, em que he parte essen
cial o reconhecimento da Dynastia da Casa de Bragança, quan
do obrigaram a El Rey a expedir o seguinte. 

Decreto. 

** Querendo mostrar por todos os modos a conformidade dos 
Hicui sentimentos com o voto geral da Naçaõ, e sendo conse
qüente desapprovar a conducta do Principe Real, pelos factos 
practirado* em contravenção ao* Decretos das Cortes Geraes Ex
traordinárias e Constituintes da Naçaõ Portugueza ; hei por bem, 
que se suspendam as demonstraçoens, que, segundo o custume, 
deveriam ter lugar no dia 12 do corrente, auniversario do nasci
mento do mesmo Principe Real, até qoe elle pela sua obediência 
á» ley», e minhas Reaes ordens, si faça digno do meu Real e pa-
tsmal agrado. Filippe Ferreira da Araújo e CaMio, e Miuisti» 
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e Secretario dos Negócios do Reyno o tenha assim entendido, e 
nesta conformidade passe as ordens necessárias. Palácio de 
Queluz em 8 de Outubro de 1822. Com a Rubrica de S. M.— 
Filippe Ferreira de Aiaujo e Castro." 

He até onde pode chegar a depravaçaõ dos Tegeneradores de 
Portugal, fazerem apparecer o Augusto Pay contra seu próprio 
Filho; humiliaçaõ tam contra a natureza-como desnecessária; 
porque, se esse partido queria insultar o Principe jporque o naõ 
fizeram como fazem tudo o mais, por um Decreto das Cortes ? 
i Para que fazer figurar El Rey neste tam indecente papel? 

A demais, se El Rey e as Cortes tinham acabado de jurar na 
Constituição, a preservação da Dynastia da Casa de Bragança, 
^com que authoridade se despoja tam importante membro dessa 
Familia, como he o Principe Herdeiro da Coroa, das honras, 
que o custume lhe faz pertencer, como próprias de sua digni
dade) 

t Pretenderão esses perjuros, que podem despojar, ja naõ 
dizemos- o Príncipe, mas qualquer cidadão, dos direitos, que lhe 
competem, sem accusaçaõ, sem processo, sem sentença ? 

E se o mesmo Herdeiro da Coroa naõ tem seguros os seus di
reitos, jurados na Constituição s que individuo na Monarchia se 
julgará seguro, pelos juramentos dados pox esses, que dentro em 
oito dias assim quebram o solemne juramento dado? 

Sobre tudo, o fazer figurar El Rey em tam triste scena, as-
signando contra seu próprio filho esse decreto, a todas luzes il-
legal, porque condemna sem accusaçaõ, sem defensa, sem 
sentença ; este facto basta para provar ao mundo, que El Rey 
de Portugal vive coacto, e escravizado, sem vontade própria, 
e até obrigado a suffocar os mais cogentes sentimentos da na
tureza. 

Mais restricçoens á Imprensa. 

A p. 432, verá o Leitor os addictamentos, que se propuzéram 
nas Cortes, á ley que ellas fizeram, e puzeram por alcunha a da 
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liberdade da imprensa. Deo lugar a estes oddictamentos um 
oficio do Ministro dos Negócios Estrangeiros, em que represen
tara naõ haver daquella ley providencia para se castigarem os 
libellos contra as Naçoens ou Soberanos Estrangeiros. Os Re-
generadore* valéraro-se deata aberta para impor novas restric
çoens â imprensa, e regei taram o único artigo, que servio de 
pretexto ás novas etnendss, deixando ficar como estava, naõ 
providenciado, o caso dos libellos contra Naçoens amigas ou 
Soberanos sllisdos. 

Se o psrtido dominante era Portugal tivesse em vista a li
berdade do seu pais, e naõ o poderio de indivíduos, que se a-
possáram doa rédea* do Governo, em conseqüência da Revolução ; 
•e case partido estives** certo de que tinha por si s opinião do 
povo, ásaim como e«w se tem mostrado amigo do systema con
stitucional bem administrado; naõ haveriam recorrido a mais 
restricçoens da liberdade da imprensa ; porque os sophismas de 
alguma escriptores nsô seriam capazes de destruir a opinião 
publica a favor d» Governo, sendo esta fundada no convenci
mento, que resulta dos fsetos. 

O Deputado Pessanbs, quando se discutiram estes additamen
to*, propõe mais uma declaração ao 1.* artigo, para especificar 
ss obras, que se imprimem era Portuguez nos países estrangeiros. 
O Correio Braziliense, por conseqüência, entra neste N.% mo* 
/que mal lhe pôde fater o Correio BrazilienM-, quando os seus 
raciocínios sèjsm falso* i Este simples augouiento provs qual 
he o ssytems actual ; que vem a ser o mesmo passado cora novos 
nomes. As cousas n*õ pôde existir assim por longo tempo. 

Repartição dos Negócios Estrangeiros. 

O Leitor verá uo nosso resumo das sessoens das Cortes, que 
ellas fizerem se**«ò «ecieta ao* lü de Septembio ; mas a pezar 
desse segredo, ja *qin tia»i*-puou em Londres o objecto dessas 
deliberaçoens. 

Vol . XXIX. N.* 17.1. 3 a 
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A Commissaõ Diplomática fez um relatório ás Cortes, nesss 
sessaõ, em que accusa o ex-ministro em Londres, Joaõ Fran
cisco de Oliveira, de haver excedido suas instrucçoens nas com-
municaçcens, que teve com o Governo Inglez, e accusa igual
mente o Secretario de Estado dos Negócios Estrangeiros, Sil
vestre Pinheiro Ferreira, de haver removido aquelle Ministro de 
Londres para Paris, em vez de o mandar recolher a Lisboa, e 
mettêllo em processo, pela naõ execução de suas instrucçoens. 

Mas o fundo deste negocio parece ser, que o partido dos Re-
generadores, sequer descartar de Silvestre Pinheiro, e de outros 
mais de seus collegas, para formar novo Ministério, modelado 
segundo as vistas do Ministro de Justiça, José da Silva Carvalho, 
que he quem dá agora as cartas em Lisboa. 

Que esta accusaçaõ contra Silvestre Pinheiro seja mero pre
texto para se descartarem delle, nos parece assas claro ; porque 
as Coites lhe passaram por tudo quanto tem feito de peior em sua 
repartição, em quanto elle foi humilde servidor do partido do
minante ; e por isso esta severidade agora em culpa evidente
mente de menor importância, só mostra o desejo de lhe dar um 
empunaõ. Quanto a Silvestre, melhor lhe seria se houvesse 
largado o seu lugar, quando vio que em vez de Secretario de 
Estado só servia de instrumento de um partido. Quem assim 
se expõem ao desprezo, serve sem honra, e he despedido sem 
contemplação. 

As gazetas Francezas nos deram o extracto seguinte de uma 
nota do Ministro de Portugal em Madrid, dirigida ao Governo 
Hespanhol:— 

" j Devemos restituir Monte-Vedio? i A quem se deve res
tituir? i Deve entregar-se a Artigas? Naõ ; porque elle naõ 
tinha character publico. ^ Deve abandonar-se ao povo da
quella provincia ? Certamente naõ, porque os habitantes, de
pois de se submetter em ao direito de conquista ; de seu próprio 
accordo se incorporaram com Portugal, j , Deve dar-se a Buenos-
Ayres ? Menos ainda: porque Buenos-Ayres naõ he capaz 
nem de subjugar nem de defender Monte-Vedio. < Deve entre
gar-se a Fernando VII ? De nenhum modo; porque os habi-
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lante» da Provim ia de La Plata , saõ contrários a tal arranja
mento; porque o Key da Hespanha naõ possue um palmo de 
irrm na Província de La Plata; porque os Estados-Lnidos tem 
rrrnnh>'CÍdo a independência dos Governos da America do 
Sul; porque Fernando VII. deo occasiaõ á gueira, naô toman
do medidos paia prevenir os insultos,que Artigas nos fez no Kio-
Grande ; e porque deixou de cumprir o tractado, pelo qual se 
obrigara a restituir Olivença a Portugal, segundo os ajustes fei
tos pelo Congresso de Vienna." 

Esta nota causou algum dissabor ao Governo Hespanhol, que 
requereo ao Ministro Portuguez, que a retirasse, para obviar 
alguma desavença e a fim de continuarem as negociaçoens do 
tractado offenaivo e defensivo, que estavam em progresso, e que 
se assegura agora estarem concluídas. 

Ora combinem agora ésla nota do Ministro Portuguezein Madrid, 
recusando a entrega de Monte-Vedio, com os esforços do Ministé
rio cm l.islioa, para que o mesmo Monte-Vedio se abandone. 
Resultará desta comparação, a prova da falta de unidade e de 
systema no Ministério de Portugal; jogo miserável, de que o 
Hra/.il HÍ.I n ser viclima, se as provocaçoens das Cortes o naõ 
detpertaxem a tempo. 

Finanças de Portugal. 
Em tsm longas deliberaçoens, que tem tido as Cortes Extra

ordinárias, naõ puderam concluir cousa alguma para melhorar 
as finam, as da Naçaõ, e tudo vai a este respi ito, na mesma con
fusão que dantes. Porém ti/rram uma distineçaõ arbitraria de 
divida pieteiita e presente, mandáiam, que se pagasse esta, e 
dni.uam por pagur a outra ; sem duvida com a intenção, visto 
tatu bello aresto, de coulrahirein nova divida a que chamem 
presente ; tornando a ficar sem pagamento a anual, que entaõ se 
chamará pretérita. 

Os credores da divida pretérita apresentaram um requiri
mento á* (orles, cm lüde Agosto patsado, expondo as razoens 
pmojur detiam sir contemplados uo pagamento, com os outros ds 
d»»idi moderna. Mostram cstis ciedous, que elles contribui-
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ram para a salvação do Estado, quando se achou invadido pelos 
inimigos em 1808, e que be uma ingratidão da parte da naçaõ 
preterillos agora em seus pagamentos ; que desta falta de boa 
fé se origina a falta de confiança, no Governo, e o descrédito pu
blico. Alegam, que o presente Governo Regeneiador promet-
têra este pagamento em seu Manifesto; eaté se designáramos 
rendimentos por onde se devia fazer, sem classificaçoens de di
vida pretérita e moderna. 

Mostrou mais, que ainda mesmo os Rebatedores tem igual di
reito a serem pagos ; porque compraram os titulos de divida a 
seus donos, por mais de duas terças partes de seu valor, e tem 
soffrido ha 8 ou 10 annos o empate desses juros; e que poden
do por meio desses rebates sustentarem-se os empregados pú
blicos, no tempo da péssima administração passada, naõ ha 
agora quem queira comprar esses titulos por mais de uma quin
ta parte de seu valor nominal. Os supplicantes mostram em fim 
as contradicçoens das diversas disposiçoens, que as Cortes tem 
adoptado a este respeito; e o beneficio que se seguiria ao Com
mercio e navegação de adoptarem as Cortes diverso comporta
mento. 

Nada disto foi attendido, e um fundo chamado 6.a Caixa; que 
estava destinado a pagamento dessa divida, ja vai a ser desviado 
para outros usos. 

Naõ se pagava a ninguém, mas havia na alfândega do Porto 
4,000 contos de reis, e dizia o Ministro da Fazenda, que bas
tavam 1.600 contos, para remir as necessidades do Estado: 
claro está, que isto naõ foi senaõ um estratagema do momento, 
para persuadir o novo empréstimo, com a capa de pagar aos em
pregados públicos; e dahi applicar o dinheiro do empréstimo á 
expedição contra o Brazil. Exaqui os resultados de se naõ pu
blicarem claramente as contas do Thesouro, e o porque nem mes
mo as Cortes tem ainda podido averiguar, qual he a extensão 
da divida publica. 

O Ministro da Fazenda abrio um empréstimo no Thesouro de 
800 contos de reis; para o que se bypothecaraõ os réditos, 
que compunham o tal fundo chamado da Quinta Caixa, e que as 
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Cúrtts tinham mui solemnemente declarado seriam sagrados pa
ia o pagamento da divida pretérita ; e esta falta de palavra e fé 
publica dá razaõ a crer, que com o mesmo despejo se violará 
depois o sagrado desta applicaçaõ á divida nova, dispondo-se da 
dieta Qui nu Caixa, para outros fins, que parecerem mais ur
gente*. 

Ja nsõ hs no Terreiro de Lisboa trigo senaõ para mez e meio, 
e as provincias naõ podem ou naõ querem fornecer graõ á ca
pital ; mostrando-se absolutamente inadequadas as providencias 
adoptadas pelo Governo, para altrabir este gênero a Lisboa. A 
resolução do Congresso de 21 de Agosto passado, pela qual t« 
offeiecia aos proprietários, que conduzissem o seu trigo a Lisboa, 
um avanço de metade do preço (em vez da terça parte que den
tas se lbe offereceo) naõ produzio nenhum effeito; porque, dia o 
Ministro, que dá esta informação ás Cortes, ha negociantes de 
trigos, que offerecem mais do que isto, e com mau seguro e 
prompto pagamento. Portanto, rccommendou o Ministro ás 
Cortes, que se tornassem a abrir os portos so graõ estrangeiro, 
pelo espaço de 00 dias. 

A ley dos cereaes, naõ foi mais que a producçaõ precipitada 
das cabeças esquentadas de alguma Deputados dos Cortes, co
mo js temos notado algumas vezes. Portugal naõ produz trigo 
bastante para sustentar sua população; e impedir que esse trigo 
venha de fôra, he conderanar o Reyno ú penúria voluntária. He 
isto um facto notório, mas os presentes fanáticos políticos, que 
esperavam de sua Revolução até a repetição do milagre de dar 
de jantar a5.000 homems com cinco peixes e dous paens, só co-
nli> rrrain o erro dessas leys dos cereaes, quando a fume lhe co
meçou a bater ao ferolho; e este exemplo prova bem a capacidade 
dos pessoas, que se incumbiram de reger a Monarchia, com o 
nome d* Regeneradores. 

Tal he o estado de Portugal, quando se estaõ emprehendendo 
eipediçoeus, para ir fazer a guenaao Hrazil ! 

Administração da Justiça. 

4 p. 440 achará o Leitor o Relatório, que o Mmi*>tro de Ju»-
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tiça apresentou ás Cortes, na Sessaõ 464 ; em que participa o 
desfeixo dos seus procedimentos, a respeito da conspiração, com 
que fez tanta bulha. 

Violadas as Bazes da Constituição, consentiram as Cortes, 
que o Ministro da Justiça degradasse muitos cidadãos, contra os 
quaes naõ podia proferir sequer accusaçaõ. 

Violadas as leys criminaes, que estaõ em vigor, reteve aos 
chamados conspiradores, que mandou prender, sessenta e tantos 
dias, em segredo rigorosíssimo. 

Violada a recente ley das mesmas Cortes, que prohibem as de
vassas geraes, se pronunciaram os prezos, em virtude de uma 
devassa geral, que se mandou tirar. 

Em violação de um principio de direito criminal, admittido 
por todas as naçoens cultas, se pronunciaram os prezos, sem 
haver corpo de delicto. 

E naõ obstante tudo isto naõ ha se quer um Membro dessas 
Cortes, que se chamam liberaes, que levantasse a voz para punir 
pela liberdade do cidadão opprimido arbitrariamente; antes to
dos cedem á preponderância do club, que tem o Ministro de Jus
tiça á sua frente. 

A' vista destes escandalosos factos, desnecessário he fazer 
sobre elles alguma reflexão, os Leitores no Brazil conhecerão 
daqui, quanto se devem dar por felizes, por terem resolvido 
sacudir o jugo desse liberalismo de Portugal. Aprenderão da
qui a conhecer, como se guardam em Portugal as decantadas 
Bazes, que pelas ter admittido o Brazil se suppoem adoptadas 
com a cláusula de irrevogabilidade, quanto a Brazil, posto que 
em Portugal se julguem com direito a dispensar nellas, quandq 
querem. 
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C O L U M B I A . 

0 Commandante Hespanhol em Porto Cabello fez ainda uma 

sortida, com o* restos de tropas, que pôde ajunctar. Saio aos 

3 de Agosto, contra Valencia e Caracas, julgando que a ausên

cia do General Bolivar lhe offerecia oppoituua occasiaõ; mas 

encontrou-o nas alturas de Birgirama o General Republicano 

Paez, com 750 homens, e derrotou-o tam completamente, que 

só 00 Hespanhoes est aparam. 

P K R U ' 

O novo Govemo do Peru acaba de contialur em Londres UNI 

empréstimo de 1.'200.000 libras esterlinas. Parece iucrivel, que 

UDI Goveruo novo, em situação tam precaiu, achasse lanta faci

lidade em negociar este empiestimo. O cootiacto foi ajustado 

s 75 por cento ; mas logo que os Conliaciadorcs txpuzéram o* 

apólices á venda, acharam quem lhes desse por < II.i*. ^8 e ate 

1>U por cento; e piocuravain-se com summa andez. 

H t S P A N I I A . 

El Rey abrio a sessaõ extraordinária das Coites, aos 7 de Ou

tubro, com uma falia que fez do throno; e segundo o custume, 

se promettem novas rei oi.-nas, e novas prosperidade» á naçaõ 

Hespanhola. O Piesideute das Cortes uspoudeo também coin 

sua lalla em igual sentido. Assim temos que as Cortes Ordi-

uarias, saõ seguidas de Coites Extraoidinarias, estas outra *rz 

de ( óitcs Ordinárias: e com este moto continuo de Córice naõ 

apparece nem Coverno, nem melhoramento aos males do Estado ; 

e só ha uma medida, em que se tem sido constante, e be a conri-

niuçaò da desastrosa gucria com as cx-colunias Hespanholas, 

com a total ruína do commercio da Hespanha. 

! Que bem vai Portugal seguindo estas pizadas ! ; K qu* 

iguaes resultados naõ dcvciá esperar ! 
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A' ceremonia da abertura das Cortes se seguio a apresenta
ção de dous documentos de grande importância ; e saõ os dous 
relatórios do Ministro da Fazenda e do Ministro da Guerra; e 
ambos pintam o deplorável estado dos negócios públicos na Hes
panha. 

E com tudo julgamos, que a franca exposição dos Ministros 
será de grande utilidade; porque o primeiro passo para reme
diar os males he conhecêllos, e nunca uma naçaõ se acha em 
maior perigo, do que quando o seu Governo tracta de o occultar. 
Para mostrar-mos porém a tendência destes relatórios daremos 
do que fez o Ministro da Fazenda a seguinte passagem:— 

" O Governo conhece bem o gênero e quantidade de sacrifí
cios, que he necessário exigir da Naçaõ; mas, collocado na neces
sidade de obter, a todo o custo, o gozo da tranquillidade inter
na, e de a preservar de ser ameaçada externamente, e por qual
quer motivo ou pretexto que seja ; e conhecendo que estas ne
cessidades saõ urgentes e peremptórias, e requerem abundantes 
e importantes medidas sem dar lugar a novos impostos e encargos, 
addidos aos que ja existem, por causa do vagaroso progresso 
em sua collecta. Sua Majestade julga conveniente propor ás 
Cortes, em ordem a providenciara somma de 733.896.957 reales, 
que se consideram indispensáveis para o fim de Junho de 1823, 
a inscripçaõ no grande livro da divida publica de 65.000.000 
de rendas a 5 por cento, que o Governo possa empregar sempre 
que o julgue necessário, e da maneira mais conveniente ao the
souro Nacional." 

Quanto ao resto, basta dizermos, que desde o principio do 
presente Governo tem havido todos os annos um déficit nos 
rendimentos, comparados com as despezas, e que cada anno mos
tra progressivamente maior falta. 

Os insurgentes na Catalunha continuam em seu systema de 
guerra de partidários contra o Governo, e este, posto que tenho 
mandado executar alguns dos rebeldes, que se tem apanhado, 
naõ pôde ainda destruir o núcleo do exercito, que se intitula 
Exercito da Fé. 
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CONRESPONDENCIA. 

Observaçoens sobre a Proclamarão das Cortes de Portu

gal ao Povo do Brazil, em 17 de Agosto de 18*22. 

Se naõ tivesse esta proclamaçaõ sido publicada oo Diário do 
Governo em Lisboa, seria lida por apocriphs, e até fabricada 
por alguém, que tivesse em vista ndiculizsr as Cortes, as quaes 
talvez pelo remorso foram obrigadas a supprimtlla ao dia 28 do 
mesmo mez, com o pretexto de mundança de circumstancia*. 
Parece incrível o como se falia Ura differente do qne se obra, c ae 
promette ; como se affecta franqueza e usa de chicana. A quem 
está oo facto dos nossos negocio* escusados sao analyzes, para 
manifestar o dolo ; mas o meu amor patriótico exige, que naõ 
carie este papel sem alguma observação, posto que muno me 
contenho, escrevendo uma carta em matéria, que oecupana um 
••Ume. 
Confesso que a leitura do preâmbulo me adormecêo uni pouco 

sobre os males passados, e perto estive de exclamar; Graças á 
Providencia: acalmáram-se os paixoens,abrandou-se o corvçsõ do* 
nossos rsfenersdores, caio-lhes dos olhos s venda, que escondia o 
precipício, em que a naçaõ ia a submerger-se; s pátria será sol va: 
porqn* os arbitro* do seu destino js o querem, js faliam em f*odar 
• consolidar a Monarchia, estreitar pm vincaln* indiMolart-i* a 
uniaõ do* dous povos irmaõs. 

Voi.. XXIX, N.' 173 I s 
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Com a mesma complacência principiei a ler no paragrapho 
2. " Brazileiros, nem os vossos irmaõs da Europa vos contradi
zem, nem as Cortes vos negaram ja mais o direito natural, que 
tinheis para vos constituirdes independentes. ** Reflectindo po
rém na antinomia do presente naõ vos contradizem, com o pre
térito tinheis direito, acordei do sonho, e reflecti, que esta pro
clamaçaõ he filha do gênio do Sr. Moura, seu redactor, que ante
cedentemente exclamou com todo o estrondo de vôz, de que he ca
paz, dizendo na sua solemne profissão de fé politica, que se o 
Brazil, ou qualquer de suas provincias quizesse separar-se elle o 
consentiria; logo que lhe constasse ser essa a sua vontade, opi
nando ao mesmo tempo, que se mandassem dez ou doze mil ho
mens, e os mais que fossem precisos, contra uma dúzia de fac
ciosos, que oprimiam o bom povo do Brazil. Tam fracos julgava 
o Sr. Moura os soldados Portugezes, ou tam valentes os faccio
sos! Esta monstruosa contiadicçaõ, em que se pretende persuadir 
que os Brazileiros, saõ uns estúpidos, destituídos do menor sen
so commum, esperando-se delles, que accreditem o que se lhes 
diz, ainda que contrário ao que se lhes faz, e ao que entendem. 
O direito natural que tinheis," qner dizer, direito natnral, que 
perdestes. É* Naõ perguntarei ao Snr. Moura como se perde 
um direito natural de modo que se naõ possa reasumir ? 
porque me julgaria muito degraduado da dignidade de ho
mem, se chegasse a convencer-me da sua opinião. O di
reito natural, que se diz ter perdido o Brazil, he o de con
stituir-se independente; e a causa que se dá desta perda he 
o ter jurado as bazes da Constituição Portugeza. O Brazil 
naõ pretende usar deste direito, limitando-se a condiçoens úteis 
e decorosas na constituição commum; e se hoje intenta re-
assumillo . he pela desesperaçaõ d'obter aquellas condiçoeus, 
ao que naõ pôde obstar o juramento das Bazes, nas quaes lhe he 
permittido approvar a Constituição; e, por conseqüência, des-
approvalla, se lhe naõ convier. E ainda quando este direito naõ 
fosse expressamente reservado, sempre se devia subentender. 

Proclama-se," que a Constituição naõ concede a uns o que ne
ga a outros." Isto he verdade, porém dá as mesmas cousas a uns 
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dentro da casa, que a outros a duas mil léguas de distancia, o 
qwe lhes impossibilita gozálla. 

Apellidam-se " desorganizadores" os que enunciaram as 
qneixas dos povos sobre a organização das Junctas Provinciaes, 
extincçaõ dos tribnnses e regresso do Príncipe." Ninguém .se 
queixa da creaçaõ das Junctas provincises, sim de sus noll idade. 
Ninguém se queixa da extincçaõ dos Tribunaes, se fossem con
venientemente substituídos; porém o que indignou o Brasil 
ueste recolonizador Decreto, foi o destruir sem edificar. Extin-
gnam-sc os Tribunaes, e os negócios a elles pertencentes sejam 
expedidos pelo mesmo modo, que antes da sua creaçaõ, isto he 
como ate 1808: t que quer dizer isto senaõ—Brazileiros sede 
colonos, como fostes em outro tempo? Diztm"que "razoens polí
ticos chamavam o herdeiro da Coroa para o pé do throno." i, E 
que razoens políticas obrigavam a deixar o Brazil sem Governo ? 
Nesse tempo a questão do Brazil naõ éra sobre o Príncipe, éra 
•obre a Regência, que o Congresso abolia com o regresso delle. 
Nenhuma provincia ao Sul da Bahia (que bem caro eatá pagan
do sua falta) lhe tinha negado a obediência, e se a Bahia por 
circumstancias momentâneas tomou outra direcçaõ, deveria por 
isso lodo o Brazil ser degradado da csthegoría de Reyno, e en
fraquecido pela divisão \ 

" As Cortes respeitam a vontsde geral de todo o Brazi l . . . . 
mas lambem sabem, qoe a opinião geral de todo o Brazil he adop
tar com as meamos condiçoens, o mesmo systema de Governo." 
Naõ ae pôde insultar mais um homem do que desmentindo-o na 
csra, e be isto o que fsz o Congresso so Brazil. Grita o Brazil 
de uma extremidade a outra, que o systema adoptado em 
Poitugal naõ he applicavel ao Brazil, que tende a oppri-
milla, e a escrsvisillo, e proclama-se ao Brazil, que o Brazil 
quer adoptar o mesmo aystems, e com as mesmas condiçoens!!! 
Proclama-se, que as tropa* mandadas ao Brazil vam sô reprimir 
façoens, e proteger os Europeos. Mizeravel chicana ! Se todo 
o Brasil quer o mesmo systema, e com oa mesmas condiçoens 
i naô pôde reprimir essas inculcadss facçoens f O Brazil naõ 
pede tropas, naô as quer; deita-as fora; e mandam-se-lhe ! 



508 Conrespondencia. 

Violenta e pasmosa generosidade! naõ he soccorro, naõ he pro
tecçaõ, he dominação, he tyrannia; porque ao mesmo tempo 
que isto se practica, saõ desarmadas na Bahia as tropas Brazi-
leiras. Mas os Europeos?—; Que Europeo foi incommodado, 
sem attacar a opinião do paiz em que vive ? t Naõ he Europeo 
o Príncipe Real, a maior parte dos seus Ministros, dos outros 
empregados públicos, e dos escriptores, que defendem a causa 
do Brazil ? Naõ vam as tropas a proteger os Europeos, sim, 
a facçaõ Europea, quer lançar ferros ao Brazil: deixe-mos il-
lusoens. 

Proclama-se o liberalismo, a justiça universal, e as máximas 
da arte de governar. Ah ! se os factos concordassem com tam 
bellas palavras, como estaríamos todos de accordo ! Dizem-nos, 
** os vossos representantes cooperam com actividade e sabedoria, 
para se fazerem á Constituição aquellas addiçoens, que forem 
compatíveis com a unidade do poder e do Império." Que impos
tura ! i Naõ se regeitáram ja esses trabalhos com insulto, cha-
mando-lhes de architectura paulistica ? He verdade que re
novaram os trabalhos, declarando que o faziam por mera obedi
ência, ainda que muito persuadidos que nada bom podiam fa
zer, conforme ás suas ideas; porque estas ja tinham sido re-
geitadas. i De que serve pois esta cooperação impotente? Es
tamos no mesmo caso, em que quasi todos os Deputados do 
Brazil requerêram, que naô fossem tropas para a Bahia, e fôram 
por isso tractados como orgaõ de rebeldes, desprezado um re
quirimento, e vehementes instâncias, repelindo-se sempre a 
falsa expressão, " a vontade geral do Brazil he conforme com o 
que nós queremos, so uma pequena facçaõ he oppostá." 

Outra bella expressão. " Naõ he tam circumscripta a esfera 
dos inventos humanos, para que a sabedoria das instituiçoens 
naõ possa reunir o que a natureza separou." Porém infeliz
mente, como esses inventos saõ oppostos á unidade simples da 
Monarchia Portngeza,tornam-se anticonstitucionaes, e seus enun-
ciadores reputam-se rebeldes. Reconheceo-se, depois de mui
to tempo e am ficiosas demonstraçoens em contrario, que o Poder 
Executivo pode ser delegado, porém ainda naõ cabe na esfera 
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dos inventos humanos haver no Brazil uma Cornara popular, que 
vigie e auxilie essa Delegação, em que residirá sempre o despo
tismo, por falta de garantias, naõ o sendo ss que distam 1500 
léguas, e qne será sempre fraca, por falta de promptas medi
das legislativas. 

Continua-se o dizer o contrario do que se faz: ** As Cortes 
naô pretendem sustemsr o unioõ de Portugal com o Brazil pe
lo meio das armas." Isto he escripto, quando se prepara uma 
expedição militar contra o Brazil, pouco depois de ter partido 
outra !! 

t Que effeitos produzirá similhante methodo de proclamar 1 
l Seraõ os Brazileiros cegos, e oó teraõ ouvidos ? Naô : como ac-
eordáram naõ adormecerão mais, em quanto naõ consolidarem 
sua segurança. 

Lisboa, 30 de Agosto de 1822. 

Carta ao Redactor sobre a Provincia de Monte-Vedio. 

Senhor Redactor. 
Ainda que a simples inspecçaõ da corto topograpbic* seja 

bastante poro justificar a incorporação do província de Monte-
Vedio ao Reyno do Brazil, e para tornar evidente a reciproca 
vantagem que delia resulta, todovia o molignidode tem empre
gado tontos paradoxos e sophismss, psra desfigurar esto natural 
incorporação, que naõ posso resistir ao desejo de traçar algumas 
linhas, poro o fim de opresenUlIo debaixo do seu verdadeiro 
golpe de visto, considerando-o em relação com todas os portes 
nella interessadas. 

Principiando pelo Hespanha, afrtrmarri, que o mesmo motivo, 
que tem oo demais colônias Hespanholas, paro se emanciparem 
ds sua Metrópole, he transcendeute s Monte Vedio ; e como este 
motivo sêjs o detrimento, que soffrera ss mesmas colônias, pela 
imtnenca distancia, que ha entre dias e a respectiva rnly-patria, 
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ha de esta causai subsistir em toda a sua força, em quanto nao 
houver mudança (o que Deus naõ permitta) na configuração do 
planeta, que habitamos. 

Este mesmo motivo, que desune Monte-Vedio da sua metró
pole, impede a sua incorporação a Portugal, com a circumstan
cia, porém, de que esta colônia peioraria de condição, se se des
prendesse da sugeiçaõ da sua mSy-patria, para haver da passar 
ao dominio de um Estado, que, sendo tam remoto como a Hes
panha, he por outra parte de uma cathegoría política muito in
ferior á da mesma Hespanha. 

Se considerar-mos a mencionada incorporação relativamente a 
Buenos-Ayres, acharemos inconvenientes, que, sendo de diffe
rente espécie, saõ todavia da mesma gravidade, e delles os mais 
ponderosos saõ os seguintes: 

1. Se Monte-Vedio, para se unir politicamente a Buenos-
Ayres, rompesse a uniaõ phisica, que ha entre o seu território, 
e o do Reyno do Brazil, perderia a preciosíssima vantagem de 
ter por limite o Rio da Prata, e passaria a ter uma fronteira, que 
naõ somente daria lugar a repetidas e graves contestaçoens com 
o dicto Reyno, mas também será de mui difficil e dispendiosa 
defeza. 

2. Este inconveniente da linha fronteira se aggravará muito 
mais, pela circumstancia de ficar o território da provincia de 
Monte-Vedio sendo o theatro de todas as guerras, que no futuro 
tiverem lugar entre o Brazil e as Provincias Unidas de Ia Plata, 
tanto por questoens concernentes a Monte-Vedio, em particular, 
como pelas que forem relativas ás demais provincias da Uniaõ. 

3. Além disto, podendo o Brazil, pela extençaõ do seu litoral, 
e pelos materiaes de construcçaõ naval, que possue em grande 
copia, vir a ser uma forte potência marítima ; e occurrendo naõ 
reunir o Estado de Buenos-Ayres as mesmas vantagens, acon
tecerá necessariamente, que, no caso de guerra entre o referido 
Estado e o Reyno do Brazil, principiarão as hostilidades pelo 
bloqueio do Rio da Prata por parte deste Reyno; e Monte-Ve
dio, que por sua posição ficará sendo um posto avançado de 
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Bsenos-Ayres, ver-se-hs entaõ atacado por mor e por terra, o 
que he dobrada calamidade. 

Pelo contrario, conservsndo-se o território de Monte-Vedio 
•nido, como está, oo Brozil, e suppondo-se o coso de um rompi
mento com o EsUdo vizinho, isto he com Buenos-Ayres, pôde 
o dicto território ficar a salvo de qualquer ataque, por parte do 
mencionado Estado, uma vez que o Governo Braziliano man
tenha uma força no Rio da Prata. 

4. Quanto ás relaçoens commerciaes, entre os dous paizes, 
occorre, que, devendo o porto de Buenos-Ayres por sus vanta
joso situação continuar a ser o entreposto geral assim do corq-
mercio interior como do exterior, he por isso mesmo rivsl dos 
portos ds provincia de Monte-Vedio; e nsõ he possivel sttenusr 
os effeitos desta rivalidade, senso tendo a provincia de Moote-
Vedio um regimen commeicial mais liberal do que ode Buenos-
Ayres. Ora isto naõ he procticavel senaõ no caso de continuar 
a separação dos dous Estados. 

6, Finalmente, produzindo o território de Monte-Vedio os 
mesmos gêneros que o de Buenos-Ayres, poucos trocos podem 
ler lugsr entre os dous paizes, entretanto que Munle-Veuio poda 
por terra e por mar sustentar com as differentes provincias do 
lirazil um commercio extenso e variado ; e neste caso melhor he 
fsxèllo como parte integrante daquelle Reyno, do que como pro
víncia de outro Estado. 

Passando o considerar sgôra a mencionada incorporação, 
qasnto ao privativo interesse de Buenos-Ayres, sustentarei, qu* 
èslo acquisiçaô do território do Monte-Vedio, em vez de lbe 
ser útil, ser-lhe-hio prejudicial no decurso do tempo; porque lbe 
oecxsionaria successivss e renhida* contestaçoens com a potên
cia vizinho, e tornaria menos segura e tranquillo a navegação do 
Rio do Prato, uma vez que essa potência seja como pôde ser su
perior em forço marítimo. Entretanto que, demarcando-ae Bn-
cbas.Ayrtoe o Brazil pelos rios da Prata e Ciugusy, tses li
mite* naô dom lugar a duvidas algumas, e poderão os dous Es
tado* viver no mais estreita amizade. 
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Poderá accumular muitas outras reílexoens; porém julgando 
que as que acabo de fazer sobejam para demonstrar quam natu
ral a acertada seja a incorporação da provincia de Monte-Vedio 
ao Reyno do Brazil, pedir-lhe-hei, Snr. Redactor, a mercê de 
lhes dar lugar em um dos Nos. do seu interessante Periódico. 

Por um Cosmopolita. 
Lisboa, 15 de Septembro de 1822. 
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POLÍTICA. 

REYNO U N I D O DE P O R T U f i A L B R A Z I L E A L G A R V E S . 

Manifesto do Principe Regente do Brasil aos Governos 
e Nac,oens amigas. 

Desejando eu, e os povos, que me reconhecem como 
seu Principe Regente, conservar ;is relaçoens políticas, 
c comim rciaes com os Governos, e Naçoens Amigas 
deste Reyno, c continuar a mer< rer-llu s a approvaçaõ 
c estimação, de que se faz credor o caracter Brazileiro 
< umprr-me expor-llies suecuita, mas verdeiramente, a 
série dos lados e motivos, que me tem obrigado a annuir 
- vontade general do Brazil, que proclama k face do 
Uniwrso n sua Independência política ; e quer, como 
Reyno Irmnò, e gomo Naçaõ grande c podero-a, con-

Vot. \ \ | \ . N.» 173. 3 T 
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servar illesos e firmes seus imprescriptiveis direitos, con
tra os quaes Poitugal sempre attentou, e agora mais que 
nunca, depois da decantada Regeneração politica da Mo
narchia, pelas Cortes de Lisboa. 

Quando por um acaso se apresentara pela vez primeira 
esta rica e vasta Regiaõ Brazilica aos olhos do venturoso 
Cabral, logo a avareza e o proselytismo religioso, moveis 
dos descubrimentos e colônias modernas, se apoderaram 
delia por meio de conquista; e leys de sangue, dictadas 
por paixoens, e sórdidos interesses, firmaram a tyrannia 
Portugueza. O indígena bravio, e o colono Europeo fo
ram obrigados a trilhar a mesma estrada da miséria e 
escravidão. Se cavavam o seio de seus montes para 
delles extrahirem o ouro, leys absurdas, e o Quinto vie
ram logo esmorecéllos em seus trabalhos apenas enceta
dos.* ao mesmo tempo que o Estado Portuguez com sô
frega ambição devorava os thesouros, que a benigna na
tureza lhe offertava, fazia também vergar as desgraçadas 
Minas sob o pezo do mais odioso dos tributos, a Capi-
taçaõ. Queriam que os Brazileiros pagassem até o ar que 
respiravam, e a terra que pizavam. Se a industria de 
alguns homens mais activos tentava dar nova forma aos 
productos do seu solo, para com elles cubrir a nudez de 
seus filhos, leys tyrannicas o empeciam, e castigavam 
estas nobres tentativas. Sempre quizéram os Europeos 
conservar este rico paiz na mais dura e triste dependên
cia da Metropoli ; porque julgavam ser-lhes necessário 
estancar, ou pelo menos empobrecer a fonte perenne 
de suas riquezas. Se a actividade de a lgum Colono offe
recia a seus concidadãos, de quando em quando, algum 
novo ramo de riqueza rural, naturalizando vegetaes exó
ticos, úteis, e preciosos, impostos onerosos vinham logo 
dar cabo de tam felizes começos. Se homens empre-
hendedores ousavam mudar o curso de caudalosos ribei-
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r>ens para arrancarem de seus alveos os diamantes, 
eram logo impedidos pelos agentes cruéis do monopólio, 
e punidos por leys inexoráveis. Se o supérfluo de suas 
producçoens convidava c reclamava a troca de outras 
produrçoens estranhas, privado o Ilrazil do mercado ge
ral das Naçoens, e por conseguinte, da sua concurrencia, 
queencarceria as compras, e abaratanaas venda-*, nenhum 
outro recurso lhe restava senaõ mandadas aos portos da 
Metropoli, e estimular assim cada vez mais a sórdi
da cubiça e prepotência de seus tyrannos- Se final
mente o Braziliero, a quem a provida natureza deo ta
lentos naõ vulgares, anhelava instruir-«e nas Sciencias e 
nas Artes, para melhor conhecer os seus direitos, ou sa
ber aproveitar as preciosidades naturaes, com que a Pro
videncia dotara o seu paiz, mister lhe era 11Ias mendi
gar a Portugal, que pouco as possuis, e de onde muitas 
vexes lhe nnõ era permittido regressar. 

Tal foi a sorte do Brazil por quasi três séculos, tal a 
mesquinha política, que Portugal sempre acanhado em 
suas vistas, sempre faminto e tyrannico, imaginou para 
(imeiitar o seu dominio, c manter o seu fictício cspl< n-
dor. Colonos c indígenas, conquistados c conquistado
res, seus filhos e os filhos de seus filhos, tudo foi con
fundido, tudo ficou sugeito a um nnathema geral. I". 
por quanto a ambição do poder, e a sedo de ouro saõ 
sempre insaciáveis c sem freio, naõ se csqueri-o Portugal 
de mandar continuamente Bachas desapiedailos, magis
trados corruptos, e enxames de agentes liseat-s de toda a 
«specie, que no delírio de suas paixoens e avareza despe
daçavam os laços da mornl assim publica, como domes-
tica, devoravam os mesquinhos rtstos dos suores c fadi
gas dos habitantes; «• dilaceravam as estranhas do Brazil, 
que os sustentava e enriquecia para que reduzidos a 
ultima desesperaçaõ, seus povos, quaes submissos Musul-
nuoof fouem cm romarias a nova Meca, comprar com 
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ricos dons e offeremlas uma vida, bem que obscura e 
languida, ao menos mais supportavel e folgada. Se 
o Brazil resistio a esta torrente de males: se medrou 
no meio de tam vil oppressaõ, devêo-o a seus filhos for
tes e animosos, que a natureza tinha talhado para gi
gantes; deveo-o aos benefícios dessa boa Mãy, que lhes 
dava forças sempre renascentes, para zombarem dos ob
stáculos physicos e moraes, que seus ingratos pays, e 
irmaõs oppunham acintemente ao seu crescimento e 
prosperidade. 

Porem o Brazil, ainda que ulcerado com a lembrança 
de seus passados infortúnios, sendo naturalmente bom e 
honrado, naõ deixou de receber com inexplicável júbilo 
a Augusta Pessoa do Senhor D. Joaõ VI. e a toda a Real 
Familia. Fez ainda mais: acolheo com braços hospedei
ros a nobreza e Povo, que emigrara, acossados pela 
invasão do Déspota da Europa—Tomou contente sobre 
seus hombros o pezo do throno de meu Augusto Pay— 
Conservou tom esplendor o Diadema, que lhe cingia a 
fronte—Supprio com generosidade e profusão as des
pezas de uma nova Corte desregrada—e, o que mais he, 
em grandíssima distancia, sem interesse algum seu par
ticular, mas só pelos simples laços da fraternidade, con-
tribuio também para as despezas da guerra, que Portu
gal tam gloriosamente tentara contra os seus invaso
res. <i E que ganhou o Brazil em paga de tantos sacri
fícios? A continuação dos velhos abusos, e o accresci-
mo de novos, introduzidos, parte pela impericia, e 
parte pela immoralidade e pelo crime. Taes des
graças clamavam altamente por uma prompta reforma 
de Governo, para o qual o habilitavam o accrescimo 
de luzes, e os seus inauferiveis direitos, como homens, 
que formavam a porçaõ maior e mais rica da Na
çaõ Portugueza, favorecidos pela natureza na sua posi
ção geographica e central no meio do Globo—nos seus 
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vastos portos e enseadas—e nas riqnezas naturaes do seu 
solo; porem sentimentos de lealdade excessiva, e um 
extremado amor para com seus Irmaõs de Portugal em
bargaram seus queixumes, sopearam sua vontade, e fi
zeram oedcresta palma gloriosa a seus Pays e Irmaõs da 
Europa. 

Quando em Potugal se levanton o grito da Regeneração 
Politica da Monarchia, confiados os Povos do Brazil na 
inviolabilidade dos seus direitos, e incapazes de julgar 
aquelles seus Irmaõs diferentes em sentimentos e gene
rosidade; abandona ram a estes ingratos a defeza de nus 
mais sagrados interesses, e o cuidado da sua completa re-
constituiçaõ; e na melhor fe do mundo adormeceram 
tranquillo* à borda do mais terrível precipito. Confiando 
tudo da sabedoria e justiça do Congresso Lisbonense, es
perava o Brazil receber delle tudo o qui lhe pertencia por 
direito. Quaõ longe estava entaõ de presumir, que este 
mesmo Congresso fosse capaz de taõ viluvnte atraiçoar 
suas esperanças e interesses; interesses que estaõ estrei
tamente enla ados com os geraes da Naçaõ! 

Agora já conhece o Brazil o erro em que calma; e se os 
Brazileiros naõ fossem dotados d'aquelle generoso enthu
siasmo, que tanta vezes confunde fósforos passageiros com 
a verdadeira luz da razaõ, veriam desde o primeiro Ma
nifesto, que Portugal dirigira aos Povos da Europa, que 
um dos fins oceultos da sua apregoada Regeneração con
sistia, em restabelecer astutamente o velho systema Colo
nial, irni o qual creo sempre Portugal, e ainda hoje o 
cr*, que naõ pôde existir rico e poderoso. Naõ prévio 
o Brazil que seus Deputados, tt ndo de pat-sar a um Paiz 
estranho e arredado, tendo de luttar contra preocupaçoens 
•• caprixos inveterados da Metrópole—faltos de todo o 
jpoio prompto de amigos e parente-., de certo haviam de 
cair ua nullidade em que ora os vemos ; mas foi-lhe 
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necessário passar pelas duras liçoens da experiência para 
reconhecer a illusaõ das suas erradas esperanças. 

Mas merecem descupla os Brazileiros, porque almas 
cândidas e generosas muita difficuldade teriam de capaci
tar-se, que a gabada Regeneração da Monarchia houvesse 
de'começar pelo restabelecimento do odioso systema Co
lonial. Era mui difficil, equasi incrivel, conciliar este pla
no absurdo e tyrancio com as luzes e liberalismo, que al
tamente apregoava o Congresso Portugez ! E ainda mais 
incrivel èra, que houvessem homens tam atrevidos, e in
sensatos, que ousassem, como depois direi, attribuir á von
tade e ordens de Meu Augusto Pay El Rey o Senhor 
Dom JoaÕ Sexto, a quem o Brazil deveo a sua Cathego-
ria de Reyno, querer derribar de um golpe o mais bello 
padraõ, que o ha de eternizar na Historia do Universo. 
He incrivel por certo tam grande, hallucinaçaõ; porém 
faliam os factos, e contra a verdade manifesta naõ pôde 
haver sophismas. 

Em quanto Meu Augusto Pay naõ abandonou, arras-
trado por occultas e pérfidas manobras, as Praias do Ja
neiro para hir desgraçadamente habitar de novo as do 
velho Tejo, effectava o Congresso de Lisboa sentimentos 
de fraternal igualdade para com o Brazil, e principios 
luminosos de reciproca justiça: declarando formalmente, 
Artigo 21 das Bazes da Constituição, que a Ley funda
mental, que sela organisar e promulgar, só teria applica
çaõ a este Reyno, se os Deputados delle, depois de reu
nidos, declarassem ser esta a vontade dos Povos, que re
presentavam. Mas qual foi o espanto desses mesmos Po-
vos.quando viram, emcontradicçaõ daquelle artigo, e com 
desprezo de seus inalienáveis direitos, uma fracçaõ do 
Congresso geral dicidir dos seus mais caros interresses, 
quando viram legislar o partido dominante daquelle Con
gresso incompleto e imperfeito, sobre objectos de trans-
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cendcnte importância, e privativa competência do Bra
zil, sem a audiência se quer de dois terços dos seus Re
presentantes ! 

Este partido dominador, que ainda boje insulta sem 
pejo as luzes e probidade dos homens sensatos e probos 
que nas Cortes existem, tenta todos os meios infernaes e 
tenebrosos da Politica, para continuar a enganar o crédulo 
Brazil com apparente fraternidade, que nunca morara em 
seus coraçoens; e aproveita astutamente os desvarios da 
Junta Governativa da Bahia (que oceultamente prom-
roov6ra)para despedaçar o sagrado nó, que ligava todas as 
Provincias do Brazil & Minha Legitima e Paternal Re
gência. ;Como ousou reconhecer o Congresso naquella 
Junta facciosa, legitima authoridade para cortar os vin
culos políticos da sua Provincia, e apartar-se do eentro 
do systema a que estava ligada, e isto ainda depois do 
Juramento deMeu Augusto Pny & Constituição promet-
tida à toda a Monarchia? ,-Com que direito pois sanc-
cionou esse Congresso, cuja representação Nacional entaõ 
só se limitava A de Portugal, actos taõ illegaes, crimino
sos, e das mais funestas conseqüências para todo o Reyno 
Unido? A4', quaes foram as utilidades que d'ahi vieram 
á Bahia? O vaõ e ridículo nome de Provincia de Portu
gal; c o peior he, os males da guerra civil e da anarchia, 
cm que hoje se acha submergida por culpa do seu primei
ro Governo, vendido aos Demagogos Lisbonenses, e de 
alguns outros homens deslumbrados com ideas anarchicaa 
e republicanas. Por ventura sêr a Bahia Provincia do 
pobre e acanhado Reyuo de Portugal, quando at>sim po-
desse conservar-se, era mais do que ser uma das primeiras 
•Io vasto, e grandioso Império do Brazil ? Mas eram 
outras as vistas do Congrtsso. O Brasil naõ d o ia mais 
ser Itcyno; devia descer do tbronodaf.ua Cathegona ; 
despojar-se do manto Hcal da sua Magestade; depor a 

http://tbronodaf.ua
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Coroa e o Sceptro; e retroceder na Ordem politica do 
Universo, para receber novos ferros, e humilhar-se como 
escravo perante Portugal. 

Naõ paremos aqui—examinemos a marcha progressiva 
do Congresso. Authorizam, e estabelecem Governos 
Provinciaes anarchicos, e independentes uns dos outros, 
mas sugeitos a Portugal. Rompem a responsabilidade e 
harmonia mutua entre os Poderes Civil, Militar, e Finan
ceiro, sem deixarem aos Povos outro recurso a seus 
males inevitáveis senaõ atravez do vasto Occeano; recur
so inútil e ludibrioso. Bem via o Congresso, que despe
daçava a architectura magestosa do Império Brazileiro; 
que ia separar e pôr cm continua lucta suas partes; an-
nihilar suas forças; e até converter as Provincias em 
outras tantas Republicas inimigas. Mas pouco lhe im
portavam as desgraças do Brazil; bastava-lhe por entaõ 
proveitos momentâneos; a nada se lhe dava de cortar a 
arvore pela raiz, com tanto que, á similhança dos Selva
gens da Luisiana, colhesse logo seus fructos, se quer uma 
vez somente. 

As representaçoens e esforços da Juncta Governativa, 
e dos Deputados de Pernambuco, para se verem livres das 
baionetas Europeas, as quaes aquella Provinca devia as 
tristes dissensoens intestinas, que a dilaceravam, foram 
baldadas. Entaõ o Brazil começou a rasgar o denso véo 
que cubria seus olhos, e foi conhecendo o para que se 
destinavam essas Tropas; examinou as causas do mao 
acolhimento, que recebiam as propostas dos poucos De
putados, que já tinha em Portugal e foi perdendo cada 
vez mais a esperança de melhoramento, e reforma nas de
liberaçoens do Congresso; pois via que naõ valia a justi
ça de seus direitos, nem as vozes e patriotismo de seus 
Deputados. 

Ainda naõ he tudo—Bem conheciam as Cortes de 
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Lisboa,que o Brazil estava esmagado pela immcnsa divida 
do Thesouro ao seu Banco Nacional, e que se este vies
se a fallir, de certo innumcraveis familias ficariam arrui
nadas, ou reduzidas á total iudigcucia. Este objecto era 
da maior urgência: todavia nunca o credito deste Banco 
lhes devêo a menor attençaõ; antes parece que se em
penhavam com todo o esmero em dar-lhe o ultimo golpe, 
tirando ao Brazil as sobras das rendas provinciaes, que 
deviam entrar no seu Thesouro Publico e Central; e até 
esbulharam o Banco da administração dos Contractos, 
que El-Rey Meu Agusto Pay lhe havia concedido, 
para amortização desta divida sagrada. 

Chegam em fim ao Brazil os fataes Decrt tos da Minha 
retirada para a Europa, e da extincçaõ total dos Tri
bunaes do Rio-de-Janeiro, ao mesmo tempo que ficavam 
subsistindo os de Portugal. Desvaneceram-se entaõ em 
um momento todas as esperanças, até mesmo de conservar 
uma Delegação do Poder Executivo, que fosse o centro 
commum de uninõ e de força entre todas as Províncias 
deste vastíssimo Paiz. pois que sem este centro commum, 
que úc regularidade e impulso a todos os movimentos da 
sua Machina Social, debalde a Natureza teria feito tudo 
o que dtlla profusamente dependia, para o rápido desen
volvimento das suas torças e futura prosperidade. 1rm 
Governo forte v. Constitucional era só quem podia des-
empeçar o caminho para o augumento da civilização c 
riqueza progressiva do Brazil; quem podia defendello 
de seus inimigos externos, e colnbir as facçcens inter
nas de homens ambiciosos e malvados, que ousassem at-
tentor contra a liberdade e propriedade individual, e 
contra o socego e segurança publica do Estado em geral, 
r de cada uma das Mias Províncias em particular. Sem 

Vot. XXIX. N.# 17.4 ar 
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este centro commum, torno a dizer, todas as relaçoens 
de amizade e commercio mutuo, entre este Reyno com 
o de Portugal e paizes estrangeiros, teriam mil col-
lisoens e embates; e em vez de se augmentar a nossa 
riqueza debaixo de um systema solido e adequado de 
economia publica, a veríamos pelo contrario entorpecer e 
definhar, e acabar talvez de todo. Sem este centro de 
força e de uniaõ, finalmente, naõ poderiam os Brazileiros 
conservar as suas fronteiras e limites naturaes, e perderiam, 
como agora machina o Congresso, tudo o que ganharam 
a custa de tanto sangue e cabedaes; e o que he peior, 
com menoscabo da honra e brio nacional, e dos seus 
grandes e legitimos intereresses políticos e commerciaes, 
Mas, felizmente para nós a Justiça ultrajada e a saã Po
litica levantaram um brado universal, e ficou suspena a 
execução de tam maléficos Decretos. 

Resentiram-se de novo os Povos deste Reyno, vendo o 
desprezo com que foram tractados os Cidadõs beneméri
tos do Brazil, pois na numerosa lista de Diplomáticos, Mi
nistros de Estado, Conselheiros, e Governadores militares 
naõ apparecêo o nome de um só Brazileiro. Os fins sinis
tros porque se nomearam estes novos Bachas, com o titulo 
doirado de Governadores d'Armas, estaõ hoje manifestos; 
basta attender ao comportamento uniforme, que haõ tido 
em nossas Provincias, oppondo-se á dignidade e liberda
de do Brazil—e basta ver a consideração com que as Cor
tes ouvem seus Officios, e a ingerência que tomam em 
matérias civis e políticas, muito alheias de qualquer man
do militar. A condescendência com que as Cortes rece
beram as felicitaçoens da Tropa fratricida expulsa de Per
nambuco ; e ha pouco as approvaçoens dadas pelo partido 
dominante do Congresso aos revoltosos procedimentos do 
General Avilez, que, para cumulo de males e soffrimento, 
até dêo causa á prematura morte de meu querido Filho 
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o Príncipe Dom Joaõ ; o pouco caso e escarneo, com qne 
foram ultimamente ouvidas as sanguinosas scenas da Ba
hia, perpetradas pelo infame a Madeira, quem vam reforçar 
cora novas Tropas, a pezar dos protestos dos Deputados 
do Brazil; tudo isto evidencia, que depois de subjugada 
a liberdade das Provincias, suffocados os gritos de suas 
justas reclamaçoens, denunciados como anticonstitucionaes 
o patriotismo e honra dos Cidadãos, só pretendem esses 
desorganizadores estabelecer debaixo das palavras enga
nosas de uniaõ c fraternidade, uni completo despotismo 
militar, com que esperam esmagar-nos. 

Nemhum Governo justo, nenhuma Naçaõ civilizada 
deixará de comprehender, que privado o Brazil de um 
Poder Executivo—que extinetos os Tribunaes necessá
rios—e obrigado a ir mendigar a Portugal a travez de de
longas e perigos as graças en justiça—que chamadas a Lis
boa as sobras das rendas das suas Provincias—que nnni-
quilada a sua Cathegoria de Reyno—e que dominado este 
pelas baionclas que de Portugal mandassem—sô restava 
ao Brazil ser riscado para sempre do numero das Naçoens 
e Povos livres, ficando outra vez reduzido ao antigo estado 
Colonial, e de commercio exclusivo. Mas naõ convinha ao 
Congresso patentear a face do Muudo civilizado seus occul-
los e abomináveis projectos; procurou por tanto rebuçal-
los de novo.iiomeando com missoens encarregadas de tractar 
dos Negócios Políticos, e Mercantis deste Reyno. Os 
[larcceres destas Commissoens correm pelo Universo, e 
mostram terminanümente todo o machiavelismo e hypo
crisia das (fortes de Lisboa, que sò podem illudir a homens 
ignorantes, e dar novas armas aos inimigos solapados, que 
vivem entre nós. Dizem agora esses faUos e mãos Políti
cos, que o Congresso deseja ser instruído dos votos do Bra
zil, c que sempre quiz acertar em suss deliberaçoens; se 
isto he verdade, porque ainda agora regei tam as Cortes 
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de Lisboa tudo quanto propõem os poucos Deputados que 
lá temos. 

Essa Commissaõ Especial, encarregada dos Negócios 
Políticos deste Reyno, jâ lá tinha em seu poder as Repre
sentaçoens de muitas das nossas Provincias, e Câmaras» 
em que pediam a derrogação do Decreto sobre a organiza
ção dosGoverno Provinciaes, e a minha consevaçaõ neste 
Reyno como Principe Regente. <jQue fez porém a Com
missaõ? A nada disso attendeo, e apenas propoz a mi
nha estada temporária uo Rio de Janeiro, sem entrar nas 
attribuiçoens, que me deviam pertencer, como Delegado 
do poder Executivo. Reclamavam os povos um centro 
único d'aquelle poder, pata se evitar a desmembraçaõ do 
Brazil em partes isoladas e rivaes. ,;Que fez a Commis
saõ? Foi taõ machiavelica, que propoz se concedesse ao 
Brazil dous ou mais centros, e até que se correspondes
sem directamente com Portugal as provincias, que assim 
o desejassem. 

Muitas e muitas vezes levantaram seus brados a favor 
do Brazil os nossos Deputados ; mas suas vozes expira
ram suffbcadas pelos insultos da gentalha assalariada 
das galerias. A todas as suas reclamaçoens responderam 
sempre, que eram ou contra os artigos ja decretados da 
Constituição, ou contra o Regulamento interior das Cor
tes, ou que naõ podiam derrogar o que já estava decidi
do, ou finalmente respondiam orgulhosos—aqui naõ ha 
Deputados de Provincias, todos saõ Deputados da Naçaõ, 
e so deve valer a pluralidade—falso e inaudito principio 
de Direito Publico, porém muito útil aos dominadores, 
porque, escudados pela maioria dos votos Europeos, tor
navam nullos os dos Brazileiros, podendo assim escravizar 
o Brazil a seu sabor. Foi presente ao Congresso a Carta 
que me dirigio o Governo de S. Paulo, e logo depoiso 
voto unanime da Deputaçaõ, que me foi enviada pelo 
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Governo, Câmara,e Clero da sua Capital. Tudo foi baldado. 
A Juncta d'aquellc Governo foi insultada, taxada de re
belde, e digna de ser criminalmente processada. Em fim 
pelo orgaõ da Imprensa livre os Escriptores Brazileiros 
manifestaram ao mundo as injustiças e erros do Congres
so; e em paga da sua lealdade e patriotismo foram in-
vectivadoR de venaes, c só inspirados pelo gênio do mal, 
no machiavelico Parecer da Commissaõ. 

A'vista de tudo isto ja naõ he mais possivel que o 
Brazil lance um véo de eterno esquecimento sobre tantos 
insultos e attrocidades; nem he igualmente possível, que 
elle possa jamais ter confiança nas Cortes dt Lisboa, ven
do-se a cada passo ludibriado, jâ dilacerado por uma 
guerra civil começada por essa iníqua gente, e até amea
çado com as acenas horrorosas de Haity, que nossos fu
riosos inimigos muito desejam reviver. 

^Por ventura, naõ he também um come<,o real de hosti
lidades, prohibir aquelle Governo que as Naçoens Estran
geiras, com quem lívermente commerciavamos, nos im
portem petrechos militares e navaes?—Deveremos igual
mente soffrer que Portugal offereça ceder á França uma 
parte da Provincia do Paríi.seaquella Potência lhe quizer 
subministrar Tropas eNavios.com que possa melhor al
gemar nossos pulsos, e 6ufl'ocar nossa justiça?—poderão 
esquecer-se os briosos Brazileiros de que iguaes propostas, 
e psra o inestno fim, foram feitas a Inglaterra, com of-
ferecimento de se perpeturar o Tratado d«* t ommcrc ode 
1810, e nítida com maiores vantagens? ; A quanto chega 
a má vontade, é impolitica destas Cortes ! 

De mais, o Congresso de Lihboa.naõ poupando a menor 
tentativa de oppnmir-nos e ••scravizar-nos, tem espalhado 
unia cohorte de emissários occultos, que nnpnuam to
dos os recursos da astuciaeda perfídia,para desorientarem 
o espirito publico, perturbarem a boa ordem, c fomen-

http://eNavios.com
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tarem a desunião e anarchia no Brazil. Certificados do 
justo rancor, que tem este povos ao Despotismo, naõ ces
sam estes pérfidos emissários, para perverterem a opi
nião publica, de envenenar as acçoens mais justas e puras 
de meu Governo, ousando temerariamente imputar-me 
desejo de separar inteiramente o Brazil de Portugal, e de 
reviver a antiga arbitrariedade. De balde tentam porém 
desunir os habitantes deste Reyno; os honrados Euro
peos nossos conterrâneos naõ seraõ ingratos ao paiz* que 
os adoptou por filhos, e os tem honrado e enriquecido. 

Ainda naõ contentes os facciosos das Cortes com toda 
esta série de perfidias e atrocidades, ousam inisinuar, que 
grande parte destas medidas desastrosas saõ emanaçoens 
do poder Executivo; como se o character d' El Rey, 
do Bemfeitor do Brazil, fosse capaz de tam machiave-
lica perfídia—como se o Brazil e o Mundo inteiro haõ 
conhecessem, que o Senhor Dom Joaõ Sexto, meu Au
gusto Pay, está realmente prisioneito d' Estado, debaixo 
de completa coacçaõ, e sem vontade livre, como a de
veria ter um verdadeiro Monarcha, que gozasse d'aquel-" 
Ias attribuiçoens, que qualquer legitima Constituição, 
por mais estreita e suspeitasa que seja, lhe naõ deve de-
negart sabe toda a Europa, e o mundo inteiro, que dos 
seus Ministros, uns se acham nas mesmas circumstan
cias, e outros saõ creaturas, e partidistas da facçaõ do-
minadora 

Sem duvida as provocaçoens e injustiças do Congresso 
para com o Brazil saõ filhas de partidos contrários entre 
si, mastigados contrarnós: querem uns forçar o Brazil a 
se separar de Portugal, para melhor darem ali garrote 
ao systema Constitucional; outros querem o mesmo, por
que desejam unir-se à Hespanha: por isso naõ admira em 
Poitugal escrever-se eassoalhar-se descaradamente, que 
aquelle Reyno utiliza com a perda do Brazil. 
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Cegas pois de orgulho, ou arrastadas pela vingança e 
egoísmo, decidiram as Cortes com dous rasgos de penna 
uma questão da maior importância para a Grande Famí
lia Luzitana, estabelecendo, sem consultar a vontade ge
ral dos Portuguezes de ambos os Hemispherios, o assen
to da Monarchia em Portugal, como se essa mínima par
te do território Portugez, e a sua povoaçaõ estacionaria 
e acanhada devesse ser o centro politico e commercial da 
Naçaõ inteira. Com effeito, se convém a Estados espa-
lliados,mas reunidos debaixo de um só Chefe, que o prin-
cipiovital de seus movimentos e energia exista na parte 
amais central e poderosa da grande machina social, 
para que o impulso se communique a toda a periferia 
com a maior preteza e vigor, de certo o Brasil tinha o in-
contrastavel direito de ter dentro de si o assento do Poder 
Executivo. Com effeito; este rico e vasto Paiz, cujas 
alongadas Costas se estendem desde dous grãos além do 
Equador até o Rio da Prata, e saõ banhadas pelo Atlân
tico, fica quasi no centro do Globo, à borda do grande ca
nal, por onde se faz o Commercio das Nnçocus, que he 
o Jiame, que une as quatro partes do Mundo. A'esquerda 
tem o Brazil a Europa e a parte mais considerável da 
America, cm frente a África, à direita o resto da Ameri
ca, e a Ásia, com o imenso archipelago da Austrália, e nas 
Costas o Mar Pacificio ou o Máximo Oceano, com o Es
treito de Magalhães, e o Cabo de Home quasi á porta. 

Quem ignora, igualmente, que he quasi impossível dar 
nova força c energia a povos envelhecidos a defecados. 
Quem ignora hoje, que os bellos dias de Portugal estaõ 
passados, e que só do Brazil pode esta pequena porçaõ 
da Monarelna esperar seguro arrimo, e novas força para 
adquirir outra vez a sua virilidade antiga! Mas deterto 
naõ poderá o Brazil prestar-lhe estes íoceorros, se alça»-
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çarem essesiinsensatos decepar-lhe as forças, desunillo, e 
arruinallo. 

Em tamanha e taõ systematica serie de desatinos e 
atrocidades,,; qual deveria ser o comportamento do Brazil? 
I Deveria suppôr acaso as Cortes de Lisboa ignorantes de 
nossos direitos e conveniências? Naõ por certo; porque 
ali ha homens, ainda mesmo d'entre os facciosos, bem 
que malvados, naõ de todo ignorantes. £ Deveria o Brazil 
soffrer, e contentar-se somente com pedir humildemente 
o remédio de seus males a coraçoens desapiedados e egoís
tas? i Naõ vê elle que mudados os Déspotas, continua o 
Despotismo? Tal comportamento, além de inepto edes-
honroso, precipitaria o Brazil em hum pelago insondavel 
de desgraças; e perdido o Brazil está perdida a Monar
chia. 

Collocado pela Providencia no meio deste vastíssimo 
e abençoado Paiz, como Hedeiro, e Legitimo Delegado 
d'El Rei Meu Augusto Pay, he a primeira das minhas 
obrigaçoens naõ só zelar o bem dos Povos Brazileiros; 
mas igualmente os de toda a Naçaõ, que um dia devo 
governar. Para comprir estes Deveres Sagrados, annui 
aos votos das Provincias, que me pediram naõ as abando
nasse: desejando acertar em todas as minhas resoluçoens, 
consultei a opinião publica dos meu jsubditos, e fiz no
mear e convocar procuraderes geraes de todas as Provin 
cias, para me aconselharem nos negócios d' Estado e da 
sua commum utilidade. Depois, para lhes dar uma nova 
prova da minha sinceridade e amor, acceitei o titulo e 
encargos de Defensor Perpetuo deste Reyno, que os po
vos me conferiram: e finalmente, vendo a urgenia dos 
acontecimenios, e ouvindo os votos geraes do Brazil, que 
queria ser salvo, mandei convocar uma Assemblea Consti
tuinte e Legislativa, que trabalhasse abem da sua solida 
felicidade. Assim requeriam os Fovos, que consideram 
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a meu Augusto Pay e Rey privado da sua liberdade, e 
sugcito aos caprixos desse bando de facciossos, que domina 
nas Cortes de Lisboa, das quaes seria absurdo esperar me
didas justas e úteis aos destinos do Brazil, e ao verda
deiro bem de toda a Naçaõ Portugueza. 

Eu seria ingrato, aos Brazilieros—seria perjuro ás mi
nhas promessas—e indigne do nome de—Príncipe Real 
do Reyno Unido de Portugal, Brazil, e Algarves—se 
obrasse de outro modo. Mas protesto ao mesmo tempo 
perante Deos e á face de todas as Naçoens amigas e alli
adas, que naõ desejo cortar os laços de uniaõ e fraternida
de, que devem fazer de toda a naçaõ Portugueza um só 
todo politico bem organizado, protesto igualmente, que 
salva a devida e justa reunião de todas as partes da Mo
narchia debaixo de um só Rey, como chefe supremo do 
poder Executivo de toda a naçaõ, hei de defender os le
gitimos direitos e a constituição futura do Brazil, que 
espero seja boa c prudente, com todas as minhas forças, 
c â custa do meu próprio sangue, se assim for necessá
rio. 
Tenho exposto com sinceridade c concisão aos Governos 

e Naçoens, a quem me dirijo neste Manifesto, as causas 
da final icsoluçaõ dos povos deste Reyno. Sç El Rey o 
Sr. I). Joaõ VI. meu Augusto Pay estivesse ainda no 
•cio do Brazil, gozando de sua Liberdade e Legitima 
Authoridade, de certo se coniptazeria com os votos deste 
povo leal e generoso ; e o immortal fundador deste Rey
no, que ja em 1'cvereirode 18*21 chamara aol l io de Ja
neiro Cortes Bia/.ileiras, nau poderia deixar neste momen
to de couvocallas, do mesmo modo que eu agora fiz, mas 
achando-sc o nosso Rey piisoneiro e eaptivo, a mim me 
compete salvallo do aflrontoso estado a que o reduz iram os 
facciosos de Lisboa. A mim pertence, como t-cu delegado 

V-.L. XXIX. N.» 174. 3 x 
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e herdeiro, salvar naõ só ao Brazil, mas com elle toda a 
Naçaõ Portugueza. 

A Minha firme resolução, e a dos povos que governo, 
estaõ legitimamente promulgadas. Espero pois que os ho
mens sábios e imparciaes de todo o mundo, e que os Go
vernos e naçoens amigas do Brazil hajam de fazer justiça 
a tam justos e nobres sentimentos. Eu os convido a con
tinuarem com o Reyno do Brazil as mesmas relaçoens de 
mutuo interesse e amizade. Estarei prompto a receber os 
seos Ministros,e agentes diplomáticos, e a enviar-lhes os 
meus, em quanto durar o captiverio d'El Rey Meu Au
gusto Pay. Os portos do Brazil continuarão a estar aber
tos a todas as Naçoens pacificas e amigas, para o com
mercio licito, que as leis naõ prohibem: os Colonos Eu
ropeos, que para aqui emigrarem poderão contar com a 
mais jutsaprotecçaõ neste paiz ricoe hospitaleiro. Os sá
bios, os artistas, os capitilistas, e os emprehendedores en
contrarão também amizade e accolhimento. E como o 
Brazil sabe respeitar os direitos dos outros povos e gover
nos legitimos, espera igualmente por justa retribuição, que 
seus inalienáveis direitos sejam também por elles respei
tados e reconhecidos, para se naõ vêr, em caso contrario, 
na dura necessidade de obrar contra os desejos de seu ge
neroso corroçaõ. Palácio do Rio de Janeiro, seis de Agos
to de mil oitocentos e vinte dois. 

P R Í N C I P E R E G E N T C 

Declaração de alguns Deputados pelo Brazil, nas Cortes 
de Portugal, que de Lisboa se passaram á Inglaterra. 

Os abaixo assignados, querendo prevenir qualquer sus
peita alheia da verdade, que possa occasionar a sua ines-
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p-rada retirada de Lisboa, declaram á Naçaõ Portugeza, 
«' ao Mundo inteiro, os motivos, que os obrigaram a as
sim obrar. 

Desde que tomaram assento no Congresso de Portugal, 
luetando pela defeza dos direitos e interesses de sua 
Pátria, do Brazil e da Naçaõ em geral, infelizmente 
viram malogrados todos os seus esforços, e até ava
liados estes como outros tantos attentados contra a mesma 
Naçaõ. O deprezo e as injurias andaram sempre de com
panhia k regei çaõ de suas propostas; e depois de verem 

com dòr de seus coraçoens todos os dias meditar-se, e 
pór-se em execução, planos hostis contra o Brazil, a pe
zar de suas repetidas e vivas reclamaçoens, se lhes offe
receo para assignar e jurar a Constituição, aonde se en
contram tantos Rttigos humilhantes e injuriosos ao seu 
paiz, c talvez nem um só que possa, ainda de um modo 
indirecto, concorrer para sua futura, posto que remota 
prosperidade. Os abaixo assignados naõ podiam, sem 
merecer a execração dos seus concidadãos, wm ser ator
mentados dos eternos aguilhoensda consciência, sem su
geita r-se á rr.aldiçaõ «Ia posteridade, subscrever, c muito 
menos jurar, uma tal Constituição, feita como de propó
sito paia exaltar e engrandecer Portugal á custa do Bra
zil, recusaram portanto fazéllo. O ódio e a indignação, 
ja bem desenvolvida contra os Deputados daquelle Rey
no, crcscco ao ponto, que seria a maior tias imprudên
cias, e mesmo uma criminosa temeridade, deixarem-se 
permancí ei em Lisboa; aonde sendo ja inútil a sua as
sistência, éra inevitável pelo nu nos o soffrimento de in
sultos da popiilaçu, cjue se crê apoiada pelo Governo 
c jwlas Cortes; us quaes, nas expressoens de alguns de 
seus Deputados de maior consideração, tem dsdo naõ 
equívocas provas de resetitiui nto, e futuras delibera
çoens, contrarias ú inviolabilidade dos abaixo assigna-
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dos e mesmo a liberdade civil, de que goza qualquer c i 
dadão em um Estado livre. O Governo negou passa
portes a um; e a Commissaõ dos Poderes julgou inad
missível a pertençaõ de outro, que instava pelo regres 
so á sua pátria; porque três mezes de enfermidade 
chronica o tornavam imposibilitado para o exercicio do 
seu emprego; dando aquella pelo maior dos motivos 
o naõ haver este assignado a Constituição, e amea
çando que devera sugeitar-se á sorte, que esperava os 
que se achavam em iguaes circumstancias. 

Os abaixo assignados julgaram, por outra parte, que a 
commissaõ, de que estavam encarregados, estava termi
nada; elles podiam e deviam dar conta delia aos seus 
Constituintes, retiráram-se para onde lhes foi possivel. 
Pela exposição circumstanciada, que faraõ á sua Pátria, 
dos differentes accontecimentos, durante o tempo da sua 
missaõ, o universo inteiro, em sua imparcialidade, julga
rá do merecimento da sua conducta; e os seus concida
dãos, inteirados daquelles suecessos, prevendo sem dif
ficuldade a sorte, que os espera, saberão que seus Repre
sentantes nada mais podiam fazerem seu beneficio, que 
oiferecer-lhes o quadro fiel do passado, e um esboço 
provável do futuro. 

Em Falmouth, aos 22 de Outubro de 1822. 

Os Deputados do Brazil. 

Cypriano José Barata de Almeida. 
Francisco Agostinho Gomes. 
Jozé Lino Couttinho. 
Antonio Manuel da Silva Bueno. 
Diogo Antonio Feijo. 
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Proti.-tu dos Deputados de S. Paulo, abaixo assignados. 

Os abaixo assignados, Representantes da Provincia de 
S. Paulo nas Cortes de Portugal, forçados pelos mais pon-
derosos motivos a abandonar a Commissaõ, com que os 
honraram os seus constituintes, julgam do seu dever ex
por ao mundo e mormente ao Brazil, um resumo da 
sua vida parlamentar, e causas da resolução, que tomaram. 
Os abaixo assignados guardariam o mais profundo si
lencio, e naõ teriam a presumpçaõ de chamar sobre si a 
attciK.aõ da Europa, se na qualidade de homens publi
co*, naõ temessem que, sendo a sua conducta attnbuida 
s motivos menos putos, pelo partido, que nas Cortes tem 
pretendido escravi/^r o Brazil, houvessem de tctlectir 
algum desar sobre a Província, que os ilegeo. Quando 
o Brazil repetlo sôfrego o grito de liberdade, que em Por
tugal se cigueni, jamais cuidou que palavias meigas e 
convites assucarados de fraternidade, e igualdade cubris-
sem as mais siiusiiase dolosas intençu» us; julgando a 
Portugal por si, ndhctio de coracaõ á nova ordem apre
goada com tanio < níasc, c ua escolha dos seus Deputados 
deo maior testemunho de sua boa fé, e afinco aos princi
pio» liberaes. O primeiro dos abaixo assignados naõ dc-
veo seguramente n confiança da sua Província, senaõ ao 
dei nlido c incontestável amor do seu paiz, pelo qual tan
tos tiabalhos acabara de soffrer, lançado por espaço de 
quatro annos em lobregas prizoens, e por mais de dous 
c meio conservado no mais estreito segredo, privado de 
luz, de ar, e de toda a communicaçaõ humana. Da es
colha do segundo dos abaixo assignados foi igualmente o 
umeo titulo, o conhecido tlicor das suas opinioens polí
ticas. Com que altas esperanças chegáramos abaixo as
signados às Cm tes de Lisboa he fácil de conhecer, atten-
Uodo-Muas insidiosas expressoens das dietas Curtis tan-
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tas vezes repetidas, e tantas vezes vergonhosamente des
mentidas, pelas suas obras. Mas bem depressa esfriou 
o ardor de sua expectaçaõ. Assim em Fevereiro do 
presente anno tomou assento o primeiro dos abaixo as
signados, vio com dor a extençaõ da sua illusaõ, e bem 
máo grado seu convenceo-se que as Cortes tinham na 
boca amor e irmandade para com o Brazil, e no coração 
projectos, de sizania, divisão, enfraquecimento, humilia
çaõ c tyrannia. Concedera-se em Portugal ao Poder 
Executivo a suspensão temporária dos Magistrados, que 
abusassem da confiança publica, sob a condição de os 
apresentar em juizo, em prazo determinado, requereo-se a 
extençaõ da prerogativa ao Brazil, aonde pela distancia 
do centro da execução éra mais fácil o abuso, que se 
pretendia remediar em Portugal; foi absolutamente de-
negada a providencia, com o pretexto de naõ poderem 
delegar-se attribuiçoens executivas, contra a convicção 
da razaõ, e contra o testemunho dos factos, sem outro al
gum fim senaõ marcar a inferioridade do Brazil a respeito 
de Portugal; porque o orgulho Portuguez se naõ conten
tava, que a nossa humiliaçaõ se deduzisse somente de 
induçoens, éra mister para fartallo, que fosse clara e dis-
tinctamente enunciada. Apparecêrarn logo depois as 
primeiras centelhas do incêndio, que a imprudência das 
Cortes ateava no Brazil, cornos seus insensatos e im polí
ticos decretos de organização dos Governos Provinciaes, 
retirada de S.A. R., abolição dos Tribunaes, erecçaõ de 
novos Beglierbeys, em cada provincia, debaixo do nome 
de Generaes das armas, e impracticavel unidade dos dous 
exércitos de Portugal e Brazil, que antes existiam sepa
rados. Estrovinhadas as Cortes recorreram entaõ a tar-
donhas carieias; e encarregado o primeiro dos abaixo 
assignados de um relatório, que corasse as suas faltas, 
naõ duvidou prestar-se a tam ingrata tarefa, esperança-
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do que o comportamento futuro lavasse as manchas do 
passado, e crendo que o amor da paz o aconselhava a 
cerrar os olhos ainda a palpáveis offensas do seu paiz, 
quando o patenteado arrependimento parecia segurara 
mudança do plano até entaõ seguido. Mas nada satisfaz 
o orgulho malogrado, nada contenta a malícia sguilbo-
ada pelo interesse, e sedenta de vingança. Relevava, que 
os bravos Campeoens da liberdade Brazilica, os Membros 
da Juncta de S. Paulo fossem sacrificados a sanha do 
Congresso, com menos cabo dos direitos impp-scripti-
veis do Brazil, com invasão dasattribuiçoens judiciarias, 
c a só demora irritou de maneira a facçaõ, que se naõ 
pouparam injurias a todo Deputado, que tentou ao me
nos espaçar a injusta resolução. A só asserçaõ do pri
meiro dos abaixo assignados, que o Ministério do Hio-
de-Janciro éra igual em probidade aos Deputados do 
Congresso, c o franco desafio, que ministrassem pro
vas cm contrario, o sugeitou á mais grosseira linguagem, 
e horríveis ameaças da parte da canalha assalariada pela 
facçaõ jacobinica do Congresso, que com urros Canni-
baes o proscrevia. Levaram por fim ao cabo os seus 
fins, passou o odioso decreto de pro6tripçaõ dos patrio
tas Brazileiros, a pezar da opposiçaõ de todos os Depu
tados do Brazil, e foi crime naquelle Rey no amar a pá
tria. Um General rebelde faltou no Rio-dr-Jauciro ao 
respeito divido a S. A. R.; requereo o primeiro dos 
abaixo assignados, que se lbe uaõ recebessem as felicita-
çoens, antes de conhecer-se em juizo competente de 
sua conducta: cspaçàram-sc as felicitaçoens ; mas a 
final foi elogiado pela quebra de fò e ultrajante conducta 
para com o herdeiro do Throuo. Outro General, na Ba
hia, mstalla-se por seu abitno, sem outro titulo que uma 
informe nomeação, em Generul da Provincia, e para se
gurar o mando usurpado, mata e rouba homens c mu-
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lheres, naquella desgraçada cidade: exige o primeiro dos 
abaixo assignados a responsabilidade do Ministro, que o 
nomeou, e do General perpetrador de tantos crimes, e 
naõ he attendida a moçaõ, com o falso pretexto de naõ 
haverem documentos comprobatorios dos delictos, quan
do existiam sobre a meza as suas mesmas confissoens. Até 
onde chega o despejo de partido! E o mais pasmoso he, 
que se expedem, a pezar da uniforme opposiçaõ dos De
putados do Brazil, frescos bandos de Janizaros, que 
Vam de novo espezinhar os míseros Bahianos, e saõ os 
abaixo assignados taxados no Congresso nada menos que 
de defensores de facciosos, por tomarem n peito a defeza 
dos seus ultrajados compatriotas. Na revisão da desi
gual Constituição, sem embargo da impugnaçaõ dos De
putados do Brasil, confirma-se a humilhante inhabilidade 
desse Reyno, quanto ã capital do ImuerioPortuguez.e até se 
desaportugueza, erguendo-se em causa de abdicação a es** 
tada do Rey, c do Herdeiro do Throno naquelle paiz. 
Apresenta-se um projecto de relaçoens commerciaes, en
tre os dous reynos, no qual, ajunctando o escarneo à 
fraude, alcunha-se de igualdade a mais descarada desigual
dade, e quer-se arteiramente soldar os ja quebrados ferros 
do systema colonial, erigir de novo Portugal em deposito 
privativo dos gêneros do Brazil, e fechar quasi aquelle 
Reyno ã industria estranha, por prohibiçoens directas, 
ou por meio de restricçoens equivalentes a prohibiçoens, 
sem se tomar em conta, que um paiz inteiramente agri-
colo, como o Brazil, tem interesses mui diversos dos de 
Portugal, que quer à força ser manufactureiro, e que naõ 
pode ser politico, e menos justo, que uma parte do im
pério seja sacrificada, ao bem da outra, sem alguma com
pensação da sacrificada, e até sem duradoura utilidade da
quella a quem se sacrifica. Um systema de illusaõ só calcu
lado para o horizonte da rude Nigricia, achou no primeiro 
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dos abaixo assignados a mais aturada repulsa; passou, po
rém, pela decidida maioria dos Deputados de Portugal,e 
sua conformidade de idéas interessadase inimigas do aug
mento e prosperidade do Brazil. Chegou em fim o re
mate do ardimento das Cortes de Portugal: o Herdeiro 
do Tbromo, o generoso joven Principe, escolhido para 
defensor do Brazil pelo amor dos povos, em reforço dos 
direitos do seu nascimento, reconhecidos pela mesma Con
stituição; o idolo, em fim, de todo aquelle vasto Conti
nente, pretendeo-se arrancar aos coraçoens, que o ido
latram, e âs necessidades, que demandam a sua pre
sença bem fazêja, e na falta de obediência se lhe com-
mina a pena da perda dos direitos, que as instituiçoens 
da Monarchia lhe seguram. E^ donde tanta raiva ? Só 
porque o Brazil o ama, sô porque elle tem para o Brazil 
entranhas de pay. Os abaixo assignados trabalharam 
quanto nelles esteve por arredar da Naçaõ Portugueza a 
deshonra de tamanho attentado, mas desejos nem sempre 
asseguram o bom êxito; quiz o máo destino de Portugal, 
que vencessem os facciosos. Depois deste golpe final da
do ao Brazil ^ que restava aos abaixo assignados ? Deixar 
um Congresso, onde elles eram meras cyfras, e ondeératu 
espectadores do mal, que naõ podiam remediar. Ja mui
to antes tinham os abaixo assignados proposto a vacância 
dos seus assentos no Congresso, visto a dissidência da sua 
provincia e aberta resistência ás pretençoens desvairadas 
d u Cortes, e a seus decretos attentatorios à dignidade do 
Brazil; mas foi sem fructo i» proposição. Outras eram 
•i vistns das Cortes, os abaixo asngnadoa, guardados co
mo reféns, eram apropriado intermédio para trabalhar-se 
• sensibilidade do Brazil, e pelo receio da quasi certa 
violação das suas pessoas reter-se ajusta indignação da
quelle paiz. A pezar da convicção do» abaixo assigna
dos, de que a sua presença no Congresso éra desneces-

VOL XXIX. N.« 1T4. 3 Y 
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saria, foi-lhes mister aturar a fastidiosa e inútil residência, 
até que se ultimou a denominada Constituicçaõ da Mo
narchia, e se marcasse o tempo em que devia ser assigna
da e jurada. Entaõ com a franqueza própria do seu 
character publico e individual, declararam os abaixo 
assignados a firme resolução, em que estavam, de jamais 
assignarem, e menos jurarem uma constituição, contra
ria á sua dignidade, porque o nao podiam fazer, sem 
offenderem sua consciência, e sem se deshonrarem a seus 
próprios olhos; e persistiram em sua declaração, des
prezando os sofismas e subterfúgios dos seus oppressores. 
Choviam as ameaças anonymas, repetiam-se os avizos de 
alguns poucos bem intencionados, que lhes pregavam 
cautellas e avizávam do resolvido projecto de assassi-
nállos, adoptado pelas sociedades secretas, a que perten
cem a mor parte dos Deputados influentes do Congresso: 
ainda assim tentou o primeiro dos abaixo assignados re
clamar ao caminho da jutiça e da razaõ as encarniçadas 
Cortes, mostrando-lhes a necessidade de se lhe darem 
passaportes, para largar uma cidade, em que corria o 
maior risco a sua segurança. Frustrado foi o seu trabalho, 
pois remettida sua requisição a uma Commissaõ, sem se 
declarar urgente, trasluzla o projecto de o demorar, até que 
cáisse victima da sanha da plebe assalariada pelo partido 
Jacobinico. E de facto se os a abaixo assignados naõ ti
vessem dado o saudável passo de baldarem com a sua re
tirada os intentos dos Canibaes, teriam perecido victi-
nias da sua cega fúria, como se deprehende da denuncia 
feita ao Intendente Geral da Policia. Toda a via, se 09 
abaixo assignados pudessem enxergar ainda o mais pe
queno bem,que da sua morte viesse ao Brazil, se mesmo 
naõ devessem obedecer â voz do Chefe do seu Governo, 
offerecer-se-hiam em voluntário sacrifício á brutalidade dos 
Portuguezes. Mas nem a prudência, nem o patriotis mo 
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lhes apontava este verdadeiro suicidio. Seguros os abaixo 
assignados como testemunho da sua consciência, apre
sentam-se sem medo ao tribunal da geração presente, e 
naõ declinam o severo escrutínio da posteridade, cuja 
imparcial decisaõ esperam favorável. 

Falmouth 20 de Outubro de 1822. 

AMTONIO CARLOS R I B E I R O DE A N D R A D A MACHA

DO E SILVA. 

JOIE RICARDO DA COSTA AGUIAR E A X D R A D A . 
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Preços Correntes dos principaes Productos do Br&ziL 
LONDRES, 16 de Novembro de 1822. 

Gêneros. Qualidade. Preços. Direitos. 

Algodam . 

A n i l . . . . 

Assucar 

. Baliia por lb . Os. 
Capitania. . 
Ceará 
Maranhnm .. 
Minas novas 
Pará 

•Pernambuco 
. .Rio . . . . . . . . 

J
Redondo . . . 
Batido 
Mascavado . . 

Arroz. Brazi l . . 
Cação r .Pará 
Cafle Rio 
Cebo Rio da Prata 
Chifres. Rio Grande por 123 

<A 

Rio da Prata, pilha < B 
' C 
<A 

i Rio Grande < B 
« C 

Pernambneo, salgados 
Rio Grande de cavallo 

Ipecacuanha Brazii por lb. 
Óleo de cupaiba 
Orucu 
Pão Amarelo. Brazil 
Pao Brazil . . . . Pernambuco 
Salsa Parrilha. Pará . . . 
_ , í em rolo.. 
Tabaco < r „ 

l em folha. 
Tapi.ica Brazil.. 

IOp. a Os. lOjp. 

Os. 10£p. a Os. l l p . 
Os. IOp. a Os. 10£p. 
Os. 8 |p . a Os. 9Íp. 
Os. 9p . a Os. 9%p. 
Os. l l p . a Os. l l | p . 

29s. 
25s. 
21s. 

a 32s. 
a 27s. 
a 23 s. 

a 99s. 

50 
8èp. 
7p. 
6p 
8 |p . 
7p. 
5p. 

7s. 
3s. 
l s . 

Op. 
4p. 
9p. 

60 
9ip. 
8p 

6èP 
9p. 
8p. 

5|P-

7s. 
4s. 

4s . 

3p. 
Op 
3p 

200Í. por ton . 
2s. Op. a 2s, 6p. 

2d. 6d 

0 por cento ad va 
lorem. 

4§ por lb. 

Livre de direitos por 
exportação. 

s .2p . por ] 121b. 
5s. por 1121b, 

10 p. por couro 

4s. , 
2s. í p o r l b . 
l s . 4 

) direitos pagos pelo 
) comprador, 

1 direitos pagos pelo 
$ comprador, 

6J porlb. 

Câmbios com as seguintes praças. 
Rio de Janeiro 
Lisboa 
Porto 
Paris 
Amsterdam 

46 
52J 
5 2 | 
25 
12 

85 
4 

Hamhuigo 
Cadiz 
Gibrihar 
Gênova 
Malta 

37 9 
364 
30* 
43£ 
45 

Espécie 
Ouro em barra £3 17 
Peças de 6400 reis 3 16 
Dobroens Hespa

nhoes 3 14 
Pezos . . . .dictos 4 
Prata em barra 4 

por 

Seguros. 
Brazil. Hida 25s 
Lisboa 25s 
Porto 25* 
Madeira 2 ás 
Açores 25s 
Rio da Prata 63s 
Bengala 63s 

Volta 35S 
20S 
25s 
258 
25S 
639 
63» 
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LITERATURA E SCIENCIAS 

MOVAS PUBLIC AÇOEN8 EM INGLATERRA. 

Bacot on Friction. S.TO preço 2s. Observaçoens so
bre o uso c abuso da fricção, com algumas notas sobre o 
movimento e quntaçaõ, applicaveis a cura de varias mo-
listias cirúrgicas particularmente a gota e rheumntismo. 
Por Joaõ Bacot, Membro do Real Collcgio de Cirurgioens 
cm Londres. 

fícnwell on Life Assurance. Preço 7s. Ensaio sobre 
juro» »• annuidadt s, abraçando a desenvoluçaõ concisa e 
critica da doutrina, e revista dos methodosde sua inves
tigação, por Mr. de Moure. Dr. Price, e outros Escrip
tores. Quando as annuidades se pagam annualmente, a 
meio anno, quartel, fcc. Introducçaõ ao estudo do se
guro de vidas, como ramo da Sciencia Acadêmica. Por 
J. B. Beiiwt-ll; Mestre de Matehmatica. 

lhnderson's Adress to the South Aficricans. Preço 
-'.Od. Exposição aos Americanos Auslraes e Mexicanos; 
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destinada principalmente a dissuadíllos de conceder pri
vilégios commerciaes a outras naçoens em prejuizo da 
Gram Bretanha, por causa da sua demora em reconhe-
cêllos; com uma breve revista dealgums acontecimentos 
importantes, feitos de patriotismo, que tem distinguido 
suas respectivas revoluçoens. Por Jaimes Henderson. 
Author da Historia do Brazil. 

Pennon Geology. 1 vol. 8*o. Preço 12s. Comparação 
das Geologias Mineral e Mosaica. Por Granville Penn, 
Esc. 

PORTUGAL. 

Manual practico, onde se tractam differentes modos de 
fazer os vinhos; diversos segredos importantes para os res
tabelecer e beneficiar, quando saõ deffeituosos. Traduc
çaõ do Francez. Preço 200 reis. 

Analyze de todos os Cathecismos Maçonicos, que até 
agora tem saido, na qual se declara a verdadeira origem, 
segredos, mysterios, e emblemas desta sociedade. Preço 
240 reis. (Obra mui inferior ao que annuncia.) 

Manual da Vaccinaçaõ, para uso dos que naõ tem trac-
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tados completos da Vaccina, c se acham na estricta obri
gação de vaccinar. Preço 240 reis. 

Cathecismo Politico Constitucional, regulado segundo 
a Constituição da Monarchia Portugueza. Preço, 160 
reis. 

A politica natural, ou discursos sobre os verdadeiros 
principios do Governo. Por um Magistrado Antigo. Tra
ducçaõ. 

O cidadão Luzitano: breve compêndio, em que se 
demonstram os fructos da Constituição. Por Innocencio 
Antonio de Miranda, Albade de Medroens, Deputado 
em Cortes. Segunda ediçaõ com um appendiz. Preço 
460 reis. 

Doutrina das Acçoens, accommodada ao foro de Por
tugal. Por Jozé Homem Corrêa Telles. Preço iKJo reis. 
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MISCELLANEA. 

Calculo das despezas feitas com as tropas de Portugal 
enviadas á Província da Bahia, desde 7 de Septembro 
de 1821, a Julho de 1822/ á saber. 

Despeza com a promptificaçaõ da Legiaõ Luzi
tana em Lisboa conforme as letras pagas 
nesta Provincia em differeDtes prazos 119:582.562 

Soldos pagos aos Officiaes, e tripulação dos 

Navios que transportaram a dieta 2:942:736 
Moveis, que se compraram para guarnecer os 

quartéis das dietas Tropas 2:507.020 
Pagamento de carne para fornecimento das die

tas 10:412.840 
Idem de paõ idem 29:183.175 
Dinheiros entregues ao Commissario fornece

dor, para fornecimento de lenha, sal, feijaõ, 
banha & 15:243.808 

Utensílios paia os quartéis, e despezas miú
das 1:577.486 

Pagamento feito aos trabalhadores no Convento 
do Carmo para aquartelamento da Tropa . . 5:672.400 
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Ptt,i,t7a com o hospital durnnti- o tempo <-m que 
eslifciaõ os doentes tia l.< ?iaõ Luzitana, e 
continuação do Batalhão N.' 12 conforme 

as Coous 4:765.200 
Pagamento dos reruedios promptificados com a 

uie*ina 2:955:330 
Conceitos do Quartei* de S. Bento para accommo

daçaõ tia Tropa conforme as contas a pre-
ki-niadjs por Jozé Antônio Roiz Vianna en-
carregado delles 7229.149 

D* *pt za com o regresso de Officiaei» doentes para 
Lisboa 250 000 

Alugue tes de casas para os Officiaes 2 728.228 
KcmekUe paia o Balaalhaô N.* 12 096.000 
Soldou, e Grstificaçoens competentes 00.677.495 
biubtiio entregue ao Commissario na forma da 

requisição do General das Armas para com
pra de kobrecekntes paia fornecimento da 
Tropa 24:000.000 

Idem ao inspector do Trem, idem para compra de 
armas, concertos d't lias ít 4 000.000 

324 :17H.4W 
r 

Observação. 

Esta dt spcza lie f« ita com pouco mais de 1.400 praças, 
entre o Batalhão N.* 12, e Legiaõ Luzitana, como consta 
de seus respectivos prcts.ua importância como st- vc de ri ís 
324.378.489 nos dez nu zes de St ptenibro á Julho dotor-
renlunnuo, uaõ se comprehendendo neste Calculo muitas 
outras despezas feitas particularmente |>clo Arsenal da 
Marinha, e Trem do Exercito de cumpra de gen.TOS para 
• reedifitacaõ de Quartt i*. t statu llecimcnto de H<>s(.i_ 
taes Regimentais, e Utensilios 6ÍC, que pelo menos deve 

Voi. XXIX No. 174. 3 i 
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chegar a reis 20:000.000, que junetos a 34:003.081 reis 
sexta parte da despeza acima de dous mezes que faltam 
para completar-se um anno, soinmam todas ellas reis 
398:441.570; despeza esta que devem fazer as 1.400 pra
ças fornecidas de soldos, gratificaçoens, casas etape e 
&c. em um anno nesta Provincia. 

O rendimento de onze mezes últimos des de Septembro 
até, Agosto cheg-ou a reis 1:473:943.606, sendo o de Agosto 
63:457.716, rendimento este muito menor em compa-
paraçaõ dos outros antecedentes, que chegaram a 160 e 
170 contos de reis, devendo por tanto, em conse
qüência da parada que tem feito as transaçoens Com
merciaes, pelo estado da convulça agitação em que se 
acha esta Provincia, descer o rendimento do mez se
guinte de Septembro de 50.000 reis; vindo desta maneira a 
ser o rédito total deste ultimo anno 1:523:043.606 reis me
nos do quadrupulodadepezacom a mencionada Tropa. 

Os três Regimentos de Linha do Paiz, o Estado maior, 
reformados, &c. devem de orçar outro tanto da despeza 
acima. 

O Commissario fornecedor dos Batalhoens, atê o pre
sente, só consta tér apresentado as contas do forneci
mento do mez de Novembro de 1821, por isso nao se 
deve entrar em duvida que elle abuse das quantias re
cebidas. 

Passaremos agora a calcular a despeza, que se hade 
fazer com mais 500 e tantas praças do 2o Batalhão pro-
ximamente chegado, e as 200 praças do Regimento de 
Infanleira N.° 15, e conduetores vindos arrribados do 
Rio-de-Janeiro de Março do corrente anno, som-
mando ao todo 700 e tantas praças, por conseguinte to
maremos a metade da despeza das 1:400 que importa em 
199:220.784 reis, que unidos aos 398:441.570 fazem a 
somma de reis 597:662.354 naõ comprehendendo â des-
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pe/a de tt nto c tantos Caixeiros, que sentaram praça 
ultimamente nos Batalhoens de Portugal. 

A receitado anno de 1821 cheirou a 1.7KO, e tantos 
contos de reis, somma esta que se despendeo quasi toda 
com a tropa nesta Província. 

Bahia, 20-lc Septembro de 182*2. 

Declaração do deputado Antônio Carlos Ribeiro d' An
drada, sobre o que delle publicou cm Lisboa o Astro 
da Luzitania. 

Qualquer cidadão tem direito a lavar o seu character 
da» itnputaçoeus da malignidade deliberada, e mesmo 
das falsidades, que lhe attribnc o descuido c negligen
cia, ainda sem intenção de damnar. Hc por isto, que 
naõ posso deixar sem animadversaõ as mentirosas as-
•trçoens, que no Astro tia Luzitania se encontram, re
lativas a mim,eque sem duvida ahi li/, eram enxt rir 
o» desorga in/.adores Portuguezes, cm th spique da run-
Istante e honrosa lueta, que susu utei no Congresso, con
tra a* suas pretençoens. Allirma-sc, que un Lisboa se 
achaquem assistio ás sessoens, cm que no Rio-de-Janeiro 
ei li/decidir a independência do Bia/il, a accusaçaõ 
seria honrosa para mim, se fosse verdadeira: ella dá-
inc uma importância, <|iie seita em mim |iresumpçaõ 
ridícula u airogar-mc. O facto porém hc, que tudo isto 
In- redonda falsidade; c senaõ, que apparéça esta tes
temunha das avançadas sissocn*.. Certo naõ appare-
cna, pois naõ ha quem tt *-u muniu1 iliimeras. Quan
do me achei no Rio-dc-Jancuc, ainda ninguttn pen-



548 Miscellanea. 

sava em independência ou em Legislaturas separadas , 
foi mister toda a segueira, precipitação e despejado an
nuncio de planos de escravizaçaõ, para acordar do 
somno da boá fé o amadomado Brazil, e fazéllo encarar 
a independência como o único antídoto contra a violência 
Portugueza. Naõ pretendo com isto incluir-me no nu
mero dos que naõ sonhavam com este desejado futuro; 
paõ por certo; naõ tenho tam curta vista, que me esca
passem as vantagens de só pertencermos ao pacifico sys
tema Americano, e nos desprender-mos dos laços da re
volta Europa; mas o respeito á opinião contraria do 
Brazil naquella epocha, a prudência de naõ querer avan
çar um só passo, que naõ fosse escorado em anterior 
experiência, e sobre tudo o natural alieno ao doce sen
timento filho do paretensco e commum origem do Bra
zil e Portugal, juncto á precisão, que ainda me parecia 
ter de algum apoio a minha pátria, para segurar-lhe os 
primeiros passos em a nova e escabrosa carreira de 
uma repentina emancipação , fizeram com que aba
fasse os meus desejos, e os adiasse para maií oppor-
tuno tempo. Accusa-me mais o mencionado Periódico 
de ter sido, no tempo que estive no Rio-de-Janeiro, 
intimo conselheiro de S. A. R. o Sr. D. Pedro de 
Alcântara. Se naõ detestasse a mentira, e naõ receasse 
accumular a este o baixo vicio de uma vaidade sem 
fundamento, que a abone, confessaria até por interesse, um 
crime, que em vez de dezar me trazia honra; mas 
o Rio inteiro me desmentiria. Tnfelzimente para mim 
naquelle tempo o meu character naõ chegara â pre
sença de S. A. R. senaõ por entre a densa atrnos-
phera de caluminas, de que o tinham rodeado meus ini
migos, e longe de merecer-lhe confinaça, devia ex
citar-lhe suspeitas. He verdade que S. A. R. parece que 
por fim chegou a melhor conhecer os meus verdadeiros 
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urnlimento»; mas para isto nada concorreram reputada* 
s presentaçoens minhas, pois apenas duas vezes tive a honra 
de falhar-lhe; uma quando me apresentei com oa meus com
panheiros, os Deputados de S. Psulo, e outra na despedi
da para Lisboa. Mas quero dar como certo, que eu foaae 
conselheiro de S. A. R. onde está a contradicçaõ com oa 
primeiros princípios, que chama o Astro democráticos ? 
Ignora alguém que a liberdade civil e politica Unto pode 
dar-se em formas republicanas como nas monarchias 
representativas? Seria perder o fructo da experiência,se 
naõ abandonássemos o caminho que nos desviara do ob
jecto desejado. Um Brazileiro liberal podia crer em 
1817 ser necessário adberir a republicanos, e bqje adop
tar as instituiçoens raonarebicaa. Em I8l7 a Casa Rey
nante, enganada pelo ódio Portuges acabrunbou o Brazil; 
éra pois obvio lançar-mo-nos nas formas republicanas, 
que só entaõ noa promettlam emancipação. Hoje gra
ças á Providencia, S. A. R. conhece os seus verdadeiros 
interesses, e esta convencido, que a emancipação do Bra
zil be o passo preliminar da sua prosperidade, e da gloria 
do seu reynado, e tem desta maneira ajunclado em roda 
de si oa verdadeiros patriotas. E desta arte obteodo-ae 
na monarchia o mesmo que se buscava nas republicas 
federadas, naõ pasma que um republicano mude de par
tida Quanto mais, que jamais se provará, que a minha 
cooperação, em 1817, passasse de passiva tolerância, eche, 
gaase a netiva participação. 

Londres 5 de Novembro 182S. 

AM TOM IO CARLOS B I B E I R O D l A N D B 4 D A . 

M A C E D O E S I L V A . 
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CORTES DE PORTUGAL. 

482,m Sessaõ. 5 de Outubro. 

A ordem do dia foi o projecto para organização das 
Relaçoens Provinciaes, 

483a Sessaõ. 7 de Outubro. 

Annunciou-se achegada a Lisboa do Brigadeiro Jozê 
Corrêa de Mello, o qual referio, que no dia 3 de Agosto 
houve uma sublevaçaõ geral no povo, e tropa de Pernam
buco, em que proclamaram obediência sem restricçaõ a 
S. A. R. como Principe Regente, e perpetuo Defensor do 
Brazil, e á Assemblea Geral Constituinte Legislativa do 
mesmo Reyno. Que immediamente fôiam prezos todos 
os Europeos suspeitos de adhesaõ a Portugal, e mettidos 
nas prisoens das fortalezas, com o fim diziam de os salvar 
do furor da populaça. Que em conseqüência elle Governa
dor das armas julgou dever entregar o seu commando, o 
qual depositou no official de maior patente da Provincia, 
o Coronel Jozé Camello Pessoa. Que depois a Juncta 
Provisional suspendeo o mencionado Coronel, ereasumio 
o poder do Governo das armas. Disse mais, que no dia 
29 do mesmo mez, achando-se ja embarcado, chegou 
aquelle porto a expedição, que do Rio de Janeiro tinha 
sido mandada contra a Bahia, composta da fragata Uniaõ, 
e corvetas Maria-da-Gloria, Carolina e Liberal, comman-
dadas pelo Chefe de Divisão Lamare. Que entaõ »e sou
be, que este Chefe, tendo avistado no mar a expedição 
da corveta Calipso, receou entrar hostilmente na Bahia, 
e passando immediatamente ás Algoas, ali desembarca
ra com algumas muniçoens de guerra o Commandante da 
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tropa expedicionária Labnbalour, e o seu official imme-
diato. 

Leo-se depois o seguinte officio, da Juncta das Alagoas, 
que se referio á Commissaõ de Constituição. 

" Illustrissimoe Excellentissimo Snr.— A Juncta doGo-
vernoCivil c Militar da Provincia da<« Alagoas, apresenta a 
V. Excellencia a copia inclusa, comprehcnsiva das Actas, 
que houveram lugar ua nu sina Província, em o dia 28 de 
Junho do corrente anno. Por éllas verá Vossa Excellencia, 
que a acclamaçaõ de S. A. R o Principe Senhor D. Pedro 
de Alcântara, Regente do Reyno do Brazil, e seu perpetuo 
defensor c protector, fora o objecto principal daquelle mo
vimento e suas conseqüências, findando-se o rompimen
to e o acto, pelo meio mais analogoa evitar a guerra ci
vil. K como pelas mesmas Actas se mostra terem havi
do demissoens de empregados públicos Europeos, civis e 
militares, e outras, que se tein seguido, e requirimentos 
dos mesmos demittidos, todos cllcs partem nesta occasiaõ, 
transportados á custa do Estado, com todos os possíveis 
soccorros, a se apresentarem nessa Corte, por se evitar a 
fsvor tios mesmos as desvantagens, a que fica exposto o ho
mem expatriado e repudiado. Digne-se pois Vussa Ex
cellencia de fazer presente todo o expendidoao Augusto 
Congresso,a quem esta Juncta e toda a Provincira renova 
seus votos de adhesaõ a fidelidade. Deus guarde a Vos
sa Excellencia muitos annos. Alagoas 11 de Julho 1822. 
Illustrissimo e Lxcclletitissimo Snr. Presidente do Au
gusto Congresso Nacional nas Cortes de Lisboa.—Joaõ 
Antonio Ferreira Braclamy, Presidente.—Luiz Anlonioda 
Fonceca Machado, Governador das Armas." 

A ordem do dia foi a discussão da k-y para a organiza
ção das Relaçoens Provinciaes. 
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483*.Sessaõ. 8 de Outubro. 

Leo-se a seguinte declaração, que em uma carta ao Snr. 
Secretario Felgueiras, reraetteo o Snr. Deputado Jozé 
Lino Couttinho:— 

Senhor ! Eu obraria mal, sem duvida, se nas actuaes 
circumstancias, em que me acho, houvesse de guardar um 
inviolável silencio.- como homem publico e deputado do 
Brazil, devodarconta dos motivos, que mediriglram nesta 
ultima epocha da minha malfadada missaõ, a fim de qüe 
os meus Constituinte se o mundo me julguem sobre elles. 
Quando nas sessoens de 25 e 22 de Septembro se tractou 
de assignar a Constituição, por um melindroso escrúpulo 
duvidei de assim fazer; porém convencido ao depois, 
Sque, como a minha assignatura nenhuma outra cousa indi
cava senaõ a coadjuvaçaõ, que havia prestado na factura 
de similhante obra, resolvi-me a assignar; e tanto mais 
quanto por este acto naõ obrigava explicita ou implicita
mente a minha Província, a quem por todos os prin
cípios de Direito Publico restava ainda o inauferivel ar
bítrio de aceitar ou naõ a Constituição, conforme lhe 
conviesse; porque como mandatário excederia de cer
to os limites dos podere6, que me fôram outorgado?, 
se por ella me obrigasse; por ella que me havia 
mandado fazer e naõ aceitar uma Constituição qual
quer. He bem verdade, que pequena parte tive eu em 
similhante obra, e principalmente no que diz respeito 
ao Brazil, por haver sido feito contra o parecer de seus 
Deputados, ou à sua revelia .* mas, por isso deixarei de 
confessar que fui um dos seus artífices ? i Naõ tenho por 
ventura declarado nas actas, quaes tenham sido os meus 
votos,em taes ou taes matérias ? Até aqui minha conduc
ta marchou unisoua com a razaõ; porém quando se trac
ta «dejnrnr uma Constituição, de cuja bondade naõ me acho 
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< onvcncido, pois me choca de face com a vontade c inte
resses <lc meus Constituintes, poderei cm boa consciência 
assim fazer? Xaõ de certo; porque jamais me obrigarei 
no foro interno por uma cousa, que de antemão vejo naõ 
poder liem cumprir e desempenhar. Cícero dizia a seu 
filho, que todo o homem de bem dóve ter vergonha de vi
olar a fé jurada, na"> pelo tncdotlo castigo, mas para que 
sua consciência naõ tenha todos os dias de !!'<• lançar t ni 
rosto a infâmia cominetida. Tal he, Senhor, a minha re
solução, c se por isso devo perder os foros de cidadão 
Portugmz, eu naõ perderei de certo aquelles de culatlaõ 
Brazileiro. O Brazil he o meu Paiz, e seguir a sua von
tade he minha obrigação. Lisboa tí tle Outubro de l.s22. 
Jozé Lino Couttinho." 

A ordem do dia foi o projecto de Dcrcto para a orga
nização das Relaçoens. 

483.' Sessaõ. 9 de Outubro. 

A ordem do dia foi o projecto para a organização tias 

Relaçoens provinciaes. 

486." Sessaõ. 10 de Outubro. 

Ordem do dia, o mesmo «Ia sessaõ precedente. 

48?. ' S, \saõ. 11 de Outuhio. 

Ordem do dia, as Relaçoens 1'iovniciacs. Tractou-sc 
dt |>oia do prc>|cfiii sobre a inliotlucçaõ do trigo estran
geiro, alteramlo-sc a recente ley tios cercai-. Regeitado o 
parecer tia ('ommissaõ. npprov ou «c a iinlicaçaõ do Si. 

Voi.. X M \ . N. 17» 4« 
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Freire, que se ordenasse ao Ministro do Reyno, que fi
zesse cumprira ley dos cereaes; e que se authorizasse o 
Terreiro a comprar por dous mezes nas provincias os gê
neros ceraes, que julgasse necessários, applicando para 
isto todos os fundos de que pudesse dispor; e vendendo-o 
pelo mesmo preço por que o compra, deduzidas as despezas 
das conducçoens. 

488a. Sessaõ. 12 de Outubro. 

O Ministro de Justiça remetteo ao Congresso uma par
ticipação do Intendente da Policia, de que no paquete 
Inglez Malborough tinham partido para Inglaterra sem 
licença, os Deputados de Cortes, Antonio Carlos Riberio 
d'Andrada; Joze Ricardo da Costa Aguiar; Francisco 
Antonio Bueno; e o Padre Feijo, Deputados por S. Paulo. 
Joze Lino Couttinho: Cypriano Jozé Barata de Almeida; 
o o Padre Franciso Agostinho Gomes, Deputados pela 
Bahia. 

A ordem do dia foi o projecto sobre as Relaçoens Pro
vinciaes. 

Na hora da prolongaçaõ discutio-se o parecer da Com
missaõ de Justiça Criminal sobre a sentença do Conse
lho de Guerra, queabsolveoo Chefe de Divisão Francisco 
Maximiliano de Souza, e depois de longa discussão foi 
adiada a matéria. 

489.a Sessaõ. 14 de Outubro. 

A ordem do dia foi o projecto sobre as Relaçoens Pro
vinciaes. O Snr. Franzini apresentou os mappas esta-
disticos, que dirigira no Archivo Militar. O Snr. 
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Pinto do Magalhaens lèo uma indicação, que se declarou 
urgente, para que se nomee a Deputaçaõ Permanente. 

Continuou a discussão sobre o parecer da Commissaõ 
de Justiça Criminal, k cerca da sentença do Conselho do 
Almirantado, que absolveo o Chefe de Divisão Francisco 
Maximiliano de Souza. Depois de mui longo debate se 
decidio, que se naõ approvava o parecer da Commissaõ; 
que se devia fazer cffectiva a responsabilidade dos Minis
tros, que deram a sentença no Conselho do Almirantado; 
que Francisco Maximiliano entrasse em novo Conselho de 
Guerra, para responder as faltas, de que ainda naõ foi 
perguntado ; e que se exiga a responsabilidade, dos que 
passaram a portaria para se formar o Primeiro Conselho 
de Guerra, com certas restriçoens. 

400/ Sessaõ. 15 de Outubro. 

O Snr. Ferreira Borges observou, que ha sette Deputa
dos, que abandonaram o Congresso, e que ja mais podem 
nelle ter entrada, c que portanto naõ se dèvcin mais cha
mar seus nomes, com os demais Deputados. O Snr. Pre-
Kidcnte notou, que este negocio estava ja afiecto á Com
missaõ de Constituição. O Snr. Xavier Monteno apoi
ando o que. opinarão Snr. F. Borges, disse, que esses De
putados atè ja naõ eram Portugezes. Resolvco-sc, que 
na5 continuassem a ser chamados. 

A ordem do dia foi sobre as Relaçoens Provinciaes. 
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491." Sessaõ. 16 de Outubro. 

Continuou, segundo a ordem do dia, a discussão do pro
jecto das Relaçoens Provinciaes. 

492." Sessaõ. 17 de Outubro. 

A mesma ordem do dia. Resolveo-se que se fechassem 
as actuaes Cortes no dia 4 de Novembro. 

493.a Sessaõ. 18 de Outubro. 

Ordenou-se, que se participasse a El .Rey, que o dia 
para fechar as Cortes éra 4 de Novembro. Ordem do dia 
a mesma da sessaõ precedente. 

Houve sessaõ extraordinária, em que continuou a maté
ria da ordem do dia, e outros objectos. 

494." Sessaõ. 19 de Outubro. 

Ordem do dia, projec to das Relaçoens Provinciaes. 

495.a Sessaõ. 21 de Outubro. 

A ordem dia foi ouvir pareceres de Commissoens. No 
mesmo dia houve sessaõ extraordinária, em que se trac
tou do projecto de ley para a extincçaõ do Almirantado. 
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490\a Sessaõ. 22 de Outubro. 

Segundo a ordem do dia se ouviram vários pareceres de 
Com m issoens. Entre outros alguns sobre queixas, da Junc
ta do Para contra o Governador Moura, ao que as Cortes 
naõ differlram, e remetteram ao Governo. 

497.* Senaõ. 23 de Outubro. 

A ordem do dia foi o projecto, de decreto para se prove
rem, por esta vez, os lugares das Relaçoens Provinciaes. 

498.* Sessaõ. 24 de Outubro. 

A ordem do dia tracton de artigos addicionaes, ao pro
jecto sobre as Relaçoens Provinciaes-

499.* Sessaõ. 25 de Outubro. 

Ordem do dia .* Relaçoens Provinciaes. 
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Reflescoens sobre as novidades deste mez. 

REYNO UNIDO DE PORTUGAL BRAZIL B ALGARVES. 

Manifesto do Principe Regente do Brazil ás Potências 

Estrangeiras. 

Assim momo os indivíduos contumam justificar os actos im
portantes de sua vida.atite os homens bons com quemli dam, quan
do saõ censurados por pessoas de algum pezo,assim convém que as 
naçoens façam saber amas ás outras os princípios,que ás conduzem 
a adoptar certos princípios geraes no seu Governo. Seguindo esta 
cordata regra, S. A. R. o Principe Regente do Brazil publicou 
o manifesto, com que começamos este N.°, e aonde se acham ex
plicados todos os passos, que tem dado as Cortes de Portugal, 
na presente revolução, á cerca do Brazil, e as razoens, que im-
pelliram a este, a desejar a sua independência; ou seja uma Le
gislatura separada da de Portugal, posto que reconheça o mesmo 
Rey. 

Começa o Manifesto recapitulando a historia da descuberta, 
primeira povoaçaõ e subsequente governo do Brazil, sempre em 
detrimento dos habitantes da quelle paiz, quer fossem indígenas, 
quer Europeos, quer descendentes delles. Passa depois a expor 
o benigno acolhimento, que os Brazilienses fizeram a El Rey, 
Familia Real, Nobreza, e Povo, que de Portugal emigrou para 
o Brazil, por causa da invasão Franceza, sem com isso alcançar o 
Brazil o menor melhoramento na administração publica, que 
continuou a ser regida por Portuguezes. 

Dahi expõem o Manifesto a revolução de Portugal, que pro
mettendo a regeneração politica da Monarchia, achou no Brazi 
o inais cordeal, e espontâneo apoio, confiando-se cegamente a 
seus ingratos irmaõs de Portugal, que tentaram abusar sem pejo 
desta illimitada confiança. Corre o manifesto succintamente 
pelos desvariosdas Coites Lisboneses, que despertaram o Brazil, 
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e fizeram conhecer a seus povos o abismo em qae Portugal o ta 
precipitar, querendo tornar a reduzir o Brazil de Reyno separa
do em colônia subjugada. 

Quanto aos fsctos, remettemos o Leitor ao mesmo Manifesto, 
aonde os achará clara, concisa e energicamente enumerados. 
Desses factos, porém, vai deduzindo o Manifesto, os passos por 
que o Brazil foi conhecendo as pérfidas intençoens de Portugal, 
e a explosão, que se seguiu á publicação dos decretos da» Curtes, 
pelo» quaes8. A.R. éra mandado retirar a Poitugal, ficavam ex-
tinctos os Tribunaes Superiores, e se desligavam as províncias 
de um centro commum, para dependerem todos os seus recursos 
somente de Portugal. 

Considera depois o Manifesto ss vantagens, que o Brazil pos
sue, para consolidar toda a Monarchia Portugueza, se nelle ex
istisse o Chefe da Naçaõ ; e declara S. A. K. , que apoiando a 
independência do Brazil, uaõ tem em vista a separação da Mo
narchia, antes a sua consolidação. 

Esta importante declaração he a única parte do Manifesto, so
bra que pretendemos fazer algumas observaçoens, por que delis 
resulta o maior it-proche aos facciosos das Cortes de Portugal, e 
he ao mesmo tempo a mais completa justificação do procedimeuto 
de S. A. R. 

Sendo o Príncipe Regente o Herdeiro da Coroa do Reyno Uni
do de Portugal Brazil e Algarves, claro está que nsõ havia in
dividuo algum, que mais opposto devesse ser á desmembraçaõ 
da Monarchia do que S. A. R. Os ignorsntes podiam supeitar 
nelle quelquer intenção sinistra, menos esta, que éra diametral
mente opposta a seu dever, seu interesse r sua reputação. Os 
malévolos podtsm assacar-lhe qualquer projecto ambicioso, menos 
este de ddlscersr a Monarchia, que elle éra chamado a governar 
um dia em sus integridade. Mas as Cortes, saltando por rima 
de todos estes absurdos, tingiram crer, que S. R. A. podia favore
cer a scisaõ ou desmembrarão do Bruzil, e mandáraiu-o retirar 
para Portugal, sem proverem a um centro de uuiaòdo Brazil, ao 
que írs impossível que os povoa Dtuzilienses **c accommodaa-
»cm. Ainda mais: se os Cortes de Portugal julgavam útil s 
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seus fins (que naõ podiam ser os que convinham á integridade 
da Monarchia) o mandar retirar a S. R. A. para Portugal, deveri
am para isto ter adoptado os meios efficazes do respeito e da 
attençaõ, que mostrassem ao Herdeiro da Coroa, que elle gozaria 
em Portugal da plenitude de sua dignidade, e de uma aífeiçaõ 
popular, pelo menos igual á que se lhe mostrava no Brazil. Pelo 
contrario, a facçaõ dominante nas Cortes Portuguezas expedio 
suas ordens a este respeito com tanto orgulho, e muitos Deputa
dos se expressaram depois com tal desacato, que S. R. A. devia 
ver claramente, que, se voltasse a Portugal, naõ acharia ali senaõ 
insultos edesprezos, em retribuição do acatamento e amor, que 
lhe tributam os povos do Brazil, a quem está governando. 

Accumnlando as Cortes em Lisboa absurdo sobre absurdo, o-
Iharam para a rebelliaõ do General Avilez, como um acto de pa
triotismo, e deram a entender ao Principe Regente, que delle só 
esperavam e receberiam humiliaçoens. 

A cegueira e espirito de partido pôde fazer com que os Portu
guezes desconheçam similhantes enos, mas as naçoens estrangei
ras, a quem he dirigido e Mauifesto de S.A.R. , naõ podem dei
xar de julgar com imparcialidade, e attribuir a intençoens, que as 
Cortes Portugezas se naõ attrevem a explicar, factos tam inchoe-
tentes,quando se comparam com a instrucçaõ, que devem possuir 
os Deputados do Congresso Portuguez. 

Se os facciosos de Lisboa obram por algum plano premeditado, 
naõ se podem attribuir tam apparentes inconsequencias, senaõ 
ao projecto de unir Portugal com a Hespanha, no que as naçoens 
Europeas nunca consentiriam, em quanto o Brazil junctamente 
com Portugal constituíssem uma única Monarchia. Mas se essas 
saõ suas intençoens (e mal podem as naçoens estrangeiras con-
jecturar outras) entaõ daranados saõ os meios, que se tem para 
isso adoptado, de fomentar a guerra civil uo Brazil, irritando 
aquelles povos com desprezos, e o seu Regente com insultos, en
viando tropas, que naõ saõ capazes, por sua pouquidade, para 
realizar conquistas, mas que saõ bastantes para conservar o 
incêndio da discórdia. 

Considerando pois as naçoens estrangeiras, que o Príncipe Re-
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gente, como Herdeiro da Coroa, devia trabalhar por impedir a 
d< Kineinbraçaò do Brazil, naõ podem deixar de convencer-se á 
vista deste Manifesto, que s culpa da dissençaõ, que actualmente 
existe, só provém dss Cortes, e que ainda qne o Brazil se declare 
Reyno independente, com sua Legislatura separada, somente a 
proterva conducta dos facciosos de Portugal, mas nunca a von
tade de S. A. R. pode ria excitar a completa scisaõ, 

E com tudo, tal vai sendo o comportamento das Cortes em I is-
bos, que mal poderá conseguir-se a unidade da Monarchia, ou 
impedir que o Brazil, declarado independente, cesse também de 
constituir um corpo politico com o Reyno de Portugal. 

As Cortes decretaram, que se o Principe Regente naõ saísse 
do Brazil dentro de um mez, depois de lhe ser intimado o Decre
to para sua regressão a Portugal, incorreria na pena imposta 
pela Constituição; istohe, perderia o direito á Corda. Neste ca
so, como he impossível, que S. A. R. deixe o Brasil n ss se toses 
circumstancias, claro está. qne o Decreto das Cortes involvem s 
desmembrsçsô da Monarchia. 

As naçoens estrangeiras naõ se illudem com os sofismas ou vo-
zerias das Cortes e da populaça de Portugal ; estes factos saõ 
psleutes: e olhando as Potências Europeas para a desmembraçaõ 
do Brasil, como um acto das mesmas Cortes de Portugal, adop-
laraò seu procedimento nessa conformidade; o Brnzil será re
conhecido independente, e quanto á uniaõ de Portugal com Hes-
panha, decidirão as Potências Europeas, segundo as circumstan
cias dirtarem. 

Se t>sa uniaõ se julgar incompatível com o systema Europeo, 
Poitugal sem o Brazil terá, na oídem das .Monaichias Europeas, 
a mesma gradaaçaõ que entre as Repuplicas tem a de S. Maii-
uo ; c os Purtugezes deverão agradecer isso á facçaõ das Cor
tes, que infelizmente rege por agora os destinos daquella paiz. 

VUL. XXIX. N.»74. 4 n 
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Separação de algums Deputados do Brazil das Coites 
de Portugal. 

De p, 530 em diante achará o Leitor os protestos e declaraçoens 
de sette Deputados do Brazil, nas Cortes de Portugal, que re
cusando jurar a Constituição, como prejudicial e indecorosa ao 
Brazil, se retiraram de Lisboa, passandp-se á Inglaterra, indo 
depois para o Rio-de-Janeiro. 

Da exposição, que fazem estes Deputados, e do sêllo, quepu-
zéram á sinceridade de suas declaraçoens, abandonando as Cor
tes, rica manifesta a repugnância, que ha no Brazil, para se su-
geitarem aquelles povos ás pretençoens de superioridade, que 
Portugal deseja firmar sobre o Brazil; principalmente decidindo, 
que a residência d'El Rey seja perpetuamente em Lisboa, e até 
que perca a Coroa, se residir no Brazil, sem permissão das Cor
tes ; declarando alguns Deputados Portuguezes, que se El Rey 
houvesse em tempo algum de residir no Brazil, naõ queriam de 
forma alguma a uniaõ dos dous Reynos. 

O passo, que deram estes Deputados, abandonando as Cortes, 
deve tersummo pezo e influencia no Brazil; esupposto que elles 
assim obrassem, como declaram, por motivos públicos, nem por 
isso deixam as Cortes de Portugal de merecer grande reproche, 
pelo tractamento individual, que esses mesmos Deputados tive
ram em Lisboa. 

Naõ só os Deputados Portuguezes tractavam aos Brazilienses 
com indec.oroso menoscabo, nos debates e disscussoens das Cor
tes, mas sofTriam estas, que fossem interrompidos e insultados, 
pelas vozerias e vituperios dos espectadores nas galerias; proce
dimento indigno e intolerável, em qualquer assemblea deliberan-
te ; e que naõ podia deixar de magoar profundamente a sensibi
lidade dos Brazilienses ; e requeria em seus Deputados naõ pe
quena firmeza, e consideração por seus deveres, para se sugei-
taretm pelo bem publico a tam penosa e humilhante tarefa. 

E agora í se nas Cortes houvesse algum desejo de conciliar o 
Brazil, seria possivel que se buscassem estes meios de allienar 
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s affeiçsô dos seus Deputados nas Cortes ? F.-les indivíduos 
se naõ podiam deixar de suppôr com mais ou menos influencia 
eutre os povos que os elegeram, >• assim s desejar-se uma concili
ação com o Brazil,éra um passo mui obvio raptar a benevolência 
deste». Deputados ; mas pelo coulrario uaõ se fez mais do que 
irritai). .. 

As ameaças de assassinios, cartas anouym&s, e a conspira
ção mesmo contra a vida de alguns, de que houve denuncia, p"-
deila talvez nttribuir-se unicamente ao character du Naçaõ, aoude 
o assassiniu, e os ataques atraiçoados saõ tam communs ; mas 
estes sttentados, dirigidos contra as pessoas dos Deputados do 
Brasil, provam que os faciosos de Portugal tem conseguido ge
neralizar no povo sentimentos aversos so Brazil, so ponto de pen
sai em assassinar os legítimos defensores daquelle paiz nas Cur
tes. Aléia de que, um desses Deputados, Andrada, attribue 
claramente esses projectos malvados a pessoas influentes, que 
machlnam em associaçoens secretas. 

De mais, seudo a inviolabilidade doa Deputados das Cortes, e 
sua segurança pessoal, matéria da mais essencial importância ; 
porque sem esta circumstancia naõ poderiam os Representantes 
dos Povoa deliberar com a franqueza necessária; nem as Cortes, 
nem o Governo deram passo algum para averiguar d'onde proce
diam os continuados insultos das galerias, as cartas anonytnas, 
ou as ameaças de assassinios. E tanto basta para dar a conhe
cer, que, se isto naõ provinha dos mesmos homens influentes nss 
Cortes e no Governo, pelo menos havia a sus roniveoris, e cri-
minnss srquiescencia. 

Mas quauto a estes meior, por que os facciosos de Lisboa se 
propunham obter os seus fins, nada ha mais desarrazoado. Nin
guém se pôde livrar das rilsdas de um assassino, e numa naçaõ, 
qne até disso de gloria, naõ faltariam desesperados, que por 
módico salário executassem lats projectos. Mss os insultos, a 
morte mesma de um ou outro indivíduo, só causaria maior irri
tação no Brazil, a retorsaõ de»ia esperar-se, e o ódio tornar-se-
hia irrecoiirilia-/'-). Os aaccekkt-a do Brazil uaõ dependem da 
*ida de um ou outro individuo, tem causas gt raea, que abrangem 
grande totalidade da uaçsõ, e um Deputado morto seria subali-
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tuido pôr outro de igual tenacidade de character, e de mais a 
mais estimulado pela injuria feita a seu predecessor. 

Nenhum deputado, ou outro homem de consideração no Brazil 
existe de tanta influencia, que de sua vida dependa a sorte da
quelle paiz ; e quando o houvera, o cessar elle de viver naõ 
destruía as causas geraes, que produziram a presente revolução, 
e por isso ella sempre iria a diante. A morte de César naõ ser
vio para restaurar a Republica de Roma; porque causas geraes 
tinham feito aos Romanos incapazes de terem um Governo Re
publicano; e os assassinos de tantos outros Imperadores naõ 
causaram outro effeito, senaõ o sueceder áo morto novo Impera
dor, quasi sempre de peior character que o precedente. 

Em conclusão, o tractamento, que os Deputados do Brazil 
receberam em Lisboa, quando naõ houvessem outras tantas 
causas, éra por si só bastante para decidir o Brazil a nunca 
mais mandar seus Deputados a Lisboa, levassem as cousas o 
caminho que levassem ; porque nem os povos quereriam ja mais 
nomear Representantes seus, para os verem tractados com tanto 
desprezo, nem haveria quem quizesse tomar sobre si o encargo 
de tal Representação, quando delia, em vez de honra, só resul-
tava ignomínia. 

Constituição do Brazil. 

Achando-se convocada a Assemblea Constituinte do Brazil, e 
devendo entrar brevemente nas suas funcçoens; convém que 
os membros eleitos olhem para os erros das Cortes de Portugal, 
a fim de evitarem cair nos mesmos escolhos. 

A designação de Assemblea Constituinte está por si mesma 
indicando, que o principal e quasi único trabalho daquella re
união, he formar a Constituição do Estado, e naõ attender a 
outra alguma cousa, em quanto esta obra naõ estiver concluída. 
Naô queremos com tudo dizer, que naõ haja algum caso mui ex
traordinário, em que estes representantes do povo se devam in-
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gerir, alem da factura da Constituição: mas esse caso será 

rsrissimo. 

As Cortes de Portugal, convocadas também para orgsnizsr a 

Constituição da Monarchia, começaram por intrometter-se em 

todos os ramos de administração, descendo até a inquirir, se um 

porteiro ds Secretaria de Estado fora justa ou injustamente de

mit ido de seu lugar. 

Em quanto a Constituição naõ designava quaes eram os po

deres, que pertenciam ás Cortes, tudo quando ellas determina

vam, nsõ te fundando em ley alguma existente, naõ podia ser 

ostra cousa mais do que actos de arbitrariedade. Porém dei

xando ainda de parte esta questão de direito, para considerar 

somente a de utilidade, he claro, que as Cortes de Lisboa, avo-

rando a si, como fizeram, tanta variedade, e tam grande multi

plicidade de negócios, empataram a maior parte delles,por falta 

de tempo para os examinar, e deroorátam por tal modo a Con

stituição, que durou por dezoito mezes a sua redacçaõ. 

No Brazil, aonde a machina do Governo estava por tal modo 

desarranjada, que naõ só se precisam melhoramento-, mas até 

que se refunda tudo de novo; a Assemblea Constituinte naõ KC 

podei ia metter em qualquer negocio ou ramo -articular da Ad

ministração, sem se achar confundida e atropelada por embara

ços. Reformas de tal magnitude naõ se fazem em um só dia ; 

o primeiro passo he a Constituição ; depois delia feita e posta 

em vigor, oParlamento Braziliense irá accommotlaudo a Adminis

tração cm todos os si os ramos, e uns a poz os outros, as regras 

normnes, que a Constituição estabelecer. As reformas saõ tan

to mais duradouras, quanto saõ mais leutas, meditadas, e funda

das mais na experiência do que na Üieoria. 

As medidas de defeza, que pedem pressa, a cohmnça dos 

impostos, a administração da just iça, devem progredir <Wbaixo 

do cuidado do Executivo, por agora, em quanto naõ ha Con

st i tuição; porque por isso mesmo que to<la a marhioa politica 

está pòdrr e desconcertada, li> preciso naõ lhe tocar, em quanto 

o plano de concerto naõ estiver arranjado, aliás cairá a pedaços, 

antes que tklrja picparada a oulia maclnoa, que a deve sui...ii-
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tuir. A Assemblea Constituinte do Brazil, pois, deve cuida
dosamente evitar naõ se metter a governar tudo, para que naõ 
succeda deixar tudo por fazer, ou fazer mal por apressada, 
aquillo mesmo que fizer. 

Quanto á Constituição, dêmos ja um esboço delia, como 
opinião individual, e nisto cada uni dirá o que entender; mas 
devemos ainda fazer alguma observação, sobre a principal fei
ção da forma de Governo, porque nos decidimos, que he a Mo-
narchica. 

Naõ entraremos na questão de direito, bastando para o nosso 
fim considerar o ponto de expediente e utilidade da Naçaõ. O 
Governo he actualmente monarchico e a monarchia hereditária, 
e acha-se no Brazil o Herdeiro da Coroa do actual Monarcha ; 
logo o Brazil naõ podia escolher outra forma de Governo, sem 
se expor a concussoens violentas, tanto externas como inter
nas. 

O actual Principe Regente, Herdeiro da Coroa, tem, pelo 
seu excellente comportamento na crise actual, ganhado a affeiçaõ 
illimitada dos povos ; estes fôram creados e educados debaixo 
da forma de Governo, Monarchico ; e portanto a tentativa, para 
admittir outro qualquer Governo, acharia uma resistência inven
cível, do que viria por fim a resultar um Despotismo formal, 
que se introduziria facilmente, com a capa de supitar rebel-
lioens. 

Assentado, pois, que a forma de Governo, que mais convém 
ao Brazil, he a Monarchica, devem todas as mais instituiçoens 
tender para o firme estabelicimento da Monarchia ; porque seria 
um absurdo escolher uma forma de Governo, e deixar no Estado 
os elementos que servem a destruilla. Limitar a Monarchia he 
um dos meios de a preservar, mas deixalla sem apoio he seguro 
caminho de a ver derribada, e ter a porta aberta para novas con-
vulsoens. 

Foi com estas vistas, que recomendamos a Segunda Câmara, 
ou Senado, que servindo de corpo intermediário entre o Monar
cha e os Representantes immediatos do Povo, mantenha o justo 
equilíbrio entre as pretensoens de um e outros, evitando a acce-
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leraçaô na factura das leys, e o demasiado desejo de inovação, 
qne sempre existe mais ou menos nas assembléas populares ; e 
contendo os abusos do Executivo, pelo respeito, que lhe deve in
spirar uma corporação coro attribuiçoens mais duradouras e per
manentes do que a mera cooperação legislativa. 

Na Republica dos Estados Unidos da America, se acha ser o 
Seuado uma instituição da mais alta importância; eas funcçoens, 
que exerce ali saõ análogas ás que apontamos oo nosso esboço 
de Constituição, mas com differenças, que julgamos esseocises, 
para adaptar este Senado a uma Monarchia. 

A maior e mais transcendente utilidade practica de um tal Se
nado, nu Governo Monnrchio, consiste em conciliar a authoridade 
do Monarcha <ura a dos Kepreaentsntes do Povo. Sem este Se-
nsdo, qusndo haja choque» de interesses ou de pretençoenj entre o 
Monarcha e o* Representantes, e a disputa se leve a extremidades, 
ou urn ou outros decairão do poder, e ficará destruída a forma de 
Governo. Havendo o Senado, he sempre necessário, para a 
minada forma de Governo, que dous dos três poderes se liguem 
contra o terceiro, uniaõ diliicil, em corpos de interesses distinc-
los, e até em certo modo opposlos ; como se experimenta uns 
Estados (nulos; aonde, por isso que os Senadores saõ escolhidos 
de certa classu de pioprietarios para servirem por mais tempo 
que os Representantes, adquire a corporação o i t o character 
de amstocracia, sempre ciosa do poder do Monarcha, e sempre 
inimiga das precipitadas innovaçoens do povo. 

Outro ponto, sobre que desejamos trazer a attençaõ dos Bra
zilienses, he a oiganizaçnõ da sua magistratura, para a adminis
tração da justiça. No esboço, que demos, pomos aos magistra
do» independentes do Monsrcha e dos povos ; porque destes só 
vem s primeira encolha dos iudividuo* para a magialratuia, 
sua coutiuusçsó depende de seu bom comportamento, e sua pro
moção meramente ds antigüidade, 

Ainda assim evitamos o erro em que caio s Constituição de 
Hespanha ; fazendo a corporação dos Magistrados dependente só 
de si mesma, o que virás ser um verdadeiro staius in siatu. Ao 
Brazil propomos eii to modo de iccursos, que acabam tio Senado, 
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e fazendo assim a mesma corporação dos Magiatrados subor

dinada, naõ fica com tudo sugeita á arbitrariedade do Execu

tivo. 

O resto de nosso esboço, no qne pertence a particularidades, 
pôde admittir infinitas modificacoens ; mas he essencial, que se 
considere o nexo, que propuzemos entre os differentes ramos de 
administração publica, de eleiçoens, e de justiça, para que se 
naõ altere alguma parte, que, parecendo de pouca conseqüência, 
possa com tudo destruir a unidade do systema. 

Isto, que aqui recommendamos, lie applicavel a qualquer 
Constituição que se adopte; porque do nexo, que se der ás at
tribuiçoens das diversas authoridades, dependerá sempre a maior 
ou menor permanência do systema de Governo ; salvo se os cus
tumes se deixarem perverter ao ponto, que só o Despotismo 
possa conter a Naçaõ; porque em tal caso ? quid leges?—vanee 
proficinnt ! 

Estado Politico do Brazil. 

Ha um anno, que o Brazil se achava unido com Portugal, e 
a pezar dos symptomas bem claros, que ja entaõ appareciam 
nas Cortes Lisboa, éra tal a affeiçaõ ao systhema constitucional 
promulgado, e tam grande o desejo de ver continuada a uniaõ do 
Brazil com Portugal, que a tudo quanto faziam as Cortes davam 
os Brazilienses a interpretação mais favorável; nós recommen-
davamos no Correio Braziliense, com as forças de que éramos 
capazes, essa suspirada uniaõ, retumbava o écho das nossas vo
zes no Brazil, e copiavam-se do nosso Periódico, longos extiac-
tos em todas as gazetas do Brazil. 

As Cortes, porém, declararam pouco depois os planos de ercravi-
zaçaõ, que meditavam em occulto, abriram os Brazilienses os 
olhos, nós formos obrigados também a expor o engano, em que a 
hypocrisia nos envolvia, resoou o mesmo grito de uma extremi
dade a outra do Brazil, e as nossas expressoens, publicadas em 
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Londres, se acharam exactamente conformes com as queixas, 

queso mesmo tempo appareciam em todas as partes do Brazil, 

sonde a imprensa podia propaliállas. <* D'onde provem simi

lhante coincidência, entre nós e os escriptos do Brazil ? A gran

de distancia, e a identidade do tempo, demonstram claramente, 

que naõ podia harer concerto e dahi se manifesta, que o proce

dimento das Cóitc.i, a rei.peito do Brazil, ferio do mesmo modo a 

todos os Biaziliensrs, que tinham a peito o bem da sua pátria 

porque he impossível qüe todoa se enganassem ao mesmo tempo, 

fundando os seus raciocionios, sem poder haver conbinaçaõ de 

uns com outros, nos mesmos actos da orgulhossa facçaõ, que 

domina em Portugal. 

Essa facçaõ irritada por ver desrurberlas suas tramas, recor-

reo aos ameaços, e dahi mostrou, com as expediçoens de tropas 

ao Brazil, que intentava impor pela força o jugo, que ja naô éra 

possivel introduzir pela intriga. O Brazil pegou lambem em 

armas para se defender; expulsou os invasores, t desde o Rio-

da-Prata até o Ceará tudo se acha da mesma opinião : o Mara

nhão e Para saõ os duas únicas províncias do Brazil, aonde domina 

ainda a facçaõ Portugueza ; e na cidade da Bahiu se acha ainda 

a guarniçaõ de tropas de Portugal. 

As gazetas do Rio-de-.laneiro de Agosto e Septembro passado, 

vem cheias de officios de parabéns, de agredecimenlos, e de tes

temunhos de adhesaõ S. A. R. o Principe Regente, de todas as 

cidades, villas, aldeas e freguezias da» Províncias de Beira mar, 

e das do interior, Minas, Goyazez c Malto-Crosso. Sú faltam, 

como dissemos. Maranhão e Pará. 

Ao meuno tempo, que se blazonava nas Coites de Lisboa da 

adhesaõ, com que contavam, da juncta das Alagoas, chegaram 

dali os Portuguezes authores desses falsificados officios ás Cor

te», o mesmo Presidente dessa Juncta, um dos Porluguere expul

sos, foi o portador do nfficio, em que o povo das Alagoas decla-

rs»a i« Cortes de Portugal, que estavam decididas a obedecer 

ao (íoverno de S. A. R. u Principe Regente. 

No dia 7 de Oalubru souberam as Coites tis decisaõ de Per-

V o r . X X I X . No. 171 <i -
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nambuco; que resolvera seguir e obedecer ao Governo do Prin
cipe Regente, e foi portador desta noticia o ex-Governador das 
armas daquelle Provincia; mas nem assim cessaram oshypocritas 
de dizer em Lisboa, que a maioridade dos povos do Brazil esta
va contente com a sua sugeiçaõ a Portugal; eque a vontade de 
todas as provincias do Brazil, excepto duas (que bem depressa 
veremos em outra postura) naõ éra senaõ mera ficçaô de meia 
dúzia de facciosos. 

Esta decidida e connexa opposiçaõ do Brazil, á despejada ar
bitrariedade das Cortes e aos projectos de recolonizaçaõ da fac
çaõ dominante em Lsiboa, está tam longe de ser mera commoçaõ 
de alguns indivíduos, que be a expressão geral de todos os 
povos, declarada pelos orgaõs mais legaes, que aquelle paiz co
nhece, pois se acham esses votos expressos, nos differentes of
ficios dirigidos ao Principe Regente, pelas Carmaras, pelos Go
verno provisionaes, que as circumstancias tam permittido ao povo 
organizar nas provincias, e em fim por muitos indivíduos, que fi
guram por suas propriedades ou graduação, nas diversaas terras 
em que residem. 

Em fim a totalidade dessas provincias naõ obra acéphala, re
conhece um centro de poder a que deseja obedecer, e esse cen
tro naõ he nada menos do que um Principe, o qual he ao mesmo 
tempo o Herdeiro da Coroa da Monarchia Portugueza. 

I Que conceito, pois, podemos fazer da facçaõ dominante em 
Lisboa, quando chama a tudo isto obra de meia dúzia de desor-
ganizadores no Brazil, e procede em tudo essa facçaõ Portugueza, 
como se com effeito fosse verdade, que a combinação de todas 
as provincias do Brazil, com o Principe Herdeiro á sua testa, 
fosse mera commoçaõ de meia dúzia de facciosos, que se accom-
modam impondo-se-lhes a pena de rebeldes? 

A denominação de maníacos seria a única, que deveríamos ap-
plicar a taes homens, se naõ os víssemos obrar systematicamente, 
se naõ tivéssemos tanta razaõ para suspeitar, que essas medi

das, na appareneia contradictorias e absurdas, tem um fim occul-
to, que he entregar Portugal, para ser uma provincia de Hespa
nha. E aos Portuguezes, que se escandalizarem dessas nossas 



Miscellanea. , ~ | 

sa I" it.is, só diieuios, que Portugueze-ja uma vez venderam a 
sua pátria a Castella ; e, diz o rifaò, cestciro que faz um cesto, 
pôde fazer um cento: ao que responde outro—se lhe derem com 
que, e tempo. 

Mas o Brazil, assim unido, impellido pelas Cortes a organizar 
a sua Legislatura separada, e aguilhoado por tantas provocaço-
<ns, mostra ainda a moderação inaudita, de querer continuar a 
sua uniaõ com Portugal, ainda lhe chama irmaõ ; e, como se de
monstra do Manifesto de S. A. R. o Principe Regente, só tende 
a organizar sua Constituição separada, para o que, pela confis
são dos mais exaltados membros das Cortes de Lisboa, tem os 
mesmos direitos, que Portugal ; o qual, com tudo isso, se naõ 
contenta com menos do que ver o Brazil reduzido de novo ao es
tado de colônia sua. 

isto le impossível, está decretado, que naõ, e que o Brazil 
será, reino he ja de facto, independente; e se he do interesse 
•lo.s facciosos de Lisboa continuar nas suas pretençoens, a scisaõ 
formal e absoluta, será o fim dessa desigual contenda. 

Entre os novos Estados, que se tem erigido na America Me
redional, o Brazil he o mais poderoso, e o que promette ter em 
mais breve tempo um Governo solido e permanente. Portanto 
na grande liga Amtricaua, que se vai a estabelecer, o Brazil 
deve ler a maior preponderância ; e daquella parte do Atlântico 
existem todas as suas relaçoens políticas; demaneiia que as 
combinaçoens da Europa lhe ficam sendo objecto secundário. 
Ao mesmo tempo, o acanhado Portugal será obngado a ter uma 
existência precária, tal qual as Potências Europeas julgarem 
conveniente aos airanjamentos e inlresses dos diversos Estados 
Europeos ; ht-tn que o pobre Portugal seja se quer ouvido. 

O Brazil, cheio de todas as producçoens necessárias á vida, 
tem sobejos gêneros, de que naõ piecisa, para trocar pelos ar
tigos de luxo, que as naçoens iiianufactoras lhes loinecerem, re-
cebendo-os daquella», que os venderem a melhor mercado. Que 
diflerenle naõ hc a posição de Poitugal, que até nem tem paõ 
para comer! 

Até as ultimas noticias, que lectbtmoo do Brazil, proec. 
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diam as eleiçoens para os Deputados da Assemblea Constituinte, 
com geral satisfacçaõ dos povos, e nada parecia entorpecer a 
marcha da regeneração politica daquelle paiz. 

Relaçoens do Brazil com Portugal. 

Segundo os manifestos, decretos e ordens de S. A. R. o Prin
cipe Regente, conservam-se ainda inalteráveis as relaçoens com
merciaes, entre o Brazil e Portugal ; quanto ás relaçoens políti
cas, os dous reynos acham-se unidos, em tanto quanto reconhe
cem o mesmo Rey e a Coroa descendente, como hereditária, na 
Dynastia da Casa de Bragança. 

Os Portugezes naõ querem que exista nem ainda este mesmo 
nexo politico; porque, havendo as Cortes de Lisboa decretado, 
que o Principe Regente saísse do Brazil, e voltasse a Lisboa, 
dentro de um mez, depois de lhe ser intimado o decreto; e isto 
sob a pena de perder o direito á successaõ na Coroa, parece cla
ro, que o nexo único, que por ora existe, que he a obediência 
ao mesmo Monarcha, vai a ser dissolvido, por aquelle decreto 
das Cortes. 

Com effeito, sendo um dos artigos fundamentaes das Bazes da 
Constituição, que se juraram em Portugal e adoptáram no Brazil, 
que a Coroa fosse hereditária na Dynastia da Casa de Bragança, 
desherdando agora as Cortes o Principe Herdeiro, que governa na 
Brazil como Regeute.só por esse facto de elle governar o Brazil, 
naõ he possível, que os Brazilienses se sugeitem a tal Decreto, e 
antes resolverão romper todas as relaçoens políticas entre elles 
e Portugal, do que abandonarem um Principe, que os naõ aban
donou a elles, na hora do perigo, e cujo crime só consiste em se
guir a vontade daquelles povos. 

O haver uma Legislatura separada no Brazil, naõ implica com 
a unidade da Monarchia, governada toda ella pelo mesmo Mo" 
nareha; porque assim subsistio por muitos annos a Escócia com 
a Inglaterra, depois a Irlanda; e em tempos mais antigos a Áustria 
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os Paízos Baixos e a Hespanha. Naõ he muito pois que o mes
mo agora se fizesse com o Brazil e Portugal. 

E com tudo, se a facçaõ de Portugal declara, que só pode 
haver uniaõ politica com o Brazil, ficando este sugeito como co
lônia dos Portugezes, forçoso he que o Brazil obre só por si, 
que rompa todos os vinculos políticos, e que se dispa da idea de 
relaçoens intimas políticas com Portugal, naõ se podendo veri
ficar a única hypothese, porque os faciosos de Portugal querem 
essa uniaõ. 

Coutendcm os Portuguezes detsa facçaõ, que nada perdem com 
a separação total do Brazil; seja assim, mas nesse caso uaõ ha 
razaõ para que o Brazil pense em fazer o menor sacrifício a fa
vor de uma uniaõ com Portugal, quando esses Portuguezes a sup
poem inútil. 

Mas faltando agora com o Brazil, devemos dizer, que as 
cousas nos parecem muito ao contrario. Se continuar a subsistir 
uma intima uniaõ politica entre Portugal e o Brazil, este, além 
de ter de cuidar em seus interesses com us outras Potências, se 
vciá obrigado a ter muitas conteinplaçoens com os urranjamentos 
políticos da Europa, unicamente pela consideração de que Por
tugal he parte de sua Monarchia. Ora istohe cm pura perda do 
Brazil; porque, naõ se pôde considerar hypothese alguma, em 
que aimilhantea sacrifícios possam ser úteis aos Brazilienses. 

Desejavam, e desejam ainda, os Brazilienses a sua uniaõ po
lítica com Portugal, mais por sentimentos de affeiçaõ, por effei
to do habito, do que por cálculos de politica; porque se estes 
fossem consultados, ninguém pensaria em tal uniaõ política ; 
mas as naçoens, assim como os iudviduos, resolvem-se muitas 
vezes por estas parcialidades da amizade ; ainda que, infeliz
mente, no nosso caso, Portugal uaõ dá ao Brazil o menor louvor 
por estas marcai, de afleiçaõ, que saõ nisto tam manifestas. 

A conseqüência, pois, mui deplorável para Portugal, deve 
ser o rompimento total dessas relaçoens, que será inevitável, 
mais dia menos dia, ae a facçaõ Portugueza naô desandar o ca
minho perdido, que até aqui tem trilhado, e se o naô fizer, se
guramente naõhe o Brazil quem perde. 
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Escravatura no Brazil. 

Naõ podemos deixar de louvar todos os procedimentos, que 
tem havido no Brazil; porque todos elles se tem achado na mais 

admirável coincidência, com as ideas, que temos annunciado, naõ 
sabendo ainda dos planos que no Brazil intentavam seguir. 

Ha, porém, um ponto, sobre que mais de uma vez temos fal-
lado, em nosso Periódico, dando nisso nossa decidida opinião ; 
e a respeito do qual observamos, que todos os escriptores do 
Brazil guardam ainda silencio ; e he este ponto, a gradual e 
prudente extincçaõ da escravatura. 

He idea contradictoria querer uma naçaõ ser livre, e se o con
segue ser, blazonar em toda a parte, e em todos os tempos de 
sua liberdade, e manter dentro em si a escravatura, isto he, o 
idêntico custume opposto á liberdade. 

Seria a desesperada medida de um louco, destruir de uma 
vez a escravatura, quando ella, além de constituir parte da pro
priedade do paiz, está também ligada ao actual systema da soci
edade, tal qual se acha constituída. Mas, se a sua abolição re
pentina seria um absurdo rematado, a sua perpetuação n'um 
systema de liberdade constitucional he uma contradicçaõ de tal 
importância, que uma cousa ou outra devem acabar. Os Brazili
enses, portanto, devem escolher entre estas duas alternativas; ou 
elles nunca haõ de ser um povo livre, ou haõ de resolver-se a 
naõ ter com sigo a escravatura. 

Argumentar-nos-haõ, que os escravos saõ necessários, para a 
cultura dos campos, e para lavrar as Minas; e que, sem escra
vos, esses ramos essenciaes da industria do paiz desappareceraõ, 
e com elles a riqueza do Brazil. 

Negamos redondamente, e o provaremos quando for convenien
te, que o Brazil deixe de ser igualmente rico, quando naõ tiver 
escravatura, mas raciocinando mesmo nesta hypottesse, que naõ 
admittimos ; perguntamos £ que preferem os Brazilienses, ser 
pobres, mas serem homens livres, com um Governo Conslituci-
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onal; ou serem ricos, e submissos a governos arbitrários, sem 

outra constituição política,que a que Ibespreserever o Despo

tismo? 

Da continuação da escravatura no Brazil deve sempre resultar 

uma educação, que fará os homens menos virtuosos, e mais sus

ceptíveis a submetterem-se ao governo arbitrário de seus superi

ores; e nem se argumentará, para alegar como regra geral, a ener

gia e sentimentos nobres, que nesta crise tem mostrado os Bra

zilienses; porque nas commoçoens políticas desenvolvem-se ex

traordinariamente os talentos e as virtudes cívicas; mas nós 

falíamos do estado ordinário das cousas, da constituição per

manente, que deve reger os povos. 

Psra tractar cnm alguma profundeza esta questão, seria pre

ciso entrarem miudezas, que na verdade aflli^ir.am o nosso pen

samento, r o de todos os Brazilienses amantes de sua pátria, escr>-

lliernos pois o methodo de fa/.er algumas perguntas, «• deixamos 

aos Brazilienses honrados, patriotas, e pensadores, responder a 

essas perguntas, segundo suas consciências, e tirar de suas mes

ma.- respostas as conseqüências. 

i Na nossa educação, durante a infância, cem quem vivemos 

nós mais, e de quem tiramos a maior parte das ideas e dos cos

tumes, dos pays ou das mffys '. 

i Com quem associam as mulheres no Brazil, sntes de casar, 

t de quem tiram suas ideas da vida domestica 1 

l Quaes saõ as virtudes das criadas, com quem essas senhoras 

solteiras devem pci necessidade viver na mais intima sociedade ? 

t Se essas criadas, e diárias companheiras das senhora.- soltei-

u s aaò escravas, t «jue virtudes lhe* podtmo.- suppôr? 

E se as naô suppozcriuos virtuosas, j que sentimentos púVicin 

ellss inspirar em suas senhoras solteiras, que tendam a fszêllas 

boas m l y s de família ? 

f Se ti 111 comparação os motivos que ha era uma criada livre 

para sei honrada, com os de uma crisda escrava, para st r de

pravada, quando conhece, que de sua rittude nenhuma vantagem 

lhe pôde resultar ( e alguma ganhará com sua tlepnuaçaô) ao 

mesmo (empo que a criada livre leiudiante dos olho» a t-)» rança 
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que por sua virtude somente poderá fazer tal casamento, que 

venha a figurar um dia no mundo tanto ou mais como sua 

senhora ? 
Os sentimentos dos Brazilienses saõ tam elevados, que naS 

suppómos, que suas almas nobres se abatam a preferir fts lucros, 
que lhe podem provir da continuação da escravatura, com o de-
saí da falta de educação virtuosa em suas familias ; e desprezem 
o possuir essa educçaõ virtuosa, que os faça dignos de serem 
homens livres. Se o contrario se observar na practica, naõ será 
isso senaõ o resultado de naõ haverem pensado na matéria, com 
a madureza, que ella requer; e por isso he que desejamos, que 
os escriptores do Brazil chamem paia este ponto o bom senso do 
povo, fa2?udo-o reflectir na impossibilidade de ser livre, naõ 
tendo nma educação virtuosa ; e na incompatibilidade que ha 
em ter uma educação virtuosa, quando a mocidade se acha cer
cada dos vicios inherentes aos escravos com quem vivem. 

Naõ queremos generalizar esta idea ao ponto de dizer, que 
por isso que as criadas em uma familia saõ viciosas, as senhoras 
meninas dessa mesma familia o devam ser também; mas dize
mos, que as ideas vis, que por força devem entreter as escravas 
haõ de contaminar o espirito (quando naõ derranquem o corpo) 
das senhoras meninas, com quem vivem.—i E que maior mal se 
pôde conceber em uma naçaõ, que deseja ser livre e virtuosa 1 

A maior parte de nossos sentimentos e de nossas acçoens de
pende dos accidentes de nossa educação ; e um homem educado 
com escravos, naõ pode deixar de olhar para o despotismo, 
como uma ordem de cousas natural. Ulteriores occurrencias na 
vida, que saõ (como diz Helvécio) ainda traços na educação do 
homem, podem fazer mudar em alguns indivíduos essa errada 
preocupação ; mas a maioridade dos homens, que saõ educados 
com escravos, deve ser inclinada á escravidão, e quem se habi
tua a olhar para o seu inferior como escravo, accustutna-se tam
bém a ter um superior, que o tracte como escravo. 

Repetindo, pois, o que dissemos a cima, que este mal, no 
Brazil, só se deve remediar gradualmente e com muita prudên
cia, declaramos ao mes JIO tempo, que os Braziliense devem esro-
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lie r, entre terem Constituição politica, duradoura, sem escra
vatura ; ou conservar seus e-navos, e as suppostas riquezas, 
que delle*» lhes provém, sendo a nua pátria sugeita ao Despotis
mo. 

NJÕ achamos meio terni nesta alternativa, e por isso nos ad
ornamos, que depois que a imprensa he liviu uo Bra/il naõ U> 
Unha havido quem examine esta questão, illuminaiido o pu
blico, e l.i/'.-ndo cntiar os povos no conhecimento dos iuteri ss' s. 
que tam importante maternia envolve. Agora he o Umpo de 
começar. 

Mas tractamos só do começo, e mesmo para isso chamamos 
em auxilio da boa razaõ a penna dos teiiplorcs no Brazil; por
que, naõ basta que o Governo obre segundo o que be conforme 
aos interesses da naçaõ, hea demais necessário, que o povo es
teja persuadido, que isso assim he realmente ; para isto he que 
se requerem os serviços daquelles homens, que se acham em 
situação de dirigir a opinião publica ; e os que nisso se empre
garem faraõ assim um relevante e essencial serviço a sua Pa-
ti ia. 

Em fim, reincttemos o Leitor ao que ja sobre ito escrevemos, 
no anuo d« 1810, no volvume XV, deste Periódico, p. 735 e 
seguintes. 

Negócios de Portugal. 

Im tal o eiilhusiasmo com que recebemos a revolução de Porta-
gsl, por trazer com sigo o estabelicimento de um systema con
stitucional, que vcrdudeiraiiicnte nus achamos açúia envergo
nhados de ver,que só achamos de que dizer mal, eso lemos erros 
e maldade» que referir, dos perversos, tm cujas maõs s sorte 
quir que caíssem os negócios daquelle K< >no ; com todo s cul
pa naõ he do systema, e menos be nossa ; porque tudo se deve 

Vai.. XXIX. N.* 174. 4 D 
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attribuir ás pessoas, que governam ou tem influencia nos desti

nos da naçaõ. 

As Cortes Extraordinárias determinaram o encerramento de 
suas sessoens, aos 4 de Novembro, e annunciaram isto a El Rey 
por uma Deputaçaõ, que foi ter com Sua Majestade aos 27 de 
Outubro; publicando-se tanto a falia do Presidente da Deputa
çaõ, como a resposta d'El Rey nas gazetas de Lisboa, o que po
rém naõ julgamos necessário copiar. 

Se a felicidade de uma naçaõ consistisse nas asseveraçoens 
dos que a governam, inui feliz devia achar-se Portugal; porque 
o partido dominante apregoa por toda a parte com cem trombe-
tas, as bençaõs do systema constitucional. Mas nós, que deve
mos examinar as cousas um pouco mais miudamente do que o 
faz a populaça, temos infelizmente razaõ para olhar essas cousas 
por outra face. 

Os nossos Leitores teraõ observado, que sempre que notamos 
os extravios dos presentes Governantes de Portugal, excluímos 
as noticias, que individualmente recebemos, (na verdade nos naõ 
dariam escassa matéria) e limitamo-nos somente, ou a expor 
factos, que saõ referidos nas Crótes, que constituem documentos 
officiaes, ou os copiamos de papeis impressos mesmo em Por
tugal. 

O motivo de assim obrarmos he, que, como o indigno tracta
mento, que os actuaes governantes de Portugal tem feito ao Bra
zil, ha irritado por extremo nosso patriotismo, desejamos sem
pre deixar de fora o que individualmente sabemos, para que naõ 
succeda, que a parcialidade, que em nós existe, possa de al
gum modo desencaminhar nossos Leitores; ao mesmo tempo, 
que até a nossa delicadeza fica intacta, quando só referimos 
aquillo, que se publica mesmo em Portugal. Continuaremos 
ainda, pela mesma razaõ a seguir a mesma linha de conducta. 
O Astro da Luzitanta he um Periódico, que se naõ pôde aceu

sar de uma fúria canina contra Portugal, como elle diz que ex
iste no Redactor do Correio Braziliense; porque o seu Redactor 
he Portuguez; delle copiaremos pois alguns factos, que mos-
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Iram como os Regeoersdores de Portugal vam conduzindo os ne
gócios da Naçaõ. 

fazendo o Astro algumas observaçoens, sobre a moçaõ de B. 
Carneiro nas Cortes, para que no Bispo de Coimbra se naõaccu-
mulasse o lugar de Iteytor da Universidade ; diz, que, quando o 
Governo, por ordem das Cortes, eotendeo na reforma dos differen-
les officios accumulados em uma só pessoa, achou um individuo 
rom dous officios, um de 8U.O00 reis,outro de 300.000 reis; tirou-
lhe este, e deixou-o cora o menor , quando a justiça pedia o in
verso. O escrivão Dionisio tinha cinco officios, o Desembargador 
Salter muitus mais; com nenhum destes se bulio. E a indicação 
dr Borges Carneiro diz o Astro, fallou só no Bispo de Coimbra, e 
deixou todos os mais uo escuro. 

Deliberando porém o mesmo Borges Carneiro sobre o novo 
processo do Chefe de Divisão Francisco Maximiliano, e quei
xando-se da ma administração de Justiça, que ainda ha em Por
tugal, Borges Carneiro explicou-se assim:— 

"Nsô fallo de pequenas injustiças, que sempre haverá entre os 
homens, mas de se estarem ainda fazendo nos tribunaes de Lis
boa, indutivamente a Supplicaçaõ, cousas descaradas, e des
pejadas, naõ obstante tantas indicaçoens, procedimentos das 
Cortes, e do Governo, Periódicos, &c. Em se traclaudo de pes-
soss, que figuram por sua riqueza ou condição, naõ duvidam 
negar processo executivo a uma letra, cuja assignatura o devedor 
reconhecera ; illudir por mais de 20 annus as acçoens do credor 
ainda quando este tem ja por si as ordens das Córtts; julgar 
que be caso eivei uma devassa sobre peculato e extravios horro
rosos, e patentear uma devassa, sobre que naõ haja prouncia, 
psra obrigar ou naõ obrigar, nem suspenaô do accusado : espa
çar por mais de anno o processo de horríveis assassinos (alguns 
apanhados com faca ensangüentada) perpetrados oo centro des
ta cidade, cujos pioeessos a ley manda terminar uo prazo de seis 
mezes : embaraçar a venda dos geueros de uma corveta aprezada 
atr sr perderem, e envolver iMe processo summarissimo em eter
nas delonga*, com depeza de '2 ou 3 coutos de reis por mez, e a 
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inutilizaçaô das guarniçoens, &c. Taes procedimentos saõ o 
paõ quotidiano destes tribunaes " 
Se estes procedimentos arbitrários procedessem deste ou daquel

le individuo, haveria esperanças de remédio ;mas he o mesmo 
Ministério, o orgaõ da facçaõ dominante, quem dá o exemplo 
da arbitrariedade; donde se conclue, que a reforma caio em maõs, 
que nada querem reformar, e que a revolução nada mais fez do 
que mudar as pessoas, sem nada mudar no Despotismo. E para 
darmos um exemplo agora, além dos muitos, que em outros 
N°. temos referido, copiamos a seguinte:— 

Portaria. 
" Manda El Rey pela Secretaria de Estado dos Negócios de 

Justiça, que o Ministro Provincial dos Religiosos menores refor
mados da Provincia da Conceição, mande proceder contra o 
Guardião do convento de Ponte de Lima; por haver admittido e 
conservado occulto dentro do Mosteiro, vestido com habito 
da communidade o faccioso Hespanhol Fr. Manuel Salva-
Salvador, Franciscano, denominado o Blanquillo, quando eram 
publicas em toda a provincia as ordens do Governo a respeito de 
taes indivíduos. E S. M. espera, que o Provincial faça entender 
ao dicto Guardião, ou a outro qualquer, que no cargo lhe suc-
ceda, e aos mais, que se acharem em idênticas circumstancias, 
que seraõ severamente castigados, no caso de continuarem a es
quecer-se de que saõ cidadãos Portuguezes, para auxiliarem e 
acoutarem perversos facciosos, que se occúpam do louco projecto 
de atacar o systema Constituiconal, e que por isso devem ser 
considerados naõ menos nossos inimigos do que da naçaõ a que 
pertencem. Palácio ne Queluz, em 8 de Outubro de 1822.— 
Jozé da Silva Cavalho." 

A qui temos o Ministio de Justiça assumindo por verdadeiros 
crimes de que naõ se produzem provas Jurídicas ; mandando es
tabelecer processos criminaes, sem precederem as formalidades 
das leys, sem haver corpo de delicto, e sem pronuncia. 

í E he a isto, que se chama systema constitucional? i Quem 
estará seguro em tal paiz? 

Ja vimos a arbitrariedade com que tam irregularmente proce-
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dera et.te mesmo Ministro de Jutiça, no que lhe approuve cha

mar a conspiração da Rua Formosa ; >. com o pretexto desta 

supposta conspiração armaram o» de seu partido muitas cougia-

tulsçoeus a- Cortes e ao Coverno; e para dar tempo a que laes 

congralulaçoeus se arranjassem, demoráram-se os infelizes pre

sos nos segredos, em contravenção de todas as leys existentes. 

Depois de tantas delougas, apparece o seguinte accordaõ da Ile-

Ijt, aõ :— 

" Accordaõ em Relação, itc: que com o parecer do -- u Pie-

sidiute, que serve de Regedor, -upprídasas nullidades da de

vassa, e appensos; por se haver nella excedido o tempo da 

ley, assignam i nico dias aos iéos pre/os Joaquim Maria 

Tmiis , official de Impressor, Joaõ Rodrigues da Costa Si-

inoens, do mesmo otlicio, Jo/.é Luiz Pinto de <}utm/ , ofti-

ci.il da Se< retaria dos Negócios Estrangeiro-, I rancisco de 

Ali-onn e M«'iie/ts, Antônio Duaile Pinnni.i, Major reformado, 

lieinardino Kodiiiiuiz, C.ipitaõ jiag.itloi do Regimento de infan-

ti ria W" l'i. Jauuaiio tia Costa News , Clérigo Dtacoiio, D. Gil 

Annes tia l osia Sou/a e Macedo, Major gradando do Regimento 

de infauii na .V* 1 ; Jo/t- Joaquim Sunot ns, .Ajudante de Infan

teria N.' IM, Antônio da Silva Malafaia, Pagador do mesmo Re-

giiiHino, Matiml de l u i i a - e Paiva, Capitão da cidade de An

gra ; para dizrxm th t.o to e de direito, pelo Adwi-.ulo que 

iioim .o i in, e naô o fazendo, pelo Advogado M.tintl t orre-

ia de faria, que nomeiam para os defenderem, e e-d mes

mo st m i a de > orador dos dou- mcnoits Joaquim M.ma 1 urres 

. Jnaõ Rodrigues da Costa Sunot ns, t dam commissaõ paia o 

juramento, fui quanto ao reo Joaquim Telles Jonlao, .ui/.iite, 

tin luifai incuto, mandam seja citado por edictos de t"*0 dias, 

na forma da ley, paia comparecer em juízo, debaixo das pe

na- tit st pioeciler ., Hvelia. Lisboa VI deUutubiode \^il. 

t ouro Regedoi, Tnxt ira Homem.—Moura Cabral. —Germano 

da \ e iga .— H. Itraõ.—Carvalho.—Xavier da sdva, forneça ." 

Ora csaqui outra amostra do s> s l u i u t bailiado constitucional 

un Poitugal, aonde sempre acharam .- acham, Dt sembargaJoies 

que, saltando poi cima de todas a- uulluUdrs dos pioies-us, es-

http://ci.il
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tejam promptos a condemar aquelles réos, que ao Ministério 
fizer conta perder. 
Todo o crime destes accusados, com que o Ministro de Justiça 

tem feito tanta bulha, e de que lhe tem resultado tantas cartas 
de parabéns pela grande descuberta da conspiração, consiste 
em uma proclamaçaõ, que se diz ser impressa, na imprensa da 
rua Formosa (e até isto mesmo se nega) a qual, quando muito, 
consistituia um crime de abuso da liberdade da imprensa, que 
se acha definido na ultima ley das Cortes a este respeito. Isto 
porém, se chama conspiração, detem-se os prezos em segredo 
contra a disposição das leys, fervem os officios de approvaçaõ 
ao comportamento do Ministro, antes mesmo de se saber se ex
istia, ou qual èra a natureza da tal supposta conspiração, acham-
se Desembargadores, que dispensem, sem terem para isso autho
ridade, nas nullidades do processo, e em fim manda-se que os 
reos digam de facto e de direito dentro em cinco dias. 

; Ora vivam lá em similhante paiz, e obriguem-nos ainda a lou
var tal systema, só porque tem a alcunha de constitucional! 

No meio disto, descobre-se um roubo nefando nas cédulas do 
Commissariado, e tracta-se isto como matéria de secundaria im
portância, naõ ha taes prisoens de segredo, naõ se manda dizer 
a ninguém de facto e direito dentro em cinco dias—porque por 
mais pernicioso que este crime fosse ao Estado, nelle naõ 
havia ataques pessoaes ao Ministério <Que mais se fazia no Go
verno passado do Despotismo? 

Agora notaremos outro exemplo de arbitrariedade, que perten
ce ás Cortes. O Chefe de esquadra Maximiliano, que bem co
nhecido he no Brazil, foi processado, pelo máo successo, que teve 
na sua expedição, e absolvido pelo Almirantado. Mas as Cortes, 
tomando em consideração este negocio, por moçaõ de B. Carnei
ro, na sessaõ 482, se arvoraram em Tribuual criminal, e manda
ram processar de novo o mesmo Chefe de Esquadra. 

Vistas as censuras, que todas os membros influentes das Cor
tes fizeram ao Almirantado, por ter absolvido o accusado, a ex
pectativa deve ser, que no segundo processo seja o réo con
demnado; mas suppondo que ainda se achem juizes assas rectos, 



Miscellanea. 583 

para decretar a absolvição, a pezar dos anathemas das Cortes, 

(-tomarão estas a mandar ainda processar o réo de novo, e se ou
tra vez aiuda for absolvido, continuarão na repetição, até que 
achem juizes asas amoldados á facçaõ dominante, que condem-
nem o réo? 

Se tal he o constitucionalismo de Portugal, dizemos, que he 
primo com irmaõ do Despotismo de Ararei. Mas daremos ainda 
outra amostra das ideas constitucionaes dos mais conspicuos 
Deputados das Cortes. 

Xavier Monteiro, deliberando, na sessaõ 490, á cerca do que 
se devia fazer a respeito dos sette Deputados de S. Paulo, que 
tinham deixado os Cortes, e saido de Lisboa sem licença, disse, 
que elles ja naõ eram Portuguezes. 
Ora; porque ley des-aportugueza Xavier Monteiro uns Depu

tados de Cortes, que se ausentam sem licença? Naõ tranaluz 
nisto senaõ as ideas de despotismo, que fazem a baze do tal cha
mado sytttma constitucional em Portugal; porque em tudo ap
parece, que naõ lie preciso outra ley, senaõ obedecer ao partido 
dominante. Assim mesmo falia o Gram Senhor em Constanti-
nopla, porque, quando ordena naõ cita ley. Xavier Monteiro 
bem sabia, que naõ podia alegar ley, que sancionasse o que di
zia ; mas concebendo, que os Deputados do Brazil, que se au
sentaram sem licença, obravam contra as vistas do partido do
minante, isto bastava para sorTrcrero a morte civil, e que naõ se
jam mais Poituguezes. 

Se no Brazil naõ houvesse melhores ideas do que be systema 
constitucional, e quizéssem seguir as pizadas de seus irmaõs de 
Portugal, entaõ melhor lhes seria mandar buscar para os Gover
nar o Impeiador de Mor r roços. 

Antes, porem, de concluirmos este sitigo, referiremos um fac-
to, extrahido das gazetas Francezas, para mostarmos como saõ 
tractados nos paizes eslraugeiros estes constitucionaes, que tan
to arrolam riu Lisboa. 

"Vourrtrr Francats. Ouvimos que M. d'Oliveira, que aca
bou dr ser embaixador de Portugal em França, ao momento cm 

se Ia a embarcar para Lisboa, aonde Ia para tomar o seu as-
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senro nas Cortes, foi requerido pelas authoridades no Havre a 
deixar examinar a sua bagagem, naõ obstante ter ja sido despa
chada pela Alfangeda em Paris. Informam-nos, que grande nu
mero de papeis e manuscriptos, que daqui levava, lhe foram to
mados, e se accerscenta, que em vaõ appellou elle para o direito 
das gentes, e para o character de que se achava revestido, nada 
servio de opposiçaõ a este acto." 

Tal he o respeito, que as Potências Estrangeiras mostram ao 
systema constitucional Portuguez ; aos despropósitos doscorifé-
os da revolução se attribuem com justiça estes acontecimentos, 
e delles se pôde bem conjecturar o futuro que os espera, 

Estado de coaçaõ d"El Rey. 

Temos ja notado vários exemplos do estado de coacçaõ, em que 
se acha El Rey, e principalmente naquelle de prohibir, que se so-
lemnizasse o dia dos annos do Principe seu filho. Agora acres
centaremos outro, que naõ he de pequena marca. 

Nas instrucçoens, que o Secretario de Estado dos Negócios 
Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, deo ao Ministro Por
tuguez em Londres, no 1.° de Dezembro de 1821, se acha a se
guinte passagem. 

" . . . . Q u e se o Governo Inglez annuir ás preteucçoens dos 
Alliados do Norte, e se naõ oppuzer a ellas formal, positiva e 
muito publicamente, lho fará sentir, naõomittindoofazer entrar 
nisto mesmo a massa da Naçaõ ; que a conseqüência deste aban
dono da nossa antiga aluada, será formar entre os dous povos da 
Peninsula uma uniaõ, que naõ podendo ter firmeza senaõ pela 

fuzaõ de ambas em uma só naçaõ, debaixo de uma sb Consti
tuição, e um só Governo, resultará infalivelmente malográrem-
se todos os esforços dos séculos passados, feitos com o fim de se 
evitar aquella uniaõ; ao que accresce, que naõ podendo-se vere-
íicar este fenômeno politico, sem preceder a abolição de uma das 
Dynastias Reynantes e talvez de ambas, para ceder o lugar a 
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u a novo Governo por ventura, conduziria esie fatal desfechos 

tomarem os dous Congressos o partido de que a historia nos of

ferece mais do que um exemplo, de se ir chamar para chefe do 

Poder Executivo Personagem d'algoiuadas Dynastias da Europa, 

que, desposaodo deste modo os interesses da Peninsula, trouxes

se em seu apoio uma força effecliva, com que provavelmente 

naô teriam contado os Soberanos " 

Ora este extracto foi publicado, mesmo em Lisboa, no Periódico 

intitulado " Gazeta Universal," N.o 226 , e em uma carta as

signada, por Helliodoro Jacynto d'Araújo Carneiro: e, para 

tudo dizermos, foi copisdo o extracto dos mesmos originaes remet

tidos pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros ás Cortes, e por 

elles referidos á Commissaõ Diplomática. 

Vejamos agora como o Ministro se tira deste embaraço. E s 

creveo a seguinte carta, que foi publicada, na Gazeta Univer

sal, N.* 227. depois do Escriptor delia ter-se retirado para Ingla

terra, 

" Snr. Redactor da Gazeta Universal.—Posto que nsõ tenho 

s honra, que me conste, de seu pessoal conhecimento, espero 

da sua rectidaõ, que tendo dado lugar, no seu Periódico, a um 

artigo, que me diz respeito, no N.o 226 . delle, se dignará de 

inserir no de amaohaff, a carta da copia inclusa ; principio da 

satisfacçaõ, que devo ao publico, depois de tam fetneolida ac

cusaçaõ. Tenho a honra de ser seu muito attento venerador— 

Silvestre Pinheiro 1 cireira.—Rua Augusta, 13 de Outubro de 

I822." 

" Copia.—Tenho a honra de levar so conhecimento de V. S 

no incluso exemplar do N.' 226 da" Gazeta Inivessal" um arti

go assignado nor Heliodoro Jacinto de Araújo Carneiro, que. 

naô se limitando ja, como por munas outras vezes o tem feito, 

MM varias papeis publico-, a indecentes mas vagas invectivas, 

leva no presente artigo a sua audaciosa animosidade a citar em 

prova daa monstrusas calumnias, que nelle contia mim vomita 

um denominado" Extracto CSM ncial" das Instrucçoens, que 

tllr diz ler eu dado ao Encarregado de .V ^ . n o * de S. M na 

V O L . XXIX. N- 171. 4 tu 
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Corte de Londres. As Instrucçoens fôram, como custumam 
ser todos os officios de importância, approvadas por S. M. e pelo 
Conselho dos Ministros : entre tanto que presente •' Extracto 
essencial" contém abomináveis asserçoens, que eu nunca disse, 
nunca escrevi, nem pensei. Sou pois obrigado a denunciar a 
V. S. aquelle artigo, e determinadamente o apontado" Extrac
to Essencial", como contendo as mais atrozes calumnias. E 
portanto requeiro a V.S , se sirva de o fazer processar, na forma 
da ley, contra os abusos da liberdade da imprensa, no competente 
Juizo, aonde lhe serei parte. Deus guarde a V. S. Rua Augusta 
12 de Outubro de 1822.—Silvestre Pinheiro Ferreira.—Ao Illus
trissimo Sr. Luiz Manuel de Sousa Cabral." 

Em quanto Silvestre Pinheiro naõ provar, que o parágrafo do 
'•-Extracto Essencial" se naõ acha nas taes Instrucçoens, e Silves
tre mesmo naõ assevera isso, continuaremos a crer, que esse 
paragrapho foi extrahido da copia enviada ás Cortes pelo Minis
tro, e lida em sessaõ secreta. E quanto ao dizer, que foi ap
provado por S. M. nisso mesmo he que consiste o peior mal. 

Aqui temos pois, como instrucçoens expedidas em nomed'El 
Rey, ameaças á Inglaterra com a extincçaõ da Dynastia da 
Casa da Bragança; d'onde salta aos olhos, que El Rey tal naõ 
approvou, e se a isso dêo sua sancçaõ, naõ podia deixar de ser 
coacto; porque ninguém se lembra de ameaçar a outrem com 
commetter suicídio, se lhe naõ fizerem o que pede. Como po
rém evidentemente ou El Rey tal naõ fez, ou se o fez foi coacto, 
como o he em tudo, escusado fica lembrar mais o nome de S. M. 
nesta matéria; mas diremos alguma cousa sobre os motivos dos 
que organizaram taes instrucçoens. 

Silvestre Pinheiro he quem assigna essas instrucçoens, mas far-
Ihe-iamos injustiça, se naõ disséssemos, que esse miserável entra 
nisso como Pilatos no Credo; porque he mero amanuense da fac
çaõ dominante, e a isso se tem submettido, para conservar-se em 
seu lugar f mas que intenta essa facçaõ com suas ameaças e pla
nos da uniaõ de Portugal com a Hespanha f 

Ao mesmo tempo que estaõ juraudo uma Constituição, aonde 
a conservação da Coroa na Dynastia de Bragança he um artigo 



Miscellanea. [5X5b| 587 

essencial, annunctsm esses perjuro* a uma naçaó estrangeira, 
qoe se naõ fizer o que esses facciosos querem, annihilar-se-ba em 
Portugal a Dynastia, que juram conservar; propondo como mo
tivo para serem attendidos, o corametterem um acto de Lesa 
Msjestade contra o Soberano, uma violação expressa da Consti
tuição, e uma traição a todo o povo Portuguez, riscaudo-o da 
lista das naçoens independentes. 

He nestas circumstancias, que os facciosos de Lisboa trama-
vsm fszer regressar do Brazil para Portugal o Principe Regen
te i e para que? Para testemunhar a annihilaçaô de sua Dynas
tia, e ver consummada a ignomínia de Portugal, deixando de 
existir como naçaõ independente; mas quiz a boa fortuna, que 
esses damnados intentos dos facciosos fossem penetrados no 
Brazil, a tempo de se prevenir ou mal: e consiga ou naô tsae par
tido em Lisboa seus perversos fins, ja uaõ está cm seu poder 
snnihilar a Dynastia de Brangança no Brazil; sli governa o 
Principe Herdeiro, e ali continuará a governar sua Dynastia ; 
porque assim o queiem os povos, e assim he seu interesse que
rerem ; e quanto a desfazer-se a actual ordem de cousas no 
Brazil, pelos expediçoens, que lá forem de Poitugal, he isso tam 
ridícula ides, como as ameaças feitas á Inglaterra por Silvestre 
Pinheiro. 

Com essas expediçoens, conseguirão os facciosos um de seus fins, 
qne he reduzir Portugal ao estado de naô se poder absolutamente 
defender e deixar a porta aberta aos Hespanhoes ; mas o remédio 
psra isto só o podem dar os mesmos Portuguezes, se tiverem 
assas vigor para se op porem aos planos dos fseciosos, que os go
vernam. Ja foi assim que em 1580, quando os Governsdores ven
deram o Reyno de Portugal a Castella, dispuseram de todas as 
tropas de maneira, que Pbilippe 111 enlroa por Portugal sem 
schar resistência. 

Se estas aceusaçones eortra o partido dominante em Lisboa 
fossem vagas, snonymas, de meio murmúrio, que naô fosse pos
sível descubir s origem, tslvtz os accusados nao tivessem meios 
de se justificar. Mas acham-se a*>signadas, e trpetidas, tom 
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outras muitas, em vários periódicos impressos em Lisboa, eprin
cipalmente em um intitulado o "Hercules", aonde o denodo do 
Redactor he igual á seriedade de suasalegaçoens. 

Este Periódico começa o seu N.° 7.° dizendo", Nada mais de
vemos esperar para nos convencer, que marchamos a grandes 
passos para uma contra revolução". Dahi passa a escrever nes
te e nos seguintes N.o» no mesmo sentido, mostrando os abusos 
e vistas sinistras e criminosas do partido, dominante, sem rebuço 
nem disfarce. O mesmo faz outro Periódico, intitulado " Ga
zeta de Portugal" ; e todos á uma designam os procedimentos 
contra os chamados conspiradores da Rua Forníosa como uma 
manifesta violação da Constituição, e da ley, contra a liberdade 
da imprensa, recentemente publicada pelas Cortes. 

Se tivéramos lugar faríamos extractos desses papeis, pelos 
quaes o Leitor veria, que tudo quanto temos dicto á cerca do máo 
comportamento da facçaõ dominante em Lisboa, atè se poderia 
chamar elogio dos facciosos, quando se compara com o que pro
ferem esses outros papeis de Lisboa, que todos se expressam, 
denunciando os Ministros, e seus protectores nas Cortes, como 
réos de pérfidas traiçoens. 

Do que temos lido nesses papeis concluímos, que a presente 
facçaõ naõ pôde continuar a dominar em Portugal: talvez seja 
succedida por outra peior; mas mal podemos conceber como o 
Ministro de Justiça, a quem tam abertamente se denomina Mi
nistro das Injustiças, possa manter-se contra a torrente de tan
tas accusaçoens, assim publicadas nos Periódicos de Lisboa. 
Os facciosos poderão tentar fechar os olhos a isso nas Cortes, 
mas quando os factos se fazem tam públicos, naõ deixará de 
clamar a Naçaõ toda, e a parte sSa do povo, conhecendo que o 
Constitucionalismo só he capa de crimes, romperá os diques da 
obediência, e mostrar-se-ha em rebelliaõ aberta ; e parece, co
mo diz o " Hercules," que a isso se marcha a passos rápidos. 
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CORREIO BRAZILIENSE 

DE DEZEMBRO 1822. 

Na qnarta parte nova os campos âra 
E se mais mando houver* l i chegara. 

c r a o m i c. T U . a U 

POLÍTICA. 

IMPÉRIO DO BRAZIL. 

Acta da Acclamaçaõ do Senhor Dom Pedro Primeiro, 
Imperador Constitucional do Brazil, e seu Defensor 
Perpetuo. 

No fausto dia doze do mez de Outubro de mil oito 
centos f vinte c dous, Primeiro da Independência do 
Brazil, nesta Cidade e Corte do Rio-de-Jaueiro e Pala-
ttic do Campo de Santa Anna, se aj une taram o Dezem
bargador Juiz de Fora, Vereadores, e Procurador do Se
nado da Câmara, commigo escrivão abaixo nomeado, c 
OH homens bons que no mesmo tem servido, e oa mes
teres, c oi procuradores das câmaras de todas as villas 
desta província adiante assignados, para o fim de ser 
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acclamado o Senhor Dom Pedro de Alcântara Imperador 
Constitucional do Brazil, conservando sempre o titulo de 
seu Defensor Perpetuo, Elle e seus Augustos Succes
sores, na forma determinada em vereaçaõ extraordinária 
de dez do corrente. E achando-se prezente a maior 
parte do povo desta Cidade, e Corte, que cubria em nu
mero incalculável o Campo de Santa Anna, aonde tam
bém concorreram os corpos da primeira, e segunda linha 
da Guarniçaõ desta mesma Cidade, e Corte, ás dez ho
ras damanhaã foi o mesmo Senhor com Sua Agusta Es-
poza, e a Senhora Princeza D. Maria da Gloria, rece
bido no sobredicto Palacete entre mil vivas do povo, e 
tropa, pelo Senado da Câmara, homens bons, e meste
res desta Cidade, e Procuradores das Câmaras das Villas 
referidas, tendo o estandarte cora as novas armas do Im
pério do Brazil o ex-Procurador do Senado da Câmara 
Antônio Alves de Araújo. Foi apprezentada ao mesmo 
Senhor a mensagem do povo desta provincia pelo Pre-
zidente do Senado da Câmara, que lhe dirigio a falia, 
mostrando que era vontade universal do povo desta Pro
vincia, e de todas as outras, como se conhecia expres
samente dos avizos de muitas Câmaras de algumas dellas, 
sustentar a Independência do Brazil, que o mesmo Se
nhor, conformando-se com a opinião dominante tinha já 
declarado=e acclamar O mesmo Senhor neste fausto dia 
Imperador Constitucional do Brazil, e seu Defensor Per
petuo, conservando sempre elle, e seus Augustos Suc
cessores o Titulo de Defensor Perpetuo do Brazil. Sua 
Magestade Imperial Constitucional dignou-se dar a se
guinte resposta—" Aceito o titulo de Imperador Consti
tucional, e Defensor Perpetuo do Brazil, porque, tendo 
ouvido o meu Conselho d*Estado ede Procuradores Ge
raes, e examinado as Representaçoens das Câmaras 
de differentes provincias, estou intimamente convenci-
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do que tal he a vontade geral de todas as outras, que só 
por falta de tempo naõ tem ainda chegado—" Sendo 
esta resposta annunciada ao povo e tropa, da varanda do 
sobredicto Palacete, aonde todo esle acto se celebrou, 
foi o mesmo Senhor acclamado legal e solemnemente 
pelo Senado da Câmara, homens bon6, e mesteres, povo 
e tropa da Cidade, e pelos Procuradores das Câmaras de 
todas as villas desta provincia, levantando o Presidente 
do mesmo Senado os seguintes vivas, que foram repeti
dos com enthuziasmo inexplicável por todo o povo— 
Viva a nossa Sancta Religião—Viva o Senhor Dom Pedro 
Primeiro Imperador Constitucional do Brazil, e seu De
fensor Perpetuo—Viva o Imperador Constitucional do 
Brazil ea Dinastia de Bragança Imperante no Brazil—Viva 
a Independehcia do Brazil—Viva a Assemblea Constitu
inte e Legislativa do Brazil—-Viva o Povo Constitucional 
do Brazil.—Findo e6te solmne e majestoso acto foi Sun 
Majestade Imperial c Constitucional acompanhado de
baixo do Pallio á Capella Imperial aonde estava dispotto 
um Te Deum solmne em Acçaõ de Graças. E de tudo 
para constar se mandou fazer esta Acta, em que assignou 
Sua Magestade Imperial, e Constitucional e o Senado da 
Câmara com os homens bons, e mesteres, e os Procura
dores das Câmaras das Villas desta Provincia. E eu José 
Martins Rocha, Escrivão do Senado da Câmara o escre-

t MPEK A D O R . 

O Juiz de Fora, José Clemente Pereira.—O Vereador, 
Jonò Soares de Bulhões.—O Vereador, José Pereirt da 
Silva Manoel.—O Vereador, Domingos Vianna Gorgel 
do Amaral.—O Procurador, José Antonio dos Santos 
Jfavitr.—Ignacio d Assiz Saraiva c Fonseca, Procurador 
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da Villa da Nova Friburgo,—O Vigário Jaçob Joye, 
Procurador da mesma.—José Joaquim Soares, Procura
dor da Villa de Saõ Pedro de Cantagalo—O Padre An
tonio Joaõ de Lessa, Procurador pela mesma Villa.—Jo
sé Pereira Peixoto, Procurador da Camaia da Ilha Gran
de.—Leandro Antonio deMarinz Rangel, Procurador da 
Cidade de Cabofrio.—Franciso Antunes Suzano, Pro
curador da Villa de SaÕ Francisco Xavier de Itaguahy. 
—Joaõ Francisco de Azeredo Coutinho, Procurador ac
tual da Villa de Santo Antonio de Sá.—Antonio José 
Pereira da Silva, Procurador da Câmara da Villa de 
Rezende.—Francisco Peixoto de Lacerda, Procurador 
Pela Villa do Paty do Alferes.—José Joaquim Ferreira 
Duq' Estrada, Procurador pela Villa de santa Maria de 
Maricá.—Manoel Joaquim de Figueiredo, Procurador 
Pela Villa de S. Joaõ de Macahé.—Miguel Gonçalves 
dos Santos, Procurador pela Villa Real da Praia Grande. 
—Agostinho Nunes Montes. Procurador pela Villa de 
S. José d' El Rey.—José Aires da Gama, Procurador 
pela Villa de Paraty. 

Coutinuam as Assignaturas. 

Decreto de S. A R. o Principe Regente do Brazil, or
denando, que despejem o pa iz, os que naõ approvarem 
o seu systema de Independência. 

Podendo acontecer, que existam ainda no Brazil dissi
dentes da grande causa da sua independência politica, 
que os povos proclamaram, e eu jurei defender, os quaes, 
ou por crassa ignorância, ou por cego fanatismo pelas an
tigas opinioens, espalhem rumores nocivos â uniaõ e 
tranqüilidade de todos os bons Brazileiros e até mesmo 
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ousem formar proselytos de seus erros : cumpre imperio
samente atalhar ou prevenir este mal, separando os pér
fidos, expurgando delles o Brazil, para que as suas ac-
roens e a linguaguem das suas opinioens deprava
das naõ irritem os bons e leaes Brazileiros, a ponto de se 
atear a guerra civil, que tanto me esmero em evitar : e, 
porque eu desejo sempre aliara bondade com a justiça, 
e com a salvação publica, suprema ley das naçoens ; hei 
por bem, e com o parecer do meu Conselho de Estado 
ordenar o seguinte;— 

Fica concedida amnestia geral para todas as passadas 
opinioens políticas até a data deste meu Real decreto, 
excluídos toda via delia, aquelles que ja se acharem pre
zos e cm processo. Todo o Portuguez Europeo ou Bia-
zileiro, que abraçar o actual systema do Brazil, e estiver 
prompto para defeixlèllo, usará por distineçaõ da flor 
verde dentro do angulho d' ouro no Braço esquerdo, com 
a legenda—" Independência ou Morte"—Todo aquelle 
porém que naõ quizer abraçallo, naõ devendo participar 
com os bons cidadãos dos benefícios tia Sociadade, cu
jos direitos naõ respeita, deverá sair do lugar em que re
side dentro de 30 dias, e do Brazil dentro de quatro me
zes nas cidades centraes, edousmezes das marítimas, con
tados do dia em que for publicado este meu Real de
creto, nas respectivas provincias do Brazil, em que resi
dir, ficando obrigado a solicitar o competente pas-u-
porte. 

Sc ttitre tanto, porém, atacar o dicto systema, e a sa
grada causa do Brazil, ou de palavia, ou por escripto, 
será processado sumariamente, e punido com todo o ri
gor, que as leys impõem aos reos tit- Lesa Naçaõ, c 
••crturbadores da tranqüilidade publica. 

Ntitas mesmas incorrerá todo aquelle, que ficando no 
Reyno do Brazil commetcr igual atteuUdo, Jozé Bom-
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facio de Andrade e Silva, do meu Conselho de Estado, 
e do Conselho de S. M. Fidelissima, El Rey o Senhor 
D. Joaõ Sexto, e meu Ministro e Secretario de Estado 
dos Negócios do Reyno e Estrangeiros, assim o tenha 
enterdido, e faça executar, mandando-o publicar, correr, 
e expedir por copia aos Governos Provinciaes do Reyno 
do Brazil. Palácio do Rio-de-Janeiro, 18 de Septembro 

de 1822. 
Com a Rubrica de S. A. R. 

Jozé Bonifácio de Andrada e Silva. 

Edictalpelo Senado da Câmara dó Rio-de-Janeiro 

O Senado da Câmara faz saber ao povo e tropa desta 
Cidade, que, tendo previsto, que éra vontade unanime de 
todos acclamar Imperador Constitucional do Brazil a S. 
A. R. o Principe Regente; desejando acautelar, que al
gum passo precipitado apresentasse com as cores de par
tido faccioso um acto, que a vontade de todo o Brazil re
quer, e que, por esta razaõe pela importância de suas con
seqüências, deve apparecer â face do mundo inteiro reves
tido das formalidades solemnes, que estaõ reconhecidas 
por enunciativa da vontade unanime dos povos, tem prin
cipiado a dar as providencias necessárias para que a ac
clamaçaõ de S. A. R. se faça solemnemeute no dia 12 de 
Outubro, natalicio do mesmo Senhor, nao só nesta capital 
mas em todas as villas desta Provincia, e tem justos mo
tivos para esperar, que a maior parte das provincias col-
ligadas practiquem outro tanto no mesmo fausto dia. 

E porque será muito importante â causa do Brazil, 
muito glorioso ao acerto com que este vai dirigindo a 
grande obra da sua Independência, e de muita admiração 
finalmente para os povos expectadores, se no mesmo dia 
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12 de Outubro forS. A.R. acclamado Imperador Cotuni. 
tucional do Brazil solemnemente em todas, ou quasi to
das as suas provincias, roga o mesmo Senado ao povo e 
tropa desta cidade, que suspendam os transportes do seu 
enthusiasmo, até o expressado dia; eao mesmo tempo o 
convida, para que unindo-se a elle o accompanhem a fazer 
solemne, grande e glorioso tam importante acto, 

Rio-de-Janeiro, 20 de Septembro de 1822, 

JTOZé CLEMENTE PEHEI&A. 

PORTUGAL. 

Falia tf El Rey no encerramento das Cortes Extraor
dinárias. 

Senhores:—No momento em que deveis pôr termo 
aos vossos trabalhos nesta Legislatura, eu venho con
gratular-me com vosco e com a Naçaõ, pelo acerto das 
medidas legislativas, qué havcis adoptado, para a refor
ma do Edifício Social. 

A minha contemplação se fixa naturalmente sobre a 
Constituição Politica ou Ley Fundamental do Estado, 
que jurei com espontânea deliberação, e que hoje recebea 
sagrada promessa de todos os cidadãos. Sim, Senhores, 
elles devem conceber uma virtuosa ufania, contemplando 
os direitos do homem social, estabelecidos em principio* 
tam sólidos e duráveis como a moral e te rua .- o Throno 
firmado sobre a ley; e a prosperidade das instituiçoens 
sociaes, sustentada no poder sublime da Religião divina, 
que professamos: a propriedade e segurança individual 
combinadas com o interesse, e segurança publica.- a 
conrespondencia c harmonia dos direitos com os de
veres do cidadão: a liberdade civil do iudividuo, e o 
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bem estar da Socidade, garantidas pela responsabilidade 
dos funccionarios públicos, e pela justa Liberdade de 
imprensa. Ah ! Senhores, que somma de resultados fe
lizes naõ promettem as condiçoens do nosso Pacto So
cial ! 

Fieis mandatários da NaçaÕ vós abrangestes toda a ex
tensão das necessidades dos povos. Em quanto a analyze 
e a meditação preparavam a obra do Código Constitu
cional, a vossa previdência naõ deixou sem remédio os 
males mais urgentes. Assim; a administração da Jus
tiça e Fazenda, o restabelicimento do credito publico; 
o commercio, a marinha, a argicultura, a industria, a in
strucçaõ publica, e a philantropia receberam o impulso 
de sabedoria e de zelo patriótico, que characteriza e dis
tingue os regeneradores de uma naçaõ, em um século 
illustrado. 

A este espirito de justiça e ordem, com que foi con
cebido e executado o plano da Regeneração politica da 
Monarchia, devemos as relaçoens de amizade e interesse, 
que felizmente subsistem com as Potências Estrangei
ras; e muito principalmente com os Governos Consti-
tuiconaes e Representativos de ambos os mundos. Eu 
tenho particular satisfacçaõ de poder annunciar-vos, que 
as mais positivas declaraçoens dos Governos de Inglaterra 
e França acabam de nos assegurar contra os receios de 
qualquer ataque â nossa independência. 

A esta mesma sabedoria, e ás medidas de conciliação 
com que haveis procurado manter a integridade do Rey
no Unido, estreitar os laços fraternaes, que nos ligam 
com os Portuguezes do Brazil, deverão, eu o espero, as 
provincias dissidentes o retorno da sua tranquillidade, e 
dos bens, que só podem esperar da uniaõ com os Portu
guezes da Europa. Este assumpto, Senhores, provoca 
recordaçoens, que muito custam ao meu co ração . . . . Eu 
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naõ o tocaria se naõ estivesse tam intimamente ligado 
com a marcha dos vossos trabalhos, e com o direito 
que elles vos adquirem ao reconhecimento nacional, e á 

rninha particular gratidão. 
A gloria dos Reys he inseparável da felicidade de scu9 

subditos, c aquelle, que preside a uma naçaõ livre, he 
tam ditoso, quanto saõ infelizes aquelles, que imperam 
sobre escravos. F.6ta he a medida do apreço, que me 
merecem os vossos tam brilhantes como proveitosos des-
véllos. Por elles se abre uma interminável carreira de 
prosperidade, e de gloria, para a briosa Naçaõ Portugueza 
c a sorte desta he essencialmente ligada com a minha. 

Vos ides, Senhores, receber de vossos concidadãos a 
congratulação e asbençaõs, a que vos dam direito vossos 
serviços c illustraçaõ. Levai-lhe rom estes titulos tam
bém a certeza de que os meus cuidados e solicitude con
tinuam a ser consagrados ao bem da Naçaõ. Afilançai-
Ihes a sinceridade da9 minhas intençoens, e a coherencia 
dos meus procedimentos, que vós te6ternunhacs de perto; 
e se algum precisar, inspirai-lhe o verdadeiro amor da 
Pátria, que obriga a sacrificar tudo por fila; e ensinai-lhe, 
que a sincera adhesaõ ao systema constitucional consiste 
essencialmente no respeito á ley, c no amor da ordem c 
da justiça, sem o qual naõ podem prosperar as melhores 
instituiçoens. Desta sorte, continuando a instruir e a 
edificar, gozarcis no reconhecimento publico o prêmio de
vido ús vossas tam gloriosas fadigas , e a naçaõ generosa^ 
u quem os tledit astes, seguindo a marcha, que lhe havei« 
traçado, será por sua perfeição social o modêllo* e inve
ja dos outros povos. 

V .1 . X X I V N." 17", 
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Preços Correntes dos principaes Productos do Braztl. 

L O N D R E S , 16 de Dezembro de 1822. 

Gêneros. Qualidade. Preços. LM ii i tos. 

Bi.lii-t por l b . 
1 Capitu.iia. . . 
1 Ceará 

Algodam . . J Maranham . . . 
j Minas novas . 
í Pará 
s- Pernambuco • 

Anil Rio 

J
Redondo . . . 
Batido 
Mascavado . . 

Arroz Brazil 
Cacáo , .Pará 
Caffe Rio 
Cebo. . Rio da Piata 
Chifres. Rio Grande por 1*23 

<A 

Rio da Prata, pilha ] B 

' c 
< A 

i Rio Grande ] B 
< C 

Pernambneo, salgados 
Rio Grande de cavallo 

Ipecacuaaha Brazil por lb. 
Óleo de cupaiba 
Orucii 
Pão Amarelo. Brazil 
Páo Brazil . . . . Pernambuco 
Salsa Parrilha. Pará . . . 

Tabaco < '. „ " 
l em tolha. 

Tapioca. Brazil.. 

Os. 9 j p . a Os. 10£p. 

Os. IOp. a Os. l l p . 
Os. 9 £ p . a Os. 10£p. 
Os. Sjp. a Os. 9ip. 
Os. 9p. a Os. 9fp. 
Os. lOjp. a Os. l l $ p . 

27s. a 30s. 
22s. a 25s. 
19s. a 21s. 

95s . a 96s. 

50 
Sftp. 
7p. 
6p 
8*P-
7p. 
5p. 

00 
9íu. 
8p 

6.ip 
9p. 
8p. 

7s 
3s. 
l s . 

Op. 
4 P . 
9 P . 

à 7s. 
a 4s. 
a 4s. 

3,), 
Op 
3p 

.101. por ton 
2s. Op, a 2s, 6p. 

2d. a 6d 

• 6 por cento ad va 
lurem. 

4 | por th. 

Livre de direitos por 
exportarão. 

8. 2p.por 1121b. 
5s. por 1121b. 

10 p. por couro 

4s. ? 

2s. >por lb . 
l s . * 

) direitos pagos pelo 
5 comprador, 

> direitos pagos pelo 
$ comprador, 

64 porlb. 

Rio de Janeiro 
Lisboa 
Porto 
Paris 
Amsterdam 

Espécie 
Ouro em barra £ 3 17 
Peças de 6400 reis 3 16 
Dohroeng Hespa

nhoes 3 14 
Pezo*.. . .dictos 4 
Prata em barra 4 

Câmbios com as seguintes praças. 
46 
52J 
52£ 
25 
12 

85 
6 

Hambuigo 
Cadiz 
Gibrillar 
Gênova 
Malta 

Seguros. 
Brazil. Hida 25s 
Lisboa 25s 
Porto 25c 
Madeira 25s 
Açores 25* 
Rio da Prata 63s 
Bengala 63s 

37 
36£ 
30j 
431 
45 

Volta 35» 
2<>s 
25s 
25s 
23s 
63s 
63» 
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LITERATURA E SCIENCIAS 

MOVAS I M B L 1 C \ Ç O l . N S I.M l N G L A T E I t R A . 

.1/' Cay on the Bank of England. 8*°. preço tys. 
V ista geral tia historia e objectos do Banco da Inglaterra; 
tom t xtractos de sua Carta de Encorporaçaõ, actos do 
Parlamento, e regimentos particulares, para regular 
aquella corporação; com observaçoens, sobre as cláu
sulas mais nnportantt s; em uma serie de cartas a um 
amigo. Por Joaõ M'Cay, F.x Secretario Ajudante do 
Banco da Irlanda. 

Carefs American Atlas. Preço <$/• òs. Completo 
AthiH Americano, Histórico, Chronologico e (icegra-
pliico; parn servir de guia à historia tias Américas do 
Noite e do Sul, o Ilhas do (lolplio México: dando c.xacta 
t ontn tia tliMiiDerta, povoaçaõ e pro^rt <>os de seu*- vá
rios rtvnos, t-tados, provim ias. &c: assim como das 
guerras, batalhas tt libres, t- aiont» t imciitos notáveis, 
até u anno tlc l s « - , uniforme o plano tle Mr. LeSa<;i; 
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e para servir de companheiro ao melhoramento de Mr. Ln-
voisne aquella celebre obra. Publicado por Carey e Lea 
de Philadelphia, e Joaõ Miller de Londres. 

Jachson 's Stenograply. õs. 6d. Dous systemas de Ste-
nographia, ou modo de escrever abreviado, inteiramente 
novos: o Io. em 9 characteres; o 2o. em 19: em que se 
conserva a similhança á escriptura commum. Por G. 
Jackson, author do systema melhorado de Mnemonica. 
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MISCELLANEA. 

Collecçaõ de Máximas Politicas. 

A desordem hc o m.iior inimigo do homem ; aonde ha 
ordem ha felicidade. 

Em ser feliz he que consisti a verdadeira liberdade. 
Todo o bem das sociedades humanas consiste mi bom 

emprego do trabalho, e todo o maior mal dellas no desper
dício delle. 

O tempo hc o principal elt mento do trabalho do homem, 
c como tal deve s,»r apreciado c economizado. 

As naçoens at liam recursos prodigiosos nBs grandes cri
se»; porque entaõ pproveitam todas as forcas, eme dantes 
desperdiçavam, e nessas <>i cxssioeus he que se reconhece 

a quanto montavam taes desperdícios. 
Todo o l.stutlo ganha cm força unindo-se a outro. 

Todo o Estado jienle tia sua força subdividindo-sc em 
muitas partes. 

Todo o I stailo lucra em ter fronte nas , que oceasionem 

pontas ou nenhumas contestaçoens com os lotados vi

zinhos. 

As nielliort s fioiiteiras de qualquer Estado, saõ 1.* 

o mar: .'. as montanhas :3 os nos caudjlusos. 
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O Governo de todo o Estado deve diligenciar ter as 
melhores fronteiras, e uma vez que as obtenha, naõ deve 
pretender dilatâllas. 

Tanto menor he um Estado, quanto mais precárias saõ 
a sua independência e tranquillidade. 
A independência e tranquillidade de um pequeno de Esta

do, vizinho de uma grande Potência, saõ extremamente 
precárias. 

Taes Estados devem a sua existência ou ao ciúme das 
grandes Potências entre si, ou â protecçaõ (naõ desinteres
sada) de alguma dellas. 

Tanto mais vasto he um Estado, quanto mais firme 
saõ a sua independência e tranqüilidade; porque menos 
exposta está commoçoens interiores, e a agréssoens por 
parte de seus vizinhos. 

Os Estados, que tem uma grande extensão de costa, 
presisam de uma considerável força naval, para defeza del
ia, e de sua respectiva navegação. 

A força naval tem a preciosa vantagem de empregar 
um pequeno numero de braços, e de poder operar em 
pontos mui distantes. 

Um grande litoral facilita as communicaçoens entre as 
diversas provincias de um mesmo Estado. 

A arte de governar os grandes Estados se tem tornado 
mais fácil, á medida que os povos tem progredido em ci
vilização, e que as luzes se haõ propagado; porque entaõ 
se tem achado e empregado os meios de economizar o 
tempo, e de abreviar as distancias. 

O melhor governo he aquelle, que opera os maiores 
bens. 

Para operar os maiores bens he mister que o Governo 
respeite e zele os direitos dos povos, e promova com a 
maior solicitude os commodos e a felicidade delles. 

A democracia e o despotismo, saõ os governos, que 
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adoptam os povos, que se acham no grão o mais inferior 
na escala da civilizaçaõ.(*J 

O (inverno Monarchico he o que convém aos paizes 
vastos, ricos e civilizados. 

O governo nionarchico-representativo he precioso fruc
to das luzes do século, e o que-maiorcs bens assegura aos 
governados. 

O amor dos povos hea mais firme baze dos governos. 
Todo o corpo politico compòem-se de três potências, 

que saõ a legislativa, a executiva, e a Judicial. A conser
vação ou vida de taes corpos consiste no equilíbrio 
destas potências; e este equilíbrio dura em quanto cada 
uma das mesmas potências se mantém dentro dos limites 
de suas respectivas funcçoens. 
Quanto mais numeroso for qualquer corpo deliberante, 

tanto menos harmonia e coherencia haverá ias suas de
liberaçoens. 

Mais o homem he civilizado, nu nos influencia tem o 
clima sobre elle. 

As leys devem ser appropriadas ao gênio dos povos, 
e às circnmstancias dos respectivos paizes. 

A educação publica dos povos deve ser adequada a 
forma dos seus respectivos governos. 

Uma boa legislarão e uma boa administração publica 
formam e aperfeiçoam a moral dos povos.* uma legisla
ção e unia administração mas produzem o e Hei to contra
rio. 

(•) As republicai Gregas e a Romana eram veidatlciras 
arutocracias : a histona faz fé. V>s paizes auodc ha e^crava-
lura, como em lisparta, e Ruma, uaò ptklciu haver nenaô g o 
vernoa aiiatooaticu». 
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O commercio he o único vehiculo, que perende as na
çoens, e o principal motor de sua civilização. 

A multidão sabe sentir, ainda que naõ saiba ver. 
Do desprezo á revolta ha um só passo. 
Os Jurisconsultos habituam-se mais a justificar o que 

acham estabelecido, do quea raciocinar sobre o que deve 
ser. 

Nas revoluçoens he preciso attentar muito, que o espi
rito de facçaõ se naõ mixture, como custuma com o es
pirito de reforma. 

Podem-se matar os homens, mas naõ a natureza das 

cousas. 
Dizer que uma cousa hema; porque he nova; he dizer 

que todas as cousas saõ mas; porque as que saõ velhas ja 
fôram novas em seu principio 

A razaõ dieta, que julguemos os homems, que gover
nam, pelas suas medidas: o espirito de partido julga das 
medidas pelos homens. 
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Rcficxocns sobre ai novidades deste mez. 

RLYVOS D E S C U I D O S DO B R 1 7 . I L t P O R T U G A L . 

Império do Brasil. 

Cumpriram-se em tim os progosticos, e alcançaram a; Cóitt-a 
de Portugal realizar a desmembrarão da antiga Monarchia Por
tugueza, estimulando o Brazil, a pezar dos desejos de uniaõ da 
qui II' s povos, a declararem a sua total independência, e cousti-
luireni-si- em naçaõ scpaiada de Poitugal; porque naõ éra pos
sível que sofressem por mais tempo ser tranquillo* ezpectudores 
da gueira civil, com que se intentava incendiar o Brazil, debaixo 
doappaicnte e enganoso nome deconfrnliiuidade, e das palavras 
di- igualdade de direitos, <• com os fuctos, em opposiçaõ, ten-
deutt i a tornar a reduzir o Brazil a colouia de Portugal. 

Clamava todo o Brazil, que naõ queita perder a sua dignidade 
de Reyno, posto que desejasse continuar a sua uniaõ com Por
tugal: mai asCortts, com a mais coniradictoria hypocrisia, 
pretendiam crer, que o povo do Brazil naõ desejava conservar 
ao seu paiz a catlu -jorla de Reyno, e ao mesmo tempo, que aó 
tendia a fazer-se independente ; e neste sentido continuaram as 
provocaçoens, e as expediçoens hostis, os decretua absurdos de 
proseii* rotina, e ordem de prisoens, contra os cidadãos mais 
coutpicuos <!<> Uiazil, naõ t xceptuando sequer de seus fulmi-
nanos denetos o mesmo Pnncipe Regente, cujos cerviçoa ua 
rausa da uniaõ mereciam os mais cordeaes agradecimento»doa 
Poilugueze». 

Chegou por fim o momento em que o povo Braziliense, deses
perando pelo comportamento da» Curtes, que naò promettia me
lhora nem ofleiecia sigoaes de anependimento, conheceo que a sua 
prosperidade, a sua segurança, e até a sua existência como Na
çaõ, solhe podia provir da completa separação de Portugal; e 

V O L X X I X . N.° 174. 4 H 
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tal éra o enthusiasmo com que se decidio a esta medida, que 
foi preciso que a Câmara do Rio-de-Janeiro tentasse, pelo Edi
tal que copiamos a p. 582, acalmar algum tanto os espíritos do 
povo, rogando-Ihe, que deferisse a sua declaração até o dia 12 
de Outubro, por ser o natalicio do seu destinado Monarcha. 

Aos 18 de Septembro decretou S. A. R. o escudo d" Armas para 
o Reyno do Brazil, sendo, em campo verde uma esphera armi-
lar de ouro, atravessada por uma cruz da Ordem de Christo, e 
circulada a mesma esphera de dezenove estrelas de prata, em 
uma orla azul ; e firmada a coroa Real diamantina sobre o escu
do, cujos lados saõ abraçados por dous ramos das plantas do 
caffé e tabaco. Ordenou também o mesmo decreto, que a ban
deira nacional fosse composta de um paralello gramo verde, e 
nelle inscripto um quadrilátero rhomboidal côr de ouro, ficando 
no centro deste o escudo das armas do Brazil. 

Outro decreto da mesma data fixon o laço ou tope nacional 
Braziliense, composto de verde de primavera e amarello d' 
ouro ; e para divisa voluntária dos patriotas do Brazil, ama 
flor verde no braço esquerdo, dentro de um angulo de ouro, com a 
legenda, " Independência ou Morte," lavrada no dicto angulo. 

Nada disto éra bastante para satisfazer um povo irritado, e 
foi preciso ceder á torrente, sendo acclamado, no dia 12 de Ou
tubro, o Senhor D. Pedro Primeiro Imperador Constitucional do 
Brazil, e conservando o titulo, que ja o Povo lhe havia dado, de 
seu Defensor Perpetuo, como se vê da Acta, que deixamos co
piada no principio deste N°. 

No seguinte dia, 13 de Outubro, expedio S. M. I. um decreto; 
pelo qual ordenou ; que, nos tribunaes e mais repartiçoens pu
blicas, se use geralmente do titulo de Majestade Imperial, 
quando no expediente dos negócios se dirigirem a sua Augusta 
pessoa; que nas provisoens se principie pela formula" D. Pedro 
pela Graça de Deus, e unanime acclamaçaõ dos Povos, Impe
rador Constituiconal, e Defensor Perpetuo do Império do Bra
zil:" e que nos Alvarás se use da formula," Eu o Imperador 
Constitucional e Defensor Perpetuo do Império do Brazil, faço 
saber, &c." 
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Temo* pois o Brazil erigido em novo Império, e o nen Mo-

marrha com o titulo de Imperador; e «em nos demorarmos sobre 

a formula escolhida, paia designar o Monarcha, passearemos a 

considerar os eflèitos n a u da independência do Império do 

Brazil, tanto no interior como no exterior. 

Os povos Hiazilieiises sabem agora, qual he a sua sorte 

irrevogav» I; . tanto, que, pelo decreto copiado a p. 5<50, todos 

os habitantes daquelle. pai/ , que naõ approvárem a presente or

dem de cousas, deverão sair dali, dentro do prazo, que te lhes 

estabeleceo; e isto vm como deve ir ; porque, o rido a grande 

maioridade da Naçaõ expressado a sua vontade, naõ deve ser 

perturbada no gozo das insiiiuiçoens, que escolheu, pela dis

cordância de um ou outro dissidente, que naõ approva o actual 

systema de ( i iverno e da Independência. 

Appmvaiuos mui cordt ulini nle a declaração de Independência 

do Biazil ; porque estamos persuadidos ha muito tempo, que 

ja lino havia oulio meio de se conduzlicm com regularidade e 

quietaçaõ os negócios públicos daquelles povos; nms ainda 

que ésla dttlaiaçuõ de Independi una trouxesse < uni sigo incon

venientes, maiores do tpae lhe suppómos, nenhum tlcssts síria tam 

grunde, como o mnl de se conseivárt ni os Brazilienses na incer

teza de sua surte política. A vacilaç.iõ, a desconfiança, a 

succe&sivu proposição de vanos planos, conforme as circums

tancias liiKseui mudando, produziiiam uma fermentação t on-

tiuuadn noespii i to publico, donde necessariamente «iria a anar

chia furiosa, que naõ poderia depois remediar-se senaõ tom 

a introdução (Io mais funesto despotismo. 

Nestes itimos.oK üraziliensih patriotas, que tinham influencia 

na sua naçaõ, deviam acua consciência, de» iam á seus concida

dãos, deviam á posteridade, e ao mundo inti no prevenir a tem-

11 ssi s males da anaichia, como fizeram, declarando a sua io-

ept ntlt IICI.I, a fim de que os putos olhassem para um objecto 

Am ; e tiu< i.iiain de constituir-se em Nu<;;o>, ac< Limando M U 

Monureh.i. t mu*, oi ando este os Deputadu* do Povo, para esta

beleci u m soltmnciiit ntc sua forma de Covcrun. 

O primeiro inconveniente, que ae segue desta medida, he a 
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continuação da guerra com os Portuguezes, a que ja uaõ pude
mos chamar guerra civil; porque be feita entre duas naçoens 
independentes. Mas este inconveniente, além de naô ser novo, 
visto que essa guerra ja existia, e de um modo mais ruinoso 
para o Brazil, seiido-lhe feita a titulo de amizade, he elle de muito 
menos consideração, do que a anarchia, que se deveria seguir 
ao estado de incerteza, em que os povos ae achavam, e continu
ariam a soffrer, a naõ se adoptar esta medida da Independência. 
Os males da guerra saõ conhecidos, os meios para ella saõ tam 
abundantes no Brazil, quanto escaços no seu inimigo, Portugal; 
quando que o outro mal da anarchia tem cousequencias incal
culáveis, porque podia trazer consigo uma série de revoluçoens 
parciaes, e dissençoens intestiuas, ás quaes, como dissemos 
acima, se naõ pôde prever outro fim senaõ nm despotismo todo 
poderoso. 

O segundo inconveniente da declaração da Independência 
e erecçaõ do Brazil em um Império, he a difficuldade de ser 
aquelle Governo reconhecido pelas Potências Estrangeiras. Será 
isto encommodo ao Brazil, nas suas relaçoens políticas e com
merciaes com as outras naçoens ; porém seria a maior impru
dência, que o Brazil deixasse de consolidar a sua paz e tran
quillidade interna, de que depende até a sua existência, pelo 
receio de que outras naçoens pudessem hesitar em prestar-lhe 
a mera formalidade de um reconhecimento, do qual, considerado 
só em si, naõ resulta beneficio nenhum real ao Brazil. Quanto 
ás relaçoens commerciaes com as demais naçoens, quer haja quer 
naõ a formalidade do reconhecimento, o Governo do Brazil terá 
sempre o direito de prescrever aos estrangeiros, que lá forem 
commerciar, os regulamentos que bem lhe aprouver; e segura
mente a prudência desses regulamentos eqüivale bem, quando 
naõ seja preferível, aos onerosos tractados de commercio, com 
que muitas vezes as naçoens ligam, sem o saberem, as maõs & 
sua industria. 

A demais, as naçoens estrangeiras, com quem mais importa 
ao Brazil ter relaçoens políticas e commerciaes, também tem 
grande interesse no commercio, que ali fazem : seus Governos 
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osõ deixarão de conhecer a necessidade, qoe teve o Brazil; de se 
constituir em naçaõ separada, para se naõ precipitar na anar-
rbia ; em fim naõ quererão expor u perigo seus mesmos interes
ses reaes, só por negar um reconhecimento do Governo do Bra
zil, o que depoin de tudo uaõ he mais que uma formalidade de 
mero cumprimentoe civilidade, que se usa de umas naçoens 
para coiu nutras. 

Haveudo assim mostrado quam insignificantes saõ essçs incon
venientes, comparados com o transcendente mal da anarchia, m 
que o Brazil se veria irremediavelmente reduzido, se uaõ decla
rasse sua iudependencia, convém agora que notemos a necessi
dade de tomar as medidas próprias, para obstar oa mios effeitos 
desses inconvenientes, que supposto os reputemos de pequena 
monta, quando comparados ao maior mal, estamos bem longe de 
os reputar uullos. 

Os preparativos de guerra saõ essenciaes por mais fraco qoe se 
soppouha o inimigo ; e se a força armada be necessária a qual
quer Governo, que deseja fazer-se respeitar, muito ssais ha 
precisa a um Governo novo, a quem até falta o respeito habitual, 
que resulta do custume. Por isso louvsmos muito, que o Mi' 
nisterío do Rio-de-Janeiro se tenha ja spplicsdo á formação de 
uma foiça naval, naõ menos do que à de um exercito de terra. 

B com tudo julgnmoa que as forças navaes do Brazil se naõ 
devem limitar aos pequenos esforços, qoe se precisam agora, 
para contender com a mesquinha esquadra de Portugal : requer-
se outro sim, que se preparem d' ante maõ vasos, muniçoens, e 
gente, para constituir tal marinha de guerra, que sirva par* 
proteger effleszuienle o Brasil, nas futuras difficuldades, que 
se lbe suscitarem, e naõ poucas prevemos nós. 

He verdsde que para isto se requerem despezas mui conside
ráveis e Mcrificios, mas o Brasil pôde e deve fszêllos : os seus 
recursos estaõ quasi intactos, e naõ podem ter de presente ama 
applicaçaõ mais útil, do que empregarem-se em garantir oa 
avanços de dinheiro, necessário para a formação da Marinha, de 
que falíamos. Uma invasão so Brasil, naõ dizemos ja peloa 
Portugueses, m u ainda por qualquer aaçaõ poderosa, be peri-
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go meramente imaginário: mas he naõ só possivel, mas muito 
factível, que por mais possante que seja o Império do Bra
zil, se naõ tiver uma esquadra proporcional á sua extençaõ de 
costas e multiplicidade de portos, seja insultado em suas pra
ias até por um bando de corsários, que deseje roubar-lhe suas 
riquezas; e muito mais he de recear, nesse caso, um ataque 
da parte de alguma naçaõ, que possua forças marítimas. 

Naõ escrevemos isto; porque julguemos que taes advertências 
saõ necessárias ao Ministério do Braziho Governo de S. M. I. 
mostra-se bem convencido disto, pelas medidas, que sabemos ir 
adoptando; mas julgamos mui útil que o povo todo se persuada 
destas verdades, para que de boa vontade se sugeite aos sacri
fícios das despezas, que requerem taes medidas, e das quaes se 
devem seguir o respeito e a consideração, a segurança e a pros
peridade do Brazil, ja que com tanta razaõ resolveram fazer delle 
um Império Independente. 

A construcçaõ de navios requer tempo e demora; a acquisi-
çaõ de vasos nos paizes estrangeiros he prompta; mas he dis
pendiosa, e provavelmente as náos seraõ pouco duradouras: 
com tudo a necessidade de presente exige, que o Ministério do 
Brazil se sugeite a esta dupla desvantagem, para obter de sú
bito uma esquadra, no momento em que ella se faz indispensá
vel; porque meias medidas podem causar desmanchos, que levem 
longos annos a concertar. Nem ouviremos contra esta opinião 
objecçoens triviaes ; porque quando observamos a força maríti
ma, que apresentou o novo Governo de Chile i quem negará a 
facilidade com que o Império do Brazil pôde naõ só imitar, mas 
sobrepujar o mesmo plano? 

Fora inútil ao Brazil condecorar-se com o titulo de Império, 
e ver-se ao mesmo tempo sugeito a serem suas costas varridas 
porduas fragatas velhas de Portugal; e seria descuido injustifi
cável declarar-se naçaõ independente, e naõ cuidar em adquirir 
os meios de sustentar essa independência ; e os meios naõ saõ 
outros senaõ a creaçaõ de poderosa força naval. Sem esta na 
haverá segurança, nem commercio livre, nem riquezas, nem 
racter nacional, nem prosperidade individual. 



Miscellanea. 59*9 

Estado Politico da Europa, nu fim do anno 1822. 

I iiidou o í 'ju^-iesso de Ytiona, e naõ tem ainda aoparecido 

ao p-jblico os tesultados das conferências, em que entraram os 

Stbeiaiios, e. os .Mu.isiros das mais impoitantts Potências da 

Europa, Simplesmente se espalhou, o que parece a*>sas bem 

fundado, de que si deixáia á 1-iança o entei.der nos M gocios da 

Hespanha, como lhe julgasse ser conveniente. 

Mas nem por isso, que o publico naõ lie informado dos resul

tados do Congiesso, devemos suppôr, que nas conferências de 

Verona nada se fizesse ; porque Monarchus de iam alta gradua

ção naõ saiiiam de suas distantes capitães, se uaõ tivessem a 

tractar objectos de grande ponderação. E quando mesmo nada 

ti vi ssein disposto de novo, assas importante seria o haverem con

tinuado nas mesmas legoluçoens de suas conferências preceden

tes, deduzindo-se duhi, que deve si guir-se o systema adoptado 

nos tractados de Vienna e Paris; e nos actos subsequentes. 

A Hespanha, a Itália e a Giecia, saõ os paizes oa Europa, 

•onde as grsudes Potências Colligadas tem mais com que enten

der; poique saõ aquelles aonde mais claiameute se observa a 

lucta das opinioens do nosso século, coutia as instituiçoi-ns anti

gas. Poitugal forma em tudo isto um appeudiz á Hespanha, 

em todo o sentido ; <• por isso quasi tudu o que lemos a dizer 

desta, he applicavel aquelle. 

Como os homens naõ mudam seus custumes, nem alterara 

suas ideas todos ao mesmo tempo, acham-se sempre nas gramlts 

revoluçoens políticas, como a que se tstá sorTrendo na Europa, 

partidistas dos systt mas velhos, e defensores dos systemas no

vos; c por isso nos parece, que toda a piudencis ti s Governos 

se deve empregar em desrubiu o momenio, em que a maiorida

de da naçan começa a voltar-se para as m vas ideas, a tini de ir 

amoldaudo sos tempos as insiituiçotiis publicas, umco meio que 

uos parece haver, para tvuar as convnKoeiis, e a gueirs civil. 

Infelizmente uaõ aconwte assim sgoia na Europa; porque 
muitos Governos continuam a olhar para o» moviincoios rerolu-
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cionarios das naçoens, como meros effeitos de conspiraçoens 
parciaes,* e de poucos indivíduos ; ao mesmo tempo que nós at-
tribuimos isso á mudança geral dos custumes, á diffusaõ da lite
ratura, e ao conhecimento geral dos defeitos do systema feudal, 
sobre que eram fundados, mais ou menos, lodosos Governos da 
Europa. Assim a causa be geral, porque a mudança nas ideas 
dos homens tem-se feito geral ; e sendo assim ja naõ pôde trac-
tar-se o negocio, como se fôra mera conspiração de poucos in
divíduos. 

Ha na Hespanha um partido, que pugna pelas instituiçoens 
antigas, e leva o seu prejuizo ao ponto, que até clama pelo res
tabelicimento da Inquisição. Ainda que naõ pretendamos ler 
conhecimentos exactos do estado politico daquelle paiz, e ainda 
que estejamos imbuídos (própria ou impropriamente) da idea 
de que a generalidade da gente na Hespanha está mui longe de 
chegarão nível dos conhecimentos do resto da Europa; com 
tudo cremos, que a maioridade dos homens pensantes, e influ
entes da naçaõ desapprova esse systema velho ein toda a sua 
extençaõ. 

Neste caso, os planos das naçoens colligadas, que tenderem a 
favorecer as conspiraçoens contra o actual systema, que se de
nomina constitucional, esbarrarão sempre contra a verdadeira 
opinião publica dos homens influentes; e quando a idéa dessa 
opposiçaõ for unida á outra de uma iuvasaõ estrangeira, naõ só 
os Constitucionaüstas, mas os outros, se uniraõ contra os ag-
gresores, e entaõ nenhumas forças poderão subjugar esse sen
timento popular. 

Os Alliados devem lembrar-se, que Napoleaõ. com seu grande 
gênio, e generaes experimentados da primeira cathegoria, com 
tropas aguerridas, coin uni partido favorável na Hespanha, com 
um exercito de 200.000 homens, com recursos immensos de to
da a qualidade, encontrou na Hespanha taes difficuldades, que, 
obstiuando-se a vencellas, preparou o caminho para a total ruína 
do Império Napoleonico (a que naõ chamamos Francez.) 

E poderá a França actual achar meios de invadir e dominar a 
Hespanha ? j Vaõ pensamento ! A força da opinião, que 
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leva os Hespanhoes a serem constitucionaes, naô pode subjugar-
se com ti in exercito de 100, 200, ou 300 mil homens ; e quanto 
mais força *e empregar, menos se achará subjugada a opinião. 
Naõ obstante, se julgamos que a Hes pana naõ pôde ser sobjuga-
da, segundo estes dados, dizemos que pode soffrer muito, e que 
lauto mais padecerá quantos mais forem os erros, que seu go
verno cometter. 

Naõ he duvidoso, que a França intentava ingerir-se directa-
tnmenle nos negócios da Hespanha; posto que falia as*óra dif
ferente linguagem: as causas desta mudança podem aihar-se 
em tero Rey de Hespanha sido obrigado a nomear unia Ministério 
mais análogo aos sentimentos populares, do que os outros 
precedentes ; mas, seja como for, o Governo de França naõ julga 
agora tam fácil a destruição do systema constitucional da Hes
panha, como pensava que éra praclicavel ha três mezes antes. 

A Itália he o paiz, que nos apresenta a segunda provada 
lucta das ideas modernas com as instituiçoens antigas. Napoies 
he agora considerado como o primeiro dos Estados Italianos; 
concedamos isto ; mas que segue dahi ? O território Napoli
tano couteiva-se socegado, em lauto quanto um exercito estran
geiro mantém e faz executar com a força de suas bayonetas os 
decretos daquelle Governo, se he que esses decretos provém real
mente desse Governo. 

Ninguém dirá que tal estado de cousas he um estado natural ; 
porque, se o Governo do paiz naõ Um toica moral para se fazer 
obedecer, se elle precisa sppellar para a compulsão das armas, 
e se essas armas, ainda em cima, saõ armas estrangeiras, he 
absurdo contender que tal Governo seja adaptado aos povos a 
que se destina. O (inverno Napolitano, pois, deve ser um Go
verno naõ análogo aos povos a que be destinado, e por tanto in
capaz de subsistir por si mesmo. 

O que dizemos de Napoies he igualmente applicavtl ao resto 
da Itália, com pouca diflrreiiça ; se exceptuamios os Estados 
chamados Ecclesiasticos; porque uli ha outro elemento, que se 
deve tomarem considnsçaò, que saõ as opinioens; e, o que mais 
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he, os interesses religiosos. Porém mesmo nos Estados Pa-
paes, os antigos prestígios estaõ manifestamente diminuídos ; e 
um cardeal, que se equiparava aos reys, hoje em dia se conside
rará mui feliz, se puder obter a metade das rendas, que tem 
alguns dos ricos Bispos da Europa. 

i Que he pois a Itália senaõ um paiz conquistado, e por uma 
fraca força, incapaz de manter dominio; porque naõ tem a seu 
favor, nem o numérico dos soldados, nem o enthusiasmo de al
guma illusaõ politica ou religiosa, nem a força da opinião pu
blica? 

A Grécia merece uma peculiar contemplação aos políticos 
para qnem escrevemos. O Brazil está mui distante, e pode 
dizer-se que nenhumas relaçoeus tem com a Grécia: mas he 
para este paiz que desejamos que o Brazil olhe attentamente; 
he na Grécia actual que os Brazilienses acharão uma eschola de 
politica, he ali que apprenderaõ a conhecer a estado moral dos 
Governos Europeos, he na Grécia que veraõ como n'um espelho 
o que o Brazil pode esperar da Politica Europea. 

Ainda naõ ouvimos dizer a ninguém, ainda naõ lemos em au
thor algum, que o Governo dos Turcos, dominante na Grécia; 
fosse capaz de produziar bem algum aquelles povos, sugeitos a 
seu Império : mais ainda, a maior parte dos Europeos, que tem 
escripto nesta matéria, julgam ser um grande mal para a Europa 
civilizada, que o Sultaõ de Constantinopola possua toda a 
Grécia. 

Agora, chegou o momento em que a dominação dos Turcos 
na Europa podia tocar a sua extincçaõ ; ehe agora, que os Go
vernos Europeos hesitam, se he ou naõ conveniente favorecer 
a independência da Grécia. Naõ se precisa mais prova do es
tado mórbido da Política Europea. 

Parece que, quando se falia em revolução ou mudança de 
Governo, estremecem todos os Soberanos ; nós naõ vemos nessas 
revoluçoens nada de extraordinário, senaõ a pouca reflexão dos 
que governam. Os homens nascem, chegam ao estado varo
nil, passam a ser decrépitos e morrem : as naçoens começam, 
saõ vigorosas e decaem. Logo os Governos naõ tem mais do 
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que conformar-se com o estado da upiuiao publica, e seguir o 

plano do medico com o seu enfermo; isto be, tractar de debellar 

o mal em quanto isso he possível, alongar a dissolução final, e 

deixar o resto á natureza ; porque cousas existentes eternamente 

nas mesmas combinaçoens, naõ se conhecem nos elementos, que 

compõem o nosso diminutivo globo. 

Mas succede, que os homens influentes nos Gabinetes Euro

peos naõ pensam assim ; e, porque a Grécia se revolta contra a 

tyrauniado Gram Senhor, deve olhar-se rebelde, e (para nos 

servirmos da expressão usual) Jac obuiica —pereça a Grécia, 

e naõ se favoreçam as rebellioen», contia os Governos exis 

tentes. 

Eis aqui o Estado actual da Europa; e com elle deve contar 

o Brazil (seja isto ou naõ seja um refinado absurdo); e os planos 

do Governo Braziliense devem fundamentar-se nisto, que e x 

pomos como factos ; e quando adopte outros princípios achar-se-

bs redondamente enganado. 

Por outra parte, os interesses contradictorios da Europa, fa

zem hesitar os Gabinetes entre o orgulho de sua ambição, e o 

lucro de seus ganhos mercantis; daqui procede a falta de de

cisaõ pelo que respeita á Grécia ; porque, considerada somente 

a justiça i que homem poderia hesitar em prestar o seu soccorro 

individual a um Grego, que implorasse seu anxilio, contra a o p 

pressaõ injusta, a tyrannia iuexcusavtl, « o despotismo feroz de 

um Sultaõ Turco ? 

Temos pois, que a política Americana deve coutar com a fra

queza relativa da Europa, resultante da coutradicçaô, que >>e 

observa em todos os seus Governos, querendo sustentar as insti

tuiçoens antigas, sejam as da Inquisaó, sejam as do Papa, sejam 

as do Gram Turco, contra as ideas do Século, que em toda a par

le clamam pelos Governos Constitucionaes. 

Calculando robrc tsta fraqueza relutiva, a America deve cui

dar em seus int< ics»is Amiii ianoa, e leliz aquella Potência Eu

ropea, que, sobie saindo aos prejuízos, souber conciliar os seus 

interesses Europeus, com as sua» relaçocus Aiucncauas Para 
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um Estado Europeo naõ he fácil esta tarefa ; mas na America, a 

u carreira Diplomática naõ nos parece espinhosa. Cum sit 

prudentia nullum numen abest. 

Constituição do Brazil. 

A difficuldade de formalizar a Constituição politica de qual
quer paiz, acha-se mais na anxiedade dos Legisladores em que
rerem abranger todos os casos futuros, do que em estabelecer 
as regras fundamentaes, que se exigem de presente, para des
ignar a forma de Governo; distribuir os poderes políticos, 
quando essa forma he mixta; e indicar em geral a maneira, por 
que se haõ de fazer e promulgar as leys. 

Tudo quanto vai além disto, só pôde ser obra do tempo e da 
experiência; porque a providencia humana, sendo mui limitada, 
naõ pode nunca precaver todos os acontecimentos, resultantes 
de combinaçoens infinitamente variadas, que se naõ sugeitam 
aos nossos cálculos ; por que naõ podemos descubrir todos os 
seus elementos. E por tanto a Constituição, que mais quizer 
abranger casos particulares, menos perfeita deve ser. E tanto 
melhores seraõ as leys fundamentaes de um Estado, quanto 
mais se limitarem ás regras geraes claras e comprehensivas. 

Se considerar-mos as partes mais bellas da Constituição In
gleza, as que saõ mais diluas de imitar-se, e mais susceptíveis 
de serem adoptadas em todos os Governos Constitucionaes, acha
remos pela liçaõ da historia, que essas sabias iustituiçoens ln
glezas naõ fôram arranjadas por uma vez, nem appareceram re
pentinamente á voz do Legislador, como o decreto do Omnipo-
tentefiat lux, produzio em um momento o effeito, que o Crea-
dor se propunha. Foi a experiência, fôram os repetidos ensaios, 
foram os melhoramentos successivos, foi em fim a prudência dos 
Legisladores em aproveitar os momentos, em adaptar suas medi
das ás circumstanciaa, em que se iam achando os povos, na sé
rie dos acontecimentos políticos, quem fez chegar essas partes 



Miscellanea. 6 0 5 

da Constituição Ingleza, a que allodimos, ao gráo de perfeição, 

em que as vemos agóia. 

Naõ ha quem ignore, que o Supremo Poder Legislativo na 

Inglaterra reside uo Key, Lords e Communs; e que o Poder 

Executivo existe só no Key, e que a ley exige obediências 

tudo quanto se faz pela authoridade destes poderes. As Câma

ras do parlamento podem ser corruptas, a Representação deflei-

tuo a, a Administração absurda, e m á ; e com tudo naõ he me

nos sedicioso negar a sua authoridade, nem menos traição resis

tir as suas leys. Mas por outra parte, o Povo pôde expor os 

seus sufiiiinenlos, notar a impolitica das mtilidas publicas, 

representar conda ou abusos, e procurar, com a maior força do 

argumento, rvformas c iiielhorameotoá ; mas de itio dos limites 

das leys, naõ pode sair dahi, posto que nisto tenha grantle am-

plitudi . 

Nos processos que huuvéiam por crimes de alta traição, em 

Ingluleira, tio anuo de 1 7 0 4 ; oGiam-Juiz Sir Jamts l .y ie , 

notável jurisconsulto, i magistrado iulegeiiiiiio, foi que lez a 

faliu usual aos do Giniu-Juiadu, em que se lln s explica a ley 

nas iiiulitias de que tem de tomar coidietiiut nto. Nesta occa

siaõ se explicou uquille Juiz nos st puiules lermos :— 

" T o d o s os hoiiici.s podem, t atê devem, se possuem a facul

dade de pensar, raciocinar sobre todas as cousas, que lhes .saõ 

suficientemente interessantes, para que venham a ser objectos 

da sua atteuç.iõ ; < mire os objectos da attençaõ de homens li

vres, os princípios de Govi roo, a constituição d» particulares 

Governos, e sobre tudo a constituição do Govemo sob que vi

vi 111, naturalmente attiahiiaô a sua attençaõ e provocarão a sua 

especulação. O poder da communiroçaò de peiisameulos e opi

nioens he Dom de Deus, e a hbi idade delle hc a fonte de Ioda a 

sciencia, o primeiro fiucto e ultima lelicidade da Sociedade ; e, 

portanto, dahi paiece que se srsjue, que as leys humanas se 

naõ devem ii itupôr, c ate uaõ se pod. in interpúi, pura impedir 

a coiiiniuiiicaç.iò de sentimentos c opinioens, em a^r-embleas vo-

luntaiiak dos hoiiit ns" 

Aqui temos pois como se combina aMibudade practica do indi-
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viduo, com a obediência ás leys, e este accordo tam desejado, 
esta harmonia social garantida pela Constituição Ingleza, naõ 
foi o effeito de uma só ley, minutada theoreticamente, no gabi
nete de um politico : foi sim o resultado de muitas leys succes-
sivas, que a experiência suggerio pouco a pouco, e que um direito 
consuetudinario consolidou no espirito dos povos, earrcigouna 
naçaõ, ao ponto de fazer ja parte do character nacional. 

Pelo contrario; a historia antiga e moderna nos offerece mui
tos exemplos de constituiçoens políticas, que por mais bem ar
ranjadas, que parecessem aos sábios políticos que as fizeram ; 
por mais lindas, que se mostrassem no gabinete; quando postas 
em practica,acháram taes entrávez nas occurrencias dos tempos 
e nos custumes dos povos, a que eram destinadas, que se anni-
hiláram de todo em breve periodo. 

Poderíamos lembrar Licurgo, e outros Legisladores antigos; mas 
limitar-nos-hemos ao recente exemplo da França. A anxiedade 
de seus sábios políticos em querer que o povo Francez se amol
dasse ás tbeoriasde uma Constituição feita no Gabinete, em vez 
de fazer uma Constituição adaptada ao povo Francez, tal qual 
he, e tal qual se achava, naõ fez mais que produzir interminável 
confusão: seguiam-sc as Consnituiçoens umas ás outras na re
volução Franceza, como a moda dos vestidos, e caíam com a mes
ma facilidade, pela falta do necessário alicerce, na opinião dos 
povos, e no conhecimento practico das circumstancias. 

Por outra parte, nos Estados-Unidos da America Septentrional, 
tomando-se por baze, que os custumes daquelles povos eram 
análogos aos dos Inglezes, adoptou-se a Constituição da Ingla
terra, só com aquellas modificacoens, que a natureza das cir
cumstancias exigia ; essa Constituição dura, e durará; porque 
foi fuudada na experiência, e só estableceo regras geraes; as oc
currencias vam mostrando a maneira de a porem practica,eessa 
mesma practica estabelece uma Constituição de custume, que he 
a mais duradora, que uma naçaõ pôde ter. 

Tomemos por exemplo as eleiçoens para os Deputados do po
vo no Parlamento do Brazil. Por mais minuciosos, que sejam 
os Legisladores, em dispor na Constituicçaõ todas as formalida-
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des das eleiçoens, a fim de precaver a confusão, o soborno, e os 
actos irregulares, nunca poderão lembrar-se de todos os subter
fúgios, com que se poderão pôr ao abrigo da Ley aquelles, que 
intentarem illudilla. Far-se-ba um código immenso, e sempre 
haverão casos omissos; o remédio pois deve vir das subsequen
tes Legislaturas, estabelecendo a primeira unicamente as regras 
geraes, e dixando ás outras o providenciar conforme a experiên
cia lhe for indicando. 

A Constituição de qualquer Estado, bem como as demais leys, 
naõ podem durar eternamente ; porque he sempre mudavel a si
tuação dos homens; e quando as circumstancias vai Iam, forço
so he que variem também as leys. Alguns lem querido remediar 
este inconveniente, propondo, que a Constituição seja revista 
e emendada a períodos fixos ; por exemplo cada dez annos. ^Po
rem, quem nos Oaseguia, que as circumstancias, que exigem 
alteração ua Constituição, haõ de oceurrer piecisamenle em dez 
annos, e naõ em nove ou em onze ? Til providencia suppoem 
que o Legislador pôde prescrever limites ás obras Ja Natureza, 
o que he absurdo. 

As regras geraes, como por exemplo, a forma de Governo, 
podem estabelecer-se de um golpe, e com a bem fundada espe
rança de uma continuação por séculos ; mas quanto aos 
regulamentos de conveniência, sobre a execução dessas re
gras geraes, de dia em dia se descobrem motivos para os 
alterar, á proporção que a experiência vai mostrando os 
meios de os melhorar. A única objecçaõ, que se faz contra 
esta doutrina, he, que as Legislaturas seguintes, tendo es
sa faculdade, poderão alterar os pontos essencises da Constitui
ção, que se dsejéam fazer perpétuos. Mas a isto respondemos, 
que esses pontos essencises saõ os que desejamos, que se façam 
expressos e inalteráveis na Coiistituiçaõ. Alem disto, repeti
remos uma vez mais, que se as Legislaturas subsequentes forem 
Iam conrompidas, e o Executivo tam depravado, ou os custumes 
Iam alterados, que todos coiuintam ua derrogação desses pos
tos etieiiciact da Constituição, expressamente declarados, entaõ 
com muito mais facilidade destruirão artigos de menor conse
qüência, * o introduztllos como parte da Coostitaiçaõ ja, uso 
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pôde, nesse caso, impedir a sua derrogação; no outro caso, 
isto he, sendo o Executivo e Legislaturas seguintes compostas 
de homens virtuosos e patriotas illuminados, servirão taes arti
gos de impedir os melhoramentos, que se podiam introduzir, 
quando a expreiencia mostrasse a sua utilidade. A educação, os 
custumes, a illustraçaõ do espirito nos povos, saõ as únicas 
garantias da perpetuação da Constituição, e da conservação da 
liberdade civil. 

Disse-se de Caligula, que ja mais houve melhor escravo, nem 
peior amo; com effeito estas duas cousas ligam-se mui bem, 
porque a mesma disposição d' espirito, que faz receber uma 
impressão forte do poder illimitado do que governa, faz que se 
julgue da mesma forma quando esse individuo chega a gover
nar. 

A decadência do povo Romano envileceo de tal modo os no
bres, que o Senado, e todos os magistrados andavam á porfia 
de quem faria mais baixezas aos Imperadores; e naõhe aestes, 
a quem se devem attribuir directamente aquelles sentimentos in
dignos dos nobres Romanos. Quando um povo está preparado 
para receber a tyrannia, nunca lhe faltará um tyranno, nem 
faltarão jamais ao tyranno instrumentos de sua tyrannia. O 
mesmo Tiberio se queixava da inclinação que t inhaõ Senado 
para a servidão; ainda que, por uma contradicçaõ mui ordinária 
nos homens, desejava um Senado de sentimentos nobres, capaz 
de lhe fazer respeitar seu Governo, e ao mesmo tempo submisso 
para se submetter a seus caprichos. 

Sobretudo, devemos aqui repetir, o q u e j a temos dicto em 
outros N"s. á cercadas funcçoens da Assemblea Constituinte, 
a qual recebe seus poderes ad hoc ; isto he para fazer uma Con
stituição. A ingerência desse Corpo Constituinte, em outros 
pontos, que naõ forem a Constituição, desviará seus trabalhos 
do fim principal a que se destina ; e se essa ingerência for nos 
negócios do Executivo, introduzirá nelle irremediável confu
são. 

Lembra-nos sobre isto o conspicuo exemplo dos Estados-Uni
dos, na guerra da sua independência, quando o Congresso se vio 
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necessitado a conferir ao General Washington poderes illimita-
do« ; e sem esta medida teriam sido baldadas todas as vistas dos 
independentes. Ora o Congresso Americano uaõ éra só Consti
tuinte, mas também Legislativo c Executivo, e tinha outro sim 
uma Commissaõ permanente secreta, para os oegocios que exi-
glain segredo ; e ainda assim foi necessário revestirem o Gene
ral em Chefe de poderes dictatoriaes. 

No Brazil be este racionio ainda mais eugente ; porque achan
do-se Sua .Majestade Imperial em posse de toda a força executi
va, naõ ha necessidade de crear nada de novo, naõ ha a difficul
dade na escolha de pessoa ou pessoas, que exercitem os poderes 
do Executivo ; nem ha a menor precisão de se interromper a mar
cha dos negócios urgentes com deliberaçoens sobre um ponto» 
que as circumstancias tem felizmente decidido. 

Talvez seja preciso fazer algum arranjamento nas fioauç as, 
que, para lhe dar mais peso e solidez, requeira a saucçaõ d a As
semblea Constituinte. Este caso poderá constituir uma excep
çaõ da regra, que U-mos estabelecido; mas grande cuidado deve 
haver, para que isto se faça leropoiaiiamente, pela exigência 
das ciicuiuslancias : e que nisso se dislraha a attençaõ da As
semblea o menos que for possivel, do seu objecto primário, que 
be a CoDSlituiçaõ. 

Estado Politico da America, no fim de 18*2*2. 

Ha muitos annos que os Estados Unidos da America formam 
uma naçaõ, que se faz conspicua uo mundo por seu poderio ; e 
quando por outros motivos uaõ merecesse contemplação, bastava 
aquelle de ter dado ao u-sto da America a idéa de sua indepen
dência : mas uaõ para aqui. 

Os Estados Unidos tem alcançado considerável gráo de poder ; 
e bem o mostraram ua ultima guina com a Gram Bretanha uai» 
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ca Potência Europea, que por suas forças marítimas podia pre
tender dictar a ley no outro lado do Atlântico. A Inglaterra de-
sistio da empreza, e estamos seguros, que todo o resto das po
tências Europeas, tomadas junctamente, naõ éra capaz de ef
fectuar o que a Inglaterra somente poderia fazer com sua es
quadra. 

Eisaqui no novohemispherio uma potência, quehe inconquis-
tavel ás forças Europeas : consideraremos agora as outras sec
çoens da America. 
As excolonias Hespanholas declaráram-se independentes de sua 

antiga metrópole, e dividiram-se em vários Estados separados, 
estabelecendo seus Governos, alguns dos quaes se tem mantido 
por vários annos, e vam adquirindo poderio e riquezas de bas
tante consideração. 

Seguio-se o Brazil, em declarar sua independência da juris
dicçaõ Europea; e se ja mais houve alguma Potência que ti
vesse o seu começo em legitimidade de direitos, e em pros-
pecto de grandeza e poder, como logo veremos, he o Brazil. 

Succede, porém, que todos esses paizes da America, á ex
cepçaõ dos Estados Unidos, tem sido até aqui, e continuam a ser 
considerados pelas Potências Europeas, como pequenas provin
cias em rebelliaõ, e naõ dignas de serem tractadas como naçoens 
independentes. 

Dous podem ser os motivos deste procedimento dos Governos 
Europeos, a respeito da America : um porque pensem, que a 
fraqueza e falta de meios dos novos Estados Americanos lhe naõ 
permittam figurar no mundo a par das demais naçoens ; outro 
porque julguem as naçoens Europeas, que esses novos Gover
nos Americanos naõ saõ fundados em principios legitimos. 

Quanto ao primeiro motivo; observamos, que no Congresso 
das Grandes Potências Alliadas, recentemente convocado em 
Vienna, tractarám-se com summa seriedade os interesses de vá
rios Príncipes da Alemanha, cujos territórios e forças políti
cas eram mero nada, em comparação de qualquer dos novos Es
tados da America Austral; pois nenhuma comparação tem o 
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Principe de Papenbeim, o Duque de Mecklembourg, a Repu
blica de Hamburgo, fcc. com os Estados de Columbia, La Plata, 
ou Chile. 

O Governo Inglez tem muitas vezes reconhecido e feito trac
tados com outros Governos na índia, coja fraqueza e falta de po
derio lambem naõ adraitte comparação com esses Estados Ame
ricanos a que alludimos ; e até ha innumeraveis exemplos de 
tractados feitos entre a Inglaterra e algumas pequeníssimas 
tribus de índios na America. 

Seria pois uma inconsequencia ridícula, o alegar-se o primeiro 
motivo, que he a fraqueza dos novos Estados da America, para as 
Potências Europeas naõ tractarcm com elles como com as demais 
naçoens independentes. Vamos ao segundo motivo, que he a falta 
de legitimidade naquelles Governos Americanos, e para isto 
remontaremos as cousas um pouco mais ao longe. 

Entre muitos melhoramentos, e que a renovação do estudo daa 
Kcieucias e da cultura das artes tem trazido ao mundo, sem du
vida devemos contar a separação da America dos Governos 
Europeos, a que estava sujeita. Que a Europa tem melhorado 
em sua condição civil, depois da revivi ficaçaõ das sciencias, e 
que a mandançu para melhor tem sido na mesma progressão do 
adiantamento dos conhecimentos humanos, noa parece uma 
verdade indubitavel, quando se consulta a historia, desde a ruina 
do Império Romano. 

A' proporção que os conhecimentos pbilosophicos se foram 
desenvolvendo, as naçoens Europeas foram deixando suas prac-
licas barbaras, e até mesmo se estabeleceram, de commum ac
cordo, certas regras, que foram chamadas Direito das Gentes, que 
continham as violências de uma naçaõ para com outra, ainda 
quando estavam em guerra. 

Sendo os preceitos da sal philosophia os mesmos em todos os 
povos, os Governos pouco a pouco se viram obrigados a ceder a 
ates impulsos da razaõ, para obterem o respeito de seus subdi
tos; e só ficou pertencendo a alguns velhos rabugentos, louvar 
tempos passados, cm conlxadicçaô das manifestas vantagens 
presentes. 



612 Miscellanea. 

Lendo-se a historia e começo das actuaes monarchias da Euro
pa, fundadas, quasi todas, depois da queda dos Romanos, pelas 
naçoens barbaras do Norte, naõ se acha mais do que fraudes, vi
olências, traiçoens, fanatismo, venenos, assassinos, crueldades 
contra os povos vencidos, &c; mas gradualmente fôram appare-
cendos leys, quando as sciencias começaram a cultivar-se de no
vo ; e com tudo restaram sempre os prejuizos a combater ; por 
que eram sustentados por homens interessados em manter os 
abusos. 

Entre estes devemos contar a absurda idea, de quererem aquel
las naçoens Europeas, que estabeleceram colônias na America, 
governadas como se fossem povos conquistados, e reduzir seus 
próprios cidadãos, emigrados para paizes distantes, á cathegoria 
de escravos. Contra este systema declamaram os mais sábios 
escriptores Europeos, mas o erro estava demasiado arreigado, 
para que se pudesse dissipar de um golpe ; e repetidas liçoens 
da experiência ainda naõ tem bastado, para trazer os Governos 
a pensar, da maneira que a simples razaõ lhes devia suggerir 
que obrassem. 

Estabelecidos, pois, todos os actuaes Governos da Europa 
nas minas do Império Romano, e pelos meios violentos, que a 
historia testefica, ficando uns com Governos electivos, outros com 
monarchias hereditárias, mudando-se muitas vezes as dynastias, 
ja por escolha dos povos, ja por violências, e conquistas i qual 
he o principio de legitimidade, que suppoem as Potencies Euro-
pens que deve existir, para se reputar legal outro qualquer Go
verno 1 

Cada povo tem o direito de escolher para si o Governo, que 
melhor lhe convier: a razaõ ensina isto, e a historia mostra, que 
essa tem sido a practica em todo o mundo, reputando-se sempre 
violência e injuniça, a ingerência de uma naçaõ estrangeira 
nesse arranjamento interno de qualquer outra naçaõ.\ E por 
que se negará aos povos Americanos um direito, que sempre 
tem exercitado todos os mais povos do mundo? 

Argumentar-se-ha, que esses povos da America fôram oulrora 
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colônias de Potências Europeas; mas entaõ i como reconhe
ceram essas Poteocias Europeas os Estados-Unidos da America, 
Iniciando com elles como Potência independente, havendo esses 
Estados lambem aido uma colônia da Inglaterra ? 

Pelo que respeita o Brazil, o oosso modo de raciocinar lem 
ainda mais pezo. 

A naçaõ, a qae esse paiz pentencêra como colônia, declarou 
extincla sua antiga forma de Governo, e passou a oiganizar ou
tra ; o Brazil, éra a parte mais grande e mais poderosa dessa na
çaõ, seguramente tinha o direito de aceitar ou regeitar esse no
vo pacto social, e regeitando-o para abraçar outro, que lhe pa
rece mais conveniente, seguio o exemplo, que lhe deo sua anti
ga metrópole ^ e com que jus pôde entaõ qual quer potência 
estrangeira disputar-lhe esse direito ? 

Resta, portanto, uma só consideração, que pôde justificar as 
naçoens Europeas, em uaõ traclarem com as novas Potências 
Americanas, como naçoens Independentes; e vem a ser, o re
ceio de que esses novos Governos, naõ se podendo manter, naõ 
tenham garantias qne offerecer aos tractados, que fizerem com 
outras Potências. 

Como este motivo sèjs de mera prudência, tem seguramente 
as Potências Europeus o direito de obrar nisso como lhes convi
er; mas entaõ nada embarga, que essas novas potências Ameri
canas, que se conhecem umas ás outras, que sabem os recursos 
de que saõ capazes, formem entre si allianças, com que se façam 
respeitar no mundo, e ponham de commum accordo em pé lar* 
forças de mar e terra, que roojtreni á Europa enganada o poder 
que tem, para numerem sua independência, e garantirem os 
lacladon em que entrarem. 

Nenhuma das novas potências Americanas tem agora me-
no* força» physiras, do que tinham os Estados-Unidos, quan
do esses declararam a sua independência, e alguns drlles, como 
he o Brazil, tem recursos e proporçoeus infinitamente superio
res ; logo, se OM Estados Unidos puderam manter a sua indepen
dência, e gaiantir oa tractados, que fizeram com as demais pc-
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tencias, naõ se pôde julgar, que outra cousa succeda com os Es
tados da America do Sul. 

Mas se, naõ obstante, as Potências Europeas continuarem 
nesse receio de entrar em tractados com a America, esta deve 
limitar-se a regular o commerio dos estrangerios em seus portos 
como lhe convier, na certeza de que as suas riquezas lá attra-
hiraõ da Europa, quanto desta precisarem os Americanos. 

Os principios de liberdade nacional dos povos, tam bem des
envolvidos neste nosso século, e que saõ o fundamento da in
dependência dos novos Governos da America, remediarão o 
grande mal, que a falta desses mesmos principios, e a ignorân
cia dos direitos inalienáveis dos homens, em que a Europa labo
rava, ao tempo da descuberta da America, ali fez introdu
zir. 

Falíamos da escravatura, que he o maior obstáculo, que po
dia ter a America, para promover sua industria. Como estas 
revoluçoens da America saõ agora fundadas nos principios de 
liberdade, claro está que fica sendo incompatível com a existên
cia desses Governos, a conservação da escravatura. Assim ve
mos que todos os Governos da America Hespanhola, imitando o 
exemplo dos Estados-Unidos, tem ja prohibido o commercio da 
escravatura de África, como passo preliminar para a annihila-
çaõ total escravidão : e o Brazil, pelas mesmas razoens, ha de 
necessarimente seguir a mesma linha de politica: e ex aqui um 
bem de considerável magnitude, que procede naõ simplesmente 
da independência da Amercia, mas dos principios liberaes, em 
que se estribam os promotores dessa independência. 

Se a independência da America fssse promovida pelo espirito 
de conquista e de fanatismo, que assombrava a Europa no sécu
lo de Carlos V., mal poderíamos esperar, que esta revolução 
produzisse tal beneficio ao gênero humano, como he a extinc
çaõ da escravatura. Nesse caso tal vez um conquistador afor
tunado conseguisse fazer na America um Estado independente 
da Europa, mas seria para estabelecer um despotismo nas ruí
nas de outro despotismo. 

Porém differente e mui diverso he o caso em nossos dias: os 
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homens ja naõ pelejam uns contra outros para escolherem o des
potismo, que os deve esmagar : ja naõ disputam para decidir, 
se o tigre que os ha de devorar deve ser amarelo ou preto ; a 
questão agora he, como se ha de estabelecer um Governo, em 
que o povo goze da maior porçaõ de liberdade possivel, e com 
o qual se assegure a prosperidade nacional. 

Quando da independência da Amercia se naõ seguissem outras 
utilidades, bastava o grande beneficio da oboliçaõ da escrava
tura, para que todo o homem philantropo applaudiase tam faus
to* acontecimentos: as preocupaçoena, o interesse mal entendi
do, as intrigas da Europa, poderão causar ainda por algum tem
po a confusão na America, mas os resultados finaes da prese nte 
revolução saõ inevitáveis: elles viraõ : porque saõ produzidos 
pelas ideas do século, e quando a liberdade fosse de todo expul
sa da Europa, acharia um abrigo na America ; assim como o 
achou na Europa, quando foi banida da Ásia. 

Agora, quando o factos históricos, que temos referido, saõ co
nhecidos de todo o mundo, e quando naõ ha nenhum prestigio civil 
ou religioso, similhante aquelles que oceasionarsm conquistas 
em outras epochas, naõ concebemos que baja forças na Europa, 
capazes de conquistar ou dictar a ley aos povos bsbitsntes da 
Amercia Meridional. Poderão haver guerras, que durem por 
algum tempo; poderá restringir-se o commercio, poderão haver 
outro* inconvenientes ; porém a sorte da Amercia está decidida, 
e chegou a epocha de sua total independência da Europa; e 
chegou essa independência, proclamada pelos principios da justi
ça e do* sentimentos da humanidade. 

rORTUOAL. 

Mui pouco importa ja a nossos Leitores no Brazil as medi
das, que Portugal vai seguindo na sua politica interna; mas 
ainda assim naô saõ indiferentes alguns factos, que ou respei-
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tam o Brazil, ou lhes devem servir de farol, para evitar cahirerá 

nos mesmos escolhos. 
A Juncta preparatória das Cortes em Lisboa abrio a sua pri

meira sessaõ aos 15 de Novembro, com uma falia do seu Presi
dente, Braamcamp; e logo o Deputado Trigoso, como Secre
tario da Deputaçaõ Permanente, leo o relatório do que nesta se 
passou. 

Aos 20 de Novembro tomou o lugar de Presidente das novas 
Cortes o Deputado Moura ; e nomeou-se uma Deputaçaõ para 
informar disto a El Rey, designando o dia 1.° de Dezembro, 
para se abrir a sessaõ das Cortes Ordinárias. Com effeito come
çou a sessaõ nesse dia, mas Sua Majestade (El Rey) naõ pôde 
apresentar-se ante Sua Majestade (as Cortes) ; por se achar El 
Rey gravemente incommodado com uma moléstia, que havia 
soffrido por alguns dias, e ainda assim fez o esforço de vir da 
Quinta de Alfeite para o Palácio da Bemposta, mas augmentando-
se a moléstia naõ lhe permittiram os médicos que saisse. 

Em conseqüência lèo um dos Ministros de Esetado a falia 
d'El-Rey ás Cortes, e o Presidente fez a sua resposta, naõ con
tendo nem uma nem outra mais do que palavras vagas, sem allu-
saõ aos negócios do Brazil, ou ás relaçoens com as potências es
trangeiras, ou ao estado das finanças da Naçaõ. 

Mas se esta cerimonia se passou sem cousa notável, a sessaõ 
de 4 de Dezembro apresentou um facto de bastante importân
cia. Leo-se um relatório, sobre a participação do Ministro dos 
Negócios do Reyno, na qual informava às Cortes, que a Raynha 
tinha recusado jurar a Constituição; e que El-Rey resolvera 
pôr em execução o decreto das Cortes, segundo o qual toda a 
pessoa, que recusar jurar a Constituição sairá do Reyno, e re
nunciará os direitos de cidadão Portuguez. Porém havendo a 
Raynha representado, que o seu máo estado de saúde lhe naõ 
permittia viajar, sem perigo de vida, e havendo sobre isso con
sultado os médicos da Casa Real. declararam estes unanimemente 
que a vida da Raynha ficaria actualmente em perigo, se no seu 
presente estado fosse obrigada a viajar, por mar ou por terra. 

Nestes termos expedio El Rey um decreto, ordenando, que a 
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Raynha se retirasse para a Quinta do Ramalbaõ com os seus 
criados, mas negando-lhe o que ella pedia, de levar com sigo as 
Infantas suas filhas: determinava mais El Rey, que a Raynha 
continuasse na Quinta do Ramalhaõ, até que o seu estado de 
aaude lhe permittisse sair do Reyno. 

8obre isto propoz o Deputado Xavier Monteiro, que se im
primissem estes officios para conhecimento de toda a Naçaõ, e 
que os originaes se referissem a uma commissaõ especial, e 
assim foi resolvido. Mas na sessaõ do dia seguinte o Deputado 
Pato Monis propoz, que sendo indispensável que se executasse 
a ley, tanto a respeito da Ex-Raynha de Portugal, como de qual
quer outra pessoa, qne recussaise jurar a Constituição politica 
da Monarchia; e tendo a sua execução sido deferida pelo rela
tório dos dez médicos, os quaes diziam, que a sua vida se poria 
em perigo, pela severidade do tempo, se ella viajasse, no pre
sente máo estado de sua saúde ; propanba o Deputado, que ae 
disesse ao Governo, que ordenasse, que os mesmo* dez médicos 
continuassem a estar com aex-cidadoa Portugueza, d arante a sua 
residência, na Quinta do Ramalhaõ, e que a accompanhsssem 
até* o periodo delia sair do território Portuguez. Ficou para se
gunda leitura. 

Nota-se logo, neste extraordinário acontecimento, que as 
mulheres Portuguezas naõ foram obrigadas a jurar a Consti
tuição; e assim naõ vemos o fundamento porque se quixease 
obrigar a Raynha a prestar esse juramento. 

Mas ainda independente dicto, éra de presumir, que antes de 
privar alguém de seus direito*, antes de bauir alguém do Rey
no, e antes de impor uma pena, a que se custuma chamar morta 
civil, alguma forma de processo éra necessária ; que se provaria 
o facto, que se ouvi ris a defeza da pessoa accasada, que alguém 
serviria de juiz para sentencear apessoa declarada criminosa, 

Mas nada disto observou o Governo Constitucional de Portu
gal. Declara-se qoe a Raynhs naõ quer jurar a Constituição; naõ 
sabe o publico, nem consta qne isso assim fosse ; e só oaasevé-

Vot. XXIX. N.* 176. 4 L 
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ram os Ministros de Estado, naõ se ouve a Raynha em sua de
feza ; os Ministros passam a decretar, que seja expulsa do Rey
no ; e nas Cortes tracta-se ella ja por ex-Raynha. 

Eis o modo porque o Dey de Argel administraria a justiça 
nesse caso j e h e a isto a que se chama em PoTtugal um Gover
no Constitucional ? 

A severidade daexecuçaõ naõ he menos reprehensivel do que 
a injustiça da medida; porque, se o perigoso estado de saúde da 
Raynha ou ex-Reynha, exigia que se suspendesse a determina
ção da ley, e ella podia, naõ obstante, ficar ainda em Portugal; 
. porque arbitrariedade, e sem haver ley que o ordene, he ella 
mandada sair de sua residência, e recolher-se na Qinta do Ra
malhaõ ? i Accaso a ley falia em tal Quinta do Ramalhaõ, ou 
outra qualquer Quinta ? 

O estado de saúde da Raynha naô permittia, que se executas
se a ley ; mas no entanto da-se-lhe outro castigo, de que naõ 
falia a ley, que he ser preza na Quinta do Ramalhaõ ; e accres
centa-se a isto mais outro refinamento de castigo, e he, que naõ 
possa ter ali a compauhia das Princezas suas filhas, s Com que 
authoridade, pois, ou porque ley se impõem a se agravam assim 
as penas a um individuo ; ainda suppondo o crime provado e a 
sentença legalmente pronunciada? 

Estas as provas do Constitucionalismo de Portugal; e nem 
nos diraõ, que a Raynha por ser Raynha tenha menos direito a 
que se lhe faça justiça, do que outrem qualquer: essa differença 
seria de todo absurda. Mas istoja aconteceo coro o Principe 
Herdeiro, agora Imperador do Brazil, e o mesmo está succeden-
do todos os dias com outros particulares, do que bastantes ex
emplos temos dado; porém daremos mais um, na carta Regia 
por que se mandou ao Principe Herdeiro, que jurasse a Consti
tuição, e he concebida nestes termos:— 

"Principe Real, D. Pedro de Alcântara. Eu EI-Rey vos en
vio saudar. Achando-se estabelecido, pela ley de 11 do cor
rente, o methodo porque em todas as provincias do Reyno Uni
dos se deve prestar o juramento á Constituição politica da Mo-
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oarchia, ordeno-voa, que, pela parte que vos toca, a executeis bem 
e fielmente, como be do vosso dever, e eu muito vos recommendo, 
dando vós o exemplo, e fazendo que a mesma ley se observe re
ligiosamente, por todos aquelles que vos obedecem. Escripta 
no Palácio de Queluz, em 20 de Outubro de 1822.—Rey— 
Filippe Pereira de Araújo e Castro.—Para o Principe Real D. 
Pedro de Alcântara. " 

No entanto, outra carta Regia, que se dirigio ao Infante D. Mi
guel, he exarada desta forma. 

" Infante D. Miguel. Meu muito amado e prezado filho. Eu 
El-Rey vos envio muito suadar, como aquelle, que muito amo 
e prezo. Depois de haverdes prestado o juramento á Constitui
ção Politica da Monarchia, na forma prescripta na ley d e l i do 
corrente, ordeno-vos,que, na qualidade de Presidente da Acade
mia das Sciencia*, delirais o mesmo juramento ao seu Vice-
Presidente, para que elle no primeiro dia seguinte naõ feriado 
o haja de tomur aos mais Sócios e empregados da referida Aca
demia, de que se fará lavrar termo, e remetterá certidão á Se
cretaria de Estado do* Negócios do Reyno, em observância do 
artigo 10 da citada ley. O que me parece o participar-vos, para 
que assim o tenhacs ententido e executeis. Escripta no Palá
cio de Queluz em 29 de Outubro de 1822, &c." 

Agora perguntamos, com que authoridade, ou porque ley, 
fizeram os Miuistros a distineçaõ do formulário, nas cartas Re
gias, fazendo que El-Key chame ao Infante " Seu muito amado 
e querido filho a quem envia muito saudar, como aquelle que 
muito ama e preza:" quando na outra ao Principe se umitlem 
esses lermos e se diz unicamente " que El-Rey lbe envia sau
dar." 

jlle pois o systema Constitucional poderem o* Ministro* alte
rar e destruir a seu bel prazer, as formulas que inculcam direi
tos nos indivíduos, a quem o custume tem dado força de ley, e 
que a falia dellas se reputa insulto? (Porque ley se ar rogam 
os Miuisiios de Estado o direito de tusultar o Principe Herdeiro 
da Cotóa ? Pelo systema constitucional Portuguez. 
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Agora passaremos a outro ponto, também importante, que be 
o tractado concluído entre Portugal e Hespanha, para que aquel
le envie aos Hespanhoes um contingente de 8.000 homens, de 
prompto, e depois mais tropas se forem necessárias. Os Go
vernos de Hespanha e Portugal naõ podem deixar de prever a 
tormenta, que os ameaça, da parte das mais Potências Europeas; 
e injusta como he em muitos pontos essa ingerência estrangeira, 
naõ pôde, por outra parte, duvidar-se, que ella tem sido provo
cada pelos desmanchos, erros e desmedido orgulho desses Go
vernos da Peninsula; e sem duvida o presente tractameuloda 
Raynha de Portugal naõ tenderá a conciliar-lhe maior amizade 
dos Gabinetes das outras Potências. 

Porém entrado Portugal na ruinosa guerra do Brazil, ;que for
ças saõ as que lhe restam para auxiliar a Hespanha ; ou, por 
outras palavras, debelar o inimigo nos Pyrineos, em vez de se 
defender em Almeida ou Elvas ? 

Sabemos mui bem que o estribilho desta cantiga he, a uniaõ 
com Hespanha; mas entaõ £ para que andam esses politicos d'a-
gua morna exhaurindo as suas forças uo Brazil; quando ellas 
lhe podiam servir nessa mesma nniaõ Hespanhola; primeiro 
para obter termos mais favoráveis na uniaõ ; e segundo, para 
melhor detenderem o todo depois dessa uniaõ? 

Estas inconsequencias procedem de que os homens, que estaõ 
á testa dos negócios em Portugal, naõ tem conhecimento algum 
do que se chama o grande inundo, e só sabem, a theoria dos li
vros : o único homem d'entre elles, que sabe o que he esse mun
do, he um canguinhas, um donato nas maneiras e no espirito, 
que nunca terá assas espirito ou resolução para obrar. Praza a 
Deus, que o Brazil, olhando para este espelho, veja os defeitos 
que lhe convém evitar, e naõ se lembrem do que passa em Por
tugal, senaõ para desviar-se da mesma fatal carreira. 

O Secretario da Guerra, Cândido, pedio a sua demissão, ja 
porque suas moléstias lhe faziam mui encommodo o trabalho da 
Secretaria, ja porque os continuados ataques, que o publico 
lhe fazia, em consequincia de sua péssima conducta politica 
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passada, o declaravam sbsolutamente indigno do lugar, que 
accupava. Succedeo-lhe na ocupação Manuel Gonçalves de Mi
randa, um official Militar, cujo mérito, para ser Secretario 
de Estado na Repartição da Guerra, parece consistir principal
mente, nos sentimentos desarrazoadamente hostis, que mani
festou contra o Brazil, nas Cortes passadas, em que fói De
putado. 

A política de Portugal, pelo que respeita o Brazil, continua a 
ser constantemente absurda, esperançado ainda o Governo, e il-
ludido igualmente o povo, com as ideas de reconquistar o Brazil, 
e fundando-se nas forças, que tem na Bahia, e oa dominação, 
que ainda conserva no Maranhão e Pará. 

Quanto ás forças da Bahia, o General Madeira acha-se blo
queado por terra tam estreitamente, que nenhuma subsistência 
pôde tirar do paiz; e assim be claro, que quantas mais tropas 
lhe mandarem de Lisboa, tanto maior será a difficuldade de ss 
sustentar ; porque naõ tem outros mantimentos, senaõ os que 
lbe entram por mar. Estes lhe seraõ Um bem interceptados, lo
go que a esquadra do Brazil seja assas numerosa para manter o 
bloqueio da barra ; e entaõ Madeira será obrigado a render-se 
pela fome. 

O Maranhão e o Pará, sugeitos unicamente pelas tropas Por
tuguezas, que ali guamecem as capitães, só e»pe'ram o momen
to favorável paia as expulsar, e nj une tarem-se á liga Brazili
ense ; Isto sabe mui bem o Govcruo de Lisboa, mas couliuúa a 
illudir o povo, como se coutasse com a permamente posse da
quella* duas províncias, t como se essa posse tosse do agrsdo 
do povo. 

Dizemos que o Governo Portuguez sabe isto; porque até nas 
gazetas de Lisboa se lun publicado cartas, escripta* por Portu
guezes, residentes naquelles paizes, que dizem haver no Mara
nhão muitos patifes ; isto be, muito quem appróve s indepen
dência, e uniaõ geral do Brazil, debuno do Governo de Sua 
Majestade Imperial. No Paru passam as cousas de opinioens 
a factos ; porque nu» mornas guzctaa de Lisboa se tem publi-
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cado os procedimentos do Governo do Pará, que tem mandado 
prender muitos homens de importância, como implicados no 
plano da independência do Brazil. 

Com estas noticias ja assim publicas em Lisboa, dizemos, que 
o Governo Portuguez naõ pôde ignorar, que a sua dominação 
mesmo no Maranhão e Pará está a expirar ; e se falia e obra em 
sentido contrario, náõ he seuaõ para illudir o povo. O sertaõ 
de Piauhi, que negoceia em gados somente com a Bahia em Per
nambuco, he por isso naturalmente ligado ao resto da confedera
ção Braziliense, e como a capital naõ tem outros recursos, ella 
deve seguir o impulso da provincia. 

Assim rica manifesto, que logo que o Brazil 6e desembarasse 
das forças Portuguezas, que estaõ na Bahia, pôde forma»* 
um exercito no Piauhi, que pela vizinhança do Maranhão lhe 
cortará todas as communicaçoens com o interior, em cujo esta
do nem as forças Portuguezas se poderão ali manter, nem quan
do o pudessem, valeria a pena de o fazer. O mesmo se pôde 
dizer do Pará. 

Como o enthusiasmo, que o Governo de Portugal tem excita
do no povo, para o fazer entrar na guerra contra o Brazil, naõ he 
fundado em razaõ, mas sim em paixoens particulares, esse en
thusiasmo deve esfriar com o tempo, e tanto mais depressa, quan
to a interrupção do commercio for mostrando aos povos, que a 
presente Administração vai, com seus erros, solapando a pros
peridade nacional. 

Ja na cidade de Braga houve uma commoçaõ, que se snppoz 
de considerável magnitude: nós naõ julgamos isso, por ora, 
cousa de grande importância, excepto em quanto he um sym-
ptoma, do effeito que vai produzindo no espirito publico a 
guerra do Brazil. Os chapeos de Braga e as facas de Guimara
ens, que naõ podem ir vender-se ao Brazil, começam a despertar 
a gente, tocando-a por seus interesses, e os negociantes de Lis
boa e Porto conhecerão também, dentro em pouco tempo, os 
lucros que tiram dessa guerra, que tanto tem applaudido. 
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Annuncio aos Leitores do Correio Braziliense. 

Este Periódico, destinado sempre a tractar como objecto pri
mário do* negócios relativos ao Brazil, tem ba alguma mezes sido 
quasi exclusivamente oecupado com os suecessos daqnelle paiz, 
ou com os de Portugal, que lhe diziam respeito ; e os aconteci
mentos ultimo* do Brazil fazem desnecessário ao Redactor, o 
encarregar-se da tarefa de recolher novidades estrangeiras para 
aquelle paiz; quando a liberdade da imprensa nelle, e as muitas 
gazetas, que se publicam nas suas principaes cidade*, escusam 
este trabalho d'antes tam necessário. 

Deixará pois o Correio Braziliense de imprimir-se mensal
mente ; e só sim todas as vezea, que se offerecer matéria, sobre 
que julguemos dever dar a noasa opinião, a bem da nossa pátria; 
e houver occasiaõ opportuna de fazer as remessas, que pela in
certeza das sabidas dos paquetas e navio*, inutili zam a punetua-
lidade da publicação mensal de um Periódico, cujo scopo he uni
camente o Brazil; e aonde naõ pode chegar com regularidade de 
tempo. 
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