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Na quarta parte nova os campos áta 
E se mais mundo houvera Ia chegara. 

CAMOENS, C. VII. e. M 

POLÍTICA. 

REYNO UNIDO DE PORTUGAL, BRAZIL, E ALGARVES. 

Edictal da Thesouraria Geral das Tropas, em Lisboa 

ARA se haver de effeituar o pagamento do Monle-
Pio, e do Soldo dos Officiaes Reformados, e outras Classes 
sem emprego, que recebem pela Thesouraria Geral das 
Tropas, desta Cidade, ;ie procederá naContadoria Fiscal da 
sobredicta Thesouraria, á Revista ordenada no § 18 do 
Alvará de 21 de Fevereiro de 1816, na forma seguinte ; 

Aos Officiaes até Major inclusivamenle, passar-se-ha a 
Revista no dia 5 de Janeiro cio anno futuro. Aosdictos 
até Alferes nos dias 7 e 8 dicto. A's diversas Clubes nu 
dia 10. Monle-Pio nos dias 12, Li, e lü dicto. 
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4 Politica. 

Os Officiaes Reformados, e outros sem emprego, 
Pensionados do Monte-Pio, etc. apresentarão os Docu
mentos do costume, na forma ordenada na Portaria de 3 
de Maio ultimo. 

As Pessoas, que recebem Monte-Pio, devem apresentar 
no acto da Revista Certidão do seu estado, passada pelo 
Pároco da sua Freguezia, e reconhecida por Tabelliaõ; e 
quando naô forem presentes á Revista, deverá declarar a 
sobredicta Certidão que existem vivas até aquelle dia. 

Toda a pessoa que por si, ou por meio dos documentos 
acima mencionados, naõ comparecer nas Revistas, nos dias 
declarados, naõ será comprehendida na Relação por onde 
ha de fazer-se o pagamento do quarto quartel deste anno; 
podendo só ser incluída na Relação do quartel em que 
apparecer na Revista. Lisboa 18 de Dezembro de 1817. 

F I L I P P E VAZ DE CARVAVALHO E SAMPAIO. 

Edictal, pela Intendencia da Policia de Lisboa, para 
verificar as reclamaçoens de indivíduos Portuguezes 
contra o Governo de Hespanha. 

Joaõ de Mattos e Vasconcellos Barbosa de Magalhaens 
do Conselho de Sua Majestade El Rey Nosso Senhor, 
Seu Desembargador do Paço, Fidalgo Cavalleiro da Sua 
Real Casa,Commendador da Ordem de Christo, Intendente 
Geral de Policia, etc. 

Faço saber que por Aviso expedido pela Secretaria 
d'Eslado dos Negócios Estrangeiros, em data de dez do 
corrente, foi El Rey Nosso Senhor servido ordenar-me, 
que mandasse publicar por Edilaes, nesta Capital, e seu 
Termo, o theor do referido Aviso,que he o seguinte: 



Politica. 5 
<4 Sendo indispensável,para poderem ajustar-se as Con

tas das differentes pertençoens, que possam excitar-se por 
parte de Vassallos de cada uma das Monarchias Portu
gueza e Hespanhola, pelos fornecimentos, e prestaçoens 
de qualquer espécie, feitas âs Tropas, e Agentes da outra, 
nas diversas entradas das mesmas Tropas nas Terras do 
Estado visinho,que em uma Estação somente se collijam as 
noticias dos Créditos apurados, e líquidos dos Vassallos 
Portuguezes a cargo do Governo Hespanhol; E que
rendo Sua Majestade facilitar os meios para o sobredicto 
fim: He servido ordenar, que V. Sa . faça affixar Editaes 
nos lugares do costume nesta Cidade, e nos julgados do 
Termo delia, contendo a Copia literal deste Aviso, para 
que as pessoas, e Corporaçoens Religiosas, ou Seculares, 
que se julgarem Credoras ao Governo Hespanhol pelos 
dictos fornecimentos, ou prestaçoens, hajam de apresentar 
nesta Secretaria d'Estado dos Negócios Estrangeiros, e 
da Guerra, os respectivos Titulos, e Documentos dos seus 
Créditos, a fim de tomar-se destes razaõ, segundo a lega
lidade que nos mesmos Documentos se encontrar, e fazer-
se das dietas noticias o uso, que o dicto Senhor tem 
determinado. O que participo a V. Sa. para sua 
prompta execução. Deos guarde a V. Sa. Palácio do 
Governo,em dez deDezembrode mil oitocentos e dezesete. 

D- M I G U E L PEREIRA FORJAZ. 

Snr. Joaõ de Mattos eVasconcellosBarbosa de Magalhaens. 

" E para que se cumpra esta Real Determinação mandei 
affixar o presente Edital nos lugares mais públicos desta 
Capital, e nos Julgados do Termo delia, para que delle 
se naõ possa allegar ignorância. Lisboa; em quatorze de 
Dezembro de mil oitocentos e dezesette. 

JOAÕ de MATTOS E VASCONCELLOS BARBOSA de MACAI.HAENS 
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Carta Regia, aos Governadores do Reyno de Portugal, 
sobre a preferencia das manufacturas nacionaes. 

Governadores do Reyno de Portugal e dos Algraves, 
Amigos. Eu EI Rey vos envio muito saudar, como 
aquelles que amo e prezo. Naõ perdendo ja mais de 
vista todos os meios, que possam concorrer para o 
bem e felicidade dos meos vassallos ; e querendo estreitar 
quanto for possivel a uniaõ e interesses recíprocos do 
Reyno Unido de Portugal Brazil e Algarves para o 
que muito concorreria, naõ só fazendo dessa cidade o 
interposto dos Gêneros privativos da minha Real Fazenda, 
mas também facilitando o consumo das manufacturas 
nacionaes, com a preferencia, que for compatível com as 
relaçoens e tractados actualmente subsistentes: fui servido 
ordenar; que todos os gêneros das fabricas de Portugal, 
de que se precisar para o uso da minha Real Casa, e para 
o provimento da tropa e marinha, assim desta provincia do 
Rio-de-Janeiro; como das mais provincias deste Reyno do 
Brazil, sejam com preferencia suppridas pela Real fabrica 
de sedas, e mais fábricas desses Reynos, pelas relaçoens, 
que forem expedidas pelo Presidente do meu Real Erário, 
ao Administrador Geral do mesmo nesses Reynos, sacan
do pela importância das remessas a que se proceder, para 
uso da minha Real Casa e tropa desta provincia, sobre o 
Thesoureiro Mor do Real Erário, e sobre as Junctas da 
Fazenda das differentes capitanias e mais dominios, pelos 
supprimentos, que ás mesmas forem feitos, para o que se 
lhes dirigem as necessárias ordens. E fui outro sim ser
vido, se transfira outra vez para a praça dessa Cidade, a 
principiar no I o . de Janeiro, 1818, o mercado dos gêneros 
privativos da minha Real Fazenda como Páo-Brazil, Mar
fim, e Urzella, que até agora tem sido feito em Londres, 
em razaõ dos desgraçados acontecimentos, que deram 
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motivo a esta mudança; sendo dirigidos a essa cidade á 
consignação dos conrespondentes do Banco do Brazil, na 
conformidade do artigo 7, do § 7, do Alvará de sua crea
çaõ ; e em quanto se naõ ultimar o tempo prescripto da 
sua duração, e podendo estes para as suas vendas, consu-
màllas ou nesses Reynos, ou embarcallos para as differen
tes praças da Europa, aonde mais profícuas e vantajosa* se 
façam a bem da minha Real Fazenda. O que vos parti
cipo, para que nesta intelligencia procedais, com o zelo e 
honra com que vos distinguis no meu Real serviço, a lançar 
maõ daquellas medidas, que julgardes necessárias, para a 
verificação desta minha Real determinação. Escripta no 
Palácio do Rio-de-Janeiro, em 15 de Septembro de 18i7« 

R E Y . 

Para os Governadores dos Reynos de Porlugal e 
Algarves. 

Circular para o General das Armas da Corte, e para 
todos os Governadores das differentes capita

nias do Brazil. 

IIlmo. e Ex m o . Senhor !— Achando-se ja determinado 
pelo paragrapho 3 o . do Alvará com força de ley de 28 de 
Abril de 1809, que todos os fardamentos das nossas tropas 
sejam feitos com preferencia de Gêneros manufacturados 
nas fabricas nacionaes, e que se naõ empreguem, para este 
fim, mercadorias estrangeiras, senaõ quando aconteça que 
as nacionaes, ou sejam dos Reynos de Portugal ou do 
Brazil, as naõ possam supprir ; e naõ podendo deixar de 
merecer a especial attençaõ d'El Rey N. S. um objecto 
de tanto interesse e conseqüência, para o augmento das 
nossas manufacturas, riqueza e prosperidade do Estado, he 
S. M. servido?querendo que se observem exactamente 
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tam sabias, quanto patcrnaes providencias, que V. Exi. 
fazendo sem perda de tempo examinar e calcular em cada 
um dos corpos de linha ('dessa ou desta provincia) as 
quantidades tanto de panno de laâ como de linho, que saõ 
necessárias para os seus competentes fardamentos, nas 
epochas estabelecidas, dê logo por esta Secretaria de 
Estado uma exacta e circunstanciada conta do que assim 
for preciso destes gêneros, a fim de que S. M. os mande 
ir regularmente das fabricas de Portugal, ficando por 
este modo estabelecida a regra para taes fornecimentos, 
Deus guarde a V. Ex». Palácio do Rio-de-Janeiro em 
16 de Septembro de 1817. 

(Assignado) JOAÕ P A U L O BEZERRA. 

BUENOS A Y R E S . 

Exposição dos Procedimentos do Governo Supremo das 
Províncias Unidas da America Meredional, du
rante a presente administi açaõ. 

Os males, que tinham successivamente occasionado as 
nossas calamidades, desde o anno de 1810, e retardado 
o progresso de nossa causa sagrada, pareciam ter todos 
conspirado para nos assaltar ao mesmo tempo, ameaçando 
reduzir a nossa existência politica, á sua ultima agonia, 
nos Uns de 1815. As poucas forças, que nos restavam, e 
que tínhamos salvado do infeliz campo de Sipesipe, pa
recia que estavam ao ponto de dissolução. O exercito, 
que tinha sido organizado na provincia de Cuyo, para o 
fim de marchar contra Chili, 6e vio sem segurança ainda 
mesmo dentro de seus entrincheiramentos. O inimigo 
orgulhoso de suas victorias, tinha ja fejto os seus planos 
para apanhar os habitantes daquelles districtos, que se 
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achavam desunidos por conselhos oppostos, e que naõ 
se attreviam a entreter a esperança deque,por nossos meioSj 
pudessem escudar-se contra o iminente perigo. O the
souro nacional naõ somente éra inadequado à satisfacçaõ 
do que se exigia delle, mas até naõ podia occurrer ás 
mais urgentes necessidades. O espirito publico, nas 
differentes provincias, tinha perdido de vista o perigo eom-
mum? e se occupava exclusivamente com projectos 
visionários de procurar a liberdade na dissolução de todos 
os vínculos. A discórdia tinha tomado posse de todos os 
coraçoens, expulsando todos os sentimentos generosos e 
honrados. Os cidadãos da mesma terra tinham dcspre-
gado o seu valor, somente para a mutua destruição c des
confiança ; assaltando os seus melhores amigos e bem 
feitores. A subordinação entre os militares éra desat-
tendida pelos mais baixos subalternos. As authoridades 
publicas eram somente respeitadas, em quanto davam 
azas ao crime, ao erro, e álicenciosidade. Dóe-me, con
cidadãos, o ter de dizêllo, porem devo ser fiel á verdade, 
quando emprehendo traçar a pintura desgostosa, que o 
nosso paiz entaõ apresentava, á contemplação do mundo: 
o reconhecimento de nossos erros naõ nos pôde sen ir de 
desdouro, quando o fazemos com a virtuosa resolução 
de os corrigir: nem sou eu o primeiro amigo de sua pátria, 
que tem publicamente deplorado a triste situação passada 
perdoai-me, portanto, se procedo. 

A calumnia, com todo seu destructor séquito, tinha to
mado entre nós o seu assento, espalhando o seu veneno 
pelos espíritos de nossos mais respeitáveis concidadãos.— 
A capital do Estado, que, no meio das mais apertadas 
difficuldades, tinha preservado uma certa dignidade de 
character, pareceo agora ser o foco de todas as paixoens, 
que dilaceravam todas as partes do paiz. Encontravam-se 
aqui fracçoens de todos os partidos, na ultima exasperação 

V O L . XX. No. 116. u 



10 Politica. 

ao mesmo tempo que a iminência do perigo publico só 

servia de pretexto para o exercicio de mutuas vinganças, 

aceusando-se uns aos outros de serem origem da miséria 

geral, e respirando mutuamente as mais perniciosas sus

peitas. 
O magnânimo povo de Buenos-Ayres, a quem se naõ 

pôde negar o louvor de se haver empobrecido, em ajudar 
os seus irmaõs, empenhados na mesma gloriosa causa, 
estava ao ponto de experimentar uma reacçaõ, cujas con
seqüências teriam sido radicalmente destruetoras do cha
racter e existência de La Plata. Em uma palavra, a anar
chia tinha acendido uma conflagração universal. Nem isto 
he tudo: quando se poderia suppôr que estava entaõ cheia 
a medida de nossas afflicçoens, apparecêram as tropas de 
Portugal nas margens septentrionaes deite rio, aprovei
tando-se de nossas discórdias; porque estas, sem que nós 
o soubéssemos, tinham apoiado demasiadamente bem os 
interesses da Corte vizinha. Aqui se apresentaram novos 
perigos, novas oceasioens de semear discórdias, e se deo 
novo impulso á torrente de inimizades pessoaes, fazendo 
suspeitosa até a mesma lealdade. Naõ he fácil tarefa, 
meus concidadãos, o lavrar a justa pintura de nossas 
desventuras, ou enumerar os perigos, sobre que tem feliz
mente triumphado a nossa firmeza. Todos vos lembraes 
de que os males, que nos assaltaram, e que começaram a 
diminuir, ao momento, em que nos entregávamos á des-
esperaçaõ. O supremo Congresso, em cujas maôs o 
povo tinha confiado a sua segurança, foi entaõ inaugurado 
em Tucuman. Os que foram chamados para serem legis
ladores da sua pátria, e fixarem o seu destino, pela sabe
doria de seus conselhos, foram obrigados mais de uma vez 
a exercitar a sua coragem, e a arrostrar com intrepidez 
os perigos, que ameaçavam profanar este ultimo azylo, que 
restava nas suas desgraças. A prudência, a integridade 
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a fortaleza deste augusto corpo, apresentou ás provincias 
o delicioso espectaculo de uma authoridade, que captivou 
a sua submissão, naõ menos pelo justo titulo de sua ele
vada origem, do que pelo animado zelo, e vigorosa energia 
que mostrou, nos primeiros passos de sua illustre marcha. 
As mais denodadas paixoens fôram obrigadas a renunciar 
seus extravagantes desígnios; e se em alguns districtos 
tiveram a temeridade de tentar novos excessos, a celeri
dade com que foram supprimidos apenas deo tempo a 
seus authores para pedir misericórdia. Naõ obstante isto 
os sediciosos ainda fomentavam desígnios de adormecer a 
vigilância, em ordem a poder aproveitar-se da opportuni-
dade de insultar tudo quanto éra mais respeitável. Foi 
nesta crise que a Representação Suprema foi servida re
vestir-me com a honrosa, mas terrível, distineçaõ de Su
premo Director do Estado. Naõ foi esta a primeira vez, 
que eu tinha sido revestido da authoridade: e éra mui 
bem sabido, que eu tinha ja experimentado a amarga 
mortificaçao, que a acompanha, para naõ se olhar como 
sacrifício a minha aceitação. A este tempo, membro do 
Corpo Supremo, sabia eu mui bem a massa de males que 
pezàvam sobre mim; porém estes mesmos, no meio da 
anxiedade e do temor, instigaram a minha submissão á 
vontade suprema. 

E u naõ tinha direito a esperar, que a minha elevação 
acharia a approvaçaõ de todos: e as calamidades dos tempos 
me faziam temer, que a minha eleição desse origem a 
novos distúrbios. O resultado naõ desmentio as minhas 
anticipaçoens. Vi-me obrigado a sugeitar os coraçoens 
de meus inimigos pessoaes; porém considerei-me entaõ 
exclusivamente dedicado à causa publica. Revestido da 
magistratura suprema, sai do ceio do Supremo Congresso 
para a provincia de Salta, e tive a boa fortuna de accom
modar as altas dissençoens, que traziam em discórdia cs 

B 2 
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soldados e os cidadãos; c, tendo preparado os elementos, 
que ao depois obtiveram aos Saltanianos a sua bem 
ganhada fama, parti para o exercito, examinei a sua 
situação, fiz a revista das forticaçoens, e dei aquellas ordens; 
que a occasiaõ requeria: voltei para Tucuman, aonde tive 
a orgulhosa satisfacçaõ de accelerar, por minha influencia, o 
memorável acto e solemne declaração de nossa indepen
dência. Continuei a minha viagem para a capital de 
Cordova, aonde, na conformidade dos arranjamentos pré
vios, me esperava o General S. Martin, em ordem a 
concertar os planos para libertar o Chili do poder dos 
Hespauhoes. De Cordova extendi as minhas vistas, com 
penosa inquietação, para a agitada população de Buenos-
Ayres. Appello para vós, concidadãos, como testemunhas 
das bem fundadas causas de meus temores; e permitti-me 
passar pelos perigos do meu transito, para fixar a vossa 
attençaõ no primeiro dia da minha chegada à esta capital. 
I Que violência de paixoens? i Que contrariedade de 
interesses? i A minha resolução estava tomada. Apres
sei-me a preencher as obrigaçoens do meu juramento. 
Annunciei ao povo que se esqueceria o passado; e que 
seriam remunerados os beneméritos da pátria. 

Concidadãos, naõ tenho faltado ás minhas promessas, 
nem terei nunca razaõ de me arrepender de meu com
portamento. A esta linha de conducta, e ás vossas virtudes 
se deve, o terem as authoridades constituidas sido suppor_ 
tadas, a pezar das mais dcnodadas inovaçoens; a isto devo 
attribuir a recouciliaçaõ daquelles, que se julgavam com ra
zaõ param serem meus inimigos; a isto, para dizertudo em 
uma palavra, he devido, que a obediência ás authoridades 
legitimas, e o amor da ordem, constituem presentemente 
o temperamento predominante das provincias, sobre cujo 
destino tenho a honra de presidir, como chefe magistrado. 
Seria uma presumpçosa loucura o asseverar, que isto se 
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achava estabelecido sobre bases tam sólidas, que pudessem 
resistir a toda a tentativa; a presente idade offerece dema
siados exemplos de quam faliveis saõ, a este respeito, todas 
as instituiçoens políticas; porém j, quam vergonhoso naõ 
devemos nós considerar o comportamento daquelles, que 
meditam a repetição destas tristes scenas na*nossa pátria? 
H e próprio esperar para o futuro, que estes espíritos 
inquietos seraõ mais facilmente reprimidos, do que nos 
principios da presente administração. Foi entaõ que a 
extincçaõ da anarchia exigio a nossa primeira attençaõ; 
e com tudo, bem longe estivemos de naõ sermos assal
tados por outros inimigos, contra quem foi necessário 
oppôr os nossos maiores esforços. O interior das provín
cias estava ameaçado com a próxima chegada do inimigo, 
em forças mais numerosas e effectivas, do que até entaõ 
tinha trazido a campo: éra impossível concentrar as nossas, 
pela falta de meios de transportállas a centos de léguas ; e 
porque estavam ja occupando postos d' onde se naõ podiam 
dispensar. Além disto, experimentei os mais penosos 
embaraços de espirito, sendo obrigado a escolher entre 
dous extremos igualmente perigosos: isto he, abandonar 
os districtos do interior, e o exercito que os cubria, ao 
ultimo risco; ou desistir da tentativa de reconquistar o 
Chili, expondo a provincia de Cuyo a ser subjugada.— 
Adoptei por fim a carreira, que inspirava a coragem, frus
trando os planos dos Generaes inimigos, La Serna, e 
Marco. O Exercito Patriota, contra quem o de Lima éra 
destinado a obrar, foi rapidamente reforçado; e em breve 
tempo se restituio a disciplina e subordinação, que tinha 
perdido, durante o periodo de nossas desventuras. A sua 
presente força, respeitabilidade e efficacia, vos saõ bem 
conhecidas,em commum com o resto de vossos concidadãos; 
e teneis visto ainda mais, se o inimigo, que foge agora 
diante de nós, batido e humilhado, naõ encontrasse uma 
muralha de lealdade e valor, na província de Salfa. 
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O exercito de Cuyo, longe de ceder ao do Peru, manteve 
o seu terreno, até que da capital marcharam os regimentos 
em seu auxilio: creáram-se novos regimentos com uma 
rapidez quasi incrível, pela nobre devoção e generosa 
liberalidade daquella provincia, em ordem a accelerar 
as preparaçoens finaes para pôr em pé o estupendo 
desígnio, que se tinha formado, de escalar os Andes: cujo 
êxito bem succedido dará ás outras naçoens alguns meios 
de apreciar a respeitabilidade de nosso poder, assim como 
tem enchido de terror os espíritos de nossos inimigos, 
inflamado a gratidão nos coraçoens de nossos irmaõs no 
Chili, e erigido o mais esplendido monumento do poder o 
glória de nossa pátria. 

O exercito desta capital foi organizado ao mesmo tempo 
que o dos Andes, e o do interior; a força regular tem sido 
quasi dobrada: a milicia tem feito grandes progressos na 
disciplina militar; a nossa população escrava se tem for
mado em batalhoens, e aprendido a arte militar, em tanto 
quanto he consistente com a sua condição. A capital naõ 
receia, que um exercito de 10.000 homens possa abalar 
as suas liberdades, e se os Peninsulares mandarem contra 
nós o triplo daquelle numero, tem-se feito amplos prepa
rativos para os receber. 

A nossa marinha tem sido fomentada, em todos os seus 
ramos: a falta de meios, em que nos achávamos até agora, 
naõ nos impedio ainda assim de emprehendermos opera
çoens consideráveis, a respeito dos navios nacionaes : todos 
elles tem sido concertados, tem-se comprado e armado 
outros, para a defeza de nossas costas e rios; e se tem pro
videnciado, se a necessidade o requerer, para o armamento 
de muitos mais: de maneira que o inimigo se naõ achará 
seguro contra as nossas represálias, nem mesmo no oceano. 

A nossa força militar, em todos os pontos que occupa 
parece estar animada do mesmo espirito; as suas tacticas 
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saõ uniformes, e tem tido rápido melhoramento, pela 
sciencia e experiência, que tem adquirido de naçoens guer
reiras. Os nossos arsenaes se tem enchido de armas; e 
se tem providenciado sufficiente quantidade de artilheria e 
muniçoens, para manter a contenda por muitos annos; e 
isto depois de ter supprido artigos de toda a descripçaõ para 
aquelles districtos, que ainda naõ tinham entrado na uniaõ, 
porém cuja connexaõ com nosco havia sido interceptada, 
unicamente em razaõ de nossas passadas desgraças. 

As nossas legioens recebem diariamente consideráveis 
augmentos: tem-se feito todos os nossos preparativos, 
como se tivéssemos de entrar de novo em contenda. Até 
agora a vastidão de nossos recursos nos éra desconhecida; 
e os nossos inimigos podem contemplar com profunda 
mortificaçaõ e desesperaçaõ, o actual estado florente destas 
provincias, depois de tantas devastaçoens. 

Restabeleceo-se o officio de Major General, para o fim 
de dar uma direcçaõ uniforme a nossos exércitos, era ordem 
a fomentar a milicia em todos os seus detalhes, e regular 
o systema da economia militar. Os officiaes generaes, e 
os de graduação inferior, occupados naquelle serviço, 
aliviraraõ os trabalhos do Governo, fazendo ao mesmo 
tempo mais praclicaveis os progressos e melhoramento, de 
que he susceptível a força militar; formando assim gradual
mente um corpo de experimentada soldadesca, que ao 
mesmo tempo servirão de honra á sua pátria, e seraõ os 
seus mais firmes pilares em tempos perigosos. 

Em quanto assim occupados, em providenciar á nossa 
segurança interna, e preparar-nos para os ataques do 
exterior, naõ se negligenciaram outros objectos de solido 
interesse, e que até aqui se suppunha serem oppostos por 
obstáculos invencíveis. 

O nosso systema de finanças tinha até aqui sido inade
quado ás nossas necessidades; e muito menos á liquidação 
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da immensa divida, que se tinha contrahido nos annos 
passados. A assidua applicaçaõ a este objecto me abilitou 
a crear meios de satisfazer aos credores do Estado, os quaes 
tinham ja abandonado as suas dividas como perdidas ; assim 
como imaginei um modo fixo, pelo qual se pôde fazer com 
que as taxas recaiam igual e indirectamente sobre toda a 
massa da nossa população; naõ he o menor merecimento 
desta operação, o ter sido effectuada a despeito dos escriptos 
por que foi atacada, os quaes fazem bem pouco credito á 
intelligencia e boas intençoens de seus authores. O 
resultado foi, que circula agora nas maõs dos capitalistas 
uma somma equivalente ao valor de um milhaõ de pezos, 
que faltava antes da adopçaõ das medidas, porque foi pro
duzida. A's mesmas medidas devemos o termos rebebido 
268.000 pezos, no thesouro da alfândega, no breve tempo 
que tem decorrido, desde o meu decreto de 29 de Março. 
Em nenhum outro período se tem supprido tam punctual-
menle as exigências publicas, nem se tem emprehendido 
obras mais importantes. 

Alem disto, o povo tem sido aliviado de muitos encaro-os. 
que, sendo parciaes, ou limitados a classes particulares, 
tinham oceasionado vexames e desgosto. Gradualmente 
seraõ também supprimidos outros vexames, apenas menos 
gravosos; evitando quanto possivel for o recurso dos 
empréstimos, que tem trazido com sigo aosEstados as mais 
fataes conseqüências. E com tudo, se formos obrigados a 
recorrer a taes expedientes, os credores se naõ veraõ no 
perigo de perderem o que houverem emprestado. O 
Mostrar estes resultados practicos, he dar a melhor 
resposta possivel as censuras: se a intenção he fazer 
justiça ao zelo e inteligência dos officiaes públicos, devem 
pezar-se os inconvenientes e difficuldades, com o bem que 
se tem effectuado. E he louca vaidade o buscar perfeição 
nos trabalhos dos homens. 
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Um dos males na administração do thesouro nacional, 
éra a despeza de muitos officiaes supérfluos: quanto a isto 
tem-se feito reformas convenientes; especialmente no que 
respeita os arsenaes de armamentos, e obras publicas. A 
attençaõ do Governo está conlinuadamente á lerta, neste 
ramo de seus deveres, e naõ deixa de ter esperanças de 
tornar a ver restabelecida a abundância, ainda no meio da 
incessante attençaõ, que a guerra requer, e das muitas 
cousas, que se tem emprehendido para o adiantamento da 
prosperidade geral. 

Tal foi a extensão de nossa fronteira septentrional, sobre 
planícies e desertos, adaptados á formação de ricos esta
belecimentos: formou-se sobre isto um projecto: mas a sua 
execução foi sempre além do alcance dos Governos passados, 
a pezar das tentativas, que se fizeram, para superar os 
obstáculos, que se lhe oppunham: a presente administração 
teve a boa fortuna de os vencer. Os infelizes habitantes 
de nossas planícies naõ somente receberam terras conve
nientes, que lhes fôram dadas gratuitamente, paia nellas 
lixarem as suas habitaçoens, porém até se lhes subminis-
tráram os meios de as cultivar com vantagem. 

Tal foi o reestabelecimento do Collegio, até aqui cha
mado de S. Carlos; mas que daqui em diante se chamará 
a uniaõ do Sul ; como ponto destinado para a diffusaõ das 
sciencias pela mocidade de todas as partes do Estado, na 
maior extensão possivel: para obter este objecto se acha o 
Governo presentemente occupado em pôr em practica toda 
a dilligencia possivel. Naõ se passará muito tempo antes 
que estes seminários floreçam; aqui se cultivarão as scien
cias exactas e liberaes, formando-se nellas os coraçoens dos 
mancebos, que saõ destinados a servir algum dia de novo 
esplendor á nossa pátria. 

Tal foi o estabelicimento de um deposito militar na 
nossa fronteira, com os seus extensos armazéns; medida 
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necessária para nos guardar contra futuros perigos: obra 
que faz tanto mais honra à provideccia de nossa pátria; por 
ter sido emprehendida, no memento de sua prospera for
tuna: medida, que deve dar mais occasiaõ á reflexão de 
nossos inimigos, do que elles podem impòr-nos com suas 
gabaçoens. 

Esta exposição naõ he feita com as vistas de exaltar o 
valor daquelles serviços, que a nossa pátria tem direito a 
exigir como divida; mas sim para oílerecer ao povo uma 
prova irrefragavel, de que a prudência, e circumspecçaõ 
saõ as virtudes, que se requerem, para segurar os fructos 
de seus heróicos esforços. 

Quanto ao resto, os espíritos que reflectem, calculand o 
os trabalhos do Governo, pela immensa disparidade entre 
o presente estado de nossos negócios, e o que elles eram 
ha 15 mezes antes, faraõ justiça ao zelo, que effectuou 
medidas tam importantes. Elles nos daraõ naõ menos 
credito por muitos outros actos de tal natureza, que por si 
mesmo se manifestam plenamente ao publico. Ja menci
onei as difficuldades, que me embaraçavam, a respeito 
das relaçoens externas; e se eu tivesse opposto menos 
firmeza, na resistência á violência de um partido, a rup
tura com uma naçaõ vizinha teria sido a sua inevitável 
conseqüência. A carreira, que segui, neste particular, 
deixa intacto o nosso direito ao território invadido; con
vencido de que medidas pacificas, em quanto a honra do 
paiz naõ requer outras, produzirão mais saudáveis effeitos 
do que o recurso á violência, sem necessidade. 

Lembrar-vos-heis, Concidadãos, de que houve um perí
odo, em que estas provincias foram ameaçadas com a sub
versão da nascente ordem e tranqüilidade, debaixo do 
pretexto das mais perniciosas suspeitas, contra as authori
dades. Foi aquelle periodo que occasionou mais traba
lhos ao meu espirito, do que nenhum outro, durante a 
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minha administração. Renunciarei de boa vontade as mi
nhas pretençoens á gratidão publica, pelas minhas vigílias 
passadas,em cuidar de sua segurança, se o publico apreciar 
o sacrifício que tenho feito, a pena que tem dado a meu 
coração o ter sido obrigado a recorrer ás medidas rudes 
e violentas, que naquella crise salvaram da ruina o 
Estado. Porém a necessidade e justiça de meus procedi
mentos, e as felices conseqüências, que delles resultaram 
naõ me daõ lugar a arrependimento. 

Nestas mesmas circumstancias, o meu comportamento 
será sempre o mesmo. Extinguirei todos os sentimentos 
naturaes do meu coração, antes do que consentir na 
repetição de scenas, que enfraquecem o nosso poder, e 
abatem a nossa gloria nacional ao mais baixo ponto de 
degraduaçaõ 

Concidadãos; devemos os nossos infelizes revezes e 
calamidades ao depravado systema de nossa antiga metró
pole, que, condemnando-nos á obscuridade, e opprobrio do 
mais humilhante destino, semeou de espinhos o caminho, 
que nos conduzia á liberdade. Dizei aquella metrópole, 
que cila se pode ainda assim gloriar em vossas obras! Ja 
tendes alimpado todos os escôlhos,escapado de todo o perigo, 
e conduzido estas provincias á florecente condição, em que 
as vedes agora. Contemplem os inimigos de vosso nome, 
com desesperaçaÕ, a energia de vossas virtudes; e reco
nheçam as naçoens, que vós ja pertenceis á sua illustre 
graduação. Demo-nos os parabéns; pelas bençaõs que 
temos ja recebido; e mostremos ao mundo, que temos 
aprendido a aproveitarmo-nos da experiência de nossas 
desgraças passadas. 

Buenos-Ayres 21 , de Julho, 1817. 

(Assignado) J. MARTIN de PUEYRREDON. 
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ESTADOS UNIDOS. 

Mensagem do Presidente ao Congresso, na abertura da 
Sessão, aos 2 de Dezembro de 1817. 

Concidadãos do Senado e da Casa dos Representantes. 
Em nenhum período de nossa existência politica temos 

tido tanta causa para nos felicitar-mos com a prospera e 
feliz condição da nossa pátria. Os copiosos fructos da 
terra a tem enchido de abundância. O commercio ex
tenso e proveitoso tem grandemente augmentado as nossas 
rendas. O credito publico tem obtido uma elevação ex
traordinária. Os nossos preparativos para defensa, no 
caso de guerras futuras, das quaes, pela experiência de 
todas as naçoens, naõ devemos esperar ser izenlos, vám 
progredindo debaixo de um systema bem organizado, com 
toda a promptidaõ, que tam importante obra admitte.— 
O nosso Governo livre, fundado nos interesses e afleiçoens 
do povo, tem ganhado e diariamente ganha fortaleza.— 
Zelos locaes cedem diariamente a vistas de politica naci
onal mais generosas, extensas e illuminadas. He do 
nosso dever, pois, unirmo-nos em agradecidos reconheci
mentos ao Ente Omnipotente, de quem saõ derivadas estas 
vantagens, tam numerosas, e tam importantes; e com 
incessantes oraçoens rogar-lhe, que nos conceda virtude 
e forças para as manter, e communicar, com a maior 
pureza, á nossa posteridade. 

Tenho a satisfacçaõ de vos informar, que se concluio 
um arranjamento, começado por meu predecessor, com o 
Governo Britannico, para a reducçaõ das forças navaes, 
assim da Gram Bretanha como dos Estados Unidos, nos 
La«-os do interior: por este arranjamento se providencia, 
que nenhuma das parles conserve em serviço, no Lago 
Champlain, mais de um vaso; no Lago Ontario mais de 
um; e no Logo Erie, e Lagos Superiores mais de dous; 
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cada um destes vasos armados de uma peça somente ; e 
que todos os outros vasos armados de ambas as partes, de 
que se trocaram listas exactas, seraõ desamantilhados.— 
Também se concordou, que a força, assim retida, será 
restricta, em seus deveres, aos fins internos de cada uma 
das partes ; e que este arranjamento continuará em vigor, 
até se terem passado seis mezes, depois de uma das partes 
ter notificado â outra o seu desejo de que termine o ar
ranjamento. Por este acordo se previne uma inútil des
peza de ambas as partes; e, o que he ainda de maior 
importância, o perigo, que éra mui grande, de colíisaõ 
entre os vasos armados nestes mares interiores. 

Tenho também a satisfacçaõ de dizer, que os Commis
sarios, nomeados em conformidade do quarto artigo do 
tractado de Gand, e a quem se tinha referido o decidir 
a que parte pertenciam as diversas ilhas da bahia de Pas-
samaquoddy, segundo o tractado de 1783, concordaram 
em um relatório, segundo o qual se decretam, a cada 
uma das partes, aquellas ilhas, de que estavam de posse 
antes da guerra passada. Os Commissarios, nomeados 
em conformidade de outro artigo do tractado de Gand, 
para a verificação dos limites, tem também entrado no 
desempenho de seus respectivos deveres, porém ainda os 
naõ concluíram. Ainda pende em negociação a discus
são, que se levantou entre os dous Governos, relativamente 
ao direito dos Estados Unidos de pescar e curar pexe, 
nas costas das Provincias Britannicas, ao norte de nossos 
limites; direito este que nos foi assegurado pelo tractado 
de 1783. A proposição, que este Governo fez, de exten
der ás colônias da Gram Bretanha o principio da conven
ção de Londres, pelo qual se tinha posto em pé de igual
dade o commercio entre os portos dos Estados Unidos 
e os portos Britannicos na Europa, naõ foi aceita pelo 
Governo Britannico. Este objecto foi assim discutidoaini-
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^avelmente entre os dous Governos ; e como o Governo 
Britannico naõdeseja alterar os seus regulamentos actuaes, 
resta ao-óra que o Congresso decida, se deve ou naõ fazer 
outros regulamentos, em conseqüência disto, para a pro
tecçaõ e melhoramento de nossa navegação. 

A negociação com Hespanha, sobre os despojos em 
nosso commercio, e ajuste de limites, continuam ainda 
essencialmente no mesmo estado, em que se achavam, ao 
tempo cias communicaçoens, que sobre isto fez o meu pre-
decessor ao Congresso. Evidentemente tem sido a 
politica do Governo Hespanhol, o conservar suspensas as 
negociaçoens, e nisto tem aquiescido os Estados Unidos, 
por uma disposição amigável para com a Hespanha; e na 
esperança de que o seu Governo, por um sentimento de 
justiça, accederia finalmente a taes arranjamentos, que 
fossem iguaes para ambas as partes. Ultimamente mos
trou o Governo Hespanhol alguma disposição de mover a 
negociação, este Governo abraçou a occasiaõ; e se a politica 
conciliatória e amigável, que invariavelmente tem guiado 
os nossos conselhos, encontrar outra reciproca, póde-se 
esperar um arranjamento justo e de satisfacçaõ. Comtudo, 
he próprio notar, que ainda se naõ fez proposição alguma, 
de que se possa presumir tal resultado. 

Logo ao principio se pievêo, que a contenda entre a 
Hespanha e suas Colônias seria mui interessante aos 
Esbidos Unidos. Era natural que os nossos cidadãos 
sympathizassem em acontecimentos, que affectávam seus 
vizinhos. Pareceo também provável, que a continuação 
do conflicto ao longo de nossas costas, e em paizes contí
guos, interromperia occasionalmente o nosso commercio, e 
atfectaria outro sim as pessoas e propriedade de nossos 
cidadãos. Estas anlicipaçoens se tem realizado. Com 
effeito se tem recebido damnos, commettidos por pessoas, 
que obram debaixo da authoridade de ambas as partes, e, 
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uo mais dos casos, se tem negado a reparação. Em todos 
os períodos deste conflicto, tem os Estados tinidos mantido 
uma neutralidade imparcial,naõ dando auxílios a nenhuma 
das partes, nem em gente, nem em dinheiro, nem em na
vios ou muniçoens de guerra. Tem olhado para esta con
tenda, naõ no ponto de vista de uma insurrecçaõ ou rebel
liaõ ordinária, mas como uma guerra civil entre partidos 
quasi iguaes, e que tem iguaes direitos, quanto ás potências 
neutraes. Os nossos portos se tem aberto a ambas as par
t e s ; e todos os artigos, fructos de nosso terreno ou da in
dustria d e nossos cidadãos, que uns tiveram permissiaõ de 
levar, tem sido igualmente livre aos outros. Se as Colô
nias estabelecerem a sua independência, he agora próprio 
o dizer, que esteGoverno nem procura, nem aceitará dellas 
vantagem alguma, no commercio ou em outra cousa, que 
naõ seja igualmente aberta ás outras naçoens. Nesse 
caso, ficarão sendo as Colônias Estados independentes, 
livres de qualquer obrigação ou connexaõ com nosco. 
que entaõ naõ seja seu interresse adoptar, para formar a 
baze de uma justa reciprocidade. 

No veraõ do presente anno, se preparou uma expedição 
contra a Florida Oriental, por pessoas, que pretendiam 
obrar com authoridade de algumas das colônias, que toma
ram posse da ilha Amélia, e embocadura do rio St. Mary, 
Juncto aos limites do Estado de Geórgia. Como esta 
provincia jaz ao Oriente do Mississipi, e he limitada pelo 
Oceano por todos os mais lados, tem sido objecto de nego
ciação com o Governo deHespanha, para servir de indem
nizaçaõ pelas perdas dos despojos, ou em troca de territó
rio de igual valor, ao poente do Mississipi, facto bem co
nhecido ao mundo; excitou porem admiração, que fosse tal 
medida apoiada por alguma das colônias. Como seria 
difficil reconciliar isto com as relaçoens amigáveis, que 
existem entre os Estados Unidos e as Colônias, entrou em 
duvida se ellas, ou algumas dellas o authorizariam. Esla 
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duvida ganhou força pelas circumstancias,que se desenvol
veram na proseguiçaõ da empreza, e que a characterizáram 
como mera aventura particular sem authoridade. Pro-
jectuda e começada com forças incompetentes, parece que 
se poz confiança nos auxílios, que se poderiam tirar, em 
despeito de nossas leys, de dentro do* nossos limites; e 
ultimamente, falhando-lhe os recursos, tomou um character 
mais deisiveo de falta de amizade para com nosco, sendo 
a ilha o canal para a illicita introducçaõ de escravos d'Africa 
nos Estados Unidos, um azylo de escravos fugitivos dos 
Estados vizinhos, e um porto para o contrabando de 
toda a sorte. 

Outro estabelecimento similhante se fez, em periodo 
anterior, e por pessoas da mesma descripçaõ, no Golpho 
de México, n'um lugar chamado Gavelstown, dentro dos 
limites dos Estados Unidos, como nós pretendemos, con
forme á cessaõ da Louisiana. Esta empreza tem sido acom
panhada, de maneira mais singular, por todas as circum
stancias obnoxias, que characterizáram a outra; e mais 
particularmente pelo armamento de corsários, que tem 
vexado o nosso commercio, e favorecido o contrabando.— 
Estes estabelicimentos, se jamais fôram authorizados por 
qualquer authoridade, o que naõ he crivei, abuzáram da 
confiança, e perderam todo o direito á consideração. O 
justo respeito aos direitos e interesses dos Estados Unidos 
exigiam que estes estabelecimentos fossem supprimidos • e 

consequentemente se expediram ordens para esse fim . 
As imperiosas consideraçoeus,que produziram esta medida 
seraõ explicadas ás partes, a quem pôde em algnm gráo 
importar. 

Para obter exacta informação sobre todos, os objectos em 
que saõ interessados os Estados Unidos; inspirar justos sen-
menlos, em todas as pessoas em authoridade, de nossa 
amigável disjiosiçaõ, em tanto quanto isso be compatível 
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com imparcial neutralidade ; e segurar o devido respeito 
ao nosso commercio em todos os portos, e todas as bandei
ras, se julgou próprio mandar um navio de guerra, com 
três cidadãos distinctos, ao longo da costa setentrional, com 
instrucçoens de tocar naquelles portos, que elles julgassem 
mais convenientes para estes fins. A communicaçaõ deve 
ter lugar com as authoridades existentes, com aquelles 
que estaõ na posse da Soberania, e no seu exercicio: delles 
somente se pôde obter o remédio dos damnos, commetti
dos por pessoas, que obram debaixo de suas ordens; e sò 
por elles se pôde prevenir, que se commettam outros 
para o futuro. 

As nossas relaçoens com outras potências da Europa naõ 
tem experimentado mudança sensivel,depois da ultima ses
saõ. E m nossas communiçaçaens com ellas, se tem pres
tado devida attençaõ á protecçaõ do nosso commercio, e a 
todos os mais objectos, em que os Estados Unidos saõ inter
ressados. Ha grandes esperanças de que, eonlbrmando-
nos com as máximas de uma politica justa, cândida e ami
gável, poderemos conservar por longo tempo as reclaçoens 
amigáveis com todas as potências da Europa, sob condi
çoens honrosas e vantajosas ao nosso paiz. 

Tem-se conservado as nossas relaçoens pacificas com os 
Estados da barbaria, e tribus de índios. 

Chamando a vossa attençaõ para os negócios internos 
do nosso paiz, a vista que elles apresentam, he peculiar
mente grata. Os pagamentos, que se tem feito ao 
Thesouro, mostram quam productivo hc o estado das 
rendas publicas. Depois de satisfazer as appropriaçoens 
determinadas pela ley, para mantença do Governo Civil, 
e dos estabelecimentos naval e militar, abrangendo um 
provimento adequado para as fortificaçoens, e para o 
augmento gradual da marinha; depois; também, de pagar 
os juros da divida publica, a extinguir mais de 18:000.000 

V O L . XX. No. 116. D 



2g Politica. 

do principal, dentro do anno corrente, se calcula que res
tará no Thesouro no I o . de Janeiro, um balanço de mais 
de 6:000.000 dollars, applicaveis ao serviço corrente 
do anno seguinte. 

Os pagamentos ao Thesouro, durante o anno de 1818, 
por conta dos impostos e tonelagem, resultantes principal
mente dos direitos, que tem accrescido no presente anno, 
se podem justamente avaliar em 20:000.000 dollars; as 
rendas internas em 2:500.000; as terras pubilcas em 
1:500.000: os dividendos do banco e receitas accidentaes 
em 500.000, fazendo um total de 24:500.000 dollars. 

A despeza annual permanente, para mautença do 
Governo civil, e do exercito e marinha, como está agora 
estabelecido por ley, chega a 11:800.000; e para o fundo 
de amortização, a 10:000.000; fazendo um total de 
21:800.000; e deixando um excesso annual de rendimento 
além das despezas, de 2:700.000, exclusivo o balanço, que 
se calcula estará uo Thesouro, no I o . de Janeiro 1818. 

No presente estado do Thesouro, toda a divida da 
Louiziana se pôde remir no anno de 1819; depois do que, 
se a divida publica continuar como agora se acha, a cima 
do par, haverá annualmente cousa de 5:000.000 do fundo 
de amortização por despender, ate o anno de 1825; quan
do seraõ remiveis o empréstimo de 1812, e o fundo creado 
pelas notas de amortização do Thesouro. 

Calcula-se, também, que os fundos chamados do Mis
sissipi seraõ pagos, durante o anno de 1819, pelo producto 
das terras publicas,destinadas a eete objecto; depois do 
que o producto destas terras acerescentará annualmente ás 
rendas publicas a somma de 1 .-500.000 dollars, fazendo 
assim chegar as rendas permanentes a 26:000.000, e 
deixando um excesso annual de rendas, depois do anno de 
1819, alem das despezas permanentes, de mais de 
4:000.000 de dollars. 
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Pelos últimos mappas da Repartição da guerra, as forças 
de milicias dos differentes Estados se calculavam em 
800.000 homens; infanteira, artilheira e cavallaria.— 
Grande parte desta força está armada; e se tomam me
didas para a armar toda. O melhoramento na organiza
ção e disciplina da milicia he um dos maiores objectos, que 
exigem a assídua attençaõ do Congresso. 

A força regular chega quasi ao numero, que a ley 
requer; e está postada ao longo do Atlântico e fronteiras 
do interior. 

Quanto a força naval, tem sido necessário manter es
quadras possantes, no Mediterrâneo, e no Golpho México. 

Tem-se comprado porçoens de terra ás tribus de índios, 
que habitam o paiz contíguo ao Lago Erie, com condiçoens 
mui favoráveis aos Estados Unidos, e, segundo se presume, 
naõ menos favoráveis ás mesmas tribus. Por estas 
comprasse tem extincto o titulo dos índios, com moderada 
reserva, em todas as terras existentes dentro dos limites do 
Estado de Ohio, e em grade parte do território Michigan, 
e do Estado de Indiana. Comprou-se uma porçaõ de 
terras á tribu Cherokee, no Estado de Geórgia; e se fez 
um arranjamento, pelo qual se adquirirá brevemente, em 
troco das terras alem do Mississipi, grande parte, senaõ 
toda a terra, pertencente aquelle rio, nos Estados de 
Carolina Septentrional, Geórgia, e Tenessee, e no terri
tório de Alabama. Por estas e outras aquisiçoens, que ra-
cionavelmente se pode esperar o terem em breve tempo 
lugar, poderemos dilatar os nossos estabelecimentos, desde 
as partes habitadas do Estado de Ohio, ao longo do Lago 
Erie, ate o território Michigan, e fazer a connexaõ de 
nossos estabelecimentos, gradualmente, pelo Estado de 
Indiana, e Illinois, até o de Missouri. Similhante e igual
mente vantajoso effeito se produzirá, dentro em pouco 
tempo, no Sul, por toda a extençaõ dosEslados e território, 

D 2 



28 Politica. 

que bordêjam as águas, que correm para o Mississipi e 
Mobile. Neste progresso, que os direitos da natureza ex
igem, e que nada pode impedir, marcando um crescimento 
rápido e gigantesco, he do nosso dever o fazer novos 
esforços para a preservação, melhoramento e civilização 
dos habitantes naturaes do. paiz. O estado caçador so
mente pôde existir no vasto e inculto deserto. Elle cede 
á forma mais densa e compacta, e à maior força da popula
ção civilizada; e de direito deve ceder; porque a terra foi 
dada ao gênero humano, para sustentar o maior numero, 
de que ella he capaz, e nenhuma tribu ou povo tem o di
reito de negar ás necessidades de outro, mais do que 
aquillo que he necessário para sua própria sustentação e 
conforto. He agradável o saber, que as reservas de 
terras, feitas pelos tractados com as tribus, no Lago Erie, 
foram assim feitas com as vistas de propriedade individual 
entre ellas, e para a cultura do terreno por todos; e se 
empenhou um estipendio annual, para supprir as suas 
outras necessidades. Merecerá a consideração do Con
gresso a questão de serem ou naõ necessárias para estas 
tribus outras providencias, que se naõ estipulassem no 
tractado; para o adiantamento da politica liberal e humana 
dos Estados Unidos, a respeito de todas as tribus dentro 
de nossos limites, e mais particularmente para o seu me
lhoramento na arte da vida civilizada, 

Entre as vantagens incideutes a estas compras, e ás que 
as precederam, he peculiarmente importante a segurança 
que dahi resulta ás nossas fronteiras do interior. Com 
uma forte barreira, consistindo de nossa própria gente, 
assim plantada juncto aos Lagos, o Missipi e o Mobile 
com a protecçaõ, que resulta da força regular, as hostili
dades Indianas, quando naõ cessem de todo, perderão daqui 
em diante todo o seu terror. Naõ seraõ necessárias fortifi
caçoens, em grande extençaõ, naquellas partes, e assim se 
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poupará a despeza, que nellas se havia de fazer. Um 
povo acustumado ás armas de fogo unicamente, como 
succede ás tribus de índios, se arreceará sempre de fortifi
caçoens, ainda que sejam moderadas, sendo defendidas por 
artilheira. Portanto, para o futuro, necessitar-se-haõ 
grandes fortificaçoens, somente ao longo da costa, e em 
alguns pontos do interior connexos com ella. Destas de
penderá a segurança de nossas cidades, e o commercio 
dos nossos grandes rios, desde a bahia de Fundy até o 
Mississipi. A estas, portanto, se applicarà a maior atlen-
çsõ, arte e trabalho. 

Pôde esperar-se daqui em diante considerável e rápido 
augmento de valor de todas as terras publicas, em con
seqüência destas^ e de outras obvias causas. As diffi
culdades, que acompanham as emigraçoens em seus 
principios, seraõ dissipadas até nas partes mais remotas.— 
Tem-se admittido á nossa Uniaõ vários Estados novos, no 
poente e no sul; e se tem estabelecido Governos territorí-
aes, felizmente organizados, em todas as outras porçoens, 
em que ha terras vagas para vender. Acabando-se as 
hostilidades dos índios, como succederá brevemente, ao 
menos em maneira formidável, a emigração, que até aqui 
tinha sido grande, provavelmente augmentará, e também 
na mesma proporção a concurrencia de compradores de 
terras, e conseguinte augmento de seu valor. O grande 
augmento de nossa população, em toda a Uniaõ, produzirá 
um importante effeito, e em nenhuma parte será tam sen
sível, como nos lugares que se contemplam. As terras 
publicas saõ um fundo publico, de que se deve dispor da 
maneira mais vantajosa á Naçaõ. Portanto deverá a 
naçaÕ aproveitar-se do producto resultante do continuado 
augmento de seu valor. Devem animar-se os emigrantes 
por todos os modos consistentes com uma justa competição 
entre elles: porém esta competição deve obrar, na primeira 
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venda, mais em vantagem da naçaõ do que dos indi
víduos. Os grandes capitalistas tirarão todo o proveito 
incidente à sua superior riqueza, seja qual for o modo de 
venda que se adopte. 

Porém, sc,olliando para o futuro augmento no valor das 
terras publicas, elles tiverem occasiaõ de acumular, a 
preços baixos, grandes porçoens em suas maõs, o proveito 
será delles e naõ do publico. Teraõ também em seu 
poder, naquelle gráo, limitar a emigração e estabeleci
mentos, na maneira que, em sua opinião, lhe dictarem 
seus respectivos interesses. Submetto este objecto á con
sideração do Congresso, para que se possam dar taes pro
videncias, a respeito das vendas das terras publicas, a favor 
do interesse publico, quaes se julgarem convenientes, e 
que, conforme seu juizo, sejam as mais adequadas 
ao objecto. 

Quando consideramos a vasta extençaõ de território 
dentro dos Estados Unidos, a grande a somma e valor de 
suas producçoens, a connexaõ de suas differentes partes, e 
outras circumstancias, de que depende a sua prosperidade 
e felicidade, naõ podemos deixar de entreter altas ideas 
das vantagens, que resultarão da felicidade, que se minis
trará a sua mutua communicaçaõ, pelo meio de boas es
tradas e canaes. Jamais paiz algum de tam vasta exten
çaõ offereceo iguaes incentivos para melhoramentos desta 
natureza, e nunca se involveram nelles conseqüências de 
tam vasta magnitude. Como o Congresso tomou em 
eonsideraçaõ este objecto, na sessaõ passada, e poderá 
haver a disposição de o renovar presentemente, eu o 
trouxe outra vez á sua lembrança, para o fim de commu
nicar os meus sentimentos, sobre uma importante circum
stancia com que tem conüexaõ,usandodaquelIafranqueza e 
candura, que requerem o interesse publico, e o devido 
respeito ;io Cua-r^so. Dade a primeira formação da 
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nossa constituição até o presente tempo, tem sempre exis
tido uma differença de opinião entre os mais illumidauos 
e virtuosos cidadãos, a respeito do direito do Congresso 
em estabelecer tal systema de melhoramentos. Tomando 
em consideração o encargo, com que me acho agora hon
rado, seria impróprio, depois do que se tem passado que 
se tornasse a reviver esta discussão, com a incerteza de 
minha opinião quanto ao direito. Despindo-me de im-
pressoens antigas, tenho prestado á matéria toda a delibe
ração, que a sua grande importância, e ajusta consciência 
do meu dever requerem: e o resultado he a firme convic
ção, no meu espirito, de que o Congresso naõ tem tnl 
direito. Elle se naÕ contém em nenhum dos poderes 
especificados, concedidos ao Congresso; nem eu o posso 
considerar como accidental, ou meio necessário, olhando 
para elle em ponto de vista o mais liberal, para effectuar 
algum dos poderes especificamente concedidos. Commu-
nicando este resultado, naõ posso resistir á obrigação, em 
que me sinto, de suggerir ao Congresso a propriedade de 
recommendar aos Estados a adopçaõ de uma correcçaõ na 
constituição, pela qual se dê ao Congresso o direito de que 
se tracta. E m casos de construcçaõ dúbia especialmente 
de tam essencial interesse, concorda com a natureza e 
origem de nossas instituiçoens, e contribuirá muto para as 
conservar, o requerer de nossos constituentes a explicitei 
concessão do poder. Podemos confiadamente descançar 
em que, se se mostrar de manaira que os satisfaça, que u 
poder he necessário, sempre elle será concedido. Neste 
caso considero-me feliz em poder observar, que a experi
ência nos tem dado amplas provas de sua utilidade, e que 
o benigno espirito de conciliação e harmonia, que se mani
festa agora em toda a nossa uniaõ promette a tal recommen-
daçaõ o mais prompto e favorável resultado. Julgo tam
bém próprio suggerir, no caso de que se adopte esta medi-
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da, que se recommende aos Estados o incluir nacorrecçaõ, 
que se procura, um direito no Congresso, de instituir igual
mente seminários de instrucçaõ,parao importantíssimo fim 
de diffundir os conhecimentos entre os nossos concidadãos 
por todos os Estados Unidos. 

As nossas manufacturas requererão a continuada atten
çaõ do Congresso. O capital nellas empregado he consi
derável, e he de grande valor o conhecimento que se tem 
adquirido no machinismo e fabrica de todas as mais úteis 
manufacturas. A sua conservação, que depende da pró
pria fomentaçaõ, está conuexa com os mais importantes 
interesses da naçaõ. 

Ainda que o progresso dos edifícios publico? lenha sido 
tam favorável, quanto o pormittiram as circumstancias, he 
para lamentar, que o Capitólio naõ esteja ainda em estado 
de vos receber, l i a bastante razaõ para presumir, que as 
duas alas, únicas partes, que estaõ começadas, seraõ pre
paradas para esse fim ua sessaõ seguinte. Parece que he 
chegado o tempo, cm que este objecto se deve julgar 
digno da attençaõ do Congresso, e em escala adequada aos 
objectos nacionaes. Será necessário completar o edificio 
do centro, para a conveniente accommodaçaõ do Con
gresso, dos Committés, e das diversas secretarias, que lhes 
pertencem. He evidente, que os outros edifícios públicos 
saõ absolutamente insuficientes para a accommodaçaõ 
das differentes repartiçoens do executivo, algumas das 
quaes se acham mui apertadas, e até sugeitas á necessi
dade de se valerem de edifícios particulares, em alguma 
distancia do principal da repartição, e com inconveniência 
para o manejo dos negócios públicos. A maior parte das 
naçoens tem tomado interesse e se tem gloriado no me
lhoramento e ornato de suas metrópoles, e nenhumas fo
ram mais conspicuas a este respeito do que as antigas 
republicas. A politica, que dictou o estabelicimento de 
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uma residência permanente para o Governo nacional, e 
o espirito com que se começou e tem continuado, mostra 
que tal melhoramento fora julgado digno da attençaõ 
desta naçaõ. A sua posição central, entre os extremos 
do norte e do sul de nossa Uniaõ, e a sua proximidade 
para o poente, nas cabeceiras de um grande rio navegá
vel, que se liga com as águas do ocidente, prova a sabe
doria dos conselhos, que a estabeleceram. Nada parece 
mais racionavei, e próprio, do que providenciar accommo-
daçoens convenientes, sobre um plano bem dirigido, para 
os cabeças das differentes repartiçoens, e para o Procura
dor Geral; e crê-seque o terreno publico, na Cidade, 
applicado para estes objectos, será amplamente sufficiente. 
Submetto esta matéria á consideração do Congresso, para 
que elle possa dar sobre isto as providencias ulteriores, que 
julgar próprias. 

Contemplando a feliz situação dos Estados Unidos, se 
volta a nossa attençaõ, com peculiar interesse, para os 
officiaes e soldados do nosso exercito revolucionário, que 
ainda vivem, e que tam eminentemente contribuíram com 
seus serviços, para lançar os fundamentos dessa felicidade. 
A maior parte daquelles meritissimos cidadãos tem pago 
o debito da natureza, e jazem em descanço. Crê-se que 
entre os que lhes sobreviveram, ha alguns, para quem as 
leys naõ tem providenciado, e que estaõ reduzidos á indi-
gencia, e até penúria. Estes homens tem direito á gra
tidão de sua pátria, e o prover á sua subsistência fará 
honra ao seu paiz. O lapso de poucos annos mais fará 
perder para sempre esta opportunidade: de facto, Iam 
longo he ja o intervalo, que naõ será grande o numero 
dos que receberão beneficio, por qualquer provimento 
que se lhes faça. 

Provando-se de maneira cabal, que as rendas resultantes 
dos direitos de importação e tonelagem. e da venda das 

V O L . XX. No. 116, c 
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terras publicas, seraõ plenamente adequadas á manuten
ção do Governo civil, e dos presentes estabelicimentos 
militar e naval,incluindo o augmento annual deste ultimo, 
na extençaõ que está providenciada; e pagamento doB 
juros da divida publica; e extincçaõ delia nos períodos 
authorizados ; tudo isto sem o auxilio de taxas internas ; 
considero ser do meu dever o recommendar ao Congresso 
a sua abolição. Impor tributos, quando as exigências 
publicas o requerem, he uma obrigação do mais sagrado 
character, especialmente para com um povo livre. O fiel 
preenchimento deste dever he uma das maiores provas de 
suas virtudes, e capacidade de se governar a si mesmo. 
Dispensar as taxas, quando isto se pôde fazer com perfeita 
segurança, he igualmente um dever de seus represen
tantes. Neste caso temos a satisfacçaõ de saber,que ellas 
fôram impostas, quando eram imperiosamente necessárias, 
e tem-se mantido com exemplar fidelidade. Tenho de 
accrescentar que, por mais grato que me bêja, vista a pros
pera e feliz condição da nossa pátria, o recommendar a 
abolição destas taxas, no tempo presente, com tudo estarei 
attento aos acontecimentos; e se occurrer alguma emer
gência futura, naõ serei menos prompto em suggerir 
aquellas medidas e carregos, que possam entaõ ser requi
sitas e próprias. 

Washington, 2 de Dezembro de 1817. 

(Assignado) JAIMES MONEOE. 

H E S P A N H A . 

Decreto para a abolição do commercio de escravatura. 

A introducçaõ dos escravos pretos na America, foi uma 

das primeiras medidas, que os meus predecessores dieta-
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ram, para a manutenção e prosperidade daquellas vastas 
regioens, logo depois de sua descuberta. A impossibili
dade de induzir os índios a empregarem-se nos diversos 
úteis ainda que penosos trabalhos, resultante de sua com_ 
pleta ignorância das commodidades da vida, e o pouco 
progresso que tinham feito nas artes da existência social, 
requeriam que o trabalho das minas e a cultura do chaõ 
fossem entregues a maõs mais robustas e activas do 
que as suas. 

Esta medida, que naõ creou a escravidão, mas somente 
tirou partido da que existia pela barbaridade dos Africanos, 
salvando da morte os seus prisioneiros, e aliviando a sua 
triste condição, longe de ser prejudicial aos negros transpor
tados para a America, lhes conferio naõ somente a incom" 
paravel bençaõ de serem instruídos no conhecimento do 
verdadeiro Deus, e da única religião, em que o Ente 
Supremo deseja ser adorado por suas creaturas; mas 
igualmente lhes deo todas as vantagens, que acompanhara 
a civilização, sem os sugeitar no seu estado de servidão a 
condição mais dura do que elles padeciam na liberdade, 
quando eram livres em seu paiz natal. E com tudo a 
novidade deste systema pedia prudência na sua execução, 
e assim aconteceo, que a introducçaõ dos escravos negros 
na America dependeo sempre de licenças particulares, que 
os meus predecessores concederam, segundo as circum
stancias dos lugares e dos tempos, até a éra em que se 
permittio geralmente a introducçaõ de escravos tanto em 
navios nacionaes como estrangeiros, pelas Reaes procla
maçoens de 12 de Septembro de 1789, 12 de Abril 1798, 
e22de Abril de 1804; em cada uma das quaes se determi
nou o lugar de sua introducçaõ. Tudo isto mostrou clara
mente, que a sabedoria christaã de meus predecessores 
considerou sempre estas providencias como excepçoens da 
ley, e dependentes de condiçoens varias. Ainda que a licença 

E 2 
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concedida aos 22 deAbril,1804,naõ tinha expirado, quando 
a Divina Providencia me restituio ao throno para que me 
tinha destinado, e de que perfidamente tinha tentado pri
var-me um injusto usurpador, os distúrbios e dissençoens 
excitados nos meus dominios Americanos, durante a minha 
ausência, fixaram immediatamente a minha soberana at
tençaõ; e meditando incessantemente sobre os meios mais 
próprios de reestabelecer a boa ordem naquellas remotas 
possessoens,ede lhes dar todo o acoroçoamento de que saõ 
capazes, naõ tardou muito que eu naõ peicebece, que as 
circumstancias, que tinham induzido os meus predeces
sores a permittir o trafico em escravos, nas costas de 
África, e a sua introducçaõ em ambas as Américas, tinham 
inteiramente mudado. Nestas provincias o numero de 
negros ali nascidos tem crescido prodigiosamente, e até o 
de negros livres, debaixo do fomentador cuidado de um 
Governo brando, e da humanidade Christaã dos proprie
tários Hespanhoes: o numero dos habitantes brancos se 
tem igualmente augmentado muito, e o clima naõ he tam 
prejudicial a estes, como éra antes do terreno ser limpo dos 
matos, e svibmettido a cultura. A vantagem, também, que 
resultava aos habitantes de África de sua transportaçaõ 
para um paiz civilizado, naõ he agora tam urgente nem 
exclusiva, depois que uma naçaõ illuminada tem empre-
hendido a gloriosa tarefa de os civ ilizar, em sua própria 
terra. E ao mesmo tempo o progresso geral dos melhora
mentos na Europa, e o espirito de humanidade, que dirigio 
as suas ultimastransacçoens no restabelecimento do edificio 
politico, que a maldade de um Governo usurpado tinha 
abalado até os aliceres, excitaram entre os soberanos 
Europeos o desejo de ver abolido este trafico; e no Con
gresso de Vienna, concordando na necessidade da abolição, 
se occupáram em facilitar a sua execução pelas mais ami
gáveis negociaçoens com aquellas potências, que tinham 
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colônias, achando em mim aquella disposição) que convém 
a tam louvável empreza. Estas consideraçoens moveram 
o meuReal espirito a informar-se com pessoas illuminadas, 
zelosas da prosperidade de meus estados, sobre os effeitos 
que a abolição do trafico nelles produziria. Tendo visto os 
seus pareceres, e desejando obter certeza em mateira de 
tam grave importância, os transmitti ao meu Conselho das 
índias, coma minhaRealordem de 14 de Junho 1814, para 
que me communicasse a sua opinião e conselho. Tendo 
collisrido todos estes copiosos materiaes, e tendo examinado 
a proposição, que o próprio SupremoTribunal me apresen
tou, nas suas deliberaçoens de 15 de Fevereiro, 1816, 
conrespondendo à confiança, que nelle puz, e coincidindo 
com a sua opinião, relativamente á abolição do trafico em 
escravos, e cooperando com o Rey da Gram Bratanha por 
um solemne tractado, que abraça todos os pontos de reci
proco interesse, involvidos nesta importante transacçaõ; e 
determinando que está chegado o tempo da abolição, tendo 
devidamente reconciliado os interesses dos meus Estados 
Americanos com os sentimentos do meu Real espirito, e 
desejos de todos os soberanos, meus amigos e alliados, 
tenho decretado o seguinte: 

Artigo 1. Desde hoje em diante prohibo a todos os 
meus vassallos, tanto na Península como na America, o 
irem comprar negros na Costa de África, ao norte da 
linha. Os negros, que se comprarem nas dietas costas, 
seraõ declarados livres, no primeiro porto dos meus domi
nios, a que chegar o navio em que forem transportados. O 
mesmo navio, com o resto de sua carga, será confiscado 
para o Real Thesouro, e o comprador, capitão, mestre e 
piloto seraõ irrevocavelmente condemnados a dez annosde 
degredo para as Phillippinas. 

2. Nos sobredictos castigos e penas naõ incorrerão o 
commerciante, capitão, mestre, e piloto do navio, que tiver 
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saido de algum porto dos meus dominios para acosta 
d'África ao norte da linha, antes de 22 de Novembro do 
presente anno; aos quaes concedo outro sim uma extençaõ 
de seis meze , contados da sobredicta data, para completar 
a sua expedição 

3 . Desde o dia 30 de Maio, 1820, prohibo igualmente 
a todos os meus vassallos, tanto na Peninsula como na 
America, o irem comprar negros ao longo da costa de 
África, que jaz ao sul da linha, debaixo das mesmas penas 
impostas no primeiro artigo deste decreto: concedendo 
igualmente o espaço de cinco mezes, desde a referida 
data, para completar as viagens, que se possam emprehen-
der antes do sobredicto dia 30 de Maio, em que cessará o 
trafico dos escravos, em todos os meus dominios, tanto na 
Hespanha como na America. 

4. Aquelles, que, usando da permissão concedida até 
os 30 de Maio, 1820, comprarem escravos naquella parte 
da costa d'Africa, que jaz ao sul da linha, naõ poderão 
levar mais escravos do que cinco, em cada duas toneladas 
da tonelagem de seu navio; e qualquer pessoa, quecontra-
vier a esta disposição, incorrerá na perda de perdimento de 
todos os escravos, que se acharem a bordo, os quaes seraõ 
declarados livres no primeiro porto dos meus dominios, a 
que chegar o navio. 

5. Faz-se esta computação sem referencia aquelles* 
que nascerem durante a viagem, ou que servirem a bordo 
como marinheiros ou creados. 

6. Os navios estrangeiros, que importarem negrospara 
qualquer porto de meus dominios, ficarão sugeitos aos 
regulamentos prescriptos neste decreto; e no caso de 
contravenção, incorrerão nas penas, que nelle se contém. 

E sendo a minha Real vontade, que o decreto acima 
circule nos meus dominios da America, e Ásia, para sua 
punctual observância, o communiquei ao meu Supremo 
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Conselho das índias, assignado de meu próprio punho, e 
na data de 22 de Septembro próximo passado; e portanto 
ordeno a todos os meus Vice-Reys, Presidentes, Audiên
cias, Commandantes, Governadores Generaes, e Intenden
tes das índias, e Ilhas adjacentes das Phillippinas, que o 
guardem, cumpram, executem, e façam guardar, cumprir 
e executar este meu decreto como nelle se contém. 

Dado em Madrid aos — de Dezembro de 1817. 

E u E L R E Y . 

INGLATERRA. 

Sentença da Corte do Almirantado, na cansa do navio 
Francez, Louis,— Forest Mestre ; aprezado for fazer 
o commercio da escravatura. 

Londres 15 de Dezembro, 1817. 

Sir Guilherme Scott, o Juiz, proferio a sentença na 
causa, trazida, por appellaçaõ, da Corte de Vice Almiran
tado, em Serra Leoa; aonde onavio fora condemnado. 

O navio, disse o Juiz, foi tomado em fronte deMcsonada 
na Costa d'Africa, aos 11 de Março, 1816. Lamentou o 
Juiz, que os factos deste infeliz negocio naõ fossem appre-
sentados ante a Corte, com a clareza e distineçaõ, que éra 
para desejar. Naõ se recebeo informação das particulari
dades, que conduziram a este desastroso resultado, de 
maneira que isso se conhecesse pelo processo; e se deixava 
â Corte o inferir, como fazia, que o combate e effusaõ de 
sangue, que teve lugar, se originou em que uma das partes 
exigio o visitar e dar busca ao Louis,por suspeitar que 
este navio tinha escravos a bordo ; e a outra fez resistência 
violenta a esta requisição. Admittia-se, tanto nos argu
mentos como no processo,que o na vio éra Francez; que tinha 
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sido originariameute construído na America; porém que ao 
de pois tinha vindo a ser propriedade Franceza : e como 
Francez linha sido processado na Corte de Vice-Almiran
tado em Sierra Leoa, por contravenção ás leys Francezas. 
A alegação naquella Corte intimava, posto que vagamente, 
uma espécie de propriedade em outra parte; porém naõ 
havia nada que excitasse a suspeita de que o vaso naõ éra 
Fraucez ; e a circumstancia de ter a bordo bandeira Ingleza 
assim como Franceza, naõ servia para designar que elle 
possuiu igualmente character Inglez. Tinha-se admittido 
que havia uma espécie de intenção occasional de commerciar 
em escravos ; e depois desta admissão, éra necessário 
mencionar as circumstancias, que o marcavam como desti
nado a este commercio; porque a intenção, no caso de ser 
illegal, éra, quanto aos eflèitos legaes, igual á consumação, 
e trazia com sigo as mesmas conseqüências legaes. Porém 
a construcçaõ das cubertas, os ferros que havia abordo, a 
natureza dos mantimentos, tudo mostrava que o commer
cio de escravos, éra o objecto predominante, e naõ contin
gente, da viagem do navio. Foi entaõ processado na 
Corte em SierraLeoa, e produziram-se muitos argumentos 
a respeito da jurisdicçaõ daquella Corte, quanto á sua 
legalidade. Sobre este ponto,porem, observou o douto Juiz, 
que apenas éra preciso entrar. Elle se achava justifi
cado em presumir, ou tomar por concedido, para os fins da 
presente indagação, que o facto éra como se representava, 
dando ao Juiz, de quem se apellou, o pleno beneficio de 
uma jurisdicçaõ indisputável. O aprezador procedeo 
contra o navio como preza legal; houve alguma tardança 
em produzir a patente ou commissaõ, que devia authorizar 
a captura, mas por fim apresentou-se, e professava ser 
fundada no estatuto da Gram Bretanha, do anno 31 de 
George 111, pelo qual os cruzadores Britannicos eram 
authorizados a aprehender os subditos deste paiz, occupa-



Politica. 41 

dos no trafico da escravatura, em contravenção daquelle 
estatuto. A ley de qualquer Estado em particular, porém, 
somente pôde ligar seus próprios subditos, e naõ se pôde 
extender aos de outros paizes, senaõ sobre principios con
sistentes com o direito geral das naçoens: este he o único 
direito, que se pôde applicar indistinctamente a todas as 
naçoens: he o único distinctamente reconhecido por ellas, 
no geral consentimento, que daõ á sua universalidade, os 
principios applicaveis, sobre que he fundado. Quanto ao 
modo do procedimento na Corte inferior, o douto Juiz 
observou, que, com toda a disposição de se abster, de 
qualquer escrutinizaçaõ odiosa ou demasiado cscrupulosa, 
naõ podia, sem manifesto abandono de suas obrigaçoens, 
deixar de mencionará maneira porque se tinham conduzido 
aquelles procedimentos. Elle eslava prompto para fazer 
ampla justiça ao zelo do cavalheiro, que preside na Corte 
em Sierra Leoa, pelo interesse geral, que toma no que 
pertence aquella colônia, e aos negócios commerciaes dos 
subditos naquelle paiz, sob cuja authoridade elle julga: 
e com tudo naõ se podia negar, por mais lamentável que 
fosse, que,nos procedimentos, de que a Corte tinha agora de 
tomar conhecimento, havia incongruências naõ somente ua 
forma, mas nos principios e razaõ. O Captor, em pri
meiro lugar, depositou os papeis do navio na secretaria do 
Registro daquella Corte, e se expedio uma monitoria 
contra os proprietários e mestre do navio, para que se 
prestassem á adjudicação, i Qual éra entaõ a simples e 
obvia carreira, que se devia seguir? Segundo a practica 
ordinária destas Cortes, incumbia ao Author o apresentar 
o seu libelo, narrando os factos da captura, e os funda
mentos sobre que intentava manter, que o navio éra 
sugeito a confiscaçaõ. O réo, ou parte, que defendia 
acçaõ, teria entaõ de contrariar estes factos, ou oppor-se 
em argumento á questão de direito; mantendo a pi o-
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posição contraria. Ter-se-hiam entaõ examinado as tes
temunhas, sobre os factos oppostos, e assim teria o espi
rito dojuiz sido plenamente informado tanto a respeito do 
direito como dos factos do caso. Em vez disto i qual foi a 
carreira que se adoptou? Em primeiro lugar, adminis
traram-se interrogatórios de preza, que somente se usam 
e saõ adoplados para o estado de guerra. Depois for
mou-se uma série de interrogatórios cspeciaes, naõ consta 
porque authoridade ; e que naõ eram de muita equidade 
para as partes, de quem se haviam de exigir as respostas: 
e neste estado do processo, com a plena vantagem de 
todas as descuberlas assim illegalmenle alcançadas, se fez 
a denuncia. Procedeo-se a informar o Juiz, de que os 
factos do caso eram incontrov ertivelmente provados; que 
se tinham verificado todas as suspeitas; e que se tinham 
feito viziveis todos os factos, em que os captores descan-
çávam para justificar a detenção: e com o mesmo be
néfico motivo de informar o Juiz de seus deveres, se 
procedeo a instruillo no direito assim como nos factos do 
caso, e a informallo em seis contas differentes das razoens 
legaes porque delle se exigia, que viesse ás conclusoens 
dos captores. Estas contas, porém, fôram reduzidas pelo 
Juiz appeílado a duas: I o . que o navio tinha resislidoao 
indubitavei direito de busca dos ciuzadores de Sua Majes
tade, devidamente commissionados: c 2a. que o trafico 
tinha sido abolibo pelos leys de França, e consentimento 
geral dos Estados civilizados. Olhando para esta decisaõ, 
e para os seus'fundamentos apparentes, éra difficil, no
tou o douto Juiz, justificálla por algum outro fundamento 
senaõ o de suppôr que se tinha posto uma cabeça de lobo 
em toda a pessoa oecupada no trafico da escravatura, para 
a designar como objecto de hostilidade geral a todo o 
gênero humano, ainda que protegida, no exercicio da
quelle trafico pelas leys ou regulamentos municipaes do 
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Estado, a que deve fé e homenagem. O douto Juizpro-
cedeo enlaõ a examinar os dous fundamentos, em que se 
apoiava a sentença da Corte inferior. Observou, que a 
questão éra, se os captores tinham direito para dar busca 
ao navio de que se tracta? porque se elles naõ tivessem 
tal direito, também naõ o tinham de capturar o vaso, 
nem do o trazer para adjudicação. Agora, a resistência 
seria justificável, inquirindo-se o objecto de sua viagem, 
ou procedendo-se contra o navio por qualquer motivo con-
nexo com isso; e os captores, se naõ tinham tal direito 
primário, naõ podiam ter outro algum, deduzido de des-
cubertas ulteriores, durande o progresso da investigação. 
Porém suppondo, que os captores podiam reclamar o be
neficio de qualquer descuberta, que se originasse do acto 
de detenção, nesse caso occurreria a questão, se estas 
descubertas eram sufficientes para manter a proposição 
de condemnaçaõ, por que contendem. Àdmiltia-se, que 
se o trafico éra de algum modo prohibido, o devia ser por 
alguma ley geral: e a que>taõ portanto éra i por que ley 
se efiectuou até agora tal ? Ha dous principios fundamen
taes, observou o douto Juiz, no Direito das Gentes, que 
saõ a base de todo o Direito Publico, c que sem a sua 
preservação naõ podia subsistir ley alguma. O primeiro 
destes principios éra, que toda a naçaõ tinha uma certa 
independência, a certos direitos naturaes seus próprios. 
No respeito devido a esta independência e a estes direitos 
todas as naçoens saõ iguaes, e nenhuma consideração da 
insignificancia comparativa, ou fraqueza de qualquer 
naçaõ, pôde dar a outra o direito de deixar de respeitar 
aquelles direitos, nem de empregar con:ru ella a vanta
gem fortuita de sua superior foitaleza natural A se
gunda proposição fundamental éra, que todas as naçoens 
tinham igual direito ás partes naõ oecupadas do oceano. 
He este um gram caminho, commum a todos, c pelo 
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qual todos tem direito de passar, sem serem molestados; 
e o douto Juiz observou, que naõ podia achar authori
dade, que justificasse a detenção de navios, no exercicio 
deste indubitavel privilegio, excepto a que dava aos 
belligeruites o direito sobre os vasos e propriedades uns 
dos outros, e sobre os de outros Estados, que os auxiliam 
no exercício das hostilidades. A propriedade do inimigo 
he sugeila á captura de seu antagonista; e, portanto, á 
visita e busca, aonde quer que se ache: e, ainda que, 
quando a propriedade he conduzida debaixo da protec
çaõ neutral, he isto uma proposição, que tem sido mui 
controveitida ; com tudo, sobre principios geraes, he 
inegável; e he igualmente indubitavel, que a propriedade 
neutral, no seu progresso cm ajudar as hostilidades de um 
bclligerante, está sugeita á captura e confiscaçaõ da outra 
parte; e consequentemente á visita e busca, havendo sus
peita justificável de que haja propriedadede tal descripçaõ; 
porém debaixo da responsabilidade usual de custas e 
percas e damnos, no caso de impróprio exercicio de tal 
direito. Contra os piratas, como inimigos geraes do gênero 
humano, se adoptou um systema cie hostilidade indis-
tineto, por commtiin consenso; porém a historia das 
naçoens apenas ministram alguns exemplos de tentativas, 
para incluir outras classes de pessoas neste systema de 
proscripçaõ universal. A ley de Oleron, no tempo das 
Cruzadas, foi o primeiro exemplo desto gênero: incluio 
os infiéis, e os exceptuou dos privilégios ordinários dos 
crentes Christaõs. O outro exemplo foi a practica dos 
Príncipes, que concederam cartas da marca particulares, 
contra os subditos de outras naçoens: mas isto se acha 
agora inteiramente extincto, o o Direito r̂ as Gentes está 
estabeleeido sobre principios geraes, reconhecidos por 
todos, como protegendo e regulando o exercicio de seus 
direitos naturaes, em suas devidas relaçoens de un? com 
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outros homens. Se se perguntar a razaõ porque o 
direito de dar busca se naõ pôde igualmente exercitar 
em tempo de paz assim como em tempo de guerra, a 
resposta he prompta, porque a necessidade daquella 
medida limita o seu exercicio: he uma necessidade. que 
se origina no direito natural da própria defensa, a cessa
ção das hostilidades, portanto, termina a necessidade, e 
as medidas, que nella se originavam. As pretençoens 
das naçoens Hespanhola c Portugueza, a que se tinha 
alludido, naõ seexteudiam a nenhum direito geral, sobre 
as partes naõ oceupadas do oceano; eram meramente 
pretençoens ao exercicio de authoridade em mares par
ticulares, a que pretendiam, com razaõ ou sem ella, ter 
direito, da mesma forma que as nossas leys obravam 
em nossas costas, para cousas do fisco, e outros fins.— 
As pretençoens de Suécia eram também do mesmo cha
racter, mas o principio destas pretençoens naõ era appli-
cavei ao direito, que se queria estabelecer, de dar busca 
a navios naquellas partes do oceano, que naõ eram oc-
cupadas, em tempo de paz universal: c ainda resta esta 
consideração: 4' como se pode legalizar este direito cm 
tal tempo ? Do que se tem dicto fica evidente, que o 
direito, no presente exemplo, deve ser mantido como 
contra piratas, ou por algum outro principio creado de 
novo por ley. Que elles naõ érain piratas por character, 
he claro : elles eram subditos Francezes por nascimento, 
possuíam em todos os respeitos o character nacional 
Francez; e estavam munidos de todos os documentos 
próprios para fazer valido, tanto o seu character, como 
a sua propriedade no navio : entaõ, se saõ piratas, devem 
ser olhahados como taes pela natureza de sua occupaçaõ; 
e temos ainda de ver como he o caso debaixo desta 
consideração. Continuando nesta investigação, o douto 
Juiz observou, que elle devia decidir as questoens, naõ 
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pela convicção moral delle mesmo, como individuo, mas 
sim por principios legaes, que fossem capazez de applica
çaõ geral. O mesmo estatuto, que determinou que fosse 
crime capital o traficar em escravos qualquer subdito Bri
tannico, prova que isso naõ éra crime de pirataria: 
faltavam-lhe os distinetivo* da pirataria: os seus actos se 
limitavam a um paiz em particular, c naõ se extendiam 
ás naçoens em geral. O trafico éra limitado aos escravos; 
e nem mesmo nos argumentos se presumio, que o trafico 
em escravos fosse pirataria Em todas as discussoens, 
que tem havido sobre esta matéria, e no meio de todas 
as consideraçoens irritantes e iiiflamatorias, com que se tem 
insistido, ninguém ainda sonhou em proceder por accusa
çaõ criminal, chamada na legislação Ingleza Inditement, 
pelo crime de traficai em escravos, como se fosse pirataria; 
e o douto Juiz disse, que se aventurava a proferir, que 
naõ se acharia ura legista, qae tivesse o denodo de se le
vantar n'uma Corte de Justiça, e defender tal propo
sição. Suggeiro-sc, porem, que o trafico da escravatura, 
se naõ he pirataria, éra, pelo menos, um crime; e que 
a prevenção dos crimes éra um dever moral, que in
cumbia a todo o agente moral: mas para manter esta 
proposição éra preciso mostrar, primeiro, que a mera 
suspeita éra suficiente para justificar a tentativa para a 
prevenção, sem nenhum acto Consumado o i publico : 
segundo, que o trafico be considerado legalmente criminal 
pelo direito universal das gentes. O douto Juiz se 
explicou pelas palavras " legalmente criminal ' ; porque 
nem esta nem outra alguma Corte de justiça podiaobrar 
senaõ sobre fundamentos legaes ; e a qualidade do crime 
se deve portanto determinar, naõ pelo juizo de alguma 
pessoa particular ou classe de pessoas, mas pela im-
putaçaõ legal procedente de principios legaes, geral
mente atlmittidos. A escravidão pessoal, originada no 
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captiveiro, tem existido em vários gráos, e com differentes 
modificacoens, na historia da maior parte das naçoens, e 
mesmo no tempo presense, entre muitos Estados civili
zados, a propriedade em indivíduos particulares, e nos seus 
serviços tem sido um direito quasi universalmente recla
mado e exercitado. Olhando para estas authoridades, 
disse o douto Juiz, que lhe éra impossível dizer, que o 
trafico da escravatura fosse, no seu character geral, con
trario, ao Direito das Gentes: e ainda menos, que alguma 
naçaõ, que o tivesse abolido por suas próprias leys, tivesse 
a faculdade de tentar pôr em execução ou dar effeito a taes 
leys, atropelando os direitos geraes e indisputáveis das 
outras naçoens. Elle desejava, porém, naõ ser mal en
tendido, nem que se interpretasse a sua opinião, referindo 
a historia geral deste tratíco, como se elJe o quizesse 
justificar na consideração de sentimentos moraes. Aquel
les sentimentos se haviam manifestado mui poderosa
mente neste paiz, e até se tinha tentado communi-
callos a outras naçoens : mas isto somente se podia con
seguir pelos modos ordinários de influencia no compor
tamento humano; e por mais honravel que fosse o seu 
fim, naõ justificaria o emprego de meios* indignos: nem 
se devia soffrer que o indiscreto zelo saltasse ao seu objecto, 
passando por cima de consideraçoens de obrigaçoens su
periores. A ley neste paiz reconhecia isto distinctamente, 
e requeria que a detenção dos navios de outros paizes, 
sem apparente justificação em principios de Direito pu
blico, fosse sempre compensada pela restituiçaõ,com custas 
e satisfacçaõ de percas e damnos. Disse-se, que toda a 
naçaõ tinha direito de pôr em força as suas leys de nave
gação ; assim he que o tem: porem naô certamente na ex
tensão de visitar e dar busca a navios de outrem, para o 
determinado fim de inquirir se eram ou naõ navios seus, e 
se navegavam na conformidade das leys dos paizes a que 
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esses navios pertencem ; e se se dissesse, que, sem este 
direito de busca, se naõ podia dar ás leys completo effeito, 
a resposta do estrangeiro seria breve e obvia:— que vós 
naõ tendes direito para fazer leys e regulamentos, que 
naõ tendes meios de pôr em força. Se fosse necessário 
levar mais adiante esta consideração, observou o douto 
Juiz, que poderia dizer, que, no caso extremo, teria sido 
do dever de qualquer Estado, antes sugeitar-se a uma fraude 
contingente contra si, do que evitar aquella possibilidade 
por uma invasão dos direitos dos outros. Foi pela aver
são de sanccionar este gênero de policia marítima, ou 
admittir o direito de busca em seus navios, por outra 
authoridade que naõ fosse a sua própria, que a França 
tinha, nas mesmas negociaçoens, que se tinham citado na 
presente occasiaõ, regeitado a medida, ao principio pro
posta, para effecluar a abolição. Tinha-se dicto, que, se 
o direito de que se tracta, naõ se concedesse, seria im
possível fazer effectuar a abolição; e certamente assim he: 
ha difficuldades para alcançar este objecto, que tinham 
até aqui frustrado a habilidade de eminentes Estadistas 
que nisto tinham entrado, porém estas difficuldades naõ 
podiam legalizar os meios para as superar, tam opposto» 
aos principios da moral particular, assim como aos de 
direito publico para protecçaõ dos direitos públicos.— 
Se fosse necessário fortalecer esta consideração ainda mais, 
observou o douto Juiz, que poderia referir-se ás gigan
tescas conseqüências, que resultariam da illegal manu
tenção do direito,que queria viudicar; e notaria a tragédia, 
que o presente caso exhibia, como amostra do que se podia 
justamente esperar da extensão geral desta pretençaõ, e 
da igual resistência á pretençaõ. Porém admittindo, disse 
o douto Juiz, que isto fosse um principio de interpretação 
forçada; como éra o caso, na questão t se a abolição do 
trafico fosse authenticada pelas leys Francezas ? Entaõ 
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mencinou a conrespondencia, entre M. de Talleyrand e 
o Ministro Britannico, que se havia citado no argumento. 
O decreto do Usurpador, disse o Ministro Francez, a este 
respeito, era nullo e invalido, como todos os seus decretos; 
porém SuaMajestadeChristianissimatinha expedido ordens, 
para que o trafico cessasse para o futuro, entre os seus 
subditos Francezes, em toda a parte e para sempre.— 
Porém estas ordens provavelmente ficaram dormentes na 
pasta de algumas das pessoas nos empregos públicos; 
porque, depois do lapso de anno e meio, se acha o Mi
nistro Britannico outra vez perguntando por este decreto, 
e pedindo resposta ao expresso desejo de seu Governo 
sobre esta matéria ; a que certamente naõ servia de res
posta a primeira communicaçaõ. O douto Juiz leo entaõ 
aquellas partes do tractado, que se tinha por fim obtido, 
e que eram relativas á abolição, e observou, que elle 
abraçava dous pontos : — 

1. A declaração do facto de que o trafico éra abolido: 
2. A promessa de adoptar, para o futuro, medidas 

que fizessem efficaz esta abolição, Com tudo nunca se 
promulgou este decreto, nem se publicou ao mundo com 
alguma das formalidades custumadas, que lhe procurassem 
obediência; e ainda mesmo agora, somente linha sido al
cançado pelo mesmo douto Juiz, em manuscripto, da Se
cretaria do Secretario de Estado Portanto, a outra parte 
havia negado, que tal decreto houvesse ja mais apparecido, 
na forma custumada dos instrumentos públicos; e assim 
tinha a Corte direito de esperar da parte, que asseverava 
a sua existência, a prova ordinária de um facto disputado. 
Com tudo o effeito delle, se tivesse existência legal, seria 
unicamente este: — que éra um regulamento de futuro, 
para a futura exclusão de escravos nas colônias Francezas, 
e naõ uma prohibiçaõ effectiva do trafico em si: de maneira 
que, de facto, os Francezes, ainda que interdictos deste 
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trafico em suas colônias, podiam com tudo entrar nelle, 
e serem os transportadores do resto do mundo. Naõ éra 
necessário estabelecer, que a ley da abolição naõ tinha 
sido passada; mas bastava dizer, que se naõ tinha provado 
que ella havia passado; porque quanto á ley de Bonaparte, 
esta se devia considerar morta á nascença; e portanto, 
assim com este fundamento como pelo geral, resultante da 
applicaçaõ a este caso da characteristicadoDireitodasGentes 
observou o douto Juiz, que os captores tinham falhado 
em estabelecer fundamento para a captura; e portanto 
elle decretaria a restituição do navio e carga. Pelo que 
respeita ás custas, e á satisfacçaõ de percas e damnos; 
como esta éra a primeira questão deste gênero, que se 
tinha agitado pelas primeiras impressoens, o douto Juiz 
disse, que naõ podia dar custas e damnos; porém que, 
se, depois desta decisaõ, apparecesse algum caso simi
lhante, indubitavelmente receberia um castigo desta des
cripçaõ, a menos que o seu juizo naõ recebesse melhor 
informação por um tribunal superior. 

Consequentemente se decretou a restituição do navio 
e carga; porém sem custas, nem percas e damnos. 

Falia dos Commissarios de S.A.R.o Principe Regente,na 
abertura do Parlamento aos 27 de Janeiro, 1818. 

My Lords e Cavalheiros. 

Temos ordem de S. A. R. o Principe Regente para 
vos informar, de que he com grande pezar, que elle he 
obrigado a annunciar-vos, a continuação da lamentável 
indisposição de Sua Majestade. 

O Principe Regente está persuadido de que vos parti-
cipareisna aíflicçaõ, com que S. A. R. tem sido opprimido 
pela calamitosa, e prematura morte de sua amada e única 
filha a Princeza Carlota. 
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Nesta terrível disposição da Providencia, tem o coração 
do Principe Regente tido a mitigadora consolação, de 
haver recebido de todas as classes de vassallos de S. M. as 
mais cordeaes seguranças, tanto de seu justo sentimento, 
por esta perda que soffrêram, como de sua sympathia pela 
afflicçaõ paternal do Principe Regente; e, no meio de 
seus soffrimentos, S. A. R. se naõ tem esquecido do effeito 
que este triste acontecimento deve produzir, nos interesses 
e prospectos futuros do Reyno. 

Temos ordem de vos informar, que o Principe Regente 
continua a receber dasPotenciasEstrangeiras as mais fortes 
seguranças de sua amigável disposição para com este paiz, 
e do seu desejo de manter a tranquillidade geral. 

S. A. R. t e m a satisfacçaõ de vos poder assegurar, que 
a confiança, que tem invariavelmente posto na estabilidade 
dos grandes recursos da nossa prosperidade nacional, naõ 
se tem frustrado. 

O melhoramento, que houve, no decurso do anno pas
sado, em quasi todos os ramos de nossa industria domes
tica, e o estado presente do credito publico, ministram 
abundante prova de que as difficuldades, em que o paiz se 
achava, deviam attribuir-se principalmente a causas tem
porárias. 

Tam importante mudança naõ podia deixar de tirar aos 
descontentes os principaes meios de que elles se tinham 
aproveitado, para o fim de fomentar um espirito de des
contentamento, que infelizmente conduzio a actos de 
insurreição e traição, e S. A. R. entretem as mais con
fidentes esperanças de que o estado de paz e tranqüilidade, 
a que o paiz se acha agora restabelecido, continuará a 
manter-se, contra todas as tentativas para o perturbar, 
pela perseverante vigilância dos magistrados, e pela leal
dade e bom senso do povo. 

G 2 
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Cavalheiros da Casa dos Communs 
O Principe Regente tem ordenado, que se vos apre

sentem os cálculos de receita e despeza do anno corrente. 
S. A. R. recommenda á vossa continuada attençaõ o 

estado do rendimento e despeza publica do paiz; e elle 
se julga feliz em poder annunciar-vos, que, depois que 
vos ajuutastes ultimamente no Parlamento, as rendas tem 
ido em progressiva continuação de melhoramento, nos seus 
mais importantes ramos. 

My Lords e Cavalheiros, 
Temos ordem do Principe Regente para vos informar, 

que elle concluio tractados com as Cortes de Hespanha e 
Portugal, sobre o importante objecto da abolição do com
mercio da escravatura. 

S. A. R. ordenou, que se vos apresentasse immediata
mente uma copia do primeiro tractado, e ordenará que se 
vos faça similhante communicaçaõ quanto ao segundo trac
tado, logo que se tenham trocado as ratificaçoens. 

Nestas negociaçoens tem S. A. R. trabalhado, ern 
tanto quanto as circumstancias permittiam, por dar effeito 
ás recommendaçoens contidas no Memorial de ambas as 
câmaras do Parlamento, e S. A. R. descança plenamente 
na vossa promptidaõ, em adoptar taes medidas, quaes sejam 
necessárias para o preenchimento dos ajustes, em que elle 
tem entrado para aquelle fim. 

O Principe Regente nos tem ordenado, que chamemos 
a vossa particular attençaõ, para a falta, que ha muito tem
po tem existido, no numero de lugares para o culto publico, 
pertencente á Igreja Estabelecida, quando se compara 
com a augmentada, e que continua a augmentar, popula
ção do paiz. 

S. A. R. recommenda encarecidamente este impor
tante objecto á vossa immediata consideração, profunda
mente penetrado, como naõ duvida que vós também este-
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jaes, com o justo sentimento das muitas bênçãos, que este 
paiz tem gozado, pelo favor da Divina Providencia, e com 
a convicção de que os custumes religiosos e moraes do povo 
saõ a base mais segura e firme da prosperidade nacional. 

WEIMAR. 

Circular do Ministro dos Negócios Estrangeiros aos 
Residentes e Encarregados de Negócios no Gram 
Ducado. 

Tem freqüentemente acontecido, ha algum tempo a 
esta parte, que alguns dos Encarregados de Negócios, no 
GramDucado, transmittiram ao Governo queixas de diplo
máticos estrangeiros, relativas a artigos inseridos nos 
jornaes públicos do GramDucado. Estas participaçoens 
naõ podem ter outro objecto mais do que fazer com que a 
publicação de taes artigos seja para o futuro prohibida; 
ou que se imponham castigos aos authores dos que, ja tem 
sido publicados; Porém nenhum destes fins se pôde obter 
por tal maneira; e os Senhores Encarregados de Negó
cios devem saber, na conformidade da anterior commu
nicaçaõ, que lhes fez o Governo: — 

I o . Que a Censura da Imprensa foi totalmente abolida 
no Gram Ducado de Weimar, pela Constituição funda
mental do Estado, que todos os Soberanos e Estados da 
Confederação tem solemnemente garantido; e conse
quentemente, que naõ existe meio legal de prevenir a 
publicação de artigos, que possam ser offensivos. 

2 o . Que no caso de queixas bem fundadas, contra asser
çoens injuriosas ou indecentes, publicadas pela imprensa, 
os authores e edictores de taes producçoens, depois do 
exame da importância da matéria, que faz objecto da 
queixa, seraõ processados, na conformidade da ordenação 
de 13 de Abril. 
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Porém os Senhores Encarregados de Negócios perce
berão facilmedte, que, em ordem a applicar as penas ali 
contidas, naõ he sufficiente que a accusaçaõ seja commu-
nicada verbalmente, mas he necessário que a queixa seja 
por escripto, dirigida ao Ministro abaixo assignado, e 
fundada, principalmente, na consideração de que naõ 
tenha sido interrompida a boa intelligencia entre a Corte 
do Gram Ducado, e a do Ministro, que se queixa. 

Advertindo de novo á ley fundamental de 5 de Maio 
de 1815, e á ordenança de 13 de Abril do mesmo anno, 
aquelles Senhores d'entre vós, que receberam e trans-
mittiram expressoens de desapprovaçaõ, a que se allude 
acima, mostraram, por isso, que lhe eram alheios o espirito 
e intenção de nossa Constituição e legislação; e as pre
sentes lhes mostrarão, assim como a todos os Residentes 
e Encarregados de Negócios no Gram Ducado, a instruc
çaõ de que se naõ receberá daqui em diante nenhuma 
participação sobre queixas verbaes, que se lhes façam, a 
respeito de artigos e passagens nos Jornaes públicos do 
Gram Ducado; e que taes communicaçoens seraõ regei-
tadas; e se observará que, em ordem a proceder-se em 
taes casos,deveraõ as queixas ser dirigidas,em devida forma, 
ao abaixo assignado Ministro d' Estado, e fundadas na 
consideração acima mencionada. 

Quanto ao mais, se vos communica o Rescripto aqui 
juncto da mesma data desta, como prova da anxiedade de 
Sua Alteza Real o Gram Duque, em fazer justiça, em 
todos os casos de taes queixas, que se lhe apresentarem, 
em tanto quanto for compatível com a constituição de 1817. 

Weimar, 14 de Novembro de 1817. 

Terceira Repartição do Ministério d' Estado. 

(Assignado) CONDE E D L I N G . 
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Circular do Conde Edling aos Residentes e Encar
regados de Negócios no Gram Ducado. 

Weimar de 18 de Dezembro, 1817. 

Apresso-me a informar-vos, que Sua Alteza o Principe 
Hardenberg, e S. Exa. 0 Conde Zichy estiveram aqui, 
e executaram a commissaõ de que estavam encarregados. 
Desejando precaver falsas conjecturas, tenho a honra de 
vos communicar as seguintes particularidades, de que vos 
peço façais uso immediato. 

O Principe Hardenberg e o Conde Zichy trouxeram 
cartas dos seus Soberanos para o Gram Duque. Estas 
cartas attrahiram toda a gratidão de S. A. R. pois lhe 
deram provas naõ equívocas da confiança e boa vontade, 
com que Sua Majestade o Imperador de Áustria e o Rey de 
Prússia se serviram honrallo. A proposição para con
correr nos passos, que se possam dar na Dieta, a fim de 
estabelecer a ley sobre a liberdade da imprensa, de ma
neira igualmente justa e liberal, he perfeitamente conforme 
aos desejos de S. A. R . ; que nunca dissimulou, que éra 
necessária uma medida geral nesta matéria, e até indis
pensável para a manutenção da ordem e harmonia na 
Alemanha. 

O Conde Zichy, desejando averiguar em pessoa o 
espirito, que reyna em Jeua, eu tomei o prazer de o 
conduzir ali ; e se a afoiteza de um professor em Wart-
burg, e os escriptos de alguns enthusiastas, aos 18 de 
Outubro, excitaram justamente a attençaõ da melhor 
parte da Alemanha, a ordem, a disciplina, e os acertados 
regulamentos, que existem entre os estudantes de Jena, e 
particularmente entre os subditos de S. M. o Imperador 
de Áustria, tem convencido a S. Exa. que as cousas naõ 
saõ como fôram representadas. 

Este resuttado deve satisfazer aquelles, a quem este 
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negocio interessou tam ardentemente; e devemos rego
zijar-nos, por ser elle confiado á experiência e boa fé do 
Principe Hardenberg, e â illuminada integridade do 
Conde Zichy. A sua missaõ apertou mais, se he possivel, 
os laços, que por longo tempo tem unido S. A. R . aos 
seus Augustos Soberanos. 

Sede servido aceitar, &e. 

CONDE E D L I N G . 

COMMERCIO E ARTES. 

LISBOA. 

29 de Novembro. 
Ao Senado da Câmara baixou a seguinte 

Portaria. 

s 
K Z J E N D O presente a El Rey Nosso Senhor, em consulta 
do Senado da Câmara desta Cidade, datada de 31 de 
Outubro ultimo, o Requerimento do Juiz, e Mestres do 
Officio de Algibebe, em que se queixam de terem sido 
excluídos de um Leilaõ deFazendas deLaã, quando à sua 
Corporação pertence trabalhar em todas as dietas Fazen
das ; pedindo Providencia ao dicto respeito: O mesmo 
Senhor, conformando-se com o parecer do Senado, e 
visto ser permittido aos Supplicantes o uso das Fazendas 
Estrangeiras, na conformidade das Suas Reaes Ordens : 

Ha por bem, que os supplicantes sejam admittidos nos 
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mencionados Leilões, em quanto naõ forem legitimamente 
embaraçados de trabalhar nas Fazendas Estrangeiras: 
E manda que o Senado da Câmara o fique assim enten
dendo, e execute na parte que lhe tocar. Palácio do Go
verno em 8 de Novembro de 1817.— 

Com duas Rubricas dos Senhores Governadores doReyno, 

Edictal da Juncta do Commercio em Lisboa. 

Manda El Rey Nosso Senhor, que todos os Fabricantes 
de quaesquer Fabricas desta Cidade e seu Termo, a quem 
he concedida a isenção de Direitos dos gêneros, que con
somem nas suas respectivas Fabricas, apresentem no mez 
de Janeiro de cada um anno, na Real Juncta do Commer
cio, Agricultura, Fabricas, e Navegação, listas por elles 
assignadas, e reconhecidas, dos gêneros, e suas quanti
dades, que se haõ de consumir na laboraçaõ annual das 
Fabricas que tiverem; para á vista dellas deferir o mesmo 
Tribunal ás suppiicas, que, no curso do anno houverem do 
fazer os dictos Fabricantes a respeito da mencionada isen
ção. Lisboa 2 de Dezembro de 1817. 

JOSÉ ACCURSIO DAS N E V E S . 

hnportaçoens em Lisboa, no mez de Outubro, 18J7. 

Embarcaçoens Portuguezas entradas, 31 . lnglezas, 67. 
Suecas, 21 . Hoilandezas, 18. Francezas, 8. Dinamar
quezas, 7. Hespanholas, 5. Hamburgueza, 1.— 
Russiana, 1. Hannoveriana, 1. Sarda, 1. Total, 151. 

Importaram principalmente; de trigo, 1.213 Iastos, 425 
toneladas, 8.773 quarteiros, 2.096 fangas, 308 moios, 474 
saccos, e 904 barris. De cevada 762 Iastos, 447 tone-
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ladas, 1.795 quartciros, 1.500 fangas, 20 moios, e 264 
saccos. De centeio 146 Iastos, 3.087 quartciros, e 366 
suecos. De milho 21 moios. De fava 346 moios. De 
farinha J.217 barricas. De batatas 125 barris. De car
nes 305 barris. De presuntos 89 barricas. De man
teiga de porco 51 barris. De manteiga 9.248 barris. 
De queijos 12.776, e 300 caixas. De bacalhao 29.052 
quintaes. De azeite 40 cascos e 14 pipas. De azeite de 
pexe 30 barris. De assucar 2.563 caixas. De café 1.868 
saccas. De Cacáo 2.639 saccas. De arroz 11.290 saccas. 
De cita 1.085 caixas. De canela 118 caixas. De passas 
750 caixas. De aguardente da Ilha 30 pipas. De couros 
18.850. De bezerros 23 fardos. De sola 3.200 meios. 
E outros^ gêneros como hervadoce, cominhos, taboado, 
ferro, pregos, papel, cebo, cera, alcatraõ, carvaõ de pedra, 
linho, garrafas, óleo de alfazema, &c 

No decurso do mez de Novembro ultimo entraram no 
Porto de Lisboa as Embarcaçoens Mercantes seguintes: 
Portuguezas, 17. lnglezas, 21 . Hespanholas, 6. Suecas, 
4. Dinamarquezas, 3. Francezas, 3. Sardas, 3. Austría
cas, 2. Americo-septemtrionaes, 2. Hollandezas, 2.— 
Hamburguezas, I . Oltomana, 1. Total 65. 

Importaram principalmente; de trigo, 10.500 fangas, 
159 Iastos, 111 Moios, o 40 barris, e l.OOOsalmas. De 
cevada: 700 barris, 105 moios, e 32Iastos. De milho: 
2.425 minas, e 4 moios. Deervadoce: 140 saccas. De 
cominhos: 107 saccas. Dealpiste: 5 saccas. De fava: 
25 moios. De feijaõ, 122 moios. De farinha: 3.080 
barricas. De alfazema: 108 fardos. De batatas: 38 to
neladas. De arros: 6.713saccas. De caffé: 450 saccas. 
De cacáo: 1.600 saccas. De manteiga: 271 barris. De 
queijos: 2.910. De carnes: 88 barris. De banha: 23 
barris. De cerveja: 7 pipas. De assucar: 142 caixas. 
De agoardente de cana: 138 pipas. De agoardente das 
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Ilhas: 30 pipas. De algodão: 2.459 saccas. De couros 
secos: 16.000. De atanados: 100. De Azeite: 702 cas
cos, e 28 pipas. De passas: 600 caixas. De bacalháo: 
24.057 quintaes. De cedas: 10 fardos. Dealvaiade: 6 
caixinhas. E outros gêneros, como Papel, esparto, Tabo-
ado, Ferro, Tijolo, Rosmaninho, varias Drogas, etc. 

No decurso do mez de Dezembro de 1817 entrarão no 
Porto de Lisboa as Embarcaçoens Mercantes seguintes: 
Portuguezas, 23. lnglezas, 49. Hespanholas, 10. Sue
cas, 12. Dinamarquezas, 7. Russianas, 3 . Ilolandezas, 5. 
Francezas, 5. Americo-septemtrionaes, 7% Total 121. 

Importaram principalmente, de trigo, 1.860 fangas, 
454 Iastos, e 165 móis. De ceveda: 364 Iastos, 3.096 
barris, 47 toneladas, 607 bushels, e 4 moios, De centeio: 
133 Iastos. De milho: 14.222 bushels, o 565 moios.— 
De fava: 37 moios. Defeijaõ: 40 moios, e 11 sacas.— 
De batatas: 70 toneladas. De agoardente: 413 pipas, e 
150 barris. De azeite: 78 cascos, e 156 pipas. De azeite 
de peixe: 90 pipas, e 22 cascos. De queijos: 20.000, e 
378 caixas. De manteiga: 10.540 barris. De carnes, 
1.010 barris. De presuntos, 39 barricas. De biscoito: 
100 barricas. De passas, 2900 caixas. De bacalháo: 
50.065 quintaes. De farinha: 7.448 barricas. Deçapatos: 
2caixas. De bezerros: 60 fardos. De cacáo: 6.105 sa
cas. De Arroz: 10.141 sacas. De algodão: 1.548 sacas. 
De café: 58 sacas. De tabaco : 35 barricas. De mulas 
deNantes: 35. E outros gêneros, como Papel, Esparto, 
Cordas de Esparto, Taboado, Ferro, Pregos, Âncoras, 
Barrilha, Enxarcia, Páo Campeche, Aduela, Alcatraõ, 
Breu, Linho, Carvaõ de pedia, Peixe-páo, etc. 

H 2 
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HESPANHA. 

Ordem pela Secretaria da Fazenda, sobre os algudoens 
importados, sugeitos a conficaçao. 

Tendo-se resolvido, pela Real Ordem de 8 de Feve
reiro próximo passado, que, concluído o termo para a 
venda dos algodoens (manufacturados) ficassem os que se 
achassem em ser á disposição do Governo, para lhes dar 
o competente destino. S. M. he servido mandar, que se 
cumpra quanto na dieta ordem se previne, e por uma 
graça particular se digna ampliar a prorogaçaõ da venda 
dos algodoens, até o fim de Janeiro de 1818, e passado 
elle seraõ confiscados quantos se acharem em poder de 
quem os tem. O que participo a V. V. SS. &c.— 
Palácio em 2 de Dezembro de 1817. 

CAYENNA. 

O Cônsul Francez em Hamburgo publicou a seguinte. 
Pauta dos direitos de exportação e importação na 

Ilha de Cayenna. 
O Cônsul de Franca tem a honra de annunciar aos 

3 

negociantes, que se mandou uma expedição para a Ilha de 
Cayenna, para tornar a tomar posse delia, em nome de 
S. M. Christianissima. 

Como as bandeiras estrangeiras tem de ser admittidas 
naquella colônia, até ordens ulteriores, se tem fixado a 
pauta dos direitos d' alfândega, que provisionalmente fica
rão em v igor, da maneira seguinte:— 

Importação. 

Em navios estrangeiros - - - 15 por cento 

Em navios Francezes - - - 4 por cento 
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Nao se cobrará mais do que um direito de 1 por cento 
ad valorem, pelo meio quintal métrico de pexe salgado, 
vaca, e bacalháo, importado em navios estrangeiros, na 
conformidade do decreto de 30 de Agosto 1784, e da or
denança de 8 de Fevereiro de 1816. 

Exportação. 

Em navios Francezes - - - 6 por cento 
Em navios Estrangeiros - - - 15 por cento 

No caso de que S. M. veja razaõ para mudar ou mo
dificar os casos da pauta, seraõ as suas intençoens mani
festadas seis mezes em anticipaçaõ. 

Hamburgo, 23 de Dezembro de 1817. 
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Preços Correntes dos principaes Productos do Brazil. 
LONDRES, 24 de Janeiro, de 1817. 

Gêneros. Qualidade. 

Assacar 

("Redondo . . 
J Bal ido . . . 
\_Mascavado 

Ar roz . . . .Brazi l . . . 
Caile Rio 
Cacao . . . .Pará . . . . 
Cebo Rio da Prata 

"Pernambuco 
Ceará 
Bahia . . . . 

Algodão . .< Maranhão . 
1 Pará . . . . 
[Minas novas 
l_Capitania . 

Annil Rio . . . 
lpecacuanha . Brazil. . . 
Salsa Partilha Pará . . . 
Óleo de cupaiba . " . . . . . 
Tapioca Brazil . . 
Ouiocu 

Quanti
dade. 

112 lib. 

Preço de Direitos. 

Tabaco 

r 
s 

o 

l ibra 

em rolo 
ein íulha .1 

fA 

Rio da Prata, pilhai B lc 
A 

Rio Grande . . . :•{ B {? 
Pernambuco, saldados 

^Rio Grande, de cavallo 
Chifres. . . .Rio Grande 
Páo Brazil . .Pernambuco 
Páo amarello Brazil. . 

õ6s. 
47s. 
43s. 
32s. 
87». 
51s. 
50s. 

2s. 
Is. 
ls . 
ls. 
l s . 

Op. 
Oj.. 
op-
Op. 
Op. 
Op 
Op. 
Op. 

l l p . 
" i p 
l l * p 
lOp. 

54 a. 
óls . 
I6s. 
36s. 
•Jls. 
56s. 

3s, 
6s. 
3s. 
ls. 
Os. 
3s. 

Op. 
0P . 
Op 
Op. 
Cp. 
Op. 

} 
} 

op.-j 
. " ' ! Livre dedirei-
»{'• / t o s por expor-

o!.'; t a ^ -
OpJ 

66s. Op. 3s2p por 1121b 
2s. 1]>. 
2s. Ofp") 8s. 7p. por lb. 
2s. Op. J 100 em navio 
2s. Op. „ 
l s . l l p . > P ° r t » g u e a o u 

r | Inglez. 

6p. J 4Jp. por lh. 
Op. 3.64p. 
3 p . ls . 2 i p . 
2p. l s . l l j p . 
l p . 4 p. 
3p. direitos pagos 

pelo comprador 
•v Livre dedirei-
> tos por expor-
* taçaõ. 

93 p -

3s. 
73. 
3s. 
ls . 
ls . 

> 

Couro 
123 

Tonelada 

4s Gp.' 

1401. 
71. 

3íp . por couro 
•Sjp Vem navio Por-

I tuguez ou ln -
I glez. 

6s. O p J 
õs. 6 íp . por 100 

{direitos pagos 
pelo comprado 

Especi 

Ouro em barra 
Poças de 6400 reis 
Dohroens Hespanhoes 
Pezus . . dictos 
prata em barra 

Rio de Janeiro 
Lisboa . . . . 
Porto . . . . 
Paris . . . . 
Amsterdam . 

65 
SR? 
5Üj 
24 
11 

* 

£4 
4 
0 
0 
0 

Câmbios. 

4u 

Hamburgo 
Cadiz 
Gibraltar . 
Gênova 
Malta 

Prêmios de Seyuros 
Brazil Ilida 65s. 
Lisboa . . 30s. 
Porto . . SOs. 
Madeira . . 40s. 
Açores . . 4õs. 
Rio da Prata 6 Guineos 

• 
Vinda 35s 

. 30s 
30s 

1 
1 
0 
5 
5 

o -

3*J 

) 
• por onça. 

34 2 
38i 
38* 
47* 
491 

file:///_Mascavado
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LITERATURA E SCIENCIAS 

NOVAS PUBLICAÇOENS EM INGLATERRA. 

MAITLAWS Observations on Wool, 8V° preço 3s. 
Observaçoens sobre a impolitica de permittir a expor
tação da laã Britannica, e de impedir a importação livre 
da laã estrangeira. Por Joaõ Maitland, Esc. Membro 
do Parlamento. 

Spenctfs Algebraical Equations 8 vo. preço 14s.— 
Primeiras linhas de uma theoria de Equaçoens Algebrai-
cas, deduzidas dos principios de Haniot, e estendidas ao 
calculo Fluxional ou Diflerencial. Por Guilherme 
Spence. 

Shirds Principie of Mechanics. 8»°. preço 3s. Os 
Principios da Mechanica, em três liçoens, designadas como 
introducçaõ a este ramo das Mathemalicas. Com um 
Appendiz, e illustràdas com estampas. Por Guilherme 
Shires; Mestre-Nautico, que foi, na Armada Real. 

Myer's Remarks on Education. 8Vo- preço l s . 6d. 
Notas sobre um curso de educação, destinada a preparar 
o espirito juvenil, para a carreira da honra, patriotismo e 
philanthropia. Por Thomaz Meyers, A. M. & c &c. 
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MÍIW British índia. 3 vol. 4 t o . preço 61. 6s. A His
toria da índia Britannica; por Jaimes Mills, Esc. Com 
mappas por Arrowsmith. 

Carlisle on Old Age 8V°. preço 5s. Ensaio sobre as 
moléstias da velhice, e meios de prolongar a vida hu
mana. Por A. Carlisle. F .R .S . F.S.A. F .L .S . &c. 

Milford^s Tour. 2 vol. 8vo. preço I l. l s . Observa
çoens moraes, literárias e antiquadas; feitas durante uma 
breve viagem pelos Pyrineos, França, Suissa, Itália, e 
Paizes-Baixos, nos annos de 1814, e 1815. Por Joaõ 
Milford Júnior. 

Lcslie^s Philosophy of Arithmctic. 8vo. preço 8s* 
A Philosophia da Arilhmetica; mostrando uma vista 
progressi va da theoria e practica do calculo; com uma 
extensa taboada dos productos dos números abaixo de cem. 
Por Joaõ Leslie, F . R. S. E. Professor de Mathema-
ticas na Universidade de Edinburgo. 

PORTUGAL. 

Saio á luz: Diccionario Portuguez das plantas,arbus
tos, malas, arvores, animaes quadrúpedes e reptis, aves, 
peixes, mariscos, insectos, gomas, metaes, pedras, terras, 
mineraes, &c. que a Divina Omnipotencia creou no globo 
terráqueo para utilidade dos viventes. 8™. 5 volumes * 
preço 800 reis. 
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Nova Castro: tragédia de Joaõ Baptista Gomez: preço 
300 reis. 

Caracteres da Verdadeira Religião: expostos á mo-
cidade de um e outro sexo: obra a mais própria para 
arreigar nos coraçoens as verdades fundamentaes da nossa 
Sancta Religião; pois demonstra os motivos da nossa 
crença: preço 320 reis, 

Cartas ou Satyras; dedicadas ao Illustrissimo e 
Reverendissimo Senhor Joaõ de Figueiredo Maio e Lima: 
um folheto em verso solto. 

Nova Edição de Camoens. 

Tendo o Illustrissimo D. José Maria de Sousa Botelho 
Morgado de Matheus, residente ha annos em Paris, 
empregado os seus desvélos, e literatura, e avultadas 
sommas em elevar generosamente ao Grande Luiz de 
Camões um patriótico monumento, digno da immortal 
Epopéa cora que enriqueceo a Literatura Portugueza 
no décimo sexto século, sendo o Antesignano dos Tassos, 
e dos Miltons, que depois delle trilharam a estrada dos 
Poemas Épicos regulares nas linguas cultas modernas, 
offereceo um Exemplar da rica ediçaõ em quarto, que 
mandou fazer dos Luziadas do nosso Poeta, ao Instituto 
Real de França, o qual, apreciando devidamente a obse-
quiosa offerta, e á vista de uma ediçaõ em que os primores 
da Typographia, do Desenho, e da Gravura levam a palma 
a quanto neste gênero goza de maior estima, nomeou uma 
Commissaõ escolhida de entre os Sócios da Academia das 
Bellas Artes, que forma uma das partes do mesmo Instituto, 
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a qual deo a sua informação acerca desta primorosa ediçaõ, 
nos termos seguintes, conforme a traducçaõ que se nos 
remetteo. 

Instituto Real de França.—Academia das Bellas Artes. 

O Secretario perpetuo da Academia atlesta o que se 
segue, extrahido do processo verbal de Sabbado 25 de 
Outubro de 1817. 

A Academia, sensível á offerta que Mr. de Sousa fez ao 
Instituto da epopéa de Camões (os Luziadas), julgou naõ 
poder melhor testemunhar-lhe o seu reconhecimento do 
que nomeando uma Commissaõ, encarregada de lhe dar 
uma conta detalhada do merecimento desta ediçaõ. 

A vossa Commissaõ, Senhores, procurou quanto antes 
corresponder aos desejos da Academia.—Examinou a obra 
cora o cuidado, que pedia a sua importância, e julgou 
dever consideralla debaixo de três pontos de vista. A ty-
pographia, os desenhos, as estampas, e o merecimento 
literário. 

A parte typographica foi dirigida, e executada por Mr. 
Firmin Didot, demaziado conhecido para precisar dos 
nossos elogios, mas comtudo naõ podemos deixar de dizer 
que este novo monumento, sahido das (suas) imprensas, 
iguala, se he que naõ excede tudo quanto se tem publicado 
até agora.—Os caracteres foram fundidos de propósito, o 
papel foi escrupulosamente escolhido, tanto na sua força, 
como côr, e a tirada tam bem conduzida, que no emprego 
destes differentes elementos, desde a primeira até á ultima 
pagina, naõ se acha a menor differença ou a mais leve 
alteração. 

Os desenhos, compostos por hábeis artistas, foraõ todos 
submettidos á direcçaõ de Mr. Gerard.—Graças a esta 
vantagem foram as principaes scenas deste Poema tam bem 
escolhidas, e tam felizmente executadas, que dahi resultou 
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uma forma particular a toda a obra, e que o gênio do Poeta 
nos pareceo ter inspirado o mais possivel ao dos pintores: 
cada um dos desenhos he um quadro de historia. 

Mr. Gerad fixou a escolha dos differentes artistas encar
regados de gravarem estes desenhos, e fazendo-os copiar 
por talentos de habilidade reconhecida, teve só a felicitar-
se de ter achado cooperadores, que tam superiormente 
ajudaram as suas intençoens.—Feliz vantagem devida a 
unidade da direcçaõ em uma empreza desta qualidade, e 
de que a ediçaõ do Camões nos parece appresentar um 
modelo. 

Temos só a felicitar Mr. de Sousa de ter empregado em 
uma empreza tam desinteressada,tam nobre,tam patriótica, 
artistas tam distinctos,e julgamos ao mesmo tempo ser do 
dever da Academia o agradecer ao respeitável editor a 
escolha que fez das artes Francezas, para as associar ao 
Homero Portuguez. 

Em quanto ao merecimento litterario, acha-se Camões 
nesta ediçaõ tal qual elle quiz ser nas duas edições, que 
foram publicadas durante a sua vida em Lisboa no anno de 
1572, isto he seis annos antes da sua morte; e de propósito 
nos abstemos de accrescentar cousa alguma ao elogio, que 
fez do poema dos Luziadas o Author da Jerusalém liber
tada. 

A prefacçaõ, a vida do poeta, e as notas no fim da obra 
saõ de Mr. de Sousa.—Acha-se neste trabalho uma critica 
saã,indagaçoens preciosas, e muitas observaçoens bem me
ditadas, cujo estylo nobre e puro he a expressão fiel do 
caracter, e da alma do escripto. 

Este trabalho, que Mr. de Sousa consagrou á honra do 
poeta, seu compatriota, e á vantagem da literatura do seu 
paiz, he desde hoje, pela communicaçaõ verdadeiramente 
liberal, que elle fez delle a todas as Naçoens do Mundo 
civilizado, um monumento mais glorioso, mais útil, e de 
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mais duração do que aquelles mesmos que se podem levan
tar em mármore, ou bronze. 

Tal he, Senhores, a opinião unanime da vossa Com

missaõ. 

Antônio Maria do Couto, Professor Regio de Lingua 
Grega na Capital de Lisboa, tendo completado a Obra, que 
annunciára, Nomenclatura da Mythología Grega propri
amente dieta, explicada ethymologicamente, e persuadido 
de que será útil para a intelligencia dos AA. clássicos, 
e aos Estudantesdas Aulas de Latinidade, e Grego; avisa 
aos Senhores Livreiros, que havendo quem delia queira 
ser seu Editor, pôde contractar com o A. a impressão, 

Mappa Geographico,Histórico, e Mercantil. 

Contendo os limites, extençaõ, povoaçaõ, governos, 
soberanos, divisoens, capitães, principaes cidades, ordens 
militares, universidades, religião, exercito, marinha, rios, 
montanhas, ilhas, lagos, latitudes, longitudes, medidas, 
pêzos, moedas calculadas para Portuguezas, câmbios, 
commercio, producçoens, manufacturas, e possessoens ul
tramarinas na Ásia, África, e America, de todos os Estados 
da Europa, e dos Estados Unidos da America, &c. 

A obra, que he indicada, pelo extenso titulo acima, 
consta de quatro folhas de papel imperial; e neste pequeno 
espaço comprehendeo o author, tudo quanto prometteo 
no titulo. O primeiro merecimento, portanto, da obra, que 
annunciamos, consiste na brevidade e exactidaõ do 
resumo. 

O Author deste mappa he o Major Joaquim Pedro 
Cardozo Casado Giraldes, natural da cidade do Porto, ma.s 
residente na Ilha da Madeira; e como o Governo Por-
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tuguez, na sábia contemplação de que se naõ imprimam 
libellos contra seus subditos, naõ permitte imprensas na 
ilha da Madeira, mandou o A. imprir a sua obra em 
Paris, na Imprensa de Didot. 

Este mappa he feito no mesmo gênero dos de Sage, e 
outros mappas estatísticos; porém he mais exacto, e 
comprehende mais matérias, do que os outros similhantes? 
que ate aqui temos visto. 

As columnas verticaes do Mappa contém as informaçoens 
que se indicam no titulo, todas em uma ou mais linhas ori-
zontaes, em frente do Estado, de que se tracta; ficando os 
nomes de todos os Estados na primeira columna vertical. 

Além destas quatro folhas ha outra mais pequena, em 
que se comprehendem varias notas e observaçoens im
portantes, que naõ podiam caber nas conrespondentes 
columnas do mappa ; como saõ a creaçaõ e suppressaõ de 
vários reynos, e republicas, trocas de território &c. 

Publicou-se também em Paris, do mesmo Author, 
outro mappa, em uma só folha; intitulado "Statistica 
Historico-Geographica das Ilhas da Madeira e Porto 
Santo." Esta obra foi publicada em Portuguez, e em 
Francez; e naõ deixará de ter tanta aceitação no mundo, 
quanto a outra em Portugal ; porque esta trás informa
çoens geralmente ignoradas até aqui ; assim como a pri
meira communica aos Portuguezasa noticias, que naõ 
abundam na lingua vulgar. 

A utilidade destes mappas, para ajudar a memória no 
estudo da historia, geographia, e estatística, he mui co-
nhecida.para que seja necessário demorarmo-nos com o seu 
elogio; mas,pelo que pertence ao merecimento particular 
desta composição devemos fazer-lhe a justiça de louvar 
a sua exactidaõ, em geral ; posto que, sendo impressa em 
paiz estrangeiro, naõ seja mais izenta de erros typogra-
graphicos do que o he o nosso Jornal. 
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Tempo virá em que os Authores Portuguezes naõ sejam 
obrigados a servir-se das imprensas alheias, para commu
nicar aos seus as ideas, que lhes presumem ser úteis. 

A proveitamos-nos também desta occasiaõ para dizer 
alguma cousa que nos respeita. 

O Redactor deste Jornal pedio, e tem recebido, varias 
informaçoens relativas á historia do Brazil, para servirem 
de memórias na que está escrevendo. Como a maior 
parte das peças, que se lhe tem remettido, vem summa-
mente defectivas, recommenda este mappa estatístico da 
Ilha da Madeira, feito pelo Major Cardozo, como modelo 
para se lhe remetterem as noticias das differentes capi
tanias do Brazil; E agradece o cuidado dos seus conres-
pondentes, que lhe tem enviado os manuscriptos, de que 
ja está de posse; promettendo naõ os viciar pela ignorância 
da lingua; como suecedeo aos que fôram communicados 
aos historiadres Inglezes e Francezes, a quem resente-
mente temos visto commettido o cuidado de escrever a 
historia do Brazil; e a quem tem muitos Portuguezes 
confiado importantes manuscriptos, que até aqui tinham 
negado aos seus patrícios. 

ECONOMIA POLÍTICA DE M R . SIMONDE. 

(Continuada do VQI. XIX, p. 613) 

O preço intrínseco de todas as mercadorias, comparado 
ao preço relativo, regula a taxa media dos lucros do com
mercio: he a necessidade de consumir, que tem os pro
prietários de rendas,comparada à necessidade de produzir, 
que tem os Proprietários de capitães. Ja vimos no Livro 
precedente como este lucro médio existe necessariamente, 
e se acha regulado. 



Literatura e Siencias. 71 

O preço intrínseco de cada mercadoria, comparado com 
o seo preço relativo, constitue o ganho ou a perda de cada 
espécie de commercio em particular; se estes dous preços 
saõ os mesmos, obtém o consumidor a mercadoria pelo 
preço mais barato possivel, e também o vendedor tira o 
seo lucro ordinário, que fazendo parte do preço intrínseco 
naõ custa nada a ninguém. Se o preço intrínseco exce
der o preço relativo, nada haverá, que resolva o consu
midor a dallo: portanto o fabricante perderá, sem que o 
consumidor ganhe cousa alguma, mas naõ será assim muito 
tempo, porque elle cessará de produzir. 

Esta differença entre os dous preços provém, ou de que 
o consumidor pode haver as cousas de outra banda, sejam 
as mesmas, ou sejam outras, que lhe sirvam igualmente, 
ou de que a producçaõ se tornasse realmente superior 
ás necessidades do consumo. Se a producçaõ houver 
sido superior às necessidades dos consumidores, no anno 
seguinte, uma vez que o commercio seja livre, ver-se-ha 
apparecer no mercado muito menos daquella mercadoria, 
e entaõ, se os consumidores tiverem verdadeira precisão 
de comprar, o seo preço relativo levantará. Se elles 
acharem uma mercadoria, que possam substituir a estoutra 
e mais barata, uma de duas; ou esta mercadoria naõ tem 
exactamente as mesmas vantagens, e entaõ aquelles a 
quem ella naô convier naõ teraõ mais remédio doque estar 
pelo preço do vendedor da primeira, cuja producçaõ de-
minuira, e cujo preço ralativo terá subido ao nível do 
seo preço intrínseco, ou valerá para o consumidor tanto, 
ou ainda mais do que aquella, cujo preço intrínseco he 
demasiadamente subido, e esta entaõ decahirá absoluta
mente : porque ainda que muito reduzam a sua producçaõ, 
nunca se lhe poderá augmentar o preço relativo. Seria 
grande mal se uma tal manufactura naõ acabasse, porque 
naõ poderia subsistir sem dissipar inutilmente as rendas 
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da naçaÕ Se obrigassem o Negociante a dar a sua mer
cadoria pelo preço relativo, perdia elle a differença entre 
este preço e o preço intrínseco, e ser-lhe-hia necessário 
cxtrahilla do salário, da renda ou do lucro, que constituem 
o preço da sua mercadoria e parte da renda da naçaõ. 
Se obrigassem o comprador a pagar o preço intrínseco 
este perderia a mesma differença; perderia a economia, 
que podia fazer, comprando a outra mercadoria mais 
barata, que lbe podia substituir, e este excesso de despeza 
deveria tirallo das suas rendas. Finalmente, se a diffe
rença entre os dous preços naõ he paga nem por um nem 
pelo outro, mas sim pelo Governo, este entaõ devella-ha 
igualar por meio das suas rendas, que sahem das da naçaõ, 
e a perda virá a ser ainda maior, porque o Governo 
raramente faz uma despeza de dez mil cruzados que naõ 
custe doze ou quinze mil aos contribuintes. De toda a 
sorte a renda nacional será diminuída pela continuação de 
similhante manufactura: e entretanto sobre esta renda 
he que devem ser feitas as únicas economias, que podem 
augmentar os capitães, e diminuindo-a tornam-se im
possíveis estas economias: até mesmo, se repetirem esta 
operação a respeito de muitas manufacturas, pode ser que 
as mesmas rendas cheguem a naõ bastar para a despeza, 
e será o consumidor forçado a comer o seo capital.— 
Entretanto um dos meios a que mais vezes se tem recor
rido, quando se falia de proteger o commercio, e de 
enriquecer uma naçaÕ, tem sido o de forçar a manu
factura, cujo preço relativo naõ chega ao preço intrínseco, 
ou por outras palavras, augmentando a despesa e dimi
nuindo a renda nacional. 

Pelo contrario, quando o preço relativo he maior que 
o preço intrínseco, o vendedor obtém um ganho superior 
ao lucro mercantil ordinário; mas em proporção igual 
será a perda do comprador, pagando a mercadoria por 
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mais doque ella custa a produzir. A renda da naçaÕ naõ 
receberá augmento de similhante mercado, aquilo com 
que entra de mais o negociante, entra de menos o con
sumidor. Todavia, esta disproporçaô, sendo o commer
cio livre, naõ poderá durar muito tempo. O lucro extra
ordinário que fizerem os vendedores lhes fará rivaes, que 
querendo dividillo o tornarão diminuto: produzirão uma 
grande quantidede desta mercadoria, que vem que he tam 
procurada, e o consumidor, achando mais facilidade de se 
prover delia descerá o relativo ao nivel do preço intrín
seco. He deste modo que a lucta dos interesses oppostos 
traz sempre o commercio, logo que seja livre, aquelle 
equilíbrio, único que pode dar um lucro ao vendedor, sem 
ser uma perda para o comprador, e crear por conse
guinte uma renda à sociedade. 

Em quasi todos os Estados o preço de varias mercado
rias he augmentado áccidentalmente pelos impostos, que 
o Governo assenta sobre ellas. Neste caso o vendedor 
naõ pode, sem perder, cedei Ias pelo preço intrínseco: he 
preciso que elle recupere o imposto que paga; a merca
doria vir-lhe-ha a sair pelo preço intrínseco, afora o im
posto, e o que elle poderia obter em outro commercio, 
oom o capital com que tiver adiantado o imposto do Go
verno. Se a mercadoria passar por muitas maõs, depois 
do imposto estar pago, como lodo o r egociante naõ eslá 
mais obrigado a seguir um commercio doque outro, nunca 
deixará de ganhar mais n'uma mercadoria, que naõ paga 
direitos, para ganhar menos em outra que os paga. Cobra
rá portanto o lucro ordinário do commercio de quantos 
avanços fizer, tanto ao collector dos direitos, como aquelle 
a quem comprar a fazenda Chamaremos accidente, 
naô somente o imposto, mas cambem o lucro que legiti
mam os avanços de dinheiro subsequentes, destinados a 
reembolçallo; e preço accidental, o preço intrínseco e 
mais o accidente. 

Vm. . W NT« 11 d v 
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O preço accidental de uma mercadoria sobrecarregado 
de um imposto he para o negociante o mesmo que o preço 
intrínseco de uma mercadoria que tal imposto naõ paga.— 
Estebelece-se uma relação entre o preço accidental e o 
preço relativo, que determina o lucro de cada ramo de 
commercio, seo progresso, e sua decadência. Se o preço 
relativo continua a ser mais baixo que o preço accidental, 
naõ be o consumidor quem paga o imposto, he o pro
duetor. Em tal caso algumas vezes o proprietário de ter
ras carrega com o accidente,e em proporção fica deminuta 
a sua renda; mas he o que acontece quando elle naõ pode 
tirar melhor partido da sua terra,que o de produzir a mer
cadoria taxada, a pezar do direito que paga. 

Porém, se o proprietário poder applicar as suas terras a 
outras producçoens, logo que lhe queiram diminuir a ren
da, ou se o preço necessário juncto ao accidente exceder o 
preço relativo, entaõ a perda oceasionada pelo accidente 
terá de carregar com ella o proprietário do capital fixo, que 
naõ pode tam facilmente como qualquer outro retirar os seo» 
fundos de uma manufactura para lhe mudar de emprego.— 
No entanto este capital começará a diminuir, e a produc
çaõ igualmente, e assim irá por diante até a manufactura 
decahir de todo, ou ficar na proporção da necessidade ab
soluta que delia houver, que he quando o preço relativo 
poderá subir ao ponto de a pagar. 

Em todos os casos, em que o preço relativo sobe com o 
preço accidental, he o consumidor que paga o accidente. 

A maior parte do livro que se segue será destinada a 
examinar, qual he o effeito dos vários impostos sobre o 
preço das cousas. 

(Contínuar-se-ha,) 
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MISCELLANEA. 

BRAZIL. 

Providencias em beneficio da capital e do Reyno. 

(Extracto da Gazeta do Rio-de-Janeiro de 27 de Sep -
tembro, de 1817.) 

Foi ja nosso mui grato empenho, em os N , s . 71 , e 75, 
mostrar os paternaes cuidados, com que o nosso amabi-
lissimo Soberano desveladamente se esmera pelo bem dos 
seus vassallos, dando sabias providencias, muitas das quaes 
tem ja conseguido o desejado êxito. Agora porém temos 
a satisfacçaõ de resumir os mais notáveis resultados das 
sabias determinaçoens de S, M. executadas com incança-
vel zelo pela Intendencia Geral da Policia; e â vista de 
tantas vantagens para este paiz, quem naõ abençoará o 
dia 7 de Março de 1808, em que esta capital teve a for
tuna de receber o melhor dos Soberanos, e mui princi
palmente o dia 16 de Dezembro de 1815, em que sua 
incomparavel beneficência honrou este vastíssimo conti
nente com a alta dignidade de Reyno? Os estreitos 
limites desta folha mal nos permittem apontar objectos, 
que haviam mister amplos desenvolvimentos. 

Mencionaremos, em primeiro lugar, o transporte e es-
tabelimento em difierentes capitaniasde mais de800ilhéos, 
de varias idades c sexos; conseguindo cada chefe de 
familia, alem de casa e terreno próprio para a lavoura, 
os instrumentos ruraes, o gado, e mezadas para a sua 
sustentação, nos primeiros dous annos, e até a izençaõ do 
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serviço militar, para si e para seus filhos, como declara Q 
decreto de 16 de Fevereiro, de 1816. Entre aquelles 
novos colonos se tem promovido casamentos, auxiliados 
com donativos de muitos particulares. Até o fim do anno 
de 1816, passava a despeza destes estabelicimentos de 
48 contos de reis, além do valor das cédulas. 

Naõ referiremos aqui a illuminaçaõ, que augmenta a 
seguridade dos cidadãos: o estabelicimento de novos quar
téis da Guarda Real da Policia; e guardas e barreiras, e 
outras muitas acertadas providencias, que deram à cidade 
a desejada tranquillidade: lembramo-nos, porém, com o 
maior prazer do acréscimo de águas, que esta cidade deve 
aos paternaes desvélos de S. M. e da extincçaõ dos pân
tanos e charcos, que tanto empeciam a saúde publica. 
Os novos chafarizes da barreira de S to. Antonio e de 
Maüa-Cavallos, o primeiro com três bicas, e o segundo 
com quatro; o dispendioso trabalho, com que se tem 
procurado conduzir as águas do rio Maracanã para a 
cidade, repartindo-se em vários chafarizes, acodiraõ á 
difficuldade de saciar tam numeroso povo. Extensas 
vallas abertas na cidade nova, limpas as de varias ruas 
desta cidade, como dos Inválidos, das Mangueiras, dos 
Arcos, da Lapa, Guarda-velha, &c. terrenos alteados, 
como no largo da Real Quinta, estrada do Macaco, Gloria, 
Catete, Caminho-velho, Lagoa-de-Freitas, e outras; e 
sobre tudo nos caminhos da cidade nova, e S. Chr isto vaõ, 
guarnecidas de corrimoens e arvoredo, no campo de 
Sta. Anna, Barro-vermelho, e outros muitos, que fora 
longo numerar: tudo isto concorre evidentemente para a 
salubridade do paiz, augmentada por iramensos atterros, 
de que ja se experimentam os mais felizes resultados. 

Goza o publico de outras muitas cominodidades, com 
as pontes de pedra, que facilitam o transito pelo campo de 
S. Christovaõ, rua do Senado, praia do Flamengo, e 
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outras muitas: naõ mencionaremos as de páo, tanto dentro 
como fora da cidade, que franqueiam a passagem de mui
tos rios, como Peracuara, Viegas, Cabeçu, Gambá e outros. 

Tem-se aberto muitas estradas como a do rio Tagoahi 
á Real fazenda de Sancta Cruz, e a da bica dos mari
nheiros à Mattaporcos, &c. porem a mais notável he a 
das Minas, referida em o N°. 75. 

(Esta estrada, a que se allude aqui,devia passar segundo 
o primeiro plano, pelas freguezias da Sacra-Familia, e 
N. S. da Gloria do Sertão de Valença; mas vendo o di
rector delia, o Major de Milicias, Filipe Ferreira Gularte, 
que isto éra impracticavel, em razaõ de grandes e ásperas 
subidas de montes, mudou-lhe a direcçaõ, e começou a 
dar-lhe principio logo adiante da Serra-da-Viuva, en
caminhando-a para o Prezidio do Rio-Prelo, por ser 
assim mais fácil preencher os fins, a que he destinada, de 
transitarem por ella carros, seges e carruagens. Tem-se 
continuado este trabalho até o barranco do rio Paraiba; e 
passando-se á margem opposta do mesmo rio, tem-se 
continuado na mesma direcçaõ, pela parte que se figurava 
mais diíBcuIlosa, que he do Taipuru por diante. O resul
tado até o presente consiste em estar ja aberta uma nova 
estrada, que principia pouco adiante da Serra-da-viuva, o 
continua até o barranco do rio Paraiba, em distancia de 
três léguas e três quartos, tendo de largura 9 a 10 palmos 
nos sitios aonde ha cavas, e 16 em outros lugares. No 
sertaõ de Valença se acha também ja aberta outra porçaõ 
de estrada de uma légua e um quarto de extençaõ; fa
zendo ao todo 5 léguas, a travez de matas geraes, sem 
subidas e descidas ásperas, de modo que por ella se pôde 
ja passar a trote, e mesmo a galope, como se fosse por 
uma planície, naõ sendo necessário mais do que alargar-
se, para que hajam do passar mui commodamunte carros, 
seges e carruagens, o que até agora se tinha geralmente 
por impossível.) 
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Naõ devemos omittir a construcçaõ de càes e rampas 
entre as quaes se distingue a de Valongo. 

Providas as necessidades, lembra o agradável, e disto 
offerece um notável exemplo o passeio erigido no Campo 
de Sancta Anna, bordado de arvoredo, adornado de ro
seiras, com guardas de madeira, &c. 

Recordamos com júbilo a creaçaõ do Real Theatro de 
S. Joaõ, em menos de dous annos, em uma bella praça, 
para de bom grado abonarmos a concurrencia dos nego
ciantes, os quaes também contribuíram para as outras obras 
ja mencionadas, mostrando assim quanto he capaz de 
produzir o amor e adhesaõ a um monarcha justo, que se 
preza sobre tudo de ser o pay de seus vassallos, e acredi
tando de passo as illustradas diligencias, e acertadas medi
das, com que o Conselheiro Intendente Geral da Policia 
tem posto em execução as benignas intençoens e liberaes 
determinaçoens de S. M. 

COLÔNIAS HESPANHOLAS. 

Noticias de Madrid de 10 de Dezembro 1817. 

Como o insensato projecto do rebelde e perverso Mina 
tem servido a alguns Jornalistas estrangeiros, que tem 
tomado a seu cargo o fomento de todas as insurreições do 
globo, para apresentarem como mais critica que nunca, 
a situação politica da Nova Hespanha; faz-se necessário 
destruir taõ maliciosas e falsas impressões com os seguintes 
documentos verídicos, os quaes naõ deixaõ duvida de que 
a situação daquelle rebelde he a que realmente deve con
siderar-se como summamente critica depois do seu desem
barque, ou, para melhor dizer, precipitada fuga que fez 
das forças navaes d'El Rey, que destruíram os seus navios 
de transporte. 
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Gazeta extraordinária do Governo do México de 12 de 
Agosto 1817. O Excellentissimo Senhor Vice-Rey 

recebeo os Ojjícios seguintes. 

I o . Excellentissimo Senhor: O Senhor General em 
Chefe deste Exercito, Marechal de Campo D. Pascoal de 
Linhan, as 3 horas da madrugada do dia de hoje, do pé do 
serro de Comanja, me encarregou de dar parte a V. E . de 
que na tarde de hontem as tropas de Guadalajara, ás 
ordens do Brigadeiro D. Pedro Celestino Negrete, se 
collocáram em um serro ao lado do Sudoeste de Comanja a 
tiro curto de canhaõ: que as do Coronel D. José Ruiz, que 
vieram pelas alturas de Ibarra, tomaram um parapeito 
avançado do inimigo no serro das Tablas, que está ao 
Norte de Comanja, em cujo ponto dominante dafortificaçaõ 
inimiga collocou aquelle Chefe a sua artilheira, e que S.S. 
com a divisão do seu immediato commando se postou ao 
Oeste. 

Nesta disposição se dispararam os primeiros canhonaços 
contra Comanja ás 5 horas da tarde, 

O Senhor General havia de subir antes de amanhecer 
ao dito serro das Tablas com a artilheira grossa, e o bata
lhão de Saragoça, por ser aquelle ponto mais vantajoso e 
principal para o ataque. 

Hoje se tem visto desta villa, donde perfeitamente se 
devisa Comanja, vários movimentos feitos pelas nossas 
tropas; o fogo de canhaõ tem sido bastante continuado, e o 
inimigo só o tem feito de vez em quando. 

O rebelde Mina está por ora dentro do serro com Mo
reno e uns 600 homens ; tem poucos viveres, e a pezar de 
o serro de Comanja ter muita circumferencia e barrocas, 
toma o Senhor General muitas precauções, e de noite se 
postam algumas Companhias em observação. 

O estar em campo aberto, serem três da manhã, e fazer 
um vento muito forte, foram os motivos porque o Senhor 
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General naõ manifestou por officio seu a V. E . estas 
circumstancias, e me encarregou de o fazer.—O que tudo 
levo á noticia de V E. para seu superior conhecimento.— 
Deos guarde a V. E . etc.—Villa de Leon, I o . de Agosto 
de 1817. 

JOAÕ RAFOLS. 

Excellentissimo Senhor D. JOAÕ RIJ IZ DE APODACA. 

2 o . Excellentissimo Senhor: Inclusas remetto a V. E . 
pela cordilheira violenta Copias das noticias, que tenho 
obtido de Guanajuato e Silao, pelas quaes se inteirará V.E 
da situação do Exercito do Senhor General D. Pascoal de 

* 
de Linhan.—Deos guarde a V. E . etc. Querétero 10 de 
Agosto de 1817. 

IGNACIO GARCIA REBOLLO. 

Excellenlissimo Senhor D. JOAÕ R U I Z DE APODACA. 

Guanajuato 5 de Agosto. Sabemos de certo que o Forte 
de Comanja está cercado pelas nossas divisões ha 5 dias, 
achando-se dentro o infame Mina, Moreno, Ortices, e 
Borja, que entrou na véspera com 200 homens dos seus, 
levando um comboi de viveres. A cousa está em termos 
que naõ deve escapar nenhum: aqui esperamos por momen
tos a noticia da tomada do dicto Forte. A nossa artilheria 
está posta a tiro de pistola; os Caçadores de Navarra e do 
batalhão Americano estaõ debaixo dos seus fogos, e os pri
meiros ja estaõ de posse do primeiro fortim, e tem-se 
cortado a água: tem o forte poucos viveres e dentro ha 
cousa de 400 cavallos. As granadas tem-lhes feito muito 
damno; em summa, do modo que estaõ cercados, nenhum 
deve escapar. 

Com data de 3 do corrente A gosto diz de Irapuato o 
Coronel D. Joaõ Pesquera a D. Pedro Rodriguez, o se
guinte:—Acabo de saber por um correio que me chegou 
de Silao, que as nossas tropas tem completamente cercado 
Mina, Borja, e Moreno em Comanja; que já Navarra lhes 
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tomou um fortim, e que a nossa artilheria lhes causou con
sideráveis estragos. He quanto occorre etc.—O fortim 
que se lhes tomou, segundo diz o Commandante de Irapu
ato, Villalba, he o que defendia a água.—He copia.— 
Queréto 10 de Agosto de 1817. 

IGNACIO GARCIA REBOLLO. 

V E N E Z U E L A . 

Ley para a distribuição da propriedade nacional entre 
os militares de todas as classes da Rupublica. 

Simaõ Bolivar, Chefe Supremo da Republica de Ve
nezuela, &c. &c. &c. 

Considerando, que o primeiro dever do Governo he 
recompensar os serviços dos virtuosos defensores da Re
publica, que, sacrificando generosamente as suas vidas e 
propriedades pela liberdade e felicidade de sua pátria, 
tem mantido e mantém a destructora guerra da inde
pendência, com grande perca sua e de suas familias; e 
considerando também, que nos territórios occupados pelas 
armas da Republica; assim como no que se vai a libertar, 
ainda que ao presente na posse do inimigo, se ha de se
qüestrar e confiscar grande quantidade de propriedade 
pertencente a Hespanhoes,e a Realistas Americanos, na 
conformidade do Decreto e Regulamentos publicados aos 
3 de Septembro do presente anno, tenho julgado próprio 
decretar o seguinte:— 

Artigo 1. Toda a propriedade movei e immovel, que; 
na conformidade do dicto Decreto e Regulamentos, tem 
sido ou houver de ser confiscada e requestrada, e de que 
se naõ tiver disposto a beneficio do thesouro nacional, será 
distribuída e traspassada aos Generaes chefes, officiaes e 
soldados da Republica, respectivamente, da maneira 
adiante expressada. 

T T „ . V V TVT- 1 H ? 
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2. Todas as graduaçoens, obtidas uo campo saõ incon, 
testavelmente provas dos diflerentea serviços feitos por 
cada individuo do exercito; portanto a distribuição da pro
priedade, a que se allude, no artigo acima, será feita nas 
segu-ntes proporçoens: a saber. 

Commandante em chefe - dollars - 25.000 
General de Divisão - 20.000 
General de Brigada - 15.000 
Coronel 10.000 
Tenente Coronel - 9.000 
Major 8.000 
Capitão 6.000 
Tenente - 4.000 
Alferes 3.000 
Primeiro e Segundo Sargento - - 1.000 
Primeiro e Segundo Cabo de esquadra 700 
Soldado 500 

3. Os officiaes, sargentos, cabos e soldados, que obti
verem graduaçoens subsequentes a esta distribuição? 
teraõ direito a reclamar o restante, que possa haver, 
entre a somma, que receberem durante a sua previa 
graduação, e a que conresponder á outra, que ao depois 
lhes for conferida, e tiverem ao tempo da ultima dis
tribuição. 

4. Se, depois do calculo do valor da propriedade, sus
ceptível da dieta distribuição, se achar que ella naõ he 
sufficiente, para cubrir as sobredictas appropriaçoens, o 
Governo supprirá a falta com outra propriedade nacional, 
e mais particularmente por datas de terras. 

5. Se, antes ou depois da dieta propriedade haver sido 
distribuída, o Governo julgar próprio remunerar o valor, 
serviços ou qualquer acçaõ distineta de um militar; poder-
se-ha iaso fazer com a dieta propriedade, sem que seja 
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necessário attender á graduação da pessoa assim favore
cida, nem á somma, que se lhe confere. 

6. No caso de que algum militar tenha merecido e 
obtido a data, de que falia o artigo precedente, naõ terá 
direito á parte que lhe assigna o artigo 2. se o valor 
da propriedade, que se lhe conceder, for maior do que a 
conrespondente á sua graduação. 

7. Quando a propriedade susceptível de distribuição 
for de maior valor do que a somma assignada a cada 
graduação respectivamente, o Governo terá cuidado de 
que a divisão seja feita da maneira mais conforme aos 
interesses de todos, e se assim se desejar, se poderão 
formar companhias de sócios, para tomar posse de qual
quer fazenda em particular. 

8. A distribuição será feita por um committé especial, 
que se nomeará a seu tempo, obrará na conformidade dos 
regulamentos, que para esse effeito se publicarão. 

9. O Coverno reserva para si a immediata direcçaõ 
deste Committé. 

Quartel General de S, Thomaz, Nova Guayana, 10 de 
Outubro de 1817. 

(Assignado.) BOLÍVAR. 

J . G. P E R E Z , Secretario. 

Proclamaçaõ do Chefe Supremo da Republica. 

Aos soldados do Exercito Libertador. 
Soldados.—Hontem foi um dia da maior dôr para o meu 

coração. O General Piar foi executado por seus crimes 
de Alta Traição, conspiração e deserção. Um tribunal 
justo e legal pronunciou a sentença, contra aquella infeliz 
pessoa, que, inebriada com os favores da fortuna, e pro
curando saciar a sua ambição, procurara trazer a ruina 

L 2 
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á sua pátria. O General Piar tinha feito importantes 
serviços ao Estado, e naõ obstante que o decurso de seu 
comportamento tinha sempre sido o de um homem facci
oso, os seus serviços haviam sido grandemente recompen
sados pelo Governo de Venezuela. 

Tinham-se satisfeito todos os desejos de um chefe, que 
obtivéra um dos mais elevados postos do exercito. A se
gunda authoridade da Republica, vaga naquelle tempo 
pela dissençaõ do General Marino, ia a ser-lhe conferida, 
antes da sua rebelião, porém este mesmo General, que 
aspirava ao commando supremo, formou o mais atroz de
sígnio, que jamais concebeo um coração malvado. Piar, 
naõ somente se propunha a uma guerra civil, mas também 
à anarchia, e ao mais deshumano sacrifício de seus com
panheiros e irmaõs. Soldados ! Vós sabeis mui bem, que 
a igualdade, liberdade e independência saõ a nossa divisa. 
I Naõ tem a humanidade recobrado os seus direitos, por 
meio de nossas leys?£ Naõ tem as nossas armas quebrado 
os ferros dos que eram escravos? i Naõ tem sido abolida 
para sempre a odiosa differença de classes e cores? i Naõ 
se tem ordenado, que se distribua entre vós a propriedade 
nacional? i Naõ vos esperam igualmente a riqueza, nome 
e gloria? i Naõ saõ os vossos merecimentos remunerados 
com profusão ou ao menos com justiça? i Que desejava 
entaõ o General Piar? i Naõ sois vós iguaes, livres, inde
pendentes e honrados i i Poderia Piar haver-vos procu-
rrdo maiores benetieios ? Naõ: Piar estava abrindo com 
ambas as maõs a sepultura da Republica, a fim de enter
rar ali as vidas, a propriedade, as honras, e a gloria dos 
valorosos defensores da liberdade de Venezuela, assim 
como de aeus filhos, mulheres, e pays. 

O Ceo vio com horror este cruel parricidio e, o Ceo o 
entregou à vingança das leys. O Ceo naõ permittio que 
um homem que tinha peccado contra a Divindale assim 
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como contra todo o gênero humano, profanasse por mais 
tempo a terra, que o nao podia mais supportar, depois do 
nefario crime, que tinha commettido. Soldados! O Ceo 
vigia sobre o vosso bem, e o Governo, que he vosso pay, 
naõ tem em vista outro objecto mais do que o vosso-bem. 
O vosso Chefe, que he também vosso companheiro em 
armas, e que, sempre â vossa frente, tem participado de 
vossos perigos e soffrimentos, tanto como nos vossos tri-
umphos, descança em vós. Confiai, portanto, nelle: bem 
seguros de que elle \os ama ainda mais do que se na 
realidade fosse vosso pay. 

Quartel General de Angustura, 17 de Outubro de 
1817. 

(Assignado.) BOLÍVAR. 

Papeis officiaes relativos aos Catholicos Romanos nas 
colônias Britannicas das índias Orientaes. 

(Continuados de p. 650. Vol. XIX.) 

Continuação da Carta do Governo de Bombaim, á Corte 
dos Directores. 

31. Ao mesmo tempo intimamos aos parochiauos, e ao 
everendo padre Donato de Lacerda, que, naõ sabendo 

da existência de algumas queixas contra elle, nem de ou
tra circumstancia, que justificasse a sua remoção de uma 
situação, em que elle tinha sido regularmente confirmado 
pelo Governo, ficava inteirameute á sua escolha o reter, 
e lhe naõ éra no menor gráo obrigatório o desistir da vi-
gairaria da igreja de Mazagaõ: porém que, se elle estava 
determinado a retirar-se de seu beneficio pelo terror do 
poder e fulminaçaõ do Arcebispo, os parrochianos deviam 
proceder á eleição de outro pastor, e participar o objecto 
de sua escolha, para nossa approvaçaõ, e confirmação. 
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32. Ao mesmo tempo se remetteo uma copia de nossos 
procedimentos, nesta occasiaõ, ao M to. Honr. Governador 
General, em Conselho; para habilitar a Sua Senhoria a 
poder encontrar qualquer representação, que o arcebispo 
de Goa pudesse fazer ao Governo Supremo, em conse
qüência das medidas, que nós tínhamos tomado. 

33. Tendo adoptado a linha de comportamento, que 
temos assim explicado á vossa Honr. Corte, julgamos 
necessário, que se naõ transmittisse a appellaçaõ dos par-
rochianos da igreja de Mazagaõ ao Arcebispo,e informállos 
de que, se naõ permittiria para o futuro appellaçaõ al
guma á authoridade de S. Ex*. e fazendo-lhes saber ao 
mesmo tempo; que deviam olhar para este Governo, pre
cisando de protecçaõ em todos os seus negócios ecclesias
ticos e temporaes; e que podiam estar certos de que elles 
seriam assegurados, segundo os termos do tractado, e 
por uma justa administração das nossas leys. 

34. Aos 23 de Julho recebemos uma carta do padre 
Donato de Lacerda, em resposta á communicaçaõ, que 
se lhe fez aos 2 1 ; em que elle observava, que, como elle 
se achava em plena posse da vigairaria pertencente á 
igreja de Nossa Senhora da Gloria, por nenhum modo in
tentava deixálla; visto que a determinação do Governo 
éra a seu favor ; porém que éra absolutamente necessário 
que S. Ex a . o Arcebispo de Goa, seu superior, fizesse 
nova aprezentaçaõ da vigairaria; e portanto pedia, que 
nós mandássemos buscar uma nova apresentação de 
S. Ex a . com toda a brevidade possivel; e que nós obti-
^essemos também do Reverendo Francisco Parras o de
legado de S. Ex a . permissão por escripto, para que elle 
pudesse exercitar as suas funcçoens religiosas, sem moles-
taçaõ, na igreja de Mazagaõ, ate que chegasse a nova 
apresentação; sendo-lhe concedida a tal permissão, da 
mesma forma que se havia outorgado aos vigários das 
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differentes parrochias de Bassein, Tannah, e Mahim, por 
uma pastoral de S. Exa. o Arcebispo de Goa, datada de 
3 de Março, e extendendo-se até o fim de Septembro. 
Porém como a nossa acquiescencia com este petitorio 
estaria em opposiçaõ com os principios por que o nosso 
comportamento havia sido regulado, nós, por conseqüência, 
naõ accedemos a elle. 

35. A série de documentos a que he necessário, em 
segundo lugar, solicitar a attençaõ da vossa Honr. 
Corte, saõ duas cartas do Arcebispo de Goa, pelas quaes 
vós sereis servidos observar, que S. Ex a . parece estar for
temente persuadido, de que o direito de nomear os vigá
rios, para as igrejas Catholicas Romanas em Bombaim, 
residia plenamente nelle, como Primaz do Oriente; e que 
tal direito assim tinha residido de tempo immemorial em 
seus predecessores, sugeito, porém, á confirmação do 
Governador desta presidência; e ainda que S. Exa . pro
fessou estar em todos os tempos disposto a attender aos 
desejos do Governo, com tudo sentia que naõ tinha poder 
para desistir de nenhuma authoridade espiritual, sobre a 
communidade dos Catholicos Romanos neste paiz: e que, 
se assim o fizesse, devia esperar o incurrer no alto des
agrado e censura de S. A. R. o Principe Regente de 
Portugal; e, entretendo estes sentimentos, tinha julgado 
que éra conveniente dirigir-se ao M. Honr. Governador 
General, em Conselho, sobre esta matéria, nos termos da 
carta registrada na nossa consulta, da data citada na 
margem. 

36. Aos 7 de Outubro recebemos a resposta do 
Governo Supremo, na forma da citação acima; e tivemos 
a satisfacçaõ de achar, que os nossos procedimentos ti
nham tido a concurrencia de Sua Senhoria, que considerou 
aos Catholicos Romanos de Bombaim " com todo o titulo, 
no mais pleno sentido da expressão, ao livre e naõ restricto 
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exercicio de sua religião, igualmente no que respeita as 
matérias de jurisdicçaõ espiritual como nos ritos e modos 
de culto, reservando o Governo para si unicamente, o 
reconhecido poder de confirmar as nomeaçoens clericaes, 
recommendadas pela vóz do povo. Que, segundo este 
principio os habitantes Catholicos teriam permissão de de
terminar entre si o gráo de jurisdicçaõ espiritual do 
Arcebispo de Goa, que deviam admittir." 

" Q u e o poder da confirmação acima descripto residia 
prescriptiva, e necessariamente, no Governo, debaixo de 
cuja protecçaõ residiam os Catholicos Romanos. Era de
duzido de consideraçoens de segurança politica ; e o arbí
trio, que envolve, de recusara confirmação, somente pôde 
ser propriamente exercitado a respeito e com relação 
aquellas consideraçoens; porque, se de uma parte o que 
deseja arrogar o Arcebispo de Goa naõ pôde derrogar 
aquelle poder, também pela outra parte o Governo naõ 
he obrigado, nem, a dizer a verdade, tem direito, segundo 
o principio da perfeita tolerância, de confirmar a nomeação 
e actos do Arcebispo, em opposiçaõ aos desejos de seus 
subditos Catholicos Romanos. 

37. O Reverendo padre Donato voltou para Goa, em 
conseqüência do mandado do Arcebispo; pelo que infor
mamos aos supplicantes, que estavam em plena liberdade 
de proceder á eleição de um pastor, para sueceder na sua 
io-reja de Mazagaõ: e ordenamos-lhes, que nos commu-
nicassem o nome da pessoa, que escolhessem; fazendo-
Ihes saber distinetamente, que, se o Reverendo Francisco 
Parras fosse o objecto de sua escolha, naõ teríamos objec
çaõ a que elle suecedesse no beneficio. Fazendo esta 
communicaçaõ, desejamos ser claramente entendidos, de 
que nós naõ intentávamos offerecer recommendaçaõ algu
ma a favor de nenhuma pessoa em particular, mas sim 
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deixállos em plena liberdade de fazer a sua eleição em 
outrem, no caso de elles desapprovárem a pessoa, que 
tinha sido patrocinada pelo Arcebispo. 

38. Naõ parece necessário, que importunemos a vossa 
Honr. Corte com mais recapitulaçaõ das representaçoens, 
que recebemos dos parrochianos e do Reverendo Fran
cisco Parras, e dos que lhe eram favoráveis; parece res-
peituosamente bastante a subsequente referencia ás datas 
de nossos procedimentos, depois da relação circumstanciada 
em que ja temos entrado; e mais especialmente porque, 
perseverando na linha de comportamento, que temos re
solvido seguir, cessaram as disputas, que houveram na elei
ção de um pastor para a igreja de Mazagaõ: e temos 
sido informados pelos parrochianos de Nossa Senhora da 
Gloria, que elles elegeram o Reverendo Francisco Parras, 
para ser seu vigário; pelo que fôram pelo presente removi
das as difficuldades, que se tem por tantos mezes opposto á 
nomeação de um pastor, e que temos relatado á vossa 
Honr. Corte, no de curso deste officio; e como naõ 
olhamos aqui para nenhuma parte destes procedimentos, 
ainda que impróprios em alguns respeitos, de sufficiente 
importância para que se faca objecçaõ a esta nomeação, 
nós o confirmaremos immediatamente naquelle beneficio. 

39. Temos também a honra de participar á Vossa 
Honr. Corte, que temos experimentado similhantes dif
ficuldades em Mahim, pela suspensão, sob a authoridade 
de S. Exa. o Arcebispo de Goa, das funcçoens clericaes 
do Reverendo Joaõ de Souza Silva, vigário da igreja da 
Salvação, situada no districto acima mencionado, e que, 
em conseqüência de tal suspensão, se tinha deixado do 
exercicio dos deveres de seu sagrado emprego, que na 
verdade, segundo as formas da religião Catholica Romana, 
elle eslava incapacitado de exercer, sem a sancçaõ de 
alguma outra authoridade episcopal. 

VOL XX. No. 116. M 
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40. Consequentemente, havendo alguns dos parrochia
nos representado o sério inconveniente, que se lhes seguia, 
e a que estavam expostos, e requerendo que se permit-
tisse ao Bispo Carmelita conceder os poderes necessários 
ao seu ultimo vigário, pessoa que elles pareciam preferir, 
medida esta a que se oppunham outros dos parrochianos, 
pelo desejo que tinham de continuar debaixo da authori
dade do Arcebispo de Goa, ordenamos a Mr. Erskiue, o 
magistrado mais moderno de policia, que passasse a 
Mahim, e indagasse estas circumstancias, e achando, pelo 
seu relatório, que a grande maioridade dos habitantes éra 
contraria à continuação dos vexames da jurisdicçaõ do 
ArcebispodeGoa, ordenamos ao magistrado, que presidisse 
á eleição de outro pastor para a igreja da Salvação, infor
mando previamente aos parrochianos, de que nós naõ 
teríamos objecçaõ á introducçaõ da pessoa, que designasse 
o Bispo Carmelita, ou outra qualquer pessoa, que tivesse 
authoridade episcopal: e, com esta explicação, temos a 
satisfacçaõ de accrescentar, que o seu antigo pastor, o 
Reverendo Joaõ da Silva, foi quasi unanimemente reeleito. 
Temos a honra de incluir a participação do magistrado 
nesta occasiaõ, junctamente com as petiçoens, a que se 
refere; e naõ occurrendo objecçaõ, nem ao character 
moral, nem aos principios políticos do Reverendo Joaõ da 
Silva, confirmaremos immediatamente a sua eleição, tendo 
ja mandado intimar-lhe, que elle pôde pedir ao Bispo 
Carmelita aquella authoridade espiritual, que for necessá
ria para o habilitar a exercitar as suas funcçoens. 

LContianar-se-ha.] 
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Rejlexoens 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 . 

Chegada da Princeza Real ao Rio-de-Janeiro. 

No artigo Conrespondencia vai ao diante publicada uma carta, em 
que se descreve a chegada de S- A. R. a Princeza Reab na 
Ilha de Madeira. Depois disso recebemos outra carta, em que se 
nos refere a recepção que á Princeza se fez no Rio-de-Janeiro; 
porém, como isto apparece referido oficialmente na gazeta da 
Corte, delia publicaremos, a narração daquelle facto. 

Por ora contentamo-nos unicamente com observar, que este casa
mento tem dado multo prazer a El Rey; e com razaõ pode elle 
estar satisfeito com o rasgo de sua prudência, na aliiança de familia, 
que acaba de contrahir com a Casa de Áustria. He honroso o 
casamento; porque S. M. naõ podia achar para seu filho primo
gênito uma Princeza, das familias Catholicas, mais illustre, nem de 
maior condecoração: he útil; porque, ligando assim a família rey
nante no Brazil com uma das principaes familias Reaes da Europa, 
naõ compromette, com este arranjo de familia, interesses alguns de 
gabinete; e, porque a Áustria naõ pretende figurar como potência 
marítima, he este casamento livre de todas as intrigas, que o zelo 
e rivalidade podiam excitar em allianças de outras Cortes. 

Achamos, a demais, outro motivo de louvor na prudência d' El 
Rey, neeta escolha; e he o bom character e boa educação da 
Princeza, da qual se diz muito bem, e cremos que o merece. 

Commercio da Escravatura. 
Publicamos no nosso N°. passado p. 586, extractos da conres

pondencia entre o Ministro Portuguez em Londres, e o Governo 
Britannico, sobre os navios Portuguezes aprezados por corsários 
Inglezes, com o pretexto de fazerem o illicito commercio de 
escravatura. 

A p. 668, do mesmo N°. passado proraettemos dizer neste 
alguma cousa sobre a matéria; porque neste No. intentávamos 
publicar, como deixamos feito a p. 39 a sentença da Corte do 
Almirantado, em Londres, pela qual se naõ julgou boa preza um 
Navio Francez, tomado por um Corsário Inglez, com o pretexto 
também de fazer o commercio da escravatura. 

M 2 
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Esperando por esta sentença differimos responder ao Jornal da 
Embaixada Portugueza em Londres, em que se defende S. Ex*. 
contra o que a este respeito havia dicto o Correio Braziliense, 
desapprovando a commissaõ mixta, que o Investigador auuunciára 
ter de se estabelecer em Londres, para decidir quaes das prezas 
desta natureza se deviam julgar ou naõ validas. 

O Investigador, (querendo explicar a natureza da Commissaõ 
Mixta, e mostrar que ella naõ tomará couhecimento das tomadias. 
cuja indemnizaçaõ deve sair das 300.000 libras, que a Inglaterra 
tem de pagar;) estabelece, a p. 122 do seu N°. 77:— que a 
Commissaõ Mixta, que se formará em Londres, he para receber e 
liquidar as reclamaçoens dos donos dos navios aprezados desde 
essa epocha do 1 de Junho. 1814, até o presente. De sorte que 
as 300.000 libras fecham a conta até o I o de Junho 1814, e a 
Commissaõ Mixta vai abrir outra de novo pelas tomadias 
feitas depois desta epocha. &c." 

Passa depois o Investigador a dar a sua opinião sobre esta 
matéria, a que chama opinião clara e francz: como se um 
Jornal da Embaixada pudesse ter opinião franca, senaõ aquillo 
que se lhe manda escrever, como conveniente aos fins dos proprie
tários. 

Esta opinião franca, como fera natural esperar approva in totó 
a medida da tal Commissaõ Mixta. Nós, com o devido respeito, 
desapprovamos tn loto a tal Commissaõ Mixta, a pezar da autho
ridade do Investigador e exaqui as nossas razoens. 

Diz o Investigador, que " a Commissaõ Mixta vai abrir outra 
(conta) de novo, pelas tomadias feitas depois desta epocha." 

Mas, perguntamos nós, porque principio admitte o Investigador, 
ou admittio o Ministro Portuguez, que a Inglaterra tivesse algum 
direito para tomar os navios Portuguezes, empregados no com
mercio da escravatura? E serem depois julgados boa ou má preza 
por essa Commissaõ Mixta ? 

A Corte do Almirantado Ingleza decidio; (como consta da sen
tença, que publicamos a p. 39.) que a Inglaterra naõ tem direito 
algum a tomar os navios estrangeiros, que se empregam no com
mercio da escravatura. 

Se esta he a doutrina dos tribunaes Inglezes,; com que razaõ 
admittio o Ministro Portuguez, que éra necessário uma Commissaõ 
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Mixta, para julgar se os navios Portuguezes, aprezados pelos 
Inglezes, em tempo de paz, eram oa naõ boa preza ? 

Diz o Investigador na sua franca opinião (a p. 123) •' Que 
cousa mais racionavel pôde haver do que escolher árbitros entre 
dous partidos, que tem mutuas desavenças?" 

Os árbitros, respondemos nós, só devem ter lugar nos casos du
vidosos: mas neste, de que se tracta, naõ ha duvida alguma. Os 
mesmos tribunaes Inglezes decidem, que os corsários de sua naçaõ 
naõ tem direito de aprezarem os navios estrangeiros, pelo pretexto 
de que estes se empreguem uo Commercio da escravatura. Logo 
naõ pôde haver duvida de que todas as prezas, em taes casos, saõ 
illegaes, sem que seja necessária a decisaõ de nenhuma commissaõ 
mixta. 

Ha simplesmente uma supposiçaõ, em que a legalidade de taeí 
prezas se podia considerar duvidosa, e vem a ser se o traclado, pelo 
qual S. M. Fidelissima se obrigou á gradual abolição da escrava-
vatura, desse aos corsários Inglezes a faculdade de pôr em exe
cução as prohibiçoens de S. M. 

Naõ sabemos que haja tal ajuste, e se tal se fez, no ultimo 
tractado, que ainda uaõ está publico, he tam impolitico e der-
rogatorio da Soberania d' El Re}' e dignidade nacional, que por 
isso merecia o Ministro muito mais reproches, do que pelo esta
belecimento de sua Commissaõ Mixta. 

O Investigador conclue a nua. franca opinião com estas pala
vras."—-Nós naõ duvidamos dizer que ha muito tempo que os 
Portuguezes naõ tem negociado com tanta dignidade e proveito 
como agora.—" 

Pelo contrario, nós julgamos, que de todas as negeciaçoens do 
Conde de Palmella, pelas quaes tínhamos formado tam boa idea 
de S. Exa. que nos regosijamos de o ver nomeado Secretario d' 
Estado, nenhuma lhe faz tanto discredito como esta. 

Nesta negociação admittio o Conde que os Inglezes tinham di
reito de aprezar navios Portuguezes em tempo de paz; e para 
adoçar essa admissão prepostera, ajustou que a decisaõ da legali
dade, ou illegalidade, da preza, ficasse commettida a uma 
Commissaõ Mixta. Ora a existência da Commissaõ naõ tira 
o desarrazoado da admissão; e antes o confirma. Os Inglezes naõ 
podem tomar os navios estrangeiros em tempo de paz, por fazerem 
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o commercio da escravatura. Esta proposição he conforme ao 
direito publico, adoptado por todas as naçoens cultas; explicado 
por Sir Guilherme Scott, e admittido pelo mesmo Tribunal Inglez. 
Logo o Investigador devia dizer-nos como adquirio Inglaterra 
esse direito de fazer prezas, sobre navios Portuguezes, que o Mi
nistro Portuguez lhe admitte, e que os mesmos Tribunaes Inglezes 
naõ suppoem que existe contra nenhuma outra naçaÕ ? 

Qnauto aos documentos, sobre a negociação com a Inglaterra, 
e satisfacçoens do Governo Inglez, segundo publicamos a p. 586 
do nosso No. passado, achamos também nas francas opinioens do 
Investigador algumas observaçoeus a este respeito, a p. 277 do 
seu No. 78. 

Dos extractos, com que nos favoreceo o Investigador vemos, 
que toda esta negociação apenas teve algum resultado útil; mas 
se o naõ teve melhor, nem por isso achamos falta no Ministro, 
antes nos parece que fez nisto tudo o que podia, e quando vio que se 
saia, pelo menos com honra, deo-se mui destramente por satisfeito. 

Porém o Investigador, em seus commentarios, (p. 277) diz isto 
" Na mesma Nota se queixou dos repetidos insultos das embarca
çoens de guerra Britannicas, contra a independência do território 
e pavilhão Portuguez, e contra as propriedades dos particulares, 
debaixo do pretexto de impedir o trafico illegal de escravos na 
costa d'Africa; pretexto, que, segundo diz, S. Exa. no seu officicio, 
naõ pôde deixar de dar muitas vezes occasiaõ, (visto o interesse 
que os cruzadores tem em fazer piezas) ás maiores injustiças, ainda 
mesmo sem fallar do direito que se arrôgam os commandantes Ingle
zes de insultar o pavilhão Portuguez" 

Aqui ternos pois, que o protexto destas tomadias deve dar occa
siaõ ás maiores injustiças, e comtudo admitte-se que a Inglaterra 
tenha direito a fazer aprezamentos por tal pretexto, sem que o 
Ministro Portuguez faça a isso resistência. 

Condemnaçaõ dos Reos por alta traição em Portugal. 
He natural, que a repetição desta matéria faça com que os 

rabiscadores do Governo em Lisboa digam, que nós somos tediosos 
em repetir matéria velha, como ja nos disseram a respeito dos De
portados da Septembrizaida, muitos dos quaes estaõ ainda soffren-
do pela matéria velha. Mas naõ saõ esses rabiscadores os que nos 
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haõ de impedir de expor os males nacionaes, resultantes de pro. 
cedimentos arbitrários e injustos, de que nós assim como outros 
muitos, temos sido vistimas, e que todos os habitantes de Portugal 
estaõ sugeitos a soffrer em seu turno. 

A repetida exposição desses abusos, pôde tender a melhorar a 
disposição, senaõ dos que governam agora, ao menos de outros 
indivíduos que succêdam nos seus importantes empregos, e, por. 
tanto, havendo em outros números exposto a injustiça dos proce
dimentos de que se tracta, passaremos agora a mostrar, quanto 
elles saõ perniciosos em suas conseqüências, a esses mesmos que 
governam; a fim de que o sentimennto do interesse próprio sirva de 
algum modo de freio, aquelles, cuja consciência calejadanaõ se dóe 
aos argumentos da justiça. 

Quando o Conde de Linhares sevandijou todos os Magistrados 
de Portugal, no Avizo que do Rio-de-Janeiro remetteo ao Dezem-
bargo do Paço em Lisboa, arguimos com vehemencia, contra 
aquella indecorosa medida, pela persuaçaõ, em que estamos, da 
necessidade de fazer respeitar, e fazer que sejam respeitáveis, os 
Sacerdotes da Justiça. Sem que exista este sentimento no povo. 
as leys naô saõ de algum proveito. 

Neste mesmo sentido he para lamentar, que a perseguição, contra 
os infelizes condemnados agora neste exemplo, fosse cuberta com 
a capa de procedimentos judiciaes; porque o ódio e falta de respeito, 
que de tam injusta sentença se deve seguir aos Juizes, natural
mente se estende á Magistratura em geral; e naõ haverá criminoso, 
que seja punido com a maior justiça, a quem naõ sirva de abrigo 
esta injusta sentença, para pôr em duvida a legalidade de seu 
castigo. O povo, que naõ tem meios de averiguar os processos 
eonvencido como deve estar da illegalidade deste naõ terá motivos 
de acreditar, que outro algum processo criminal seja justo; e 
daqui sem duvida se segue o desabono da administração da Justiça, 
com indizirel detrimento do respeito das leys. 

Por mais injusto e atroz, que fosse o procedimento dos Governa
dores do Reyno, contra os deportados da Septembrizaida, aquelle 
acto naõ he comparável com o de que se tracta, em suas terríveis 
conseqüências. Na Septembrizaida, caio todo o ódio sobre os 
Governadores, e Secretários do Governo; todos viram naquelle 
acto um abuso do poder, em pessoas, que tinham nas suas maõs a 
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administração politica; mas naõ se violou o sanctuario da Justiça, 
naõ se fez dos juizes instrumento do poder. No presente caso, 
porem, fez-se recair o ódio nos magistrados; que deram a sentença; 
e mil outros casos, julgados conforme as leys, naõ seraõ bastantes 
para recobrar á Magistratura a authoridade e respeito, que esta 
única injustiça lhe tem feito perder. 

Os que apoiam similhantes medidas nos responderão, que as 
prizoens e os esbirros faraõ com que se obedeça aos magistrados; 
e se os esbirros naõ bastarem, as bayonetas dos soldados obterão 
esse fim. 

Este modo de raciocinar he um engano. A força naõ está da 
parte dos que governam, que saõ poucos homens; mas sim da 
parte da multidão. Se o povo todo uaõ quizer obedecer, o Gover
no naõ terá forças para o subjugar. O povo submette-se ao Go
verno, pela opinião, em que está, de que deve obedecer. As medi
das arbitrarias do Governo tendem a diminuir essa opinião, e por 
conseqüência a enfraquecer o seu poder. 

He prova disto o que succede, nos infelizes territórios de Ásia e 
África, aonde os que governam se fiara, pela maior parte, nos seus 
soldados, para ter o povo em sugeiçaõ. Nenhum particular pôde 
contar com a sua cabeça segura: mas também os que governam 
saõ em um momento precipitados do throno em uma masmorra, e 
dali ao cadafalso. Acaba de sueceder agora em Argel, o que 
continnadamente se tem observado ali, em Constantinopla, e nos 
demais paizes aonde similhantes governos existem. 

A segurança, pois, do Governo, naõ consiste nos esbirros, nem 
na força armada, mas sim na boa opinião da naçaõ. 

A revolução de Pernambuco, quaesquer que fossem as suas 
causas, foi executada pelas tropas; em quem o Governador se fiava 
para a sua defensa; e este motim em Lisboa, que os juizes quali
ficaram por crime d' alta traição foi intentado por militares, contra 
o commandante das tropas; vejam pois os que governam, com estes 
dous exemplos em casa, se as bayonetas podem jamais constituir 
baze segura para algum Governo. 

Por mais tortuosa e embaraçada, que os juizes fizessem a sua 
sentença, por mais que arranjassem os dictos dos réos, visto que 
naõ tinham provas, a fim de justificarem a conclusão, que tiraram, 
da criminalidade dos réos, ficou, naõ obstante isso,patente,que 
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alguns desses officiaes condemnados tinham má Vontade ao Mare
chal, por offensas reaes ou imaginárias, que delle tinham recebido. 
Essa má vontade ao Marechal tornou-se em ódio, e desejaram 
desfazer-se delle, fosse porque meios fosse- Eisaqui o que appa
rece da sua sentença, segundo o entender de tedas as pessoas, que 
a tem lido e meditado. 

Agora, a severidade dos castigos dos réos poderá satisfazer ao 
Marechal, mas, se havia descontentamento contra elle, estes proce
dimentos, longe de diminuir, devem augmentar o ódio. A.xresce 
a isto, que o Marechal he um estrangeiro, e, por tanto, ainda que 
os castigos de seus inimigos pessoaes fossem contidos nos limites 
da justiça, sempre os Portuguezes se resentiríain de verem sacrifi
cados tantos de seus compatriotas, para satisfazer á queixa deste 
estrangeiro. 

Esta observação tem tanto mais força, quanto temos visto 
taotado, pelas mesmas gazetas lnglezas, entre outras o Times o 
qual disse, que fosse ou naõ fosse justo o ódio, que se tinha conce
bido em Portugal contra o Marechal, uma vez que isso tinha 
chegado a ponto de ser preciso dar castigos tam rigorosos, por sua 
causa, melhor seria que elle se viesse em boa para a sua terra, 
e deixasse os Portuguezes em paz. 

Porém nem o Times, nem os outros Jornalistas Inglezes sabem, 
que ha em Portugal motivos de descontentamento contra o Mare
chal, que se extendem alem da tropa: tal he o Regulamento 
das Ordenanças, como nós observamos ao tempo de sua publicação, 
cujas inovaçoens odiosas, fazendo, por exemplo, presidir um militar 
na Câmara, se attribuem ao Marechal. 

Quando o Marechal Beresford commandava em Buenos Ayres. 
havia ali quem quizesse fazer daquelle paiz uma colônia Ingleza i 
mas em vez de se adquirir esta vantagem para Inglaterra, o povo 
prendeo o Marechal, elle fugio da prizaõ» e Buenos Ayres he hoje 
um paiz independente. 

Isto aconteceo commandando o Marechal tropas lnglezas, mas 
porque o povo se naõ dêo por satisfeito com elle. Melhor pois 
tivera sido, que quando elle vio que naõ estavam satisfeitos com elle 
os de Buenos Ayres, tivesse voltado para Inglaterra. 

Ninguém aprecia mais, ninguém tem dado mais louvor aos ser
viços do Marechal, no ppí>nitameiito e disciplina do Exercito Por-
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tuguez, do que tem sido o Correio Braziliense; porém isso nao nos 

pôde cegar, para que naõ desapprovemos da maneira mais deci

dida, as suas inedidas para amesquinhar mais a condição do 

Reyno: 
Paguem-se-lhe em hora boa os seus serviços; porém uma vez 

que he necessário enforcar gente ás dúzias, para que se obedeça 
ao Marechal, em nome da paz, mande-se o Marechal para a sua 
teria, c nomeie-se um official Portuguez; que commande as tropas, 
para cessar a necessidade de tam sanguinolentas catastrophes. 

Melhoramentos no Brazil. 
Recorremos sempre a este assumpto com o mais decidido prazer, 

porque nos naõ podem ser indifTerentes as vantagens, que tem 
lugar no nosso paiz natal, de qualquer natureza que ellas sejam. 
He assim que louvamos no nosso N°. CXIV a medida, que entaõ 
annunciamos a p. 518, e que se contém nos documentos officiaes; 
que publicamos agora por inteiro neste N°- a p. 6. Estas medidas 
tendem a estreitar os vinculos da uniaõ; porque reciprocam os in
teresses dos dous reynos de Portugal e do Brazil: talvez a exe
cução destas medidas seja defeituosa; a triste experiência do como 
vam as cousas publicas faz sempre temer isto; e porém sempre 
nestas ordens se ganha ja, o ter o Ministeiro reconhecido o mal 
na theoria, e determinado o remédio, o tempo irá fazendo o resto. 

Mais de perto porém nos toca o prazer, pelos melhoramentos, 
que vem annunciados a p. 75- Estimamos, que o Intendente 
Geral da Policia se applique, como faz, á abertura de estradas, 
construeçoens de pontes, e outros melhoramentos desta natureza, 
principalmente, quando isso se faz pelos mesmos povos, levando 
os com geilo, e sem despeza para o Erário. 

Remisso he o Intendente da Policiado Rio-de-Janeiro, em prí-
zoens e outros actos de Policia Maniquense; por isto lhe tem má 
vontade vários figuroensda Corte; mas continue elle nestes me
lhoramentos, que constituem a verdadeira policia de qualquer 
paiz, e terá sempre por si os votos de seus compatriotas, e a appro
vaçaõ de seu Soberano. 

Desejávamos porém, neste ponto, duas cousas, que seriam de 
grande proveito e honra nacional. A primeira, que se exten-
desse esta jurisdicçaõ do Intenesíu.. _ -
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como elle tem mostrado assas intelligencia e zelo, na construcçaõ 
dessas estradas e pontes mencionadas, ninguém seria mais capaz 
de estendei os mesmos benefícios a todos os mais pontos do Brazil, 
em que taes melhoramentos se precisam; dando-se-lhe poderes e 
meios de os levar a diante 

Segunda; que se publicassem annualmente relatórios ofTiciaes 
de taes melhoramentos, ou pelo mesmo Intendente, ou por Sua 
Majestade em pessoa. Todas as naçoens fazem estas exposiçoens, 
mais ou menos circumstanciadas; e a authenticidade de taes 
relatórios, que naõ restem somente no dizer do Gazeteiro, serve 
para das ás naçoens estrangeiras ideas justas da grandeza da 
Naçaõ; eaos nacionaes agradam,mostrando-se-lhes com isto, que 
o Governo cuida efficazmente de seus interesses; e que o Minis
tério medita no que convém ao povo; nada pôde contribuir mais 
para manter o contentamento, e augmentar a affeiçaõ dos sub
ditos ao Soberano. 

A Inglaterra vê continuadamente isto, nas fallas do Soberano 
ao Parlamento; a neste mesmo N°. damos outros exemplos; na 
mensagem do Presidente dos Estados Unidos ao Congresso; e na 
exposição d'El Rey de Suécia á Dieta. 

Discussão entre Portugal e a Hespanha. 

O Conde de Palmella, que havia Ido de Londres a Paris, para 
negociar com as Potências Mediadoras, sobre as presentes disputas 
entre Portugal e a Hespanha, voltou para Londres, sem concluir 
cousa alguma. 

Dizem uns, que só viera para ver sua familia, e que voltará 
em breve, par concluir a negociação, que marcha em termos ami
gáveis, e com boa esperança, de breve e feliz terminação. 

Dizem outros, que o Conde voltara; porque a negociação 
achou obstáculos invenciveis; e entre outros, que os Inglezes 
propuzéram tomar posse de Monte Video, até que se decida a 
questão entre Hespanha e suas colônias; e que esta proposição 
irritou o Negociador Hespanhol, excitou a suspeita nos Medi
adores, e poztoda a negociação, em confusão interminável. 

Seja o que for destes rumores» o certo he, que, dispondo se 
os Estados Unidos a tomar posse da Colônia Hespanhola revol-
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tada em Amélia, pelos mesmos idênticos motivos, que S. M. Fide
lissima tomou posse de Monte Video, he impossvel que o Nego
ciador Portuguez concorde em ceder Monte Video, sem que os 
Alliados estejam dispostos a obrigar os Estodos Unidos a que 
façam o mesmo sacrifício. As circumstancias sendo as mesmas, 
em ambos os casos, os Alliados naõ podem achar razaõ para dar 
differentes sentenças ás duas Naçoens. 

Mas parece que ha outros motivos, que impedem esta restituição 
de Monte-Video, além dos que temos apontado, em vários Nos 
deste periódico; e além da questão sobre a restituição de Oli
vença. 

A. p. 4. deste N°. publicamos um edictal do Intendente da 
Policia de Lisboa, pelo qual se mandam authenticar, e ajunctar, 
todas as pretençoens de indivíduos, que tem sommas a reclamar 
do Governo de Hespanha, em conseqüência de provimentos e 
muniçoens, que houvessem prestado ás tropas Hespanholas, du
rante a sua estada em Portugal. 

Esta medida naõ pode ter outro flm, senaõ o exigir do Go
verno Hespanhol o pagamento dessas dividas. Aqui temos nova 
questão suscitada: o Governo de Hespanha he natural, que 
resista á pretençaõ; quando nella convenha, em parte, segue-se 
a sua liquidação, que naõ he fácil empreza o ajustar; e final
mente, reconhecida a divida, resta ver d'onde ha de sair o di
nheiro para seu pagamento. 

Se na falta de dinheiro, se tractar de uma compensação em 
território, Monte Video deve logo lembrar ao Gabinete do Brazil ; 
exaqui outra negociação, sobre aquella conquista, fundada em 
principios mui diversos dos que induziram os Alliados a intro-
metter-se nesta questão. 

De tudo isto concluimos, que, presentemente, tal restituição de 
Monte Video naõ terá lugar; sejam quaes forem os esforços da 
Hespanha. 

E S T A D O S U N I D O S . 

A mensagem do Presidente, na abertura do Congresso, vem 
copiada neste N°, a p. 20. Naõ se pôde ler este documento, sem 
admiração, reflectindo no rápido augmento da prosperidade daquelíe 
paiz, em todos os ramos, na fraiM«aía. . L i : . : j _ j _ 
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põem ao mundo os meios de sua elevação; e na cegueira com que 
os outros Estados se obstinam em naõ seguir aquelle saudável 
exemplo. Nenhumas producçoens officiaes desta natureza, na 
Europa, contém tantos factos, nem tanto argumento e opinioens, 
como estas dos Estados Unidos; e isto pela bem simples razaõ de 
que os respectivos Governos naõ tem tanto bem de que se gabem. 

Aos nossos Leitores, que se applicam a matérias de politica, 
recommendamos a leitura meditada de toda esta mensagem, que trás 
com sigo o seu mesmo coramentario e exposição; porém aqui 
convém fazer alguma observação sobre as relaçoens externas, assim 
como administração interna, a que allude o Presidente. 

Quanto ao externo, ha três potências, com quem as relaçoens 
dos Estados Unidos saõ a este momento mais importantes; a saber, 
Inglaterra, Hespanha, e Colônias Hespanholas. 

Com os Inglezes parece que os Estados Unidos se propõem longa 
paz: as forças navaes nos lagos do interior diminuíram-se por mu
tuo consentimento; a questão, sobre qual das duas potências devia 
possuir as ilhas de Passaquamoddy, decidio se amigavelmente pelos 
árbitros, nomeados por ambas as naçoens, d'entre seus subditos; a 
verificação da linha de limites ainda naõ está concluída, mas conti
nuam os Commissarios naquella dilbgencia. 

Com a Hespanha, pelo contrario, os Estados Uuidos mostram 
muito máo humor; e a negociação para a cessaõ da Florida naõ 
faz progressos; porque os Estados Unidos pedem á Hespanha 
esta provincia, como compensação das prezas que os Hespanhoes 
tem feito no Commercio dos Americanos, dando talvez algumas 
patacas em retorno; nestes termos naõ he de admirar, quea 
Corte de Madrid se esquive ás negociaçoens, usando dos subter
fúgios, de que se queixa o Presidente. 

Pelo que respeita ás colônias Hespanholas, ha circumstancias, 
que merecem a mais particular attençaõ, da parte do Gabinete do 
Rio-de-Janeiro. O Presidente dirige a umas das colônias em 
insurreição deputaçoens pacificas, em que quasi reconhece a sua 
independência: contra outras envia tropas, e se determina a fazer 
hostilidades, tomando posse, por força armada, de seus territórios. 

A deputaçaõ, ou embaixada, que os Estados Unidos mandam 



102 Miscellanea. 

a algumas das colônias Hespanholas, foi mencionada uo nosso 
No. passado, a p. 660, e he agora officialmente publicada na 
mensagem do Presidente. A deputaçaõ dirige.se a abrir com
municaçoens políticas e commerciaes com aquellas das colônias 
Hespanholas, que se tem declarado independentes, e organizado 
seus governos. Isto sem duvida he um reconhecimento de sua 
independência; porque necessariamente ha de trazer com sigo a 
troca de agentes diplomáticos authorizados, o reconhecimento da 
bandeira, &c. A Inglaterra tinha ja ha muito tempo aberto com
municaçoens commerciaes, que ainda conserva, com Buenos-Ayres 
e outras colônias; porém nunca linha dado um passo tam decisivo, 
para o reconhecimento da independência, como o que dam agora 
os Estados Unidos. Accresce a isto a maneira porque o Presi
dente se explica, quanto aos principios de direito das gentes, que 
julga serem applicaveis a este caso. As Potências Alliadas da 
Europa, que desejam fazer submetter á Hespanha suas colônias, 
por via da mediação; por força se haõ de formalizar, com este pro
cedimento dos Estados Unidos. 

Mais importante he ainda a outra medida do Presidente, em 
tomar posse, com a força armada, da Ilha Amélia, colônia Hes
panhola contígua ao Estado de Geórgia, e que se achava em 
insurreição, como todas as mais. 

O Presidente declara em sua mensagem, que se vai a apossar da 
Ilha Arcelta, e do outro estabelecimento dos Insurgentes em Ga-
velstovn; porque estes lugares saõ contíguos aos Estados-Unidos, 
e os insurgentes, que ali se alojaram, saõ vizinhos incominodos; 
pois favorecem o contrabando, açoitam os escravos fugidos dos 
Estados Unidos, e ameaçam de outros modos a tranqüilidade do 
paiz. Alega mais, que isto se naõ deve entender como medida 
hostil, nem contra a Hespanha, que naõ estava de posse daquelle 
território: nem contra os Governos Insurgentes estabelecidos em 
Venezuela e no México; porque estes territórios de Amélia e 
Gavelstown naõ eram governados pela authoridade daquelles outros 
Governos Insurgentes 

Idênticas saõ as razoens da Corte do Rio-de-Janeiro, na inva
são de Monte-Video. Os Alliados oa Europa disputaram o direito 

http://dirige.se
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que tinha S. M. Fidelissima de se apossar daquelle território: se 
os Alliados obrarem coherentemente pedirão aos Estados Unidos 
a mesma satisfacçaõ e explicaçoens, que pediram ao Brazil. 

Eisaqui o primeiro caso, em que os Interesses dos Estados 
Unidos e do Brazil fazem causa commum, contra os interesses 
das Potências Europeas. Exaqui como começa a verificar-se o 
que ha annos escrevemos; que os Estados Unidos deviam ser os 
naturaes Alliados do Brazil. 

Ampliaremos agora mais esta doutirna; porque os tempos assim 
o permittem: depois dos Estados Unidos, a America Hespanhola 
deve constituir a mais importante aliiança do Brazil; pouco importa 
as formas de Governo, que tem agora, ou que viraõ a ter para 
o futuro. 

Voltando a nossa attençaõ á administração interna do paiz, 
conforme a mensagem do Presidente, achamos nma série de van
tagens naõ interrompidas, ede esperanças bem fundadas de outros 
melhoramentos, que naõ encontram paralello em nenhuma naçaõ 
da Europa. Notemos como exemplo principal as finanças. 

Os rendimentos do anno que vem se calculam que seraõ os 
seguintes: — 

Sobras no thesouro . . . 6:000.000 
Rendimento das alfândegas . . 20:000.000 
Rendimentos internos . . . 2:500.000 
Venda das terras publicas . . 1:500.000 

Dividendos do Banco, &c. . . 500 000 

Total . 30:500000 
A despeza do anno se calcula no seguinte: — 

Governo civil, exercito e marinha . 11:800.000 
Fundo de amortização da divida publica 10:000.000 

Total Despeza 21:800.000 
Total Receita 30:500.000 

Excedente, sobra» 8:700.000 
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Nestes termos, havendo muito mais dinheiro do que o Governo 
precisa, para oceuner ás despezas estabelecidas pela ley, naõ admira 
que o Presidente, concluindo a sua falia, recommendasse, que se 
abolissem todos os tributos internos, como desnecessários. 

Temos aintla de notar, que nas despezas da marinha se inclue d 
seu augmento gradua], pela constante construcçaõ de vasos, e esta
belicimento de arsenaes, em todos os Estados Unidos; pois o 
tíoverno naõ faz segredo de sua» intençoens» em vir a ser uma 
potência marítima, de primeira ordem; ao mesmo tempo que a 
defeza interna he confiada á milicia, que constará de 800.000 cidadãos 
armados. 

FRANÇA. 

A discussão sobre o projecto de ley, lelat^vo á liberdade da im
prensa, continuou lia câmara dos Deputado s por longo tempo. Con
cordou-se, que a excepçaõ prejectada contra os jornaes, fizesse 
objecto de uma ley seperada; e por fim o artigo 12, que involvia a 
grande questão do processo por jurados, foi decidido na conformi
dade dos desejos tios Ministros, isto he, que o processo fosse feito 
pela forma da policia corrcccional, e naõ por jurados. A excepçaõ s 
porem, dos Jornaes foi a final decidida na Câmara dos Pares aos 
29 de Dezembro, da mesma forma que o tinha sido na Câmara dos 
Deputidos: isto he que a restrição ficasse em vigor, quanto aos 
Jornaes. 

Obtido este ponto ; decidio-se depois aos 23 de Janeiro, na 
Câmara dos Pares, que se regeitasse de todo o projecto da ley 
para a liberdade da imprensa; havendo nos votos, para esta 
decisaõ, uma maioridade de 161 votos contra43. Assim con-
tinaará cm vigor a ley de 1814, e aordenança d'El Roy, sobre 
a censura dos livros. 

O projecto de ley, para o recrutamento da tropa, continua ainda 
em discussão e continuará por longo tempo: mas como alguns 
membros se tenham enfadado de esperar pela sua vez, tem-se resol
vido a imprimir as fallas que pretendiam fazer sobre a matéria: assim. 
talvez, entre as inovaçoens que devemos a essa versátil França, se 
lhe vc nha tambem a dever a invenção de discutir as matérias por 
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eseripto, antes de passarem a votos nas assembléas deliberativas 
da naçaÕ. 

A questão, porem, que chega ao vivo, a todos os partidos, he o 
pagamento das contribuiçoens e dividas aos Alliados. A Prússia 
principalmente he que grita mais alto, pelas dividas de seus 
subditos; como os nossos Leitores poderão ver nas instrucçoens 
dadas ao conde de Geltz; qne publicamos no nosso N°. passado.— 
A Rússia, porem, intrometteo-se nisto, e requereo ao Duque de 
Wellington, que mediasse entre estas potências, escrevendo-o Impe
rador ao Duque a seguinte : — 

Carta do Impreador de Rússia ao Duque de Wellington. 

Moscow 30 de Outubro, 1818. 

"Colocado como vós estais, My Lord Marechal, á frente das 
forças militares da Aliiança Europea, tendes contribuído mais de 
uma vez; pela sabedoria e moderação, que vos distinguem, para 
reconciliar interesses os mais importantes. Tenho-me constante
mente dirigido a vós, em todas as circumstancias, que podem influir 
na consolidação daquella ordem de cousas, que foi estabelecida princi
palmente em França, por vossos gloriosos feitos. A vossa energia na 
acçaõ, a vossa prudência no conselho, nunca deixaram de produzir 
os mais desejáveis resultados." 

"Agora, que a questão das reclamaçoens particulares, contra a 
França adquire um character critico e decidido, em conseqüência 
das difficuldades, que apresenta a execução literal da Convenção de 
Novembro julguei que naõ éra justo occultar a minha opinião, aos 
Monarchas meus alliados, sobre o modo de considerar estes pezadoa 
ajustes, de maneira que se previna a sua infracçaõ, e se faça possí
vel a sua execução." 

'' Saõ-vos conhecidas as asserçoens do Governo Francez, My 
Lord Marechal; o meu Ministro em Paris recebeo ordens, para 
vos communicar o memorial, que foi minutado á minha vista, rela
tivo a esta importante questão. En vos convido a fixar toda a 
vossa attençaõ, sobre a connexaõ dos motivos de direito e de ex
pediente politico, que se estabelecem neste documento, em apoio 
dos princípios de accommodaçaõ, que saõ unicamente os que podem 

VOL. XX. No. 116. o 
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simplificar a complicação inherente ao pagamento de dividas par
ticulares, que se impuzêram a França, em tempo, que naõ éra fácil 
prever o seu resultado." 

"Vos, My Lord Marechal, sem duvida apreciaes todas estas 
graves consideraçoens, que oram a favor de um systema de concilia
ção e equidade; vos trareis toda a ardencia de uma alma elevada á 
altura da occasiaõ, a uma questão, de que depende, talvez, o socego 
da França, e a inviolabilidade dos mais sagrados ajustes. A mode
ração e a boa fe tem sido, nos nossos tempos a fonte de um poder 
cicatrizante e beneficio; e pertence aquelle, que preparou e adiantou 
o triumpho, o fazer que seja ouvida, em todos os momentos críticos, 
a linguagem daquella mosma moderação, e daquella mesma boa fé." 

" Nesta convicção, se eu ainda tivesse algum desejo a expressar, 
seria o de vos ver conduzir, com o consentimento de meus Alliados 
a principal parte da negociação, que se pôde abrir em Paris, sobre 
a questão das reclamaçoens particulares; e sobre o modo de a 
decidir com a maior equidade, e com o consentimento commum." 

"Recebei. Marechal, os reciterados testemunhos da minha 
total estima." 

(Assignado) ALEXANDRE. 

Entretanto delibera-se sobre a retirada do exercito de occupaçaõ, 
e estas importantes medidas trouxeram o Duque de Wellington a 
Inglaterra; para se inteirar no parecer do Governo Inglez a este 
respeito. 

No relatório feito ao Ministro das Finanças, pelo Commissario 
do Cadastro, se acha a tabela institulada Grand livre terrier 
de França; aonde apparecem os seguiutes resultados estatiscos. 

Total da superfície quadrada de França e exclusiva da Corsega 

acres 51:910.062 
Departamentos . . . . 85 

Arrondissements . . . . 368 

Cantoens 2.668 
Communs 38.990 

Acres medidos . . . . 47:412.000 
Porçoens 115:263.000 
Proprietários . . . . 12:791.000 
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Propriedade sobre que naõ ha edifícios, suagita a taxas. 

Terra de lavoura 

Terra de mato baxo 
Terras de pasto 
Terras de prado 
Vinhas . 
Matos . 

Bosques de castanhes 
Pomares 

Hortas de culinares 
Lagos 

Pântanos 

Superfice 

22:518.000 — 
5:126.000 — 
3:525.000 — 
3:488.000 — 
1:977.000 — 

460:000 — 

406.000 — 
359.000 — 
328:000 — 
213.000 — 
186.000 — 

Plantaçoens de Luparos) „ Q „„„ 
e Canhamo y 

Terreno para aves &c. 

Olivaes &c. 

55.000 — 
43.000 — 

Rendimento 
em francos. 

600:131.000 
73:463.000 
45:320.000 

184:760.000 
86:064.000 

5:038.000 

4:410.000 
26:787.000 
23:187.000 

3:706.000 
3:246.000 

3:311.000 

2:009.000 
2:977.300 

Propriedade em edifícios, nao sugeita a taxas. 

Numero 
Casas 5:431.000 505:193.000 
Moinhos 76.000 18:450.000 
Diversos edifícios 14.000 1:570.000 
Fabricas &c 35.000 7:509.000 

Propriedade em edifícios, e sugeita a taxas. 

Igrejas 58.000 3.000 

Edifícios para J ^ 4 0 0 Q 

o serviço publico y 

Total 5:636.000 47:412.000 1:454:286.000 

Por esta conta se vê, que a metade do chaõ Francez consiste em 
terra de lavoura, a nona parte em mato baixo, calõa parte em pastos j 
quasi a mesma proporção em prados, e a 25a parte em vinhas, &c. 

Vê-se também mais que uo total dos rendimentos, a terra de 
o2 
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lavoura produz a proporção de dous quintos; a propriedade em 
edifícios um quinto, prados, &c. um oitavo. 

Neste calculo porém parece haver demasiados proprietários» 
assim como diminuta quantidade de acres; além disto ha omissoens, 
como a do tabaco, que he um artigo que se produz na França. 

H E S P A N H A . 

Um artigo de Madrid, datado de 14 de Janeiro, diz, que a In
fanta D. Maria Luiza Isabella, filha de Suas Majestades, mor
rera aos 9 do corrente pela meia noite. 

O Decreio, que publicamos a p. 34 deste No., determina a abo
lição gradual do commercio de escravatura, nas colônias Hespa
nholas. El Rey de Hespanha examina muito pelo miúdo a historia 
deste trafico, em sua connexaõ com os principios da justiça univer
sal. Dali se devia inferir, que S. M. Catholica abolira este trafico 
da escravatura, pela convicção de sua injustiça: será isso assim, 
porém sabe-se, que EI Rey concluio um tractado com a Gram 
Bretanha; em data de 23 de Septembro, pelo qual se obrigou a esta 
medida. Este tractado foi ratificado em Londres aos 22 de Outu
bro, e em Madrid aos 21 de Novembro do anno passado. 

Por este tractado (cuja integra ainda naõ pudemos publicar)S.M. 
Catholica obteve da Inglaterra a somma de 400.000 libras esterli
nas; a fim de se resolver a conformar-se com os principios de justiça 
universal, qne tanto applaude no seu decreto. Os artigos a que 
esta estipulaçaõ do dinheiro se refere saõ os seguintes :— 

Artigo. I I í . S. M. Britannica se obriga a pagar em Londres, 
aos 20 de Fevereiro, 1818, a somma de 400,000 libras esterlinas, á 
pessoa que S- M- Catholica nomear, para a receber. 

Artigo. IV. A dieta somma de 400-000 libras esterlinas será 
considerada como plena compensação por todas as perdas, que 
possam ter soffrido os vassallos de S. M- Catholica, occupadps 
neste trafico em conseqüência de vasos capturados antes da troca 
das ratificaçoens do presente tractado : assim como também pelas 
perdas, que saõ conseqüência necessária da abolição do trafico. 

Publicaremos a integra do tractado no N°. seguinte. 
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Se neste sentido S. M. Catholica recebe paga, por cumprir 
com os deveres da justiça universal; em outros pontos El Rey 
de Hespanha presta ás outras naçoens serviços importantes e 
gratuitos. 

Um artigo de Madrid. de 16 de Dezembro do anno passado diz 
o seguinte:—" No fim de uma Nota diplomática do Embaixador 
de Sua Majestade Christianissima, Sua Excellencia communicou o 
desejo de seu Soberano; sobre a matéria de um arranjamento entre 
os dous Governos, a fim de que se naõ dessem passaportes a indiví
duos vagamnndos ou desconhecidos, excepto no caso em que elles 
desejem voltar para seus respectivos paizes; e para que naõ sejam 
expulsos de umas para outras fronteiras. Sua Majestade ordena, que 
as authoridades dos seus Estados somente concedam os passaportes 
a pessoas, que sejam conhecidas, e que, obtendo-os, se conformem 
com as custumadas formalidades e ordenanças." 

O Governo de Hespanha pelo regulamento acima, parece que 
reduz toda a monarchia a uma prizaõ; para cumprir com o direito 
das geutes, ou pelo menos obsequiar os Soberanos de potências 
estrangeiras. 

Mas passemos a outro assumpto, que he da mais vital importân
cia para a Hespanha. 

C O L Ô N I A S H E S P A N H O L A S . 

Pelas noticias, que publicamos de Venezuela, a p. S I ; consta, 
que um dos generaes revolucionários, Piar, se desaveio com os 
outros; e, como succede em taes casos, foi accusado de alta traição 
e fuzilado por isso. 
Esta circumstancia tem merecido aos partidistas de Hespanha maior 
consideração do que nós lhe damos, nas conseqüências da guerra 
revolucionaria em Venezuela. As desordens entre os commandan
tes he ordinária, em tempos de anarchia, aonde qualquer pessoa, 
que ajuncta alguma gente armada, se declara general, e quer ser 
independente. Destes exemplos se viram muitos, durante a guerra 
revolucionaria dos Estados Unidos; e daqui provêm lambem as 
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atrocidades, que characterizam sempre as guerras civis, e que tam 
pathclicamente descreveo o author das Cartas de ura Cultivador 
Americano ; obra que se publicou para mostrar os feitos desta na
tureza, perpetrados nos Estados Unidos. 

E com tudo esta revolta de Piar pareceo que se extendeo a algu
mas de suas tropas» e ajuizámos ser ésla a causa porque o comman
dante Supremo, Bolivar, se demorou em Guayaua, depois de haver 
feito aquella couquista, quando todos esperavam que elle se dirigisse 
immediatamente a Caracas. 

No entanto as tropas marcham, e naõ tardará muito, que uma 
batalha decida da fortuna de Caracas. 

A revolução das Floridas, principiada com forças mui tênues, 
tem coutimiado de um modo tam ridículo, que bastava esta circum
stancia para mostrar o pouco poder que tem a Hespanha, para sub
jugar suas colônias, visto que tam insignificante e tam mal con
duzido estabelicimento dos insurgentes pôde ir adiante, sem achar 
outro obstáculo que as suas mesmas desordens. 

Formou-se na Ilha de Amélia urn Governo Representativo de 
nove membros> cuja eleição foi annunciada pelo Governador Aury 
na seguinte .— 

Proclamaçaõ. 

" Louis Aury, Commandante em chefe das Floridas, &e. 
Porquanto, aos 19 e 20 de Novembro, do presente anno de 1817» 

houve uma eleição na cidade, ci.jo resultado foi a escolha de re
presentantes do povo, para o fim de constituir o governo provisional 
da Republica; saíram eleitas as seguintes pessoas:—Pedro Gaul 
Murdin, J. Irvin, J . Forbes. Chapelle, Vicente Pazos- Comte 
Livignac, e Mabrity." 

" Eu, portanto, convoco,por estas presentes, os dictos Repre
sentantes, para que façam a sua sessaõ no I o dia de Dezembro 
próximo futuro, e prestem os necessários juramentos, e preencham, 
com fidelidade e imparcialidade, os deveres, que tem sido commet
tidos ao seu cuidado pelo povo do Estado livre de Florida." 

" Dada em Fernandina, na Ilha de Amélia, em 27 de Novem
bro 1817; Io anno da independência. 

(Assignado.) Louis AURY. 
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He contra este estabelicimento que o Presidente dos Estado3 
Unidos pertende marchar as suas tropas; como deixamos men
cionado acima; e por terem declarado soa independência estes 
poucosh omens, esta guerra involve jaos Americanos Unidos na 
questão do ataque contra uma potência independente. 

Do México nao ha noticias modernas, mais do que a tomada do 
general Mina, o que com tudo se duvida, naõ obstante a forma 
official em que apparece. 

A Gazeta Official de Mexicó de 1 de Novembro, 1817. refere a 
prizaõ de Mina. O extracto desta gazeta acha-se no Jornal d» 
Governo de Havanna, de 1 de Dezembro do mesmo anuo, nos 
seguintes termos: —"Confirmação official da prizaõ do traidor 
Mina,e fim da invasão executada por elle e seus sequazes, coutra os 
fieis dominios d'El Rey Fernando Nosso Senhor, que Deu» guarde' 
em Soto Ia Marina, aos 24 de Abril do presente anno. — Officio do 
Coronel D. Francisco de Orrantia. — Excellentissimo Senhor.— 
Coma maior satisfacçaõ dou a V. Exa.os parabéns por haver eu 
tomado prisioneiro, hoje pelas 7 horas, o traidor Mina, em com
panhia de 25 outros no passo deVenadito, pertencente á fazen
da de Tlaclúquera, aonde elle se achava com200 homens dos quaes 
quasi metade fôram mortos ; entre outros o rebelde Pedro Moreuo 
cuja cabeça se trouxe para esta cidade, aonde acabo de chegar; e 
logo que tiver occasiaõ enviarei o fficio ao Marechal de Campo D, 
Pascual de Linhan. Informo a V* Exa. deste successo, pelo inte
resse que nisso toma. Deus guarde a V. Ex a mnitos annos. Silao 
27 de Outubro, 1817; 8 horas de noite:— Ao S. Ex a . o Vice Rey 
D, Joaõ Ruiz de Apodaca.— "Offieio do Capitão D. Agostinho 
Aguerre, ao Coronel D. Rafael Bracho, Commandante poliüeo e 
militar de Queretaro. — Remetto a V. Exa. o incluso interessante 
officio, que recebi para o Vice-Rey e rogo-vos que o envieis imme
diatamente. O incluso contem a importantíssima noticia da tomada 
do traidor Mina, vivo, dos dous Herreras, um Francez, e eu trago 
a cabeça de Moreno. Tudo isto foi executado pelo Coronel D. 
Francisco de Orrantia que entrou hontem em Silao ás 7 horas da 
manhaã. — 28 de Outubro de 1817. 
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De Buenos Ayres ha noticias mais positivas, e sobre o estado 
interno daquelle novo Governo, remettemos o Leitor á exposição 
official do Director Supremo, que publicamos a p. 8 deste No. 

Se a metade somente do que diz PHyrredon he verdade, aquella 
provincia esta alem do alcance das forças de Hespanha, no entanto 
ésla blazonade seus recursos. 

Publicou-se em Madrid, em data de 2 de Janeiro, o seguinte 
estado das forças d' El Rey destinadas contra as colônias insur
gentes :— 

" O corpo d* exercito, acantonado agora na Andaluzia e Ex-
tremaduraj destinado para a America; e debaixo do commando do 
Conde de Abisbal, compoem-se de quatro batalhoens de infanteria 
de linha, de 1.000 homens cada um : quatro de 800 homens cada 
um; dous regimentos de infanteria ligeira, e dons regimentos de 
cavallaria," 

" Ha também um regimento de infanteria de deposito, e um 
de cavallaria, para instruir os recrutas destinados a completar os 
corpos, que se acham na America." 

" O exercito expedicionário, debaixo das ordens do General 
em chefe D. Pablo Morillo, que se acha agora nas províncias de 
Venezuela e Nova Granada; he composto dos seguintes corpos:— 
Infanteria de linha, cinco regimentos, formando junctamente 
dez batalhoens de tropas Europeas. Infanteria ligeira, sette 
batalhoens de tropas Europeas, mixturadas cóm tropas Ameri. 
canas Cavallaria, cinco regimentos. Milicia disciplinada (infan
teria de brancos)tres batalhoens. e 17 companhias. Mulatos, 
três batalhoens, e 27 companhias. Pretos, três companhias.— 
Cavallaria (de brancos) três esquadroens e quatro companhias. 
Mulatos, três companias. Pretos uma companhia." 

" Tropas Europeas agora no México, chegadas da Peninsula: 
infanteria de linha, 10 regimentos, formando 12 batalhoens.— 
Infanteria ligeira, o batalhão de Navarra. Cavallaria dous re
gimentos e um esquadrão." 

A isto podemos ajunctar a esquadra, que lhe forneceo a Rús
sia, e o dinheiro, que lhe ministrou a Inglaterra, a titulo da abo
lição do commericio da escravatura. 
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INGLATERRA. 

A sessaõ do Parlamento começou aos 27 deJaneiro, ea p. 50 
damos a falia dos Commissarios em nome do Principe Regente; 
porque S. A. R. naõ assistio em pessoa, para evitar ter de an-
nunciar, por si mesmo, a morte de sua filha única, a Princeza 
Carlota. 

A noticia de maior importância nos negócios públicos, he a 
continuação da restricçaõ imposta ao Banco, de pagar as suas 
notas em moeda metálica. O credito publico, porém, se acha 
tam bem estabelecido, que naõ ha o menor temor de que esta 
medida produza alguma differença nas transacçõens commer
ciaes do paiz. 

Chegou dos Estados Unidos a informação de que o Presidente 
despachara urna fragata, ao Oceano Pacifico, a fim de tomar 
posse do rio Columbia; aonde havia um pequeno estabelici
mento Inglez. Esta noticia causou algum rumor em Londres, 
por ser aquelle lugar descuberta Ingleza, feita por Vancouver. 
Mas sabe-se que os Estados Unidos tem vários estabelicimentos 
na quella costa, como parte das Floridas, eésta posse lhes foi 
reconhecida pela Rússia, a quem fizeram a cessão de dous 
portos. Assim naõ he natural, que isto se fizesse sem o prévio 
consentimento da Inglaterra, 

Outro rumor assevera, que o Ministro Inglez nos Estados 
Unidos protestara contra a expedição destinada a tomar posse 
de Amélia. He porém notava), que o Ministro Inglez se 
oppuzesse a isto, e que o Ministro Hespanhol guardasse o 
silencio. 

POTÊNCIAS ALLIADAS. 

Assentaram vários políticos da Europa, que alguns dos ruinosos 
principios da revolução Franceza se podiam deitar a baixo, impe
dindo a communicaçaõ dos homens entre si, jnlgaram também, que 
coaretando o uso da imprensai pela qual se multiplicam as copias 
dos escriptos, conseguiriam em grande parte este fim. 

VOL. XX, No. 116. P 
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Naõ entramos agora aqui a combater o erro desta politica: mas 
unicamente referiremos algumas das medidas adoptadas para levar 
a diante esta guerra contra a imprensa. 

Aos 22 de Dezembro, apparecêo em Weimar, em vez do Jornal 
da Opposiçaõ, que ali se imprimia, o seguinte aviso :— 

" Por ordem do Governo do Gram Ducado, datada de hoje, he 
prohibida a publicação do Jornal da opposiçaõ, ale segunda ordem.'' 

Depois disto esnreveo o ministro dos Negócios estrangeiros a 
circular, que publicamos a p. 53, e por fim permittio-se a continu
ação do Jornal da Opposiçaõ com a seguinte :— 

Declaração official permittindo a continuação do Jornal da Op
posiçaõ, desde o principio do anno de 1818. 

" S . Exa. o Conde Zichy, Ministro Austriaco ua corte de 
Prussia, e encarregado de uma missaõ extraordinária de sua corte 
na do Gram Duque de Weimar, fez a S. A. R. , em nome de 
S. M. Imperial, certas queixas, sobre algumas reílexoens desa
gradáveis, que o Edictor tinha annexo a um artigo datado de 
Vienna, no N°. 266, do Jornal da Opposiçaõ, de 12 de Novem
bro passado," 

"Sendo esta queixa acompanhada da observação, que nenhum 
escriptor pôde contar com a protecçaõ de um Estado, quando 
tem a audacidade de calumniar as instituiçoens de outro, vilipen
diar o povo e pregar insurreição; S. A. R. considerou que esta 
observação concordava perfeitamente com as leys existentes no 
Gram Ducado, e comprehendidas na ordenança de 3 de Maio 
passado, e portanto naõ fez difficuldade em ordenar uma suspen
são provisional deste Jornal reservando o direito a uma inquirição 
judiciais. A. R. concordou tanto mais promptamente neste pro
cedimento; porquG o Edictor tinha ja sido por varias vezes ad
moestado, e censurado por faltas desta natureza; e porque este 
procedimento de S. M. Imperial, annuncia a convicção de que 
o respeito devido á Constituição e Governo de seus Estados 
nunca pôde ser violado com impunidade no Gram Ducado de 
Saxe-Weimar. 

" O mesmo Jornal linha também inserido um artigo, que fallou 
Constituição de Dinamarca, em termos mui indecentes, e que 
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pareceo considerar como admissível uma opposiçaõ ao estado exis
tente das cousas." 

A Declaração passa depois a referir, que a edicçaõ do Jornal 
mudou ja para outras maõs, e portanto se permitte, que o Jornal 
torne a apparecer; porém para prevenir toda a má intelligencia, 
as palavras—"Com privilegio Gram Ducal" que até aqui appare-
ciam na frente do Jornálda Opposiçaõ, seraõ supprimidas. 

Conclue asseverando, que o Jornal da Opposiçaõ nunca foi 
nem será um jornal official. 

Dada em Weimar, aos 2 de Janeiro de ISIS. 

(Assignado) O Director do Governo Gram Ducal de Sasse 
Weimar. 

EISSENACH. 

Depois disto temos lido em varias gazetas as seguintes noticias, 
ao mesmo respeito: — 

StutgardGde Janeiro 1818. El Rey expedio nova ordenauça 
relativa á liberdade da imprensa ; pela qual prescreve, entre outras 
cousas, o deposito de todas as obras novas, que para o future se 
publicarem no Reyno. 

Bremen 3 de Janeiro, 1818. A nossa Gazeta contém uma re
solução de Senado, que foi mandada publicar nella sem alguma 
observação; condemnando o seu comportamento,nas reflexoens, que 
tem feito, sobre medidas de Governos Estrangeiros e ordenando que 
se abstenha daqui em diante de inserir artigos calumniosos, aliás o 
Senado procedera judicialmente contra o Edictor. 

Vienna 2 de Janeiro, 1818. Prohibiram-se na nossa Monarchia 
todos os Jôrnacs Polacos, e também os Jornaes dos Paizes Baixos, 
que saõ publicados na lingua Franceza. Quatro dos Jornaes Ale
maens ; a saber o Conrespondente de Nuremberg, o Novo Mer
cúrio do Rheno, a Gazeta de Neuwied. e o Jornal da Opposi
çaõ fôram também prohibidos. 

Um artigo de Vienna de 15 de Dezembro, diz o seguinte:— 
" O Conselheiro de Estado Prussiano, Von Jordan, que se 

espera aqui esta noite provavelmente se demorará longo tempo, 
pois dizem que a sua missaõ abraça mui importantes objectos. 

P 2 
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Entre outras cousas, dizem, que se concertarão medidas entre a 
nossa Corte e a de Prússia, para impedir os abusos e licenciosi
dade da imprensa que ameaça a Alemanha com males incalculá
veis^ menos que se naõ adoptem promptamente medidas enérgicas 
A fim de segurar ás naçoens da Alemanha o gozo de uma raci-
onavel liberdade da imprensa, e em geral um alto gráo de liber
dade civil e politica, he necessário, mais do que cousa alguma, 
oppor uma poderosa barreira á licenciosidade da imprensa, e des-
aforada insubordinação, que se manifesta em tantos lugares.— 
Com os apóstolos da liberdade» que pregam agora em toda a parte 
dos telhados das casas, naõ pôde a Alemanha deixar de ser submer
gida ou na mais horrorosa anarchia, ou no mais terrifíco des
potismo, qualquer dos quaes sufTocaria por muitos annos as 
sementes do melhoramento em nosso paiz." 

Daqui parece evidente, que as Potências Alliadas olham para a 
destruição da imprensa, como vehiculo de discussoens políticas,pela 
face mais temível, e com olhos de verdadeira iuimizade. 

A Sancta Alliaça, extendendo-se a outros pontos, talvez tome 
a latitude que ao principio se temia, visto que ja se pretende in. 
cluir em seus principios o commercio do contrabando, como se vê 
do seguinte: — 

Um artigo de S. Petersburgo, era data de 3 de Dezembro, 1817; 
assim se explica.—" Dizem que se fizera ao Governo uma proposta, 
para pôr termo final ao detestável e ruinoso commercio de contra
bando, sem usar de medidas violentas, que a d-mais saõ sempre 
insufficientes; e para abrir negociaçoens sobre a baze da Sancta 
Aliiança: o resultado disto seria; que toda a Potência, que tiver 
parte na Sancta Aliiança, teria de dar providencias para que se naõ 
levassem de seos territórios, nem por elles passassem para os de 
outro Estado, fazendas que ali sejam de contrabando. Porque por 
uma parte a fraude, engano e avareza saõ os principaes motivos 
dos contrabandistas; e por outra parte a escandalosa inclinação 
dos consumidores para a extravagância, saõ directamente oppostos 
aos principios do Christianfsmo. Tractados commerciaes, conclu
ídos sobre este principio certamente haõ de ser os únicos meios 
conformes a este espirito- A legitima communicaçaõ das diffe-



Miscellanea. 117 

rentes naçoens da terra, umas com outras, ficaria por este modo 
segura." 

O escriptor deste paragrapho naõ se explicou, sobre o que 
entende por legitimidade de communicaçaõ, entre as naçoens; e 
devemos notar, que se por isso entende o commercio segundo as 
leys; he claro que o termo legitimidade he relativo, porque o 
que he contrabando em Inglaterra, por exemplo, naõ o he na 
França, e vice versa. 

Se por legitimidade entende o direito de successaõ á Coroa, 
por nascimento do ultimo monarcha, ou da linha hereditária de 
successaõ, entaõ duvidamos, que todas potências alliadas vam de 
accordo. 

A palavra Legitimidade neste sentido poderá passar ctirreiitc-
raente em Paris, em Vienna e em Berlin. Em Londres deve ter 
menos authoridade. E como he possivel que a Legitimidade se 
adopte como principio exclusivo,emVarsovia e Polônia, etn Merse-
Lurgo, em DusseldorfF, em Colônia, em Trevers, em Bruxellas, em 
Nuremberg, em Gênova &c. 

As potências Alliadas fariam um grande beneficio a seus res~ 
pectivossubditos.se em vez de tantas trocas de territórios, como 
tem ultimamente havido, cuidassem em trazer contentes a seus 
subditos; e em vez de prohibir as discussoens sobre politica, dessem 
providencias que acalmassem a inquietação e falta de confiam,n 
nos povos. 

A extraordinária emigração da Europa, para os Estados Unidos 
da America, he facto que demonstra incontrovertivelmente o 
sentimento das naçoens Europeas, a respeito de seu estado 
potitico, e he um symptoma do descontentamento geral, que os 
Governos naõ poderão negar. Se nos disserem, que a barateza 
das terras, e a pequenhes da população he quem convida os Eu
ropeos a emigrar para os Estados Unidos; respondemos, que bas
tantes terras incultas tem a Rússia, e muitas mais e excellente 
clima as colônias Hespanholas e Portuguezas da America: mas 
nem por isso a emigração se destina aquelles paizes: a razaõ 
de differença he clara e consiste unicamente, na melhor idea que 
todos fazem da ordem politica nos Estados Unidos. 

http://pectivossubditos.se
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PüUSSIA. 

O Governo Prussiano tracta <le negociar cm Londres um em 
prestimo de três milhoens de libras esterlinas, com o juro de 5 por 
cento, e remivel < rn '.ir, annos: segi-rando-se a divida em uma 
l.\ potheca das rendas Reaes, e certos dominios d,. Coroa, em varias 
provincias Prussianas. 

A obrigação desta lr\ polhrr.i será assisnada por El Rey, em 
seu nome, e no de toda a Familia Real, assim como pelos diversos 
membros do Governo Prussiano, e o instrumento será depositado 
na nino de cinc > administradores do fundo de amortização, que se 
nomearão ao depois. 

Alemclsle instrumento da hypolheca, se depositarão também 
4.500 escripturas de divida, de 000 libras e 1.000 libras 
cada uma, empenhando varias terras da Coita de Prússia; feitas e 
contrasignadas es,as escripturas pólos Estados das Províncias, 
aonde as terras saõ situadas. 

Os contractodores deste empréstimo em Londres saõ os Senhores 
NT. M. Rothschild, e J. Brando e Companhia. 

P.ira fazer essa divida mais segura, S. M. Prussiana se obriga 
a f.i/er um deposito nos fundos de Inglaterra de 159.000 libras 
que continuarão acctimulando os juros até completo pagamento 
da divida. 

Xo prospecto deste empréstimo se annuncta, em termos mu 
eiergicos, a conhecida punctnalidade do Governo Prussiano, no 
desempenho de seus contracto*, pira com o credor publico; po
rém ainda assim o deposito, para o fundo do amortização he 
feito nos fundos In;le/e=. Tal lie o credito e responsbailidade 
di fé pr.blica em Inglaterra; resultante de ella nunca ter sido 
violada 

ROMI. 

O Governo Romano tem tomado medidas, para a supressão 

tot.d do seystema feudal. Os baroens, que naõ quizeram renun

ciar as suas nos feudos que possuíam jurisdicçoens, fôram obri

gados a pagar sommas consideráveis aos officiaes de justiça, eás 

fuirss militares. 
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Isto porém excitou commoçoens tendentes a revolução, pelo 
que se prenderam varias pessoas, accusadas de alta traição. Con
tra os prezos se tem espalhado, como succede em taes casos, 
rumores, que lhes saõ eontrorios, e dizia-se cm Roma, que o objecto 
dos couspiradores éra o excitar o roubo, pilhagem e assassinios; o 
pretexto éra o estabelicimento da independência da Itália, e o mor 
livo dos chefes a ambição e avareza. 

S U É C I A . 

Publicou-se em Stockholmo um notável relatório, do que tem 
oceurrido no governo do Reyno, desde a ultima Dieta: o rela
tório he assignado por El Rey, e pelo Chanceller Baraõ Wellers-
tedt, e nelle se acha o seguinte :— 

" Durante o periodo, que tem decorrido, desde a ultima as
semblea dos Estados, a paz geral, e as relaçoens amigáveis do 
Reyno com as Potências Estrangeiras, tem ministrado a sua Ma

jestade uma feliz opportunidade, para dirigir os seus esforçoie, 
cuidados á promoção do commercio e industria, e á administração 
interna. Ainda que a lapida transição da guerra para a paz 
particularmente depois das convulsoens violentas, que distinguiram 
os últimos 20 annos, tem também tido uma influencia proporcionada 
no commercio de Suécia, e nas rendas de suas alfândegas,, com 
tudo, Sua Majestade tem tido a satisfacçaõ de achar que esta influ
encia, tam considerável, nos Estados Europeos mais ricos, nao foi 
demasiado sensível na Suécia. Era fácil de prever, que o com
mercio de transito, depois do restabelicimento da paz na Europa, 
voltaria a seus antigos cahaes; e que consequentemente naõ poderia 
a Suécia continuara ser o único canal: e, naõ obstante que se 
ajuncta a isto, as medidas que El Rey tem sido obrigado a adoptar, 
de tempos em tempos, para manter o valor da moeda r.oirente, con
forme os desejos da Dieta, com tudo os rendimentos das alfândegas 
tem excedido as sommas, com que calculavam os Estados." 
"Sua Majestade, vigilando aproveitar-se de todas asopportuniciades, 
para obter novas vantagens ao commercio do Reyno, concluio um 
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tractado de Commercio com os Estados Unidos da Ameriea Sep
tentrional, fundado n'uma perfeita igualdade de direitos e de privilé
gios. Ainda que este tractado, á excepçaõ de alguns pontos de 
menor importância, que deviam fazer o objecto de nova negociação 
ja foi ratificado pelo Presidente dos Estados Unidos, comtudo ainda 
se naõ fez publico, por causa da negociação, que está pendente 

porém S. M. espera, que em breve tempo o poderá patentear." 
' Concluio-se um tractado com a Corte de Rússia, relativamente 

ás relaçoens commerciaes entre a Suécia e a Finlândia, cujas rati -
ficaçoens seraõ brevemente trocadas; e S. M. está convencido de 
que a Dieta terá grande prazer, sendo informada, da equidade, e ao 
mesmo tempo das vantagens resultantes dos principios, sobre que o 
tractado he fundado." 
«'Para preencher as obrigaçoens» de que S M. informou os Estados, 
na Dieta passada, se entregou o Ducado daPomerania, e a Ilha de 
Rugen ao Governo Prussiano, em Outubro de 1815; a Prússia tem 
feito vários pagamentos, por conta das sommas, que se estipularam; 
e os atrazados saõ principalmente relativos ás contas, que ainda 
estaõ por ajustar com os habitantes da Pomerania; muitas das quaes 
eram tam pouco esperadas por S- M- quanto as suas sommas saõ 
exaggeradas. Porém, como a negociação tem tomado agora uma 
forma decisiva, S. M. espera, confiadamente, que a poderá concluir 
brevemente, de maneira satisfactoria." 

" S. M. tem a satisfacçaõ de poder annunciar aos Estados, que 
a divida estrangeira do Reyno, em Hamburgo, Hollanda, Gênova, 
e Antuérpia, foi paga pela maneira prescripta na Dieta." 

' ' O empréstimo em Leipsic, he o único, que naõ tem sido 
pago: com tudo, S* M. tem as mais bem fundadas esperanças 
de que, com a exacta observância dos principios de pagamento 
prescriptos pelos Estados, nos annos de 1812 e 1813 também 
esta se uaõ demorará por muito tempo; etassim se cumprirá a 
promessa, que S. M. e o Principe da Coroa fizeram aos Estados 
na sua ultima assemblea, de pagar toda a divida estrangeira, que 
éra tam opprossiva ao Reyno, tam disproporcionada a suas forças, 
e cujos juros teriam absorvido quasi dous terços da somma agora 
concedida; ou acima de 800.000 rix dollars, em moeda." 
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S. M. passa depois a desenvolver o que se tem feito, em vários 
ramos da administração interna. 

Apparecêo também em publico uma notável declaração, que 
S. M- fez no Conselho d'Es.tado, e foi entregue á Dieta pelo 
Chaucheller: diz assim: 

4 t S . M. havendo apresentado aos Estados a sua benigna pro
posta, relativa á moeda circulante em geral, e á manutenção de 
seu valor: informa a Dieta de que, como os seus deveres consti
tucionaes naõ prescrevem a S. M. proposição alguma deste gê
nero, as vistas de S. M. eram unicamente de satisfazer osdesejos 
dos Estados c do publico; e dar á Dieta novas provas de sua 
confiança, communicando-lhe as vistas e planos, que a S. M. 
pareceram mais adaptados para obter os grandes objectos de man
ter o valor da moeda corrente, promover a circulação, e animar 
a industria, S. M. que deseja descançar implicitamente no patri
otismo e vistas illuminadas da Dieta, será feliz em saber, que os 
Estados tem descuberto meios mais conform es a estes importantes 
fins, doque os propostos por S. M. e que possa assim colher OB 
fructos de tam grandes esforços, S. M. achará satisfacçaõ na 
consciência de naõ haver poupado trabalho algum, para obter 
o mesmo fim, e a sua principal remuneração, no bem de seu 
paiz-

"i^oiéin (Uúxaiidu S. M. aos Estados o d-esenvolvera o mesmo 
tempo a importância de manter a moeda corrente, asMm como 
os meios de obter isso, abraça ésía opportnnidade para decla
rar, que " S. M. eS A. II. o Princidj da Coroa naõ intentam 
fazer para o fuluro, como até aq*-i tem feito, sacrifícios alguns 
para este fira; c que, daqui em diante, somente os Estados 
ícraõ encarregados do cuidado responsável ue manter no sen 
valora moeda correníe, que cirlar debaixo de sua garantia, 
£ que representa toda a propriedade particular em circulação-
Como os Eslaclos tem a escolha dos meios, he lambem de seu 
dever o tomar medidas para as executar; e S. M. está seguro 
de que os Representantes (!a Naçaõ se naõ esquecerão de cousa 
algama para preencher as esperanças de S. M. c da Naçaõ — 
Se os Estados calcularem os meios que ssõ necessários, e se 
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dirigirem a S. M. para que una os seus esforços a este respeito, 
com o» doi agentes do Banco, S. M. plenamente convencido 
da influeucia do systema da moeda corrente no bem geral, 
esta disposto a contribuir para isso de sua parte; c os sacri
fícios, que S. M, e o Principe da Coiôa ja tem feito a este 
respeito, dam aos Estados um seguro penho, do continuado 
cuidado, que S. M. e S- A R. naõ deixarão de applicar, a este 
importante ramo dar circulação geral." 

Como conseqüência desta declaração, nao se sacaram mais 
letras de cambio, por conta do Governo: o Cambio, desceo 
de 103 a 112 schill por dollar de banco de Hamburgo. 

CONRESPONDENCIA. 

Curta ao Redaetor, com a noticia da recepção da Princeza Real 
na Ilha da Madeira. 

Senhor Redactor do Correio Braziliense. 

Madeira 89 de Septembro de 1817. 

No dia 11 do corrente chegou ao porto desta Cidade a esquadrado 
Real Transporte, que conduz á Corte do Rio-de-Janeiro a Sereníssima 
Senhora Princeza Real, Archiduqueza d'Áustria, e Augusta Esposa do 
Sereníssimo Senhor D. Pedro, Principe Real do Reyno Unido de Portugal, 
Brasil, e Algarves, achando-se, ao romper do dia,em grande distancia deste 
mesmo porto. 

Conhecidos que foram e3tes navios, deo immediatamente o Illustrissimo 
e Excellentissimo Governador, e Capitão General deste Estado, Florencio 
Jozé Corrêa de Mello, todas as providencias precizas para a recepção de 
S. A. R. depois do que passou abordo da náo D. Joaõ 6°. com o seu 
Estado Maior, levando também em sua companhia o Excellentissimo Bispo 
Vigário Apostólico, para terem a honra de beijar a sua Real Maõ. Naõ 
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pertendia S. A. R. saltar em terra se naõ por poucas horas, e só a fira da 
dar alguns pequenos passeios no sitio da Penha de França, que he um dot 
subúrbios mais planos da Cidade,e que melhor se descobre do porto aonde 
anchóram os navios, para o que tinha destinado desembarcar no Cães da 
Pontinha, por ficar pouco distante do referido campo; mas a instâncias do 
mesmo Excellentissimo Governador, resolveo-se S. A. R. a fazer o sen 
solemne desembarque em um Cães de Madeira, que a Câmara desta Cidade 
para este flm tinha mandado apromptar o mais decente possivel; dig-
tiando-se entaõ S. A. R. descançar de sua longa viagem no Palácio do 
Governo, em quanto se apromptava o refresco, e aguada para a referida 
esquadra 

Passou pois S. A. R. de bordo da náo para o escaler maior do Governo, 
que S. Exa. tinha destinado para a Real condução desta Sereníssima 
Princeza, e chegou ao Cães das Fontes pelas 4 horas da tarde, tendo neste . 
intervallo desparado todas as fortalezas da Cidade (que já tinham salvado á 
entrada das náos) e o Parque do Batalhão d'Artilheria, que estava postado 
em roda do referido Cães; desembarcou entaõ S. A. R. com a maior parte 
das Personagens, que compunham a sua Corte, tornando de novo S. Exa. 
que já alli se achava com o sen Estado Maior, a beijar-lhe a Sua Real 
Maõ; tendo esta mesma honra todas as authoridades Constituídas, alguns 
Officiaes de Milicias dos Regimentos da Calheta, e S Vicente, oi <COrde-
anças, d'Artilheria Auxiliar, e todas as mais pessoas da Nobreza da Terra, 
que aquelle lugar concorreram. No .fim do Cães, juncto a um arco triunfal 
á entrada da Cidade, estava o Excellentissimo Bispo ricamente pamnentado 
em companhia do Cabido, e mais Clero da Cidade, tendo um Crucifixo na 
maõ: foi este apresentado a S.A. R. pelo Excellentissimo Prelado, a cuja 
acçaõ ajoelhou immediatamente S. A. R. beijando com profunda adoração 
a Imagem do Nosso Redemptor: neste mesmo lugar estava a Câmara for
mada; mas os actuaes Vereadores delia, com outros que ultimamente 
tinham servido, e o Desembargador Corregedor da Commarca pegavam nas 
varas do Palio, na forma do ceremonial, e Regimento da Cidade de Lisboa; 
sendo S. A. R. debaixo deste mesmo Palio, e em processional acompanha
mento, conduzida á Igreja Cathedral, aonde se cantou Te Deum em Acçaõ 
de Graças. A este mesmo tempo houve outra salva Real do Parque do 
Batalhão d'Artilheria, reunindo-se immediatamente as alas do mesmo 
Batalhão, que guarneciam o Cães, para se irem postar com o referido 
Parque no Largo do Chafariz, ao pé da residência do mesmo Eicellen tissimo 
Governador, e Capitão General do Estado. Do Regimento de Milicias do 
Funchal se tiraram as alas para a guarniçaõ das ruas, as quaes se foram 
igualmente reunir ao Corpo do mesmo Regimento, que também estava 
postado no Largo da Sé. 

Ao sair desta Igreja atravessou S. A. R. o Passeio-publico, sendo sempre 

Q 2 
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acompanhada de numeroso concurso de povo, até se recolher no Palácio do 

Governo; tendo todos os moradores daquelles arredores, e mais ruas por 

onde S. A. R. passou, as janellas de suas Cazas mui decentemente ornadas^ 

com tudo aquillo que lhes foi possivel apromptar, na conformidade do 

Edital da Câmara; procurando deste modo augmentar a pompa deste Real 

desembarque, o qual constitue uma época da maior honra, e gloria para 

esta Colônia. Tornou a desparar o Parque do Batalhão dArtilheria, 

seguindo-se-lhe as três descargas de mosqueteria, e as outras três do Regi

mento de Milicias do Funchal, sendo commandados estes dous Corpos pelo 

Brigadeiro Jorge Frederico Lecor. 

esta Colônia. Tornou a desparar o Parque do Batalhão d'Artilheria, 

seguindo-se-lhe a9 três descargas de mosqueteria, e as outras três do Regi

mento de Milicias do Funchal, sendo commandados estes dous Corpos pelo 

Brigadeiro Jorge Frederico Lecor. 

Nesta mesma tarde foi S. A. R. a passeio, sendo conduzida porem a um 

campo pouco distante da Cidade, mas que offerecia á vista um delicioso 

espectaculo, tanto pela natural amenidade do sitio, como porque a maõ 

da arte o tinha aformozeado. No dia seguinte foi S. A. R. a outro sitio 

mais distante da Cidade, denominado Palheiro do Ferreiro, em cujo campo 

existe a melhor quinta da Ilha, e que talrez em nada seja inferior às grandes 

quintas da Europa, tanto pela extençaõ do seu terreno, como pelo bom 

gosto e regular delineaçaõ do dono delia o Coronel de Milicias Joaõ de 

Carvalha! Esmeraldo; em cuja obra, admirada por estrangeiros intelligentes, 

emprega annualmente uma grande parte de suas avultadas rendas, com 

tanta gloria sua, como interesse do Publico: nesta quinta achou S. A. R. 

deliciosissimos, e numerosos passeios, que attentamente transitou, dignando-

se manifestar por varias vezes a sua Real satisfacçaõ: naõ lhe foi menos 

agradável o faustoso tractamento que nella recebeo; tractamento este mui 

próprio dos generosos sentimentos do mesmo Coronel, e da sua consumada 

educação, mas naõ conforme ainda aos seos de ejos, e ao Alto Mereci 

mento de S. A. R. 

No terceiro dia, que foi o da partida, vizitou S. A. R. a Igreja de Nossa 

Senhora do Monte, Freguezia naõ muito distante da Cidade, dignando-se 

entrar nesta mesma occasiaõ em algumas quintas mais consideráveis, que 

vaTios Commerciantes Britannicos tem mandado edificar ao gosto das de 

Inglaterra: tanto nesta como em todas as mais partes, que S. A.R. tanto 

honrou com a sua Augusta Presença, recebeo naõ equívocas provas do 

respeito, delicadeza, e ostentação, com que todos desejavam tractar a 

S. A. R. he porem superior a todas as expressoens a afabilidade que 

S. A. R. sempre manifestou, e a satisfacçaõ, e regosijo, que se devisava no 

semblante destes povos, tributando-lhe por todas as partes as suas adora-

çoens, e homenagens, que S A. R. se dignava acolher com o seu angélico 

grado. 

Tendo-se recolhido deste passeio determinou logo S. A. R. a sua par

tida para bordo, a fim de fazer sa 
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S. Exa. que S. A. R. se dignasse jantar em terra: naõ annuio ao seu 
desejo, e lhe resposdeo desta maneira: General, he precizo que Eu parta 
immediatamente para me ser menos sensível a separação da Ilha da 
Madeira." Dietas estas palavras,deram-se todas as ordens necessárias para 
o embarque de S. A, R. tendo primeiro concorrido a Tropa para este taõ 
solemne Acto, havendo as salvas de mosquetaria, a salva Real do Parque do 
Batalhão d'Artilhe ria, as de todas as Fortalezas da Cidade, e ressoando nos 
ares os repetidos vivas de um immenso concurso de povo, que assas sentio 
assim como todos em geral, a separação de taõ Amável, Virtuoza, e 
Augusta Princeza. 

Em todas as noites houve uma geral, e completa illuminaçaõ na Cidade 
e campos, sendo bastantemente vistosa a de todas as fortalezas e Cães das 
Fontes, que também foi illuminado á custa da Câmara; havendo neste 
e em todas as Fortalezas algum fogo do ar. Na ultima noite mandou 
S. Exa. para o referido Cães a Muzica do Batalhão para alli tocar 
desde as sette horas até as dez da mesma, visto naõ ficar em grande dis
tancia da náo, e poder servir de algum entretenimento a S. A. R. 

Em 48 horas se apromptou todo o refresco precizo, e o receberam 
os navios do Real Transporte em tanta abundância, que chegaram regei
tar a bordo delles as ultimas rezes, e aves, que lhe foram remettidas para 
prehencher o numero, que constava das listas, tendo também recebido 
os mesmos navios 625 pipas d'agua. Depois da meia noite do dia 14, 
se fizeram a vella estes mesmos navios, ajudados de um favorável vento 
e ja ao raiar do dia tinhaõ desaparecido aos olhos de todo o povo, 
que anciosamente procurava vêllos. 

Neste mesmo dia mandou destribuir S. Exa. as rezes, e aves, que 
haviam sobejado, pelo Convento de S. Francisco, Hospital da Mizericordia, 
prezos, orphaãs, e recolhidas, e por algumas cazas particulares de pes
soas pobres, que só vivem de esmolhas, tudo em attençaõ ao feliz 
desembarque de S. A. R. — Por este taõ plausível motivo também 
houve perdaõ para todos os prezos, que naõ tinham parte, que os 
aceusasse, o que S. A. R. muito havia recommendado; naõ deixando 
S. Exa. de perdoar a todos os soldados, que tinham o crime da pri
meira deserção j recebendo para este flm uma Portaria o Brigadeiro 
Jorge Frederico Lecor. 

Naõ foi a grande decadência, em que se acha a Ilha da Madeira, 
o principal motivo dos poucos festejos que se fizeram na recepção de 
S. A. R. pois que os habitantes delia, a pezar da escacez de suas 
colheitas, que, ha nove annos, tem sofrido, e de outros desgraçados 
acontecimentos, tinham as mais generosas, e constantes intençoens de 
fazerem avultados desemboloços com estes mesmos festejos, só a fim 
de darem todas as demonstraçoens publicas do grande prazer, que 
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sentiam, e da gloria que lhes resultava de verem desembarcar nesta 
Cidade a S. A. R. mas a incerteza, em que todos estavam de que isto se 
chegasse a realizar, por naõ haver officio algum, que o certificasse, e so 
aparecer este avizo em vésperas do seu desembarque, foi de certo a 
maior origem de naõ haverem aqui pomposos, e magníficos festejos 
como era próprio deste Real Objecto : pois a haver uma certeza em 
tempo, seria entaõ recebida com o mais distincto acolhimento esta Se
reníssima Senhora, que taõ digna se faz do amor, e fidelidade da 
Naçaõ Portugueza: 

Taes saõ Senhor Redactor as circumstancias mais notáveis do feliz 
desembarque de S. A. R. que julguei dever transmittir ao Publico por 
meio desta breve, mas fiel narração ainda que destituída de talento para 
lhe fazer uma enérgica pintura de taõ alegre, e importante noticia.— 
Rogo por tanto a V. Mce. o obséquio de a fazer inserir em um dos 
seos Periódicos, que por este grande favor naõ so lhe ficará sendo 
grato o mesmo Publico, mas ainda com mais particularidade este que he. 

De Mce. 

O seu mais obrigado Creado. 

IGNACIO JOZE CORRÊA DRUMMOND. 

Carta ao Redactor, sobre os Empregados Diplomáticos. 

Senhor Redactor do Correio Braziliense! 

Ja que tanto falia, e com tanta propriedade, no seu Jornal, a respeito de 

infernal tractado de 1810, desejara quizesse dizer alguma cousa, sobre 

o tractado ha pouco feito em Paris, por certo ojficial de Secretaria, em 

que S. M. Fidelissima dá ás maõs lavadas Cayenna á França! Naõ tem 

precicaõ, Senhor Redactor, que lhe subministre matérias, para as suas 

observaçoens, só lhe direi, para que faça a devida idéa, e a façamos seus 

Leitores; que naõ só ex fructiius eorum coçnoeetis eos; mas igualmente 

ex ramis et folliis cognocetú fructa.. 

A pezar de ser Portugal uma monarchia, aonde naõ ha a menor res

ponsabilidade da parte dos Ministros, e aonde tudo, bom e máo, he consi

derado provir do Soberano; tem assim mesmo os ministros, ha muito, 

abuzado da sua authoridade, mettendo nos lugares diplomáticos homens 

sem estudos nem capacidade alguma para taes empregos: e isto só para 

terem escravos e partidistas, que possam manejar a seu modo; vám ou 

nao bem manejados os interesses da Monarchia, e do Monarcha. Se olhar 

bem para a historia da nossa monarchia, verá que d' antes, naõ só se tinha 
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a maior critica em escolher gente para officiaes de Secretaria, mas até 
mesmo nunca se lembravam de empregarem os dictos officiaes em outra 
cousa mais do que escrever o que se lhe mandava. Olhe agora para 
as Secretarias de Lisboa e do Rio-de-Janeiro; e se cançará de vor 
officiaes mais pedantes do que caixeiros de tendas; isto porque se dá o 
lugar de official de Secretaria, com a mesma facilidade que se dá o de 
archeiro. Sem personalizar, basta que veja os que daqui fôram como 
correios, e só por isto se alistaram na Secretaria de Estado. O peior he 
que assim mesmo os mandam cá para fora: uns porque calçavam S. 
Exa.: outros porque o acompanhavam nas suas excursoens nocturnas: e 
em fim outros porque cuidavam dos seus antigos conhecimentos, á. 
maneira do Oriente! 

Para que conheça bem, e conheçam os seus Leitores, que qualidade 
de gente he a que se acha cá por fora, lhe contarei uma do tal, que fez 
o tractado de Cayenna, que degradüa bem o character diplomático. He 
o caso. Como o Conde da Barca, que Deus tenha, achou na sua con
sciência, que devia pagar os serviços, que aqui lhe fazia o tal sugeito no 
gosto orienta]: nomeou-o Ministro, e como isto lhe parecia quasi incrível, 
pois a consciência lhe ensinava, que naõ tinha tido educação nem nas
cimento para tal, nem taes abortos se tinham visto na Monarchia; trazia 
sempre com sigo a nomeação e credenciaes; de sorte que, achando-se 
um Portuguez um dia em companhia, aonde elle igualmente se achava, 
e dizendo-lhe o tal Portuguez, que visto ir o Embaixador a Vienna, elle 
ficaria em Paris encarregado de Negócios, respondeo a isto muito altivoi 
o tal quidam official de Secretaria " Engana-se, Senhor, nos ca naõ 
tornamos para trás, quem he ministro uma vez. ja mais he encarregado de 
negócios,'" e neste momento mettêo a maõ no bolço d a cazaca,e tirou uma 
grande papelada, e disse;— " Eisaqui quem falia; e a minha nomeação 
de ministro d' Hollanda." Nada tenho a fazer-lhe observar sobre isto 
sò sim que he bem verdadeiro o dictado;— " Se queres ver o villaõ, 
mette-lhe a vara na maõ." Quem se vio sempre na lama, uma vez 
limpo clama! 

Nos outros tempos da Monarchia, em que havia mais patriotismo, e 
honra nacional, despachávam-se para as Cortes Estrangeiras, ou fidalgos 
de conhecida probidade e talentos, ou homens de letras assas accreditados -
e quando mesmo havia um ou outro fidalgo, que despachado pudesse 
ser objecto de murmuraçaõ e escândalo, se lhe annexava sempre, como 
secretario de legaçaõ um homem de letras. Agora veja, Senhor Redactor, o 
que se practica. Naõ só naõ he um fidalgo o q e se despacha, mas sim um 
leigo; um ignorante; e da classe a mais baixa da sociedade; e, até para se 
ir contra os prejuizos, com que tanto medrou a Monarchia, e a Naçaõ, em-
prégam-se os Judeos. 
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Os falladores, que sempre os houve, diziam n'outro tempo, que se nao 
achavam senaõ fidalgos para as cortes estrangeiras; e que o mesmo éra ser 
filho de um grande, que ter sciencia infusa, e conhecer todo o direito publico 
e das gentes. Concordo que fosse e seja uma desgraça, vista a ordinária 
educação, que se dá em Portugal aos nobres, empregár-se a torto e a direito 
tal gente; porém, assim mesmo { que deverá ter peiores conseqüências ? 
; Despachar-se em uma monarchia um homem de uma classe de mais consi
deração, e de ordinário com uma renda e casa assas sufficiente, para fazer 
figurar o nome do Soberano, e da sua Pátria; ou um quidam, por nada 
conhecido, que por ter practicado baixezas e traiçoens, e o que cedo ou 
tarde, sendo preciso, renovará? ou um homem, a quem os nomes de Grotio 
e Puffendorffio soam como os dos gigantes da fábula? E naõ obstante 
escolhem-se homens deste gênero, para decidir da sorte de sua Pátria, e do 
seu Soberano. Eu desejava, visto haver uma Universidade no Reyno, que 
talvez seja a mais completa da Europa, fosse delia que se tirassem os homens 
que houvessem de servir á Pátria. Deite os olhos, Senhor Redactor, para 
as Cortes Estrangeiras; e para os empregados nellas, e verá bem desgraça
damente o que lhe aponto. O que eu cTeiohe, que tudo isto deverá servir 
de lição aos pays de familias, a fim de se desenganarem a naõ gastarem o 
seu dinheiro e a mocidade de seus filhos, em educaçoens e estudos; visto 
que os baxás, sejam do Oriente, sejam do Ocidente, seguem sempre á risca 
o systema de Mahomet; isto he, ignorância e mais ignorância. 

Tomando ao nosso negociador de Cayenna, o seu protector terá ja dado 
contas no outro mundo da escandalosa trama e filaucia, com que pretendeo 
pelo nobis quoque peccatoribus, mudar a opinião do mando (que he o que 
menos mudavel he na natureza) e fazer os seus contemporâneos estúpidos, 
com o proteger com preferencia os que mais atraiçoáram a sua Pátria, e seo 
Soberano.- empregar aquelles, a quem a naçaõ tinha amaldiçoado, e mil 
vezes execrado: e isto a fim de que, lançando poeira nos olhos da Naçaõ e 
da Europa, pudesse assim elle passar na procissão com o pendaõ. Estas 
ideas de querer mudar a opinião publica, saõ ainda parto da effervescencia 
da Revolução Franceza, mas que cedo ou tarde abortarão, como abortaram 
as ideas vendimaires, ventoses, e pluvioses, &c. 

Sou seu muito attento venerador. 



CORREIO BRAZILIENSE 
DE F E V E R E I R O , 1818. 

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

CAMOENS, C. VII. e . 14 

POLÍTICA. 

REYNO UNIDO DE PORTUGAL, BRAZIL, E ALGARVES. 

Decreto dispensando as Ordens Religiosas das leys 
de Amortização. 

T. ENDO consideração aos serviços, que as ordens Religi
osas tem feito no meu Reyno, e Domínios, tanto á Religião 
como ao Estado, a deverem ser consideradas como uma 
Classe de Vassallos, a qual como qualquer outra, deve 
gozar da protecçaõ das Leys para a manutenção e segurança 
dos seus direitos e propriedades; è a que devendo perma
necer como Vassallos úteis, he necessário que tenham bens 
e rendimentos para a sua subsistência: Sou servido haver-
lhes por dispensadas as Leys da Amortização, e as que 
exigem licença Regia para possuirem bens de Raiz, para 
que possam ter o dominio, possuir e usar de quaesquer 
bens, direitos, ou acçoens, que na data desta minha Real 

V O L . XX. No. 117. R 
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determinação ellas tiverem, ou possuírem,como separa a 
adquisiçnõ, ou posse de cada uma dessas propriedades, 
direitos ou acçoens,ellas tivessem obtido especial licença ou 
Confirmação minha; ficando consideradas em juizo, e 
fora delle, no exercicio dos direitos de propriedade, ou de 
posse,como o saõ osoutros meus vassallos; e por conseqüên
cia sem que lambem resulte desta mercê prejuizo de direito 
de terceiro: e as mesmas Leys de amortização, e prohibi
çaõ de alienar, ou adquirir, herdar, ou sueceder tanto para 
as ordens era commum, como para os seus indivíduos, fica
rão em sua força, e observância para o faturo. E a res
peito dos litígios, ou denuncias pelos sobreditos motivos, 
noaraõ sem effeito aquelles em que naõ liver havido Sen
tença passada em Julgado, e estas ficarão em seu vigor, 
ainda que se tenha pedido Revista das mesmas senten
ças. Hei outrosim por bem, que os direitos de Chancel
laria, que estaõ estabelecidos pela amortizçaaõ, os possam 
pagar por Prestações annuaes, que se lhes poderão arbitrar 
pelo Conselho da Fazenda ; e o valor dos prédios se liqui
dará por attestaçoens juradas pelos Prelados maiores, nos 
Definitorios de cada uma das mesmas Ordens; appro-
vando o arbitramento do valor o mesmo Conselho, sem 
dependência de apresentarem titulos, medições, ou outras 
vereficaçoens de posse, por serem desnecessários para a 
vereficaçaõ cesta Mercê. A meza do Desembargo do Paço 
o tenha assim entendido, e faça executar, passando-se-lhe 
os Despachos necessários. Palácio do Rio-de-Janeiro, 
em dezeseis de Septembro de mil oitocentos e dezesete. 

Com a Rubrica de Sua Majestade. 

Portaria dos Governadores de Portugal sobre o Emprés
timo á Fazenda Real. 

Estando próximo a ultimar-se o Empréstimo de mil e 
seiscentos contos de réis, aberto no Real Erário em vir-
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tude da Portaria de 8 de Julho do anno passado, e com 
as condiçoens nella decleradas. E querendo Sua Majes
tade fazer certas aos Mutuantes as épocas em que haõ de 
receber os juros de suas Acçoens, e a porçaõ destinada 
para amortização progressiva do Capital, a fim de poderem 
as mesmas Acçoens girar no Comercio com perfeito co
nhecimento do valor em que successivamente se acharem: 
H e o mesmo Senhor servido mandar declarar, que pelos 
fundos consignados na mencionada Portaria para solução 
do mesmo empréstimo, ou por outros se necessário for, 
ha de entrar impreterivelmente em cada semestre, no 
Cofre estabelecido para este pagamento, na Juncta dos 
Juros dos Reaes empréstimos, a somma de cem contos 
de réis, da qual se satisfaçam os juros, applicando-se no 
Capital por um rateio o resto da quantia, até a final ex
tincçaõ de toda a divida. O Marquez de Borba, um dos 
Governadores destes Reynos, Administrador Geral do 
Erário Regio, o tenha assim entendido e faça executar. 
Palácio do Governo em 20 de Janeiro de 1818. 

Com as Rubricas dos Governadores destes Reynos. 

Aviso Circular que se expedio a todos os Prelados do 
Reyno. 

Excellentissimo e Reverendissimo Senhor : Sua Ma
jestade manda remetter a V- Exc a . o transumpto incluso 
do Breve, que o delegado Apostólico de Sua Sanctidade 
neste Reyno expedio, em data de 27 do corrente, a In
stância dos Governadores do mesmo Reyno, para que nas 
Provincias delle possam os seus respectivos habitantes em 
lugar de azeite fazer uso de gordura de porco, de unto, e 
de toucinho, para adubo das comidas de magro, durante 
o tempo da próxima Quaresma, com as excepçoens dos 
dias declarados no mesmo Breve, e as cláusulas nelle 
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expressadas: E he servido que V- Exca . ficando na 
intelligencia do conteúdo no referido Breve, ao qual o 
mesmo Senhor tem accordado o Seu Real Beneplácito, 
sem prejuizo do Privilegio, que tem as Provincias do 
Norte por costume antigo de usar de unto em lugar de 
azeite, haja de fazer constar a todos os seus Diocesanos o 
Indulto, que lhes he outorgado em 6eu benefício.—Deos 
guarde a V. Exc.a Palácio do Governo em 31 de Janeiro, 
de 1818, 

JOAÕ ANTÔNIO SALTER DE MENDONÇA. 

Para o Arcebispo Primaz. 

Breve de que faz mençaõ o Aviso supra. 

José Cherubini, Prelado Doméstico do Santissimo 
Senhor Pio VII, papa por Divina Providencia, Protona-
tario, da Santa Sé, e Delegado Apostólico no Reyno de 
Portugal e Algarves, e Ilhas Adjacentes, etc. etc. etc. 

Jlavendo-nos ultimamente exposto os Illustrissimos e 
Excellentissimos Governadores deste Reyno, animados 
de sua herdada observância nos preceitos Ecclesiasticos, 
e ao mesmo tempo do paternal amor, que professam aos 
Subditos de Sua Majestade Fidelissima, que havia neste 
Reyno de Portugal e Algarves verdadeira falta de azeite, 
e que se naõ podia este obter sem grave incommpdo por 
causa de seu exorbitante preço, e que era portanto neces
sário o Indulto de poder, no próximo tempo da Quaresma, 
usar nos temperos, em vez de azeite, do unto. banha ou 
gordura de porco, ou de toucinho derretido: nestes termos 
conhecendo Nós mui bem a vontade, benevolência e in
clinação do Nosso Santissimo Padre e Senhor, por Divi
na Providencia Papa Pio VII para com este Reyno, e 
desejando ariuuir, quanto com o Divino auxilio podemos 
aos votos dos mesmos Illustrissimos e Excellentissimos 
Governadores, benignamente concedemos e facultamos» 
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em virtude da Authoridade Apostólica, que Nos foi dele
gada: que possam os habitadores de todo este Reyno usar 
nos temperos, em lugar de azeite, do dicto unto, banha 
ou gordura de porco, ou de toucinho derretido, em todo 
o tempo da Quaresmado corrente anno, á excepçaõ porém 
de Quarta feira de Cinza, Quinta feira de Endoenças, 
Sexta feira de Paixaõ, e Sabbado de Alleluia, e guardado 
todavia o preceito do jejum ; tudo isto naõ obstante 
quaesquer disposiçoens em contrario. Dado em Lisboa 
no Palácio de Nossa residência aos 27 de Janeiro do 
anno do Senhor de 18 8, e 18° do Pontificado do Santís
simo Papa Pio VII Nosso Senhor, 

J O S É C H E R U B I M , Delegado Apostólico. 

RAFAEL PANNACHJ, Secretario (Lugar do Sello.) 

ALEMANHA. 

Carta do Imperador de Rússia á Dieta d'Alemanha. 

Nos Alexandre I, pela graça de Deus Imperador e 
Authocrata de Todas as Russias, &c. 

Altíssima e Sereníssima Confederação. 
Recebemos, com a mais viva satisfacçaõ, a caria, que a 

Dieta nos dirigio, pelo seu Presidente, em nome e a bem 
dos Príncipes Soberanos e Cidades Liyres da Alemanha, 
que se acham confederados, na conformidade do artigo 53 
do Acto do Congresso de Vienna, de 9 de Junho, 1815, e 
pela qual aquella Sereníssima Assemblea nos annunciou, 
que se achava formalmente constituída. Causa-nos sin
cera satisfacçaõ, o testemunhar o apreço, que fazemos 
daquella notiíicaçaõ,lantopor causa do felizacontecimenio, 
que forma o seu objecto, como das conseqüências, cujo 
desenvolvimento se promette por aquelle desejevel acto. — 
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Possam estes resultados, debaixo dos auspícios dos mais 
solemnes ajustes, preencher os legitimos desejos da naçaõ 
Alemaã, e, ao mesmo tempo, os de todas as naçoens da 
Europa, que estaõ estrictamente unidas, pelos indissolú
veis vínculos da paz, e da concórdia paternal, fundada na 
immortal baze da religião de nosso Salvador. A tranquil
lidade, prosperidade e independência da Confederação 
Alemaã formará daqui em diante novas barreiras para a 
segurança da Europa. Dirigindo todos os seus esforços 
para o complemento de tam saudável objecto, a Dieta 
contribuirá efBcazmente para consolidar a obra do Todo-
Poderoso, confiada ao commum cuidado de todos os So
beranos ede todos os Estados, unidos para o mesmo fim, 
que he somente a consolidação da Ordem politica e social 
reestabelecida na Europa, pelas negociaçoens de Vienna 
e Paris. Unindo os nossos desejos aos desejos de tantos 
Soberanos cheios da esperança de ver realizados estes im
portantes resultados, damo-nos os parabéns de sermos 
chamados a entrar em relaçoens de amizade com a Alta e 
Sereníssima Confederação Germânica, representada pela 
Dieta, á qual julgamos ser do nosso dever expressar, por 
estas presentes,a nossa constautee invariável consideração. 

Dada em Moscow aos 13 de Novembro, no anno da 
Graça, 1817, e do nosso Reyuado, 17. 

ALEXANDRE. 

O Secretario d'Estado CONDE de NESSELRODK. 

ESTADOS UNIDOS. 

Mensagem do Presidente ao Congresso, sobre a tomada 
de Amélia. 

Ao Senado e Casa dos Representantes dos Estados 

Unidos. 
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Tenho a satisfacçaõ de informar o Congresso, que se 
supprimio o estabelicimento na Ilha de Amélia; e sem 
effusaõ de sangue. Apresento agora ao Congresso os 
papeis, que explicam esta transacçaõ. 

Pela suppressaõ deste estabelecimento, e do outro de 
Gavelston, que brevemente se seguirá, se elleja naõ tem 
cessado de existir, ha boa razaõ para crer, que se tem pre
venido a consummaçaõ de um projecto, que involvia grande 
deterimento para os Estados Unidos. Quando considera
mos a qualidade das pessoas empenhadas nisto, aventurei
ros de differentes paizes; com mui poucos, se he que 
havia alguns, dos habitantes naturaes das colônias Hespa-
nho!as,que he o território aonde se fizeram estes estabeleci
mentos, e a uma porçaõ do qual pretendem os Estados 
Unidos ter direito,parte ao Oeste do Mississipi.e outra parte 
na Florida Oriental; provincia sobre que se andava em 
negociação entre os Estados Unidos e Hespanha , a pre
tençaõ de eu chefe,como se annunciou em sua proclamaçaõ, 
quando tomou posse da Ilha de Amélia, eomprehendendo o 
todo de ambas as Floridas, sem exceptuar a parte da 
Florida Ocidental,que está incorporada no Estado de Loui-
siana; o seu comportamento, em quanto estiveram de 
posse da Ilha, fazendo-a servir para toda a espécie de con
trabando ; e. pelo que respeita os escravos, com o charac
ter mais odioso e perigoso ; pode-se justamente concluir, 
que se a empreza houvesse succedido, na escala em que 
tinha sido formada, teria dahi resultado aos Estados Unidos 
muito incommodoa damno. 

Ha outras circumstancias, que se julgaram merecer naõ 
menos attençaõ. A instituição de um Governo por 
aventureiros estrangeiros na quella ilha, « distincto dos 
Governos Coloniaes de Buenos-Ayres, Venezuela e Mé
xico, pretendendo á Soberania, e exercitando os seus altos 
officios; particularmente outorgando patente a corsários. 
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eram actos, que naõ podiam deixar de trazer com sigo as 
mais serias conseqüências. Era do dever do Executivo, 
ou extender a este estabelecimento todas as vantagens 
daquella neutralidade, que os Estados Unidos tinham 
proclamado, e tem observado, a favor das Colônias de 
Hespanha, as quaes pela força de sua proprira população 
e recursos tinham declarado a sua independecia, e davam 
grandes provas de sua habilidade para a manter ; ou fazer 
a distineçaõ, que as circumstancias requeriam. 
Se se tivesse seguido a primeira vereda, naõ somente te

ríamos sanecionado todas as illegaes pretençoens e practicas 
desle pretenso Governo, a respeito dos Estados Unidos, 
mas teríamos fautorizado um systema de corso, no Golpho 
México, e em outras partes, cujos perniciosos effeitos 
podiam, e provavelmente teriam sido prefunda e exten
samente sentidos. Desde o principio foi clara a linha do 
dever; porém éra penoso entrar nelle, em quanto se 
podia resistir á obrigação. 

A ley de 1811, ultimamente publicada, eque, portanto, 
he agora próprio mencionar, foi considerada como appli_ 
cavei ao caso, desde o momento,em que se vio a proclama
çaõ do chefe da entrepreza ; e a sua obrigação augmentou 
diariamente,por outras consideraçoens de alta importância 
ja mencionadas, que se julgaram sufBcientemente fortes 
em si mesmo, para dictar a vereda, que se tem seguido. 

Tendo-se recebido, logo ao principio, informaçoens, 
sobre os perigosos objectos destes aventureiros, tomáram-
se em tempo precauçoens, postando-se uma força juncto 
ao rio St. Mary, para prevenir os seus effeitos; de outro 
modo he provável, que elles tivessem sido mais sensíveis. 

H e mui grato o achar, que mui puuco auxilio ou fo
mento recebeo este estabelimento, tam próximo aos nossos 
eque esperava tirar delles recursos. O exemplo tam 
conspicuamente manifestado pelos nossos concidadãos, de 
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que asua sympathiase naõ pode perverter para fins im
próprios: mas sim que o amor da pátria, e influencia dos 
principios moraes, e o respeito pelas leys predominam 
entre elles; he um seguro penhor de que se realizarão 
todas as lisongeiras anticipaçoens, que se formaram o 
bom successo de nossas instituiçoens. Este exemplo tem 
provado, que, se as nossas relaçoens cora as potências es
trangeiras tem de ser mudadas, deve isso ser feito pelas 
authoridades constituídas, as quaes somente, obrando com 
alta responsabilidade, saõ competentes para este fim; e 
que atéquetal mudança seja assim feita, os nossos conci
dadãos respeitarão as relaçoens existentes, com fiel adhe
saõ ás leys, que as seguram. 

Crendo que esta enterpreza, posto que emprehendi Ia 
por pessoas, algumas das quaes podiam trazer commissoens 
ou patentes de algumas das colônias, naõ éra authorizada, 
e ate era desconhecida dos Governos Coloniaes ; ha plena 
confiança de que elles a desauthorizaraõ, e de que se to
marão medidas efficazes para prevenir o abuso de sua 
authoridade, em todos os casos, que sejam de detrimento 
para os Estados Unidos. 

Por estes damaos, especialmente os procedentes da Ilha 
de Amélia, seria responsável a Hespanha, se naõ fosse 
manifesto, que, ainda que commettidos neste ultimo caso 
pelo seu território, ella estava absolutamente inliabil para 
os prevenir. O seu território porém naõ deve servir de 
instrumento, pela sua inhabilidade de o defender, para fins 
tam damnosos aos Estados Unidos. A sua jurisdicçaõ cessa 
necessariamente de existir, temporariamente, em um 
território, sobre que ella naõ pôde manter a sua authori
dade, e que ella permitte ser convertido em incommodo 
para seus vizinhos. Com tudo será respeitado o territó
rio de Hespanha, em tanto quanto isso se pôde fazer con-
sistentemente com os interesses e segurança dos Estados 

Vot . XX. No. 116. s 
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Unidos. Expellindo aquelles aventureiros destes postos, 
naõ se intenta fazer alguma conquista do território de 
Hespanha, ou damnificar de modo algum a causa das 
Colônias. Ter-se-ha cuidado em que nenhuma parte do 
território, contemplado pela ley de 1811, seja occupado 
por algum Governo estrangeiro, de qualquer natureza que 
seja, e que se nao repitam os damnos da natureza dos de 
que nos queixamos; porém he de esperar, que se provi-
denceie este, assim como os de mais interesses, com um 
espirito de amizade, na negociação, que está pendente com 
o Governo de Hespanha. 

(Assignado) JAIMES MONROE. 

Washington 13 de Janeiro de 1811. 

Documentos, que acompanharam a mensagem do 
Presidente. 

Fernandina, Ilha de Amélia, 24 de Dezembro, 1817. 
Senhor!—Tenho a honra de vos apresentar a conres

pondencia, que houve com o General Aury, commandante, 
que foi, deste lugar; e informar-vos de que se arvorou 
aqui hontem a bandeira dos Estados Unidos. 

Passar-se-haõ alguns dias, antes que o General Aury 
possa retirar os seus sequazes ; porém eu tenho tomado 
todas as medidas, para segurar a tranquillidade, ordenando 
que todos os soldados negros se embarquem a bordo de 
um dos navios, que estaõ neste porto, e naõ soffrendo que 
pessoa alguma appareça na cidade cora armas, senaõ os 
seus officiaes; e no momento em que os seus navios 
estiverem promplos para receber o tododa sua gente, elles 
partirão. 

A maior parte dos habitantes deste lugar, a este mo
mento, saõ sequazes de Aury; e aquellas pessoas, que 
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daqui se retiraram, por motivos de especulação, saõ, como 
suspeito, de character abandonado, geralmente occupados 
na violação ou evasaõ das nossas leys dos impostos.— 
Consultarei, portanto, com o Commodoro Henley, e porei 
em força aquelles regulamentos, que forem mais condu-
centes para preservar a ordem, até que receba instruc
çoens do Governo. 

Até que os negros e gente de corsários evacue comple
tamente este lugar, julguei prudente conservar aqui toda 
a minha força. Quando elles se forem mudarei tudo, 
excepto uma companhia, para Point Petre. Tenho a 
honra de ser, mui respeituosamente, 

Vosso obediente criado, 

JAIMES BANKHEAD, Major. 
Do I o Batalhão d' Artilheria 2a divisão ; 

commandante de um destacamento 
dos Estados Unidos. 

A George Graham, Esc. Secretario de Guerra. 

Senhor!— Tive a honra de transmittir â Repartição da 
Guerra, aos 24 do corrente,uma copia da conrespondencia 
com o General Aury, antes do desembarque das tropas 
debaixo do meu commando; e aqui maudo a segunda via 
do mesmo. 

Tem havido alguma difficuldade, pela falta de authori
dade competente, em ajustar as pretençoens disputadas 
dos residentes deste lugar, contra o Governo passado, e 
sequazes de Aury, o qual naõ parece disposto a cumprir 
com seus ajustes. 

Chegaram aqui um ou dous navios com suas cargas, que 
seus donos desejam desembarcar, e seria impróprio per-
mittillo sem obter fianças aos direitos, que os Estados 

S2 
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Unidos requerem ; e outros vasos, carregados neste porto 
tem encontrado alguma demora, em despachar-se para 
seus destinos; porém o Assessor do General Gainea, que 
chegou aqui a noite passada, regulará o meu comporta
mento, e aliviará, em grande parte,a minha anxiednde. 

Tenho sido obrigado a exercitar a minha authoridade, 
como offiiial commandante deste lugar, para conservara 
ordem; e julgo-me feliz, em poder dizer que naõ tem occor-
rído nada desagradável. Naô posso dizer quando dará avela 
o General Aury e seus partidários. Os seus navios estaõ 
mui desconcertados, e os seus arranjamentos,para este fim, 
procedem vagarosamente. Na manhaã seguinte ao meu 
desembarque, ordenei que todos os negros e tropas Fran
cezas se embarcassem-, a bordo de alguns dos seus navios ; 
porém as equipagens de alguns dos seus corsários, e mui
tos outros de todas as naçoens, a quem he dirficil restringir 
de violências e excessos, ainda aqui se acham. 

Até que receba a honra de vossas instrucçoens, espero 
que o caminho, que tenho seguido, mereça a approvaçaõ 
do Presidente. 

O General Gaines partirá depois de amanhaã para a 
fronteira Ocidental de Geórgia. 

Tenho a honra de ser, com o maior respeito, vosso 
obedientissimo criado. 

(Assignado) JAIMES BANKHEAD. 

Major do 19 Batalhão d' Artilheria, e 
commandante deste posto, 

Ao Honr. Secretario da Guerra. 

Resposta do general Aury, d carta doOfficial dos Estados 
Unidos, que lhe intimou, que rendesse Fernandina-

Quartel-general de Fernandina, 22 de Dezembro, 1817. 
SENHORES! —Recebia vossa carta official datada do 
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hoje, pela qual, em nome do Governo dos Estados Unidos, 
nos intimais, que evacuemos este lugar, comas tropas 
debaixo do meu commando, o mais breve que possa ser; 
pois as forças debaixo do vosso commando tem de tomar 
posse delle; isto debaixo de certas condiçoens, especificadas 
na vossa dieta carta. 

Nem esta Republica, nem outra alguma da America 
Meredional, estaõ em guerra com os Estados Unidos; o 
que me obriga a representar-vos, que o contheu to da 
vossa carta admirou muito este Governo, e povo deste 
Estado. Com tudo, tendes intimado, que, no caso de 
aquiescência ao que exigia, teremos permissão de evacuar 
ésla ilha, que nem he, nem nunca foi parle dos 
Estados Unidos. 

Permilti-me observar-voB, Senhores, que desde o mo
mento em que tomamos Ferdaudinü, com a força de nossas 
armas, entramos na plena posse de todos os direitos, 
pertencentes ao nosso inimigo ; e até hoje temos susten
tado estes d;reitos, a risco de nossas vidis e bens. 

Os limites entre as Floridas e os Estados Unidos, foram 
justamente determinados aos 27 de Outubro, 1795, assim 
naõ podemos saber que authoridade tendes para vos iiige
nros nos nossos negócios internos. 

A nossa admiração se augmenta, quando refleclimos, 
que a vossa communicaçaõ vem authorizada pelo Governo 
de um povo, que, a este respeito, se gloria no» direitos das 
naçoens, sejam grandes sejam pequenas; e que, sem 
duvida, sympathizará com os seus irmaõs Merediouaes *na 
lueta pela liberdade e in lepeudeucia, em que se acham 
empenhados, como o estiveram os EstaJos Unidos 
ha 40 annos. 

Por outra parte, vós prometteis respeitar como sagrada 
aquella da nossa propriedade, que inquestiovaveímente 
pertence aos nossos cidadãos, i Quem ha de ser o juiz em 
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tal caso? i Os Estados Unidos? Elles daõ podem perten-
der a jurisdicçaõ alguma, desde as vertentes do rio de St. 
Mary até o oceano, deste lado do centro do canal. Nós 
temos demasiada veneração para crer, por um só momento, 
que vos (suppondo-vos ja de posse desta ilha, que nunca 
El Rey d'Hespanha, nem os habitantes cederam aos 
Estados Unidos) podeis trazer com voaco um tribunal 
competente, para decidir sobre esta questão. A única 
ley, que podeis produzir a vosso favor, he a da força, que 
sempre he repugnante a um Governo republicano, e aos 
principios da justa e imparcial natureza. A mesma obser
vação se pode applicar á vossa ingerência, na propriedade 
dos habitantes, que temos sempre respeitado e considerado 
como sagrada. 

Vós também nos ordenais, como se nós foramos subditos 
de vosso Governo, o deixarmos ficar, quando evacuarmos 
Fernandina, toda a propriedade publica, que se achar, ao 
tempo de seu rendimento. Esta requisição he directa
mente contraria ao direito publico, segundo o qual a pro
priedade publica, capturada ao inimigo, he decididamente 
dos captores, quando outra cousa se naõ estipula, i Obrais 
vós em nome d'El Rey d'Hespanha ou de seus 
Alliados? Como nós consideramos que o povo dos Estados 
Unidos he inquestionavelmente o único povo livre na face 
da terra, naõ podemos admittir que vós tendes ja chegado 
a tal ponto de degraduaçaõ. O que exigis he, outro sim, 
inadmissível e injustificável aos olhos do inundo; e se no s 

devemos submetter a isso, toda a culpa será vossa. 

Permitti-me, portanto, Senhores, que vos peça, que 
apresenteis ao Presidente dos Estados Unidos estas obser
vaçoens, a fim de que uma matéria de tam séria tendência 
seja devidamente considerada. Lemos a mensagem de 
Sua Excellencia, na abertura do Congresso, com a maior 
angustia, e temos eoncluido, que a situação politica desta 
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republica tem sido mui falsamente representada nos 
Estados Unidos, pelas intrigas de nossos inimigos. Temos 
certamente o direito de ser ouvidos; e para este fim terei 
a honra de enviar ao vosso Governo os documentos neces
sários. Se naõ estais disposto a deixar ficar as cousas in 
statu quo, até que se saiba a ulterior determinação do 
Presidente, eu estou authorizado a assegurar-vós, que nós 
respeitamos e estimamos muito o povo dos Estados 
Unidos, para levar as cousas a extremidades. 

Tenho a honra de ser com a maior consideração. 

Senhores vosso &c. 

(Assignado') A U R Y . 

S. L. Holmes, Secretario. 

INGLATERRA. 

Tractado entre S. M. Britannica e S. M. Catholica, 
para prevenir que seus subditos se occupem em 
algum trafico illicito de escravos. 

Em nome da Sanctissima Trindade. 
Teudo sido estabelecido, no segundo artigo addicional 

do tractado, assignado em Madrid aos 5 de Julho do 
anno de 1814, entre S. M. El Rey do Reyno Unido da 
Gram Bretanha e Irlanda, e S. M. El Rey de Hespanha 
e das índias, que " S. M. Catholica concorre, da maneira 
mais plena, nos sentimentos de S. M. Britannica, pelo que 
respeita a injustiça e inhumanidade do trafico em escravos, 
e promette tomar em consideração, com a deliberação, 
que exige o estado de suas possessoens na America, os 
meios de obrar em conformidade com estes sentimentos; 
a continuação do commercio da escravatura, para o fim 
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de supprir algumas ilhas ou possessoens, excepto as que 
pertencem á Hespanha; e a prevenir, por medidas e 
regulamentos eíficazea, que se de a protecçaõ da bandeira 
Hespanhola a estrangeiros, que se occupem neste trafico, 
quer sejam subdidos de S. M. Britannica, quer de outro 
qualquer Estado ou Potência. 

E naõ tendo S. M. Catholica, na conformidade do es
pirito deste artigo, e dos principios de humanidade por 
que he animado, perdido ja mais de vista um objecto que 
lhe he tam interessante; e desejando apressar o momento 
de seu alcance, resolveo cooperar com S. M. Britannica, 
na causa da humanidade, adoptando, de concerto com sua 
dieta Majestade, meios efficazes, para conseguir a abolição 
do commercio em escravatura, para supprimir effectiva-
mente o trafico illicito em escravos, da parte de seus res
pectivos subditos, e para prevenir, que os navios Hespa
nhoes, que commercêam em escravos, conforme as leys e o 
tractado, sejam molestados, ou sugeitos a percas, pelos 
corsários Britannicos; as duas altas partes contractantes 
tem consequentemente nomeado como seus plenipoten
ciarios; a saber:— 

S. M. El Rey do Reyno Unido da Gram Bretanha e 
Irlanda, o Muito Honrado Sir Henrique Wellesley, Mem
bro do Honradíssimo Conselho Privado de S. M. Caval
leiro Gram Cruz da Honradíssima Ordem do Banho; e 
Embaixador Extraordinário e Plenipotenciario de S. M. 
juncto a S. M. Catholica. 

E S. M. El Rey de Hespanha e das índias, a 
D. Joseph Garcia de Leon y Pizarro, Cavalleiro Gram 
Cruz da Real e distineta Ordem Hespanhola de Carlos III; 
e da de S. Fernando do Merecimento de Napoies, e das 
de S. Alexandre Newsky e Sancta Anua de Rússia; e 
da Águia Vermelha de Prússia; Conselheiro d' Estado, e 
Primeiro Secretario d'Estado e do Despacho Geral; os 
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quaes, tendo trocado os seus respectivos plenos poderes, e 
achado-os em boa e devida forma; concordaram nos 
seguintes artigos: — 

Art. 1. Sua Majestade Catholica se obriga a que o 
commercio da escravatura seja abolido na totalidade dos 
dominios de Hespanha, no dia 30 de Maio, de 1820; e 
que desde e depois daquelle período naõ será licito a 
algum dos subditos da Coroa de Hespanha o comprar 
escravos, ou exercitar o commercio de escravatura, era 
alguma parte das costas d'África, por qualquer pretexto 
ou de qualquer maneira que seja: com tanto, porém, que 
se concederá o termo de cinco mezes, desde a dieta data 
de 30 de Maio, 1820, para completar as viagens dos vasos 
que se tiverem legitamente despachado, antes do dicto dia 
30 de Maio 

2. H e por este concordado, que desde e depois da 
troca das ratificaçoens do presente tractado, naõ será licito 
a nenhum dos subditos da Coroa de Hespanha o comprar 
escravos exercitar o commercio de escravatura, em parte 
alguma do costa d'África ao Norte do Equador, debaixo 
de qualquer pretexto, ou de qualquer maneira que seja: 
com tanto, porém, que se concederá um termo de seis 
mezes, desde a data da troca das ratificaçoens deste trac
tado, para completar as viagens dos vasos, que se tiverem 
despachado dos portos Hespanhoes para a dieta costa, 
entes da troca das dietas ratificaçoens. 

3 . S.M. Britannica se obriga a pagar, em Londres, 
aos 20 de Fevereiro, 1818, a somma de 400.000 libras 
esterlinas aquellas pessoas, que S. M. Catholica nomear 
para as receber. 

4. A dieta semma de 400.000 libras esterlinas he 
considerada, como plena compensação por todas as percas 
soffridas pelos subditos de S. M. Catholica occupados neste 
trafico, em conseqüência dos vasos capturados antes da 

VOL. XX, No. 117. T 
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troca das ratificaçoens do presente tractado; assim como 
também pelas percas, que saõ conseqüência necessária da 
abolição da dicto trafico. 

5. Sendo um dos objectos deste tractado, da parte do 
dous Governos, o prevenir mutuamente os seus respectivos 
subditos de fazerem o illicito trafico da escravatura. 

A3 duas altas partes contractantes declaram, que consi
deram como illicito qualquer trafico em escravos, exerci
tado nas seguintes circumstancias: — 

Primeira. Ou em navios Britannicos, ou debaixo da 
bandeira Britannica, ou por conta de subditos Britannicos, 
em qualquer vaso, ou debaixo de qualquer bandeira. 

Segunda. Em navios Hespanhoes, em qualquer parte 
da costa d'Africa, ao Norte do Equador, depois da troca 
das ratificaçoens do presente tractado: com tanto porém 
que se concedam seis mezes para completar as viagens 
dos navios, conforme o teor do segundo artigo deste 
tractado. 

Terceira. Ou por navios Hespanhoes e debaixo da 
bandeira Hespanhola, depois de 30 de Maio, 1820, quando 
o trafico em escravos, da parte de Hespanha, ha de cessar 
inteiramente ; com tanto, porém, que se concederão cinco 
mezes para completar as viagens, começadas em devido 
tempo, conforme o primeiro artigo deste tractado. 

Quarta. Debaixo da bandeira Britannica ou Hespanhola 
por conta de subditos de qualquer outro Governo. 

Quinta. Em navios Hespanhoes destinados paraqual-
quer porto, que naõ seja nos domínios de S. M. Catholica. 

6. S. M. Catholica adoptará, em conformidade do espi
rito deste tractado, as medidas, que forem mais bem cal
culadas, para dar pleno e completo effeito aos louváveis 
objectos, que as altas partes contractantes tem em vista. 

7. Todo o vaso Hespanhol, que se destinar ao commer
cio da escravatura, em qualquer parte da costa d'Africa, 
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aonde este trafico ainda continua a ser legal, deve ser 
munido de um passaporte Real, conforme ao modelo 
annexo ao presente tractado; o qual modelo forma uma 
parte integral do mesmo. Este passaporte deve ser 
escripto na lingua Hespanhola, tendo annexa uma traduc
çaõ Ingleza authentica: e deve ser assignado por S. M. 
Catholica, e contrasignado pelo Ministro da Marinha, e 
também pela principal authoridade naval do districto, esta-
çt õ, ou porto, d'onde o vaso se despachar, seja nas posses
soens coloniaes de S. M. Catholica seja na Europa. 

8. Deve entender-se, que este passaporte, para fazer 
legaes as viagens dos navios de escravos, he somente 
requerido para a continuação do trafico ao sul da linha; 
aquelles passaportes, que se acham ogoraexpedidos, assig
nados pelo Primeiro Secretario dEstado de S. M. Catho
lica, e na forma prescripta pela ordem de 16 de Dezembro, 
1816, permanecerão em plena força, para todos os vasos, 
que se tiverem despachado para a costa d'África, tanto ao 
Norte como ao Sul dalinha, antes da troca das ratificaçoens 
do presente tractado. 

9. As duas altas partes contractantes, para mais com
pleto alcance do objecto de prevenir todo o trafico illicito 
em escravos, da parte de seus respectivos subditos, consen
tem mutuamente, que os navios de guerra das suas Reaes 
Esquadras, que forem munidos de instrucçoens especiaes 
para este fim, como ao depois se mencionará, possam 
visitar aquelles vasos mercantes das duas naçoens, que 
suspeitarem, com racionaveis fundamentos, de terem 
escravos abordo, adquiridos por trafico illicito; e no caso 
somente de acharem escravos abordo, poderão deter e 
trazer taes vasos, a fim de que possam ser processados 
ante os tribunaes estabelecidos para este fim, como aqui 

aMante se especeficará. 
T 2 
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Com tanto, porem, que os commandantes dos navios de 
guerra, que forem empregados neste serviço, se conforma
rão estrictainente cora o exacto teor das instrucçoens, que 
receberão para este fim. 

Como este artigo he inteiramente reciproco, as duas 
altas partes contractantes se obrigam mutuamente a fazer 
boas quaesquer percas, era que os seus respectivos subditos 
possam incurrer injustamente, pela detenção arbritaria e 
illegal de seus vasos. 

Sendo entendido que esta indemnizaçaõ será invariavel
mente satisfeita pelo Governo, cujo corsário tiver sido 
culpado da detenção arbitraria, com tanto, porém, que a 
visita e detenção dos navios de escravatura, especificada 
neste artigo, será somente effectuada por aquelles vasos 
Britannicos ou Hespanhoes, que saõ munidos das instruc
çoens especiaes, annexas ao presente tractado. 

10. Nenhum corsário Britannico ou Hespanhol deterá 
algum navio de escravatura, que naõ tenha actualmente 
escravos a bordo; e a fim de fazer legitima a detenção de 
qualquer navio, seja Britannico seja Hespanhol, os escra
vos achados a hordo de tal vaso deverão ter sido tirados 
daquella parle da costa d'África, aonde o commercio da 
escravatura he prohibido, conforme o teor do presente 
tractado. 

11. Todos os navios de guerra de ambas as naçoens, 
que daqui em diante forem destinados a prevenir o trafico 
illicito em escravos, seraõ munidos pelos seus Governos de 
uma copia das instrucçoens annexas ao presente tractado, 
e que seraõ consideradas como parte intregral delle. 

Estas instrucçoens seraõ escriptas em Hespanhol e em 
Inglez, e assignadas para os vasos de cada uma das duas 
potências, pelo Ministro das suas respectivas Marinhas: 

As duas altas partes contractantes se reservam a facu-
dade de alterar as dietas instrucçoens, no todo ou em 
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parte, segundo as circumstancias ; sendo porem bem 
entendido que as dietas alteraçoens naõ poderão ter 
lugar, senaõ pelo commum accordo, e pelo consentimento 
das duas partes contractantes. 

13. Em ordem a trazer para adjudicação, com a menor 
demora e inconveniente,pos3i'vel os vasos,que forem detidos 
por se haverem oecupado no illicito trafico era escravos, 
estabelecer-se-haõ, DO espaço de um anno ao mais tardar, 
desde a troca das ratificaçoens do presente tractado, duas 
commissoens mixtas, formadas de igual numero de indiví
duos das duas naçoens, nomeados para este fim pelos seus 
respectivos Soberanos. 

Estas commissoens residirão, uma em uma possessão 
pertencente a S M. Britannica; e outra dentro dos terri
tórios de S. M. Catholica; e os dous Governos, ao periodo 
da troca das ratificaçoens do presente tractado, declararão 
cada um pelos seus respectivos dominios, em que lugares 
as commissoens respectivamente residirão. Reservando 
cada uma das duas altas partes contractantes, para si, o 
direito de mudar, como lhe aprouver, o lugar da residência 
da commissaõ estabelecida em seus dominios ; com tanto? 
porém, que uma das duas commissoens será sempre estabe-
cida na costa d' África, e a outra em uma das possessoens 
coloniaes de S. M. Catholica. 

Estas commissoens julgarão as causas, que lhes forem 
scubmettidas, sem appellaçaõ, e na conformidade do regi
mento e instrucçoens annexas ao presente tractado, do 
qual ellas seraõ consideradas como parte integral. 

13. Os actos ou instrumentos ánnexos a este tractado, 
e que formam parte integral delie, saõ os seguintes:— 

N ° . I o . Forma dos passaportes para os navios mercan
tes Hespanhoes, destinados ao trafico legal de escravatura* 

N ° . 2 o . Instrucçoens para os navios de guerra de am
bas as naçoens, destinados a prevenir o trafico illicito de 
escravatura. 
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N ° . 3 o . Regimento para as commissoens mixtas, que 
tem de fazer as suas sessoens na costa d'África, e em uma 
das possessoens coloniaes de S. M. Catholica. 

14. O presente tractado, consistindo de 14 artigos, será 
ratificado, e as ratificaçoens trocadas em Madrid, dentro 
do espaço de dous mezes desta data, ou antes se for 
possível. 

Em testemunho do que os respectivos plenipotenciarios 
assignâram o mesmo, e lhe affixáram o sêllo de suas armas. 

Dado em Madrid aos 23 dias de Septembro do anno de 
nosso Senhor mil oito centos e dezesette. 

(Assignado) H E N R I Q U E W E L L E S L E Y . (L . S.) 

(Assignado) JOSEPH PIZARRO. (L. S.) 

HESPANHA. 

Circular do Ministério da Fazenda. 

Desejando EI Rey fomentar o Commercio e a Agri
cultura e propagar as luzes e conhecimentos destes ramos, 
facilitando ao mesmo tempo aos seus povos os meios de 
os poder adquirir; e conformando-se S .M. com a Con
sulta do Conselho de Fazenda, em Juncta de Commercio 
e Moeda, foi servido approvar o estabelecimento de um 
Consulado Marítimo e Terrestre na Cidade e porto de 
Tarragona, debaixo das regras appruvadas para o de 
Malhorca em 7 de Agosto de 1800; previnindo-se à 
Juncta de Protecçaõ das Obras do dicto porto, que forme 
o regimento porque se haja de governar, especificando em 
seus capítulos os arbítrios para seus fundos e sua distri
buição, sujeitos que haõ de servir os empregos, Commer
ciantes e Proprietários que haõ de compor a sua lista, 
eircumstancias e cabedal que devaõ possuir, e a demar-
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caçaõ qne se ha de dar ao Consulado, com tudo o mais 
que se julgar necessário e conveniente para a melhor 
organização do estabelicimento, e para se conseguirem os 
fins que S. M. se propõem. E assim feito se lemeltam, 
para que depois de examinadas obtenham a Soberana 
approvaçaõ. Por ordem de S. M. o participo a V. S. 
etc. Madrid 2 de Dezembro de 1817." 

COLÔNIAS HESPANHOLAS. 

Caracas (America Meridional) 23 de Septembro. 

Dom Paulo Morilho, Tenente General dos Reaes E x 
ércitos, Cavalleiro Gram-Cruzda Real Ordem Americana 
de Isabel a Catholica, General em Chefe do Exercito 
expedicionário daCosta-firme, e encarregado especial por 
S. M. para a sua pacificação &c. &c. 

Aos Povos de Venezuela. 

El Rey nosso Senhor, para com o qual nunca tendes 
perdido a doce qualidade de filhos, seguindo os impulsos 
de seu benéfico coração, sempre amante e cl emente, vos 
apresenta uma nova época de paz, de ventura, e de recon
ciliação. Naõ pôde deixar, ao ver o júbilo dos povos pelo 
seu desejado consórcio e do Sereníssimo Senhor Infante 
D. Carlos, seu augusto Irmaõ, de olhar ao redor do seu 
throno, comtemplar os seus amados vassallos, e consagrar 
os seus desvélos ao alivio de todos e à felicidade geral. 
Vio os males que padecem os seus filhos da America, e 
quiz de uma vez fazellos desapparecer, e unillos por novos 
laços de amor à sua mãy pátria, á grande Monarchia 
Hespanhola. 

Um indulto para todos os comprehendidos nas passa
das e presentes insurreiçoens, processados ou naõ pro-
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cessados, ausentes e existentes, um esquecimento geral, 
o termo das desgraças, que tem affastado de vosso terri
tório a tranquillidade, he o que em nome do mais amado 
e mais clemente dos Soberanos se publica nesta dia. 

Esta promessa, tam sagrada como inviolável, he do 
meu primeiro dever annunciarrvo-la, e o meu coração se 
compraz de antemão com os bens que vos grangêa, e com 
o numero de pessoas que voltara outra vez a gozar da 
sua antiga felicidade. Taes tem sido sempre os meus 
sentimentos, e nenhuma occasiaõ tenho perdido de dar 
todos os passos, que podiam evitar as conseqüências da 
guerra. A multidão de proclamaçoens, os indultos, e 
intimaçoens, com que tenho procurado evitar a effusaõ de 
sangue,primeiro que tenha emprehendido operação alguma, 
saõ prova do meu procedimento, e do ardente desejo 
com que tenho diligenciado a pacificação destes paizes, 
por todos os meios que dieta a humanidade. Naõ ha que 
recear alteraçoens em uma resolução, que será cumprida 
fiel e exactamente. Os Governadores, cs Commandantes 
Militares, os indivíduos de todas as classes no Exercito 
saberão promovella: eu vo-lo prometto; e tenho a satis
fação de que por experiência sabeis a pontualidade, com 
que sempre se desempenham as minhas promessas. 

Venezuelanos: Nos momentos de se abrir uma cam
panha, que naõ apresenta indecisão; e quando o Exer
cito, que está debaixo do meu commando, reforçado com 
os valorosos, que acabam de chegar da Peninsula, naô 
encontra obstáculo algum, he quando a voz paternal e 
piedosa do desejado Fernando vos chega, vos chama, e 
vos offerece um inteiro esquecimento dos excessos e 
extravios, em que vos haveis precipitado. Quantos des
astres tem causado esta chimerica liberdade com que vos 
hallucinâram! Volvei os olhos ás vosas familias, ás vossas 
povoaçoens. Monloens de cinzas, pranto, luto, só asso-



Politica. 153 

laçaõ encontrareis, fructo terrível da revolução e da guerra 
civil. Com tudo, as riquezas destes paizes, a prosperi
dade de tam bellas porçoens da America, a industria, o 
commercio, a magnificência de Venezuela, tudo era obra 
de vossos avôs, e até de vós mesmos, quando sujeitos ao 
doce império das leys ereis governados pelo sábio Código 
da Monarchia. Que tristes comparaçoens e lembranças 
podeis fazer desde o infausto dia, em que o gênio do rnal 
soprou a discórdia neste Continente! O mais hallucinado 
de vós, o que levado dos prestígios de uma felicidade 
ideal tiver sido arrastrado pelos extravios da sua razaõ, se 
dedicar um momento á reflexão dos males que pezam em 
um paiz destinado pelo Ceo a gozar de melhor sorte 
naõ poderá deixar de condemnar seus erros, e de ceder i 
convicção da lamentável experiência que lhe apresenta 
tantos quadros de horror; 

" Povos de Venezuela: A aurora de um dia mais 
claro e venturoso raia no vosso horizonte. O gram 
Monarca Hespanhol vê os vossos males, o põem um 
termo ás desgraças de todos com o seu paternal indulto. 
Os habitantes da Nova Hespanha (o México) se tem 
apressurado em se acolherem a elle: aquelles que a sorte 
havia separado dos leaes, voltam ao seio das suas famílias ; 
depõem os sentimentos passados^ e já alli naõ ha senaõ 
Hespanhoes. H e mui fácil que saibais até os nomes dos 
mais famosos revolucionários, que gozam, naquelle terri
tório, da clemência do Soberano." 

"Habitantes de todas as povoaçoens: Contai que hei 
de contribuir para a reconciliação geral, e para o impor
tante fim de que todas gozem dos bens que a piedade do 
Rey lhes facilita. Apoiarei as authoridades civis: farei 
respeitar o systema das leys: dedicar-me-hei ao fim da 
pacificação; e as armas do Exercito do meu commando 
só se haõ de empregar contra o obstinado e ingrato, que 
VOL. XX. No. 116 u 
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desprezar a piedade do Monarca, e na protecçaõ dos seus 
vassallos reconciliados, leaes, e pacíficos." 

" Quartel General de Caracas 21 de Setembso de 1817 
P . MORILHO." 

Real Indulto. 

Eu El Rey: Querendo assignalar com um rasgo da 
minha Real piedade o venturoso dia em que, affiançando 
a paz e a tranquillidade dos meus dominios, dou aos 
Hespanhoes, uma terna e Mãy na minha muito amada e 
querida Esposa a Raynha: e naõ podendo gozar com
pletamente da felicidade, que me prepara este dia, tanto 
mais celebre pelo dictoso enlace do meu amado e augusto 
irmaõ D Carlos com a Infanta D. Maria Francisca, sem 
aliviar primeiro, quanto as leys e a situação do Reyno 
permittem, a sorte dos desgraçados que gemem debaixo 
do pezo de seus crimes ; houve por bem conceder perdaõ 
geral aos delinqüentes, que forem capazes delle na Penin
sula e Ilhas adjacentes, e que o possam gozar sem que 
resulte prejuizo a terceiro nem á vindicta publica, man
dando ao mesmo tempo que os meus Conselhos do Almi
rantado, Guerra, e índias me proponham com que deverá 
ter effeito igual graça para os Réos militares e da Armada 
de todos os meus dominios, e ta mbem do Ultramar, rela-
tivamente aos que se tem affastado da estrada da razaõ, 
reservando Eu mais para o diante o dar á minha cle
mência a amplidam que requerem a minha sensibilidade, 
e o ardente desejo com que procuro reunir ao redor do 
meu throno todos os meus vassallos. Em conseqüência 
disto tenho resolvido: 

1° . Que gozem deste indulto todos os prezos que, 
sendo capazes delle, se acharem nas cadêas de Madrid e 
nas outras do Reyno, e naõ tiverem commettido crimes 
de lesa Magestade Divina ou humana, de aleivosia, de ho
micídio de Sacerdote, de fabricar moeda falsa, de incendi 
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ario, de extracçaõ de cousas prohibidas para fora do Reyno 
de blasfêmia, de sodomia, de seducçaõ e barateria, de 
falsidade, de resistência á justiça, e de malversação da 
minha Real Fazenda, nem os vagabundos destinados ás 
armas, marinha, e hospício. 

" 2 o . Que este indulto se estenda aos Réos fugitivos, 
ausentes, e rebeldes, que, no termo de seis mezes os que 
estiverem fora destes Reynos, se apresentarem a quaes
quer Justiças, para que, dando estas partes aos Tribunaes 
onde pender a sua causa, se proceda á declaração da 
graça. 

3 o - Q u e só se considerem comprehendidos no in
dulto, debaixo das excepçoens feitas na artigo I o . os delic
tos commettidos antes da «ua publicação, e de nenhum 
modo os posteriores. 

4 o Que gozem também do referido indulto os Réos 
que se acharem sentenciados a presidio ou arsenaes, 
que naõ tivessem ainda sido remittidos, ou em caminho 
para o seu destino, e que naõ tiverem sido condemnados 
pelos delictos exceptuados no citado artigo primeiro. 

õ°. Que nos delictos em que houve parte aggravada 
ainda que se haja procedido ex officio, se naõ declare con
cedido o indulto, sem que preceda o perdaõ daquella; e 
que nos que houver inteiesse ou pena pecuniária, também 
se naõ declare sem a satisfacçaõ ou perdaõ da mesma; mas 
que quando o interesse ou pena compila ao Fisco ou ao 
Denunciante, deve valer esta graça. 

E sendo minha Real vontade que este perdaõ geral 
se estenda aos meus vassallos da America e Ilhas Fiiip-
pinas, o communiquei ao meu ConselLo das índias por 
minha Real ordem de 3 de Outubro próximo passado 
para seu cumprimento; e tendo-me feito presente em 
Consulta de 10 de Dezembro ultimo os termos em que 
poderá fazer-se extensivo aquelles meus domínios, tenho 

u 2 
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resolvido, conformando-me com o seu parecer, que nelles 
se leve a devido effeito com as declaraçoens seguintes:— 
I a . Que entre os delictos exceptuados do perdaõ se com
prehenda o furto, como sempre o foi.— 2 a . Que sejam 
comprehendidos na graça os Contrabandistas por intro
ducçaõ ou extracçaõ de cousas prohibidas, com a diffe
rença de que os gêneros de illicito commercio, e estan
cados, soffram a pena de commisso, remittindo-se todos 
ou outros interesses e penas de qualquer classe que sejam 
e os de licito commercio serestituam a seus donos,satisfa
zendo os direitos Reaes — 3 a . Que se conte o termo da 
perpetraçaõ dos delictos, e o que se assignala aos fugiti-
ves e ausentes, até e desde o dia da publicação na 
Capital do Vice-Reynado, Presidência, Capitania, ou 
Commandancia Geral respectiva.—4a. E que se estenda 
aos Réos processados, ou naõ processados, presentes ou 
ausentes por delicto de insurreição commettido antes da 
publicação deste indulto nas dietas Capitães; entendendo-
se isto sem prejuizo da faculdade concedida aos Vice-Reys 
e Presidentes na ley 20, tit. 8 o . liv. 7 o . das daquelles 
Reynos, da qual usaraõ os dictos Chefes relativamente 
aos Réos de insurreição comprehendidos no indulto no caso 
e do modo que se previne na mesma ley, e na 61 a . tit. 3 o . 
liv. 3 o , a que se refere. Em conseqüência do que, por 
esta minha Real Cédula mando aos Meus Vice Reys, 
Presidentes, Relaçoens, e Governadores independentes 
de ambas as Américas e Ilhas Filippinas, que façam pu
blicar em seus respectivos districtos o referido indulto, 
ikzendo que todos os Juizes e justiças delles lhe dem pon
tual e devido cumprimento, segundo as declaraçoens que 
ficam expressadas. Feito em Madrid a 24 de Janeiro 
de 1817. 

KEY. Cem três rubricas." 
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(Segue-se um Acordam do Presidente e Magistrados 
superiores de Caracas em que se publica e manda cum
prir este indulto; nelle se declara, que, conforme a Ley 
20 acima apontada, as pessoas perdoadas, cuja residência 
naquelles paizes naõ convenha ao socego publico e á sua 
segurança, seraõ enviadas em plena liberdade e com os 
seus bens para Hespanha, qualificando-se primeiro se 
estaõ nesse caso pela repartição da Policia e com decisaõ 
do Governador; saõ chamadas as pessoas implicadas que 
estiverem ausentes; manda-se-lhes entregar os seus bens 
que houverem sido confiscados,logo que mostrem acharem-
se no território Hespanhol: e finalmente se declaram 
terminadas todas as causas pendentes ou que se tenham 
seguido sobre acontecimentos da revolução, sem que em 
tempo algum se faça caso dellas.) 
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COMMERCIO E ARTES. 

PORTUGAL. 

Exportação do vinho do Porto, chamado de Feitoria, no 
anno de 1817. 

Lugar do destino 
Para Inglaterra 

Dinamarca 
França -
Hollanda 

-

-

-

-

America do Norte 
Prússia -
Rússia 
Gibraltar 
Terra Nova 
Hamburgo 
Suécia 
Gênova -
Nova Orleans 
Portos de Ga 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

_ 

-

-

_. 

_ 

liza 

Total 

Pipas 
26.389 

34 
3 4 | 
4 5 | 

7 1 | 
33 

211 | 
58 
8 1 | 

174! 
8 
1 
3 

l i 

27.119J 
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Aos contractadores do contrato Geral do Tabaco eSabo-
arias dos Reynos da Portugal e Algarves se participou o 
seguinte: 

Illustrissimo e Excellentissimo Senhor: — Sendo pre
sente a El Rey nosso Senhor o requerimento dos novos 
contractadores do contrato Geral do Tabaco e Saboarias,em 
que pedem se lhes restituam os Privilégios, que foram 
uma das condiçoens do seu contracto,de serem isemptos do 
Recrutamento para a tropa os Estanqueiros, um filho, ou 
Creado, assim como a Prerogativa de naõ ter lugar o Pr i 
vilegio do Foro militar para se declinar do Juizo da Con
servatória do mesmo Contracto nos casos de Contrabando, 
ou descaminho d« Tabaco, ou Sabaõ: E tomando o Mesmo 
Senhor em consideração o ter sido arrematado este con
trato antes da publicação daquelle Alvará e o mais que os 
Governadores do Reyno ponderaram a este respeito; Foy 
servido determinar que se observem os Privilégios, e P r e . 
rogativas; entendo-se a disposição do Alvará, e tendo 
similhante execução, quando houver abuso, ou fraude 
desses Privilégios: O que V. Exa. fará presente na Junta 
da administração do Tabaco para sua intelligencia, c 
para que nesta conformidade se haja de executar. Deos 
guarde a V- Exa. Palácio do Governo em 8 de Janeiro 
de 1818. 

JOAÕ ANTÔNIO SALTER nE MENDONÇA. 

Senhor CONDE DE PENICHE. 

Edictal da Juncta do Commercio de Lisboa, annuncian

do a liberdade do Commercio do Cha, nos Paizes 

Baixos. 

Constando na Real Juncta do Commercio, Agricultura, 

Fabricas e Navegação destes Reynos, por officio do Con-
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sul Geral Portuguez em Hamburgo, e pela Gazeta d' 
Estado dos Paizes Baixos, publicada em 18 de Dezembro 
do anno próximo passado, que, por nova Ley do Sobe
rano dos mesmos Paizes, se acha abolida a Companhia, 
ou Sociedade que nelles era privativa para o Commer
cio do Chá da China, ficando livre este Ramo de Nego
cio a qualquer que o queira emprehender para aquelles 
Portos, assim o manda a mesma Real Juncta fazer publico 
e na Sua Secretaria se podem instruir dos artigos da 
sobredicta Ley relativos ao mesmo Commercio, e Direi
tos que lhe saõ estabelecidos. Lisboa 17 de Janeiro de 
1818. 

J O S É ACCURSIO DAS N E V E S . " 
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[ 164 3 
Preços Correntes dos principaes Productos do Brazil. 

LONDRES, 21 de Fevereiro, de 1818. 

Gêneros. Qualidade. 
Quanti

dade. Preço de Direitos. 

f Redondo . 
Batido . . 
Mascavado 

.Brazil 
Rio 
Pará . . . . 

Cebo Rio da Prata 
"Pernambuco 
C e a r á . . . . 
Babia . . . . 

AI;cHÍaõ . .-i Maranhão . 
1 Pará . . . . 
l Minas novas 
^Capitania . 

Annü Rio . . . 
lpecacuanba . Brazil. . . 
Salsa Parrilha Pará . . . 
Óleo de cupaiba 
Tapioca Brazil . . 
Oarocu 

Assucar . 

Arroz . . 
Oaffe. . . 
Cacao . . 

\l 

libra 

57s. 
17s. 
lâs. 
3Ss. 
96s. 
58s. 
60.. 

2s. 
ls. 
29. 
23. 

Tabaco 

3 

í em rolo 
" \ em folha 

iíi 

l s . 
l s . 

Op 
Op. 
Op. 
Op. 
Op. 
Op. 
Op. 
1*F 

»íí 
Op. 
Op 

l l i p ls. 
10*R ls-

J5s. 
>2s. 
47s. 
37s. 
lOOs 
57s. 
72s. 

8s. 
2». 
2s. 
2s. 

A 
Rio da Prata, pilha-c" Bi 

lc rA 

Rio Grande . . . :•< B 

lc 
Pernambuco, salgados 

_Rio Grande, de cavallo 
Chifres. . . .Rio Grande 
Páo Brazü . .Pernambuco 
Páo amarei Io Brazil. . 

3s. 
6s. 
3s. 
ls. 
Os. 
Ss. 

Op. 
9p. 
Op 
Op. 
fip. 
Op. 

Couro 
123 

Tonelada 

} 

0^ - \ Livre de direi-

Op.J 
Op. 3 s 2 p p o r ] ] í i b 

8s. 7p. por lb. 
100 em navio 

Portuguez ou 
Inglez. 

7 i P 

1401. 
71. 

Ss. 6p. J 4 |p . paT ]b. 
í s . Op. 3.64p. 
Ss. 3p. l s . 2\p. 
le. 2p. ls . l l jp . 
l s . 1 p. 4 p . 
8» 3p. direitos pagot 

pelo comprador 

}
-v Livre de dir» i-
> tos por expcr-
' taçaõ. 

9ip~ 

}* 
9íp. por couro 

•era navio Por
tuguês oo In
glez. 

91. 

ís.6|p.por2CO. 

}direitos pegoe 
pelo comprado 

Espécie. 
Ouro em barra 
Peças de 6400 reis 
Dobroens Hespanhoes 
Pezos . . dictos 
Prata em barra 

£ 5 í -, 
4 8 6 / 
4 0 0 ) . 
e 5 5 } í 
0 5 4ÍJ 

Câmbios. 
Rio de Janeiro . 67} Hamburgo 
Lisboa . . . . 59 Cadiz 
Porto ». . . 6 0 Gibraltar . 
Paris . . . . 94 20 Gênova . 
Amsterdam . . . 11 6 Malta 

Prêmios de Seguros 

Brazil Hida S5s. Vinda -S» 
Lisboa . . 25s 25» 
Porto . . «Os * » • 
Madeira . . 40s. 
Açores . . 3 Guirt»» 

40B 
r*-.„ 

f í? 

per erça. 

SI 
m 
55 
47 

*:_ J . D . . * . 
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LITERATURA E SCIENCIAS 

NOVAS PUBLICAÇOENS EM INGLATERRA. 

JfáUSCOLOGIA Britannica, &«>. preço R l is . 6d 
Muscologia Britannica, contendo os musgos da Gram 
Bretanha e Irlanda, arranjados e descriptos íystemati-
i amente, cora Si estampas, illustrativas dos charaeferes 
dos gêneros e espécies. Por Guilherme Jackson Hooker, 
F.R.S. A.S. L.S, &c. e Thomaz Taylor, M.D. M . R . T . A . 

F.L.S. &c 

Mackenzie on Taste. 8vo. preço 8s. Ensaio sobre 
alguns objectos, connexos com o Gosto. Por Sir G. 
Stewart, Baronete, F.R.S. &c. 

tíumfraifs Thoughts on Happiness. 8*°. preço 8s. 
Pensamentos sobre a Felicidade. Poema, Pelo Reve
rendo Francisco Humfray, A.M. 

Thorpe's View of the Slave Trade. 8V0. 5s. Gd. 
Vista do presente augmento to Trafico da Escravatura, 
causa deste augmento, e suggerindo um modo para effec-. 
luar a sua total annihilaçaõ; com observaçoens sobre a 
Instituição Africana, e Edinburgh Reviewj e sobre as 
fallas dos Senhores Wilberforce e Broughara, feitas na 
Casados Communs, em 9 de Julbo de 1817. E também 
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um plano submettido para civilizar a África, c iniro-
duzir trabalhadores livres nas nossas colônias das IlhaS 
Ocidentaes. Author Roberto Thorpe , Esc. L L . D . 

Walpolds Letters to Montague; 4"-°, preço 2*. 2s. 
Cartas de Horacio Walpole a George Montague, Esc. 
desde o anno de 1736, até o anno de 1770; publicadas 
agora pela primeira vez dos originaes, no poder do 
Edictor. 

Ouvaroffs Eleusinian Mysteries, 8"°. preço lOs 6d. 
Ensaio sobre os Mysterios de Eleusis. Por M. Ouvaroff; 
Couselheiro de Estado de S. M. Imptrial o Imperador 
de Rússia, Stc.&c. Traducçaõ do Francez por J.D. Pricc. 
Com observaçoens por J . Christie. 

Hennen on Military Surgery. 8"G. prcco 12s. Ob
servaçoens sobre alguns pontos importantes na practica 
da Cirurgia Militar, e no arranjamento e policia dos 
Hospitaes. lllustradas cora casos e dtssecçoens. Por 
Joaõ Hennen, Deput do Inspector dosHospitaes Militares. 

HalVs Voyage to Corea, 4 :o. preço 2<'. 2s. Notíeia 
de uma viagem á Corea, e á grande ilha de Loo.Choo, 
no mar do Japaõ; no navio de S. M. Lyra. Pelo Capi
tão Basil Hall . 

Com ura vocabulário da lingua daquella ilha, pelo 
Tenente de M r Clifford; e um Appendiz, contendo 
Chartas, e varias informaçoens bydrographkas e «cienti
ficas, lllustradas com 8 estampas illuminadas, dos de-



Literatura e Sciencias. \Q7 

senhos de Havell,de vistas, e vestuário do povo de Corea 
e particularmente dos mais interessantes habitantes de 
Loo-Choo. 

PORTUGAL. 

Os Elementos da Practica Formularia, ou Breves 
ensaios sobre a praxe do Direito Portuguez. Obra do 
Doutor J. J , da Rocha Peniz : 1 vol; em á^. preço SOU 
reis. 

A Imaginação, Poema de Mr. Delille, traduzido em 
verso Portuguez, por Jozé Maria da Costa e Silva. 
2 volumes, preço 960 reis. 

Segundo addictaraento geral âs Leys, Decretos, Resolu
çoens, &c. publicadas desde I60S, até 1817. Por Manuel 
Borges Carneiro; preço 720 reis. 

Historia dos Sette Sábios da Grécia, preço 200 reis. 

ECONOMIA P O L Í T I C A DE M R . SIMONDE. 

(Continuada de p, 74.) 

CAPITULO II. 

Do preço numérico, e do preço real das cousas. 

Temos visto que o preço de uma cousa e a quantidade 
de outra espécie de riqueza,a que ella se reputa igual, mas 
uma avaliação destes naõ teria resultado algum, nem 
utilidade, se as differentes couzas que se deseja apreciar 



168 Literatura e Sciencias. 

naõ fossem todas comparadas à mesma espécie de riqueza 
Para isto he necessário, como para reduzir as fracções, 
um denominador commum, sem o qual ninguém se pode
ria entender. Se se naõ fizesse uso da moeda de ouro e 
prata, seria necessário reconhecer algum outro valor 
commum ao qual se comparasse tudo. Quando Homero 
compara o valor das armas de Glaucus, às de Diomedes, 
diz-nos que umas valiam cem bois e as outras somente 
nove, e ainda que naõ reduza o seo valor a dinheiro, dá-
nos uma idea exacta da relação, que havia entre ella.*. 
Naõ fôra assim se elle comparasse umas a um nume
ro de bois, e outras a uma quantidade de legumes. 

Antes dos homens elegerem os metaes para servirem de 

denominador commum, he natural que tivessem outros. 
Geralmente cre-se que o Gado, de que nesta occasiaõ se 
serve o Principe dos Poetas como de estandarte commum 
da riqueza dos homens, foi com effeito o primeiro valor 
que se empregou para facilitar as trocas. Esta opinião he 
provável,fallando de povos pastores, e entre elles princi
palmente da grande familia dos Scythas, Thraces e 
Pelasgos, mas naõ da dos Árabes. 

Entre os povos nomados, que possuem vastos e ricos 
pastos, a que todos os membros da sociedade tem igual 
direito, ainda que o Gado seja o elemento da riqueza, uma 
vacca, ou uma ovelha naõ tem valor considerável, pela 
facilidade que se tem de crear um grande numero: este 
valor he inferior ao de quasi todos os objectos que se quei
ram trocar, e por isso he o mais próprio para servir de 
medida commum dos valores; e muito mais porque naõ 
ha individuo algum da naçaõ,que naô esteja sempre disposto 
a receber em troco gado, que sempre tem certeza de 
poder sustentar. Naõ se he proprietário, nem se pode vir 
a ser, senaõ possuindo-o. Entre os povos agricultores o 
gado sobe muito de preço, de sorte que ja naõ pode ser-
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vir de medida commum de objectos de valor inferior ao 
seo: de mais a mais naõ pode ser recebido em troco senaõ 
pelos proprietários de terras, e proporcionalmente seguudo 
a extençaõ dos seos prados. Portanto já naõ he uma 
riqueza que convenha a toda a gente he um um objecto 
de consumo, que se pode trocar mas que ja naõ pode ser
vir para facilitar as trocas. Os Árabes naõ podiam achar 
no Gado a mesma vantagem que os Tartaros, se quizessem 
fazer delle uma moeda commum. Os seos áridos deser
tos apenas podem nutrir algum, a esterilidade destes he 
um obstáculo continuo à sua multiplicação, assim elle he 
mui caro na Arábia. Todos os moveis de um Beduino 
junetos naõ valem tanto como o seo cavallo. Ora he 
necessário que a unidade da medida commum seja de me
nor valor, que a unidade de quasi todas as mercadorias, 
que se lhe quizerem comparar. 

Muitas das invenções, que tem assignalado a origem das 
sociedades humanas saõ filhas d' uma força de concepção, 
na verdade,mui admirável nas primeiras idades do mundo, 
e quando os objectos de comparação deviam faltar aos 
homens que entaõ pensavam, tal he entre outras a inven
ção do numerário. Como pôde um homem formar o pro
jecto de persuadir os seos similhantes, a que recebessem 
em troco das cousas, que mais prezavam, um metal que 
lhes naõ era de utilidade alguma, e a que uaõ annexaram 
valor se naõ tivessem a certeza de o poder trocar outra 
vez! Como se pôde conseguir que todos os homens 
adoptassem esta idea, que lhes uaõ devia inspirar mais 
confiança do que a proposição de um novo papel moeda 
inspiraria em nossos dias! porque o preço relativo, de
vendo sempre, na origem das Sociedades, ter sido calculado 
segundo a utilidade das cousas, o do ouro e da prata devia 
ser mil vezes inf rior ao seo preço intrínseco, de sorte que 
os proprietários, ao largar as cousas verdadeiramente úteis, 
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deviam tremer de que o ouro, que se lhes dava rm troro 
viesse a perder de repente o valor ideal que lhe queriam 
attribuir, e naõ achassem mais compradores. Que grande 
engenho naõ deve ter sido o daquelle que conseguio 
assocegar os ânimos c convencer o gênero humano, de 
que os metaes preciosos tinham vantagens taõ grandes 
sobre toda outra espécie de riquezas, como estandarte 
commum dos valores, que nunca se abandonariam para 
se adoptar outro. 

A inutilidade dos metaes preciosos he talvez uma das 
suas maiores vantagens, para delles se fazer uma medida 
commum dos preços; porque ao mesmo tempo que todos 
os homens estaõ igualmente dispostos a recebêllos em 
troco, cada um delles naõ os recebe para fazer uso algum 
mais que para os trocar de novo: naõ lhe attribue mais 
valor nem presumo do que aquelle que todos os homens 
lhes attribuem, e Como cada qual pela sua banda faz muito 
por lhe naõ dar mais que o seo justo valor, consegue-se 
com o commercio que este valor seja uniforme em um 
logar c um tempo dados. 

O dinheiro he portanto uma justa medida do valor das 
cousas no mesmo paiz: mas esta medida pode induzir a erro 
se se comparar um tempo com outro, ou um paiz com 
outro. 

Vimos no Livro I o Cap. V, que o valor do numerário 
uaõ depende de forma alguma do seo pezo ou de seo vo
lume, mas sim da relação que existir entre a totalidade 
dos metaes preciosos e a totalidade das riquezas do mundo 
commerciante,que uaõ mudando o valor total do numerário, 
o valor de cada uma das suas partes augmenta ou diminua 
em razaõ inverti do seo numero, que para que o valor 
destas partes se conserve o mesmo, e exprima com exacti
daõ o das mercadoria*, que lhe forem comparadas, he pre
ciso que a somma dos metaes pruduzida cada anno pelas 
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minas seja igual à somma que annualmente se consume, 
e que finalmente este equilíbrio se tinha destruído, durante 
os séculos que precederam à descoberta da America, e 
durante o século seguinte : No primeiro periodo as minas 
já naõ devam para o consumo dos metaes, todas as que 
entaõ havia no mundo conhecido eram mesquinhas e mal 
trabalhadas, de sorte que que o preço do ouro eda prata 
ia sempre subindo em comparação dos fructos do trabalho 
No segundo periodo, pelo contrario, as minas da America 
metteram na circulação mais ouro e prata do que o con
sumo lhe podia roubar, de sorte que o valor dos metaes 
preciosos baixou de repente em todo o mundo Adam 
Smith demonstrou (Liv. I. Cap. XI p. 3) que o equi
líbrio eutre a producçaõ e o consumo se tinha restabe
lecida nos Séculos X V I I e XVII I . Alguns Economistas 
pensam que abateo outTa vez no fim do secnlo passado, 
porem naõ lemos dados bastantes para decidir esta ques
tão. 

Como está reconhecido que o ouro e a prata tinham 
em 1750 o mesmo valor que em 1650, as mesmas mer
cadorias, que, comparadas com estes metaes, se trocavam 
em 1750 por um pezo maior ou menor, tinham realmente 
augmentado ou diminuído de valor, ou porque o primeiro 
effeito fosse produzido pela multiplicação dos impostos, 
ou o segando pelo aperfeiçoamento das artes. Ainda que 
o valor do ouro e da prata esteja em nossos dias reduzido 
pelo menos a ura quarto do qne tinha ha quatro seculoí, 
^odem muito bem as mercadorias, qne hoje se trocam 
por um pezo de metal quatro vezes maior do que entaõ 
se trocavam, naõ ter mudado toda via de preço.— 
Portanto, comparando tempos remotos, naõ pode o 
uro e a prata servir de medida commum e exacta de 
valores differentes. 

As diflicaldadesj que andam annexas a esta comparação 
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augmentam ainda pela fraude, que quasi todos os Gover
nos modernos ou antigos tem practicado, para se dispen
sarem de pagar suas dividas, que he furiar ao pezo da 
moeda, e à finura do metal e conservur-lhe o mesmo 
nome. Em toda a Europa a moeda corrente era origina-
riamente do pezo de uma libra de prata, depois foram-lhe 
furtando ao pezo e chamando-lhe sempre libras. Em 
Inglaterra he onde a moeda tem soffrido menos neste 
respeito, porque a Libra actual ainda pcza um terço da 
libra antiga, mas no Ducado de Parma, que be onde tem 
soffrido mais, naõ peza senaõ a trezentessima parte do que 
pezava originariamenlo. Portanto, quando se quizer com
parar o preço em numerário de duas épocas differentes, 
he preciso primeiramente a ratificação o erro, que causa a 
confusão dos nomes, determinando o pezo das moedas em 
um tempo dado, e depois ratifiear o segundo erro, que 
occasionava a mudança no valor dos metaes, determinando 
o que lhe dava a esta época a proporção entre a massa 
dos metaes e a massa da riqueza movei. 

Seria muito para desejar-se, que houvesse uma medida 
commum, sempre invariável, que servisse, se naõ para 
facilitar as trocas, ao menos para rectificar o valor do 
numerário, que serve para se ellas fazerem. 

Seria nessesario para isto que se reconhecesse uma cousa 
sobre a terra, cujo valor real fosse invariavelmente o 
mesmo; de sorte que, comparando-a depois com o preço 
do dinheiro, se podesse decidir immediatamente, que o 
dinheiro seria barato quando se desse muito por essa 
cousa, e caro quando se desse pouco, porem, da mesma 
forma que o valor do dinheiro, considerado em si mesmo, 
pode variar, também o valor de tudo o que elle compra 
pode variar, e por outras causas, de sorte que naô se 
pode decidir se nao mui imperfeitamente, quando com 
o tempo variam as condições de uma venda, se he a cousa 
comprada, ou a que se dà por ella, qne tem alterado 
o seo preço. 
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MISCELLANEA. 

BRAZIL . 

Chegada de S. A. R. a Sereníssima Senhora Princeza 
Real do Reyno Unido de Portugal Brazil, e Al
garves ao Rio-de-Janeiro, seu desembarque, e 
recebimento publico. 

(Extrahido das Gazetas do Rio-de-Janeiro, de 
8 e 12 de Novembro.) 

Quarta feira 5 do Corrente (Novembro 1817,) pela 
manhaã, recebendo-se a mui grata noticia de se avistarem 
as náos e fragata, que acompanhavam a esquadra, que con
duzia S. A. R. a Sereníssima Senhora Princeza Real do 
Reyno Unido de Portugal Brazil e Algarves, encheram-
se logo de alvoroço os ânimos de todos os Portuguezes, e 
os montes sobranceiros a esta cidade começaram desde logo 
a cubrir-se de immenso povo, que, com os olhos pregados 
no horizonte aguardava impaciente a chegada da afortu
nada náo, que trazia o cumplemento dos mais ardentes 
desejos». Mandou logo S. M. ao Ex™. Conde de Viawia, 
Gentilhomem de sua Câmara, que sahisse á barra, e cum
primentasse em seu Real nome a S. A. R. Pelas 5 horas 
da tarde, uma salva de 21 tiros de todas as fortalezas e 
navios de guerra saudou o Real pavilhão, que se distinguia 
no tope grande da náo D. Joaõ VI. 5 concorrendo mesmo 
este nome respeitado para augmentar o applauso. As 
embarcaçoens todas, que coalhavam o porto, estavam luzi-
damente adornadas de bandeiras, que, na sua variada côr 
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e bem ajustada symetria, faziam a mais agradável repre
sentação. Divizaram-se depois as outras embarcaçoens 
bizarramente empavezadas, como uíanas de tam dictosa 
companhia. A fragata Austriaca, Imperador-de-Austria, 
que fizera os maiores esforços para encontrar a Augusta 
íilha de seu Soberano, tomou parte nas demonstraçoens do 
publico regosijo. 

Ao por do sol deram fundo as nãos, e de novo salvaram 
as fortalezas e embarcaçoens de guerra. 

Chegou entaõ El Rey N. S. ao lugar destinado para o 
desembarque no Arsenal Real da Marinha, e recebendo a 
Raynha N. S. e suas Augustas filhas, se transportou a 
bordo da mencionada náo. A fortaleza da Ilha-das-
Cobras, logo que avistou o estandarte Real, deo uma 
salva, o que imitaram as embarcaçoens de guerra. 

Chegado S. M. a bordo, desceo a Sereníssima Senhora 
Princeza Real, pelo braço do Ex m o . Marquez de Castello 
Melhor, e entrando na Real Galeola cumprimentou a 
S. S. M. M. e A. A. e depois de alguma demora subio 
á náo, o que fez igualmente a Raynha N. S. e os Sere
níssimos Senhores Principe Real e Infante, Princeza D. 
Maria e Infantas, e depois de algum tempo se recolheram 
â Galeola, em que estava El Rey N. S. e todos se reti
raram saudosos, e desejando que se abreviasse o inter-
vállo, que os separava de tam amável Princeza. Ao des-
alracar a Real Galeota salvou outra vez a esquadra. 

H e impossível descrever o alvoroço, com que o povo 
corria pelas ruas como transportado, e o immcnso concurso 
que juncava o Arsenal Real de Marinha. Alem do 
augmento e perfeiçaõ,que successivamente tem tido aquelle 
importante edificio, se construio em poucos dias uma ponte 
que ampliasse a sua capacidade, e offerecésse o mais com
modo e seguro desembarque. Da parte do mar, bordava-a 
um parapcito coberto de ricos panos de raz, e sobre-
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postos muitos lampioens, o que se notava igualmente da 
parte da terra, acerescendo grande numero de palmeiras 
que afermozeávam aquella face. Distinguia-se sobre 
tudo um pavilhão composto de columnas, e em cujo tecto 
estavam pintadas as armas do Reyno Unido, ornadas com 
as bandeiras Portugueza e Austríaca. Estava o pavi
mento forrado de finos tapetes. Ao lado deste pavilhão 
sobresaiam duas elegantes pyramides. A côr encarnada 
da areia,que cobria o soalho, a illuminaçaõ demais de 1.500 
luzes, e todos os outros meios, que se empregaram para 
embelecer aquella obra excellente, desafiavam a curiosi
dade e a surpreza. Nessa noite esteve illuminada toda 
a cidade, fortalezas, e embarcaçoens, com muita profusão 
e delicadeza. 

Rompeo o feliz dia Quinta feira, o ct:o pareceo cooperar 
para o seu festejo,mostrando-se sereno e rizonho. Apres-
sáram-se logo os moradores das ruas, por onde se annun-
ciára a passagem de S. S. M. M. e A. A. Reaes, a 
a ornar as frentes de suas casas com cortinas e colchas de 
differentes córcs, e com diversos matizes, o que fazia a 
vista mais agradável. Juncaram-se as ruas de folhas 
aromaticas, e do Arsenal até a Real Capella se notavam 
três soberbos arcos de variado gosto ornados com vários 
emblemas e alluzoens ao felicíssimo objecto ; e com as 
letras iniciaes dos nomes dos Augustissimos Espozos. No 
mar encontravam os olhos a perspectiva mais encantadora 
e os navios embandeirados com elegância e gosto. 

As onze horas saio do Real Paço o seguinte estado da 
Raynha N. S. Iam a diante os batedores, seguiam-se os 
moços da estribeira, e o moço da Câmara, que servia de 
estribeiro menor. Era o primeiro coche o que conduzia 
osExm°s. Viadores. S. M. ia em um elegante coche acom
panhada das Sereníssimas Senhoras Princeza D. Maria 
Thereza, e Infanta D. Izabel Maria. No seguinte iam 
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as Sereníssimas Senhoras Princeza D. Maria Francisca 
Benedicta, e Infantas. No quarto iam as Exmas. Camare
iras Mores. No 5 o . e 6 o . as Damas e Açafatas. 

Pouco depois do meio dia aproximou-se El Rey. N . S. 
acompanhado dos Grandes e Titulos da sua Corte, e 
officiaes da sua Real Casa, ao Arsenal Real de Marinha; 
e, recebendo a bordo da sua Galeota a Raynha e suas 
Augustas filhas, se dirigio á bordo da náo D. Joaõ Y I ; 
salvando, ao sair S. M. do Arsenal, as fortalezas e a 
esquadra. Ao desembarcar a Sereníssima Senhora 
Princeza Real da mencionada náo, arreiou esta o Real 
pavilhão, e içou no tope grande a bandeira Austriaca, e 
rios outros a Portugueza, assim como o tinha feito ao 
nascer do sol a náo S. Sebastião. 

Eram quasi duas horas,quando S.S.M.M, eS.S.A.R.R-
se afastaram da náo , e ao chegar ao Arsenal salvaram de 
novo as fortalezas e embarcaçoens de guerra. 

O Ex m o Conde de Vianna, que servia de Mordomo 
Mor, teve a honra de dar a maõ a S. M, ao embarcar e 
desembarcar. 

Começou-se logo a pôr em ordem o acompanhamento 
da maneira seguinte:— 

Ia adiante de tudo uma partida de cavalharia, servindo 
de batedores. 

Seguiam-se quatro moços da estribeira acavallo, e os 
azeméis com os degráos. 

Depois destes ia a musica dasReaes cavalherices acavallo. 
Immediatamcute procediam oito porteiros da cana, a 

cavallo, e dous adiante com canas, e os outros com massas, 
todos descubertos. 

A traz delles os reys d' armas, arautos e passavantes, 
vestidos com as suas cotas d' armas, e também acavallo, e 
igualmente descubertos. 

Seguia-se o Corregedor do crime da Corte e Casa, 
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acavallo. Tanto este como todas as mais pessoas, que iam 
acavailo, á excepçaõ dos moços da estribeira, azeméis, e os 
da musica, levavam dous creados a pé, e um delles com 
teliz. 

Apoz do Corregedor do Crime, ia um uumero conside
rável de carruagens, conduzindo pessoas, que tem o titulo 
do Conselho: e logo a Corte em ricas e elegantes 
carruagens. 

Seguiam-se immediatamente três coches Reaes, dos 
quaes o primeiro levava os Guarda-roupas ; e os outros os 
Estribeiras Mores,, Mordomos Mores, Camaristas e Via-
dores, que estavam de serviço, sendo cada um destes coches 
acompanhado de quatro creados a pé ; e o em que ia o 
Exm°. Estribeiro Mor, que occupava o ultimo lugar, tinha 
mais dous moços da estribeira a pé,ao lado das portinholas. 

Viam-se entaõ o Tenente da Guarda Real e o Estribeiro 
Menor, ambos acavallo, e cada um acompanhado por dous 
creados a pé. 

Começaram logo os coches, que conduziam as Reaes 
Pessoas. O primeiro, que excedia a todos em riqueza, e 
puchado por oito formosíssimos cavallos, com arreios de 
veludo e ouro, conduzia a S. S. M. M. El Rey e a Ra
ynha, e S S. A A. R R. o Sereníssimo Senhor Principe 
Real e sua Augustissima Espoza. 

De cada lado do coche havia uma ala de moços da 
câmara a pé e descobertos; ao lado e pela parte de fbra 
destes iam os archeiros, e por fora destes quatro moços da 
estribeira a pé. 

Depois deste coche seguia-se o capitão da Guarda Real, 
acavallo, e acompanhado de criados a pé. 

Ao pé deste coche e de todos os que conduziam as Pes
soas Reaes iam os ferradores acavallo com pastas, e 
igualmente um creado a pé ao lado de cada besta do tiro. 
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Outro .soberbo coche, puchado a seis (como todos os 
outros) conduzia o Serenissimo Senhor Infante D.Miguel, 
e as Sereníssimas Senhoras Princeza D. Maria Thereza, 
e Infanta D. Izabel Maria. 

Seguia-se a este outro coche, em que iam as Sereníssi
mas Senhoras Princeza D. Maria Francisca Benedicta,e 
as Infantas D. Maria d' AssumpçaÕ, e D. Anna de Jezus 
Maria. 

Entaõ ia o regimento de cavallaria do exercito. 
Depois via-se o coche de estado, com oito creados a pé. 
Scguiam-se os coches, que conduziam as Senhoras 

Camareiras Mores, Donas de Honor e as Damas ; indo ao 
lado do coche das Damas, um Moço de Câmara acavallo e 
coberto, servindo de Guarda Damas acompanhado, de um 
creado a pé comteliz encarnado. 

Rematavam o acompanhamento os coches, que condu
ziam as Açafatas, tendo ao lado um porteiro da cana 
acavallo e coberto, com um creado a pé com teliz de couro. 

Tanto 110 numero das Damas como das Açafatas, se 
comprehendiam também as que tiveram a honra de acom
panhar a Sereníssima Senhora Princeza Real. 

As duas horas e meia chegaram á Real Capélla S S. M 
M. e A A. R R . com todo o mencionado acompanhamento. 
Ali fôram recebidos pelo Exmo- Bispo Capelão Mor, com 
todo o seu Cabido paramentado, e pelo Senado da Câmara. 
Feita a oraçaõ procederam para a capella mor. O Ex m o 

Bispo, capelão Mor, lançou as bençeõs nupciaés, a que se 
seguio um Te Dfmm, acompanhado de excellente musica, 
composta pelo insigne Marcos Portugal, e executada pelos 
músicos da Real Câmara e Capella, o que tudo terminou 
pelas quatro horas e meia, salvando entaõ as fortalezas, e 
a esquadra. 

Achava-se no maguiíico templo a Corte, os Grandes do 
Reyno, os Officiaes Mores da Casa Real, a Nobreza, os 
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Bispos residentes na Corte, e grande numero de pessoas 
das classes mais distinctas, alem do inumerável concurso 
do povo. 

Recolheram-se S S. M M . e A A. R R . ao Real Paço, 
e depois de um breve repouso se dignaram de apparecer 
na janélla do Paço mais próxima ao mar. Entaõ as tropas 
de infanteria, que guarnecêrani as ruas, a cavallaria, que 
havia acompanhado, e a artilheria, que estava postada no 
largo do Paço, se formaram em grande parada, comman-
dadas pelo Exm<>. Tenente General Governador das 
Armas da Corte. A primeira descarga e salva do parque 
responderam as embarcaçoens e a fortaleza da Ilha-das-
Cobras; e assim a tropa como as pessoas, que estavam no 
largo do Paço, deram repetidos vivas a S S. M M. e a 
toda a Real familia, com as mais sinceras demonstraçoens 
de júbilo. 

O prazer e alegria viam-se retractados no semblante de 
S. M. ; e nos de toda a Real familia; e ás demonstraçoens 
do publico alvoroço conrespondia o benigno gaza lhado do 
Soberano, que ao mesmo tempo também recebia da boca 
de todos o justo agradecimento, no brado siraultanee de 
"Viva El Rey Nosso Senhor.". 

Desfilaram entaõ as tropas, e se recolheram a seus 
quartéis. 

Ao pôr do sol deram as fortelezas e a esquadra a ultima 
salva deste di . 

As nove horas e meia da noite sairarn do Real Paço S S. 
MM. e A A. R R . em grande estado, como pela ma
nhaã, e chegando aoArsenal Real daMarinha embarcaram 
pela dez horas. As onze estavam em S. Christovaõ, 
aonde se achava aparelhado nm arco elegante, e postada 
uma partida de infanteria. Dali se conduziram ao Real 
Paço da Quinta da Boa vista, 

z 2 
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Nesta noite se repelio a illuminaçaõ, sendo maior o con
curso do povo, e havendo o tempo dado lugar a mais 
desvelado alinho. Os repiques dos sinos excitavam a 
alegria, e a noite rivalizava com o mais festivo dia. 

Neste mesmo dia 6, El Rey N. S. foi servido, por uma 
contemplação particular para com S. M. I. e R. e em 
attençaõ ao especial motivo da sua embaixada, mandar 
cumprimentar a bordo da náo S. Sebastião o Ex m o , Conde 
d' Eltz, Embaixador Extraordinário de S. M. I. e R. 
Apostólica, o Imperador d' Áustria, Rey de Hongria e 
Bohemia. O Commendador Camillo Martins Lage, 
Oflicial maior da Secretaria d' Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, foi honrado com esta commissaõ, 
que executou ás 11 horas da manhaã; sendo também o 
portador de uma carta do Exmo- Joaõ Paulo Bezerra, para 
o dicto Embaixador. 

No dia 7 pelas 11 horas da manhaã, desembarcou S. 
Exa- e mais pessoas da sua comitiva, e foi conduzido em 
um coche de estado da Casa Real, pelo seu Conductor o 
Exm o- Conde de Avintes, para a casa, que S. M. lhe man
dou preparar. O seu desembarque fez-se com toda a 
pompa, e etiqueta usadas em taes occasioens. 

Nesta noite houve por bem Ei Rey N. S. receber no 
paço da Real Quinta da Boa-vista o Corpo Diplomático ; e 
em presença assim deste respeitável corpo como dos 
Grandes do Reyno, OlBciaes Mores da Casa, Camareiras 
Mores, Damas, &c. começou uma magnífica serenata na 
Casa da Audiência. Deo principio a esta pomposa solem-
nidade uma symphonia composta por Ignacio de Freitas. 
Dignou-se entaõ o Sereníssimo Senhor Principe Real de 
cantar uma ária, com as formalidades seguida em simi-
hantes circumstancias; repetindo este mesmo obséquio as 
Sereníssimas Senhoras Princeza D. Maria Thereza, e 
Infanta D. Izabel Maria. Depois destas Reaes demons-
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raçoens de júbilo, seguio-se a execução do drama 
intitulado "Augurio di Felicita" arranjado pelo celebre 
Marcos Portugal, compositor da excellente musica, 
desempenhada perfeitamente pelos músicos da Real Câ
mara ; terminando este mesmo drama com um elogio 
também em Italiano, recitado por um dos mais insignes 
músicos da Real Câmara. 

A illuminaçaõ foi geral e tam brilhante ou ainda mais 
do que a da noite antecedente. 

No dia 8, pela uma hora da tarde, teve o Exmo. Conde 
d'EItz a sua primeira audiência de formalidade, e fez a sua 
entrada publica na Corte, que se achava na Real Quinta 
da Boa-visla. Esta cerimonia executou-se com toda a 
pompa e formilidades próprias da occasiaõ, e do objecto 
que a occasionava. Acabada a audiência e apresen
tação, dignáram-se SS . M M . e A A- R R , de receber 
os cumprimentos da Corte, e do innumeravel concurso de 
pessoas das classes mais distinctas, que á porfia procuravam 
demonstrar o seu justo prazer. 

A noite observou-se um espectaculo, que por sua novi
dade e grandeza altrahio a geral attençaõ. O coronel 
Fernando Jozé de Almeida, proprietário do Real theatro 
de S Joaõ, offereceo ao publico uma Opera gratuita. E s 
tava o theatro illuminado com profusão e gosto, fazendo 
uma vista agradável e soberba a combinação de muitas 
luzes e vidros. S M. e toda a sua Augusta familia se 
dignaram honrar aquelle espectaculo. Para este rim se 
transportaram em grande estado ao sobredicto theatro ; e 
ao chegai em á Real tribuna, que estava ricamente illumi-
nada, romperam os espectadores em freqüentes vivas a S. 
M. á Sererdssima Senhora Princeza Real, a toda a Keal 
familia, e á Casa de Bragança. Começou entaõ a repre
sentação da Opera seria, ainda naõ vista na ( ôrte, intitu
lada « Merope," musica da composição do iusigne Marcos 
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Portugal. O scenario e vestuário eram naõ só majestosos 
mas inteiramente novos. No intervallodo I o ao 2 o acto 
executou-se um baile sério, intitulado " Axur, ou o roubo 
à' Aspacia," com scenario e vestuário igualmente ricos e 
novos. 

Em quanto no theatro se disfructava uma scena tam 
agradável, povoavam as ruas desta Corte immonsas pes
soas, para gozarem da formosa illuminaçaõ, que imitava 
o dia. Entre os objectos, que desafiavam a attençaõ, eram 
os arcos, que ja mencionamos, desde o Arsenal até á Real 
Capella. 

No primeiro, erigido pelo Commercio, na esquina da 
rua dos Pescadores, com frente para o Arsenal Real da 
Marinha, venceo o Architeeto dificuldades, que offerecia 
a escacez do terreno, conquistando algum espaço para o 
lado da peqtiena praça, que o precede, pela reunião de 
dous pedestaes, que sustentavam de um lado a figura do 
Rio-de-Janeiro, e do outro a do Danúbio ; aquella apresen
tando as Armas do Reyno Unido Portuguez, e esta as 
Águias do Império. 

Este monumento continha três aberturas na sua 
largura : — o grande arco, no meio, com 20 palmos de 
largo, éra sustentado por 8 columnas da ordem Dorica 
Romana, de 26 palmos d'Alto, deixando pára cada lado, 
por entre as columnas, passagem-livre de 8 palmos de 
largo, pelas quaes se servia o publico, e se formaram as 
alas da tropa, que bordava as ruas no feliz dia 6 do cor
rente. A Altura geral do monumento erá de 50 palmos; 
a largura do lado da praça de 60, e da parte da rua direita 
de 40 ; que he todo o espaço da rua. Entre as colum
nas, que sustentavam o grande arco do meio estavam dous 
pedestaes, sobre os quaes foram postos dous meninos, 
ricamente vestidos, com os emblemas d'Amor ede Hyme-
neo, que apresentaram a SS . MM. e A A. R R . uma 
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grande coroa de mimosas flores, que descia do tecto do 
arco ao momento da passagem do coche, que os conduzia, 
esparzindo ao mesmo tempo quantidade de flores. 

Os baixos relevos, que ornavam o arco da praça, repres 
entavam os emblemas do antigo e novo mundo, reunindo 
o caduceo do commercio, e fazendo sacrifícios. Do lado 
da rua direita haviam duas figuras da fama, uma com o 
facho do hymeneo, que vinha de oílerecer presentes, e cm-
bocava a trombeta; e a outra depositava sobre o altar do 
Hymeneo as cyfras reunidas de SS. A A. RR. o Principe 
e a Princeza. 

Por baixo da grande cornija, que coroava o arco, se no
tava a inscripçaõ," A' feliz Uniaõ, o Commercio"'"; e sobre 
os três degrào , que elle sustentava, um grupo de duas 
figuras sentadas e aladas,com os atributos da paz. reunindo 
em uma coroa as cyfras dos Augustos Esposos. Todos os 
baixos relevos, de uma excellente e magnífica composição 
eram executados em ouro, sobre o fundo de mármore 
branco. 

A passagem de SS. MM. foi este monumento rica
mente ornado de festoens de finas e delicadas flores de 
França, e das cyfras de SS. AA. RR. feitas de rosas, 
com o gosto mais exquisito, apresentadas em medallioens 
revestidos de seda, cor de ouro, alem de outros de seda 
azul, com grandes letras de ouro, iniciaes dos Augustos 
nomes de SS. AA. R R . 

Em todas as três noites se conservou o arco com todos 
os seus ornatos, illuminado com cera, e grande profusão de 
mangas de vidro e globos, que lhe davam todo o realce.— 
Deve-se este elegante monumento á habilidade de Mr. 
Grandjean de Montigny, architeeto, e de Mr. Debret, 
pintor de historia, artistas pensionados de S. M. F . , e 
aos cuidados e disvellos dos negociantes Joaquim Jozê 
Pereira de Faro, e Francisco Pereira de Mesquita, encar
regados por parte do Commercio da sua erecçaõ. 
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O segundo arco, também mui elegante, estava próximo 
á rua do Sabaõ, e tinha 53 palmos de largo, 28 de vivo, e 
22 n:>.s dous Pedestaes, qu serviam de baze a 8 columnas 
que os sustentavam. A sua altura, até a baranda, éra 
de 60 palmos, e até a cabeço das figuras, de 86. Sobre 
a baranda se firmavam três pedestaes, aonde stávam 
colocadas, no do meio a figura do Hymeneo e de um lado 
a gloria, e do outro a fama, mostrando dous retábulos com 
as letras, P . L. J . VI. debaixo de uma coroa. Sobre 
os pedestaes da baze das columnas, e entre ellas, estavam 
colocadas as quatro partes do mundo,' e na face dentro do 
arco, entre as mesmas columnas, se achavam dous pedes
taes, um de cada lado, com dous grandes vasos, que lan
çavam perfumes na occasiaõ da passagem de SS. MM. 
e A A. R R . A baranda do arco éra guarnecida de balaus-
Ires, e 8 pedestaes, que os dividiam com grandes vasos de 
flores. Os pedestaes eram guarnecidos de dísticos, que 
nuõ transcrevemos por falta de espaço, Em todas as 
quatro noites esteve illuminado com grande abundância de 
luzes e agradável symetria. 

O terceiro naõ éra propriamente um arco. Seu author 
diz que parece ser um triumpho Romano feito à pressa. — 
Oito estandartes fincados em terra eram prezos por gri-
naldas e flores: a nobre folhagem das palmas se espalhava 
por toda a parte, e coroava toda a obra Em vez do 
General Romano festejava-se uma filha dos Césares, e a 
Agiua de duas cabeças, que tem feito as vezes de Agiua 
Romana. Os medalhoens naõ eram para trazer á memó
ria victorias sanguinolentas, mas sim as graças e os talen
tos de uma Princeza adorável. 

Os dísticos eram, Bondade—Amabilidade—Doçura— 
Sensibilidade — Beneficiencia — Constância — Espirito — 
Talento — Sciencia — Encantos — Graça — Modéstia — 
Emhaixo— Felicidade Publica. 
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Bahia, 9 de Septembro. 

Sabbado 6 do corrente, houve na Praça do Com
mercio desta Cidade o mais luzido e sumptuoso festim, que 
se pode conceber, assim pela briosa generosidade, que o 
realisou, como pelo motivo a que foi dirigido. 

Os Negociantes da Bahia, querendo dar um restemunho 
solemne do seu reconhecimento ao Illustrissimo Senhor 
Governador Conde dos Arcos, mandaram tirar o seu 
retrato inteiro para o colocarem na grande Sala da Praça 
do Commercio, em Memória do Fundador daquella inte
ressantíssima Casa, e da decidida Protecçaõ, que Sua 
Excellencia, nos saudosos dias do seu Governo, mostrou 
sempre sobre todos os assumptos relativos aos Commer
ciantes. 

Para que esta taõ memorável Acçaõ fosse abrilhantada 
com todos os apparatos de grandeza, de ternura, e de res
peito, os Administradores da Praça fizeram cartas cir-
culares por toda esta Comarca, convidando todas as Pes
soas de distineçaõ a concorrer em tam plausível Solemni-
dade. Pelas 5 horas da tarde principiou a entrar na Praça 
o mais brilhante concurso, mui ricamente adornado, a que 
se seguio S. Exa. com todo o seu Estado Maior; acompa-
nhando-o na sua retaguarda o Esquadrão dos Voluntários 
Reaes, bem uniforme e ricamente ornados; e ao som de 
uma admirável Orquesta, e de alguns Hymnos alusivos 
ao assumpto, apparecêo o Retraio de Sua Excellencia 
entre jocundissimos, vivas, e ao estrondo de innumeraveis 
foguetes, e salvas dos navios surtos neste porto, depois que 
o mesmo Illustrissimo e Excellentissimo Senhor havia 
agradecido com termos mui lacônicos, e elegantes a faüa, 
que lhe dirigiram os Negociantes pelo Administrador Ma
noel José de Mello. A esta primeira abertura de tanto 
júbilo, e alvoroço, seguio-se a recitaçaõde varias peças de 
Poesia, pronunciadas em alta voz, e intermediadas por 

VOL. XX. No. 117. A A 



] 56 Miscellanea. 

harmoniosos Concertos de grande Instrumental. Os 
Poetas haviaõ sido convidados positivamente pelos Ad
ministradores da Praça; e escolhidos d'entre as Pessoas 
mais distinctas em gosto de Literatura. 

Concorreram alli muitas das mais distinctasSenhoras da 
cidude, e houve um variado, e bem ordenado baile, que 
cnlreteve os Espectadores, que se desfaziam em applausos 
no meio de tantos motivos de prazer, e geral alegria. 

Seguio-se depois da meia noite, a mais esplendida Cêa, 
que se tem visto na Bahia, a qual constava de 320 talheres 
em uma Sala, que se levantou de propósito para este fim, 
adjacente á mesma Casa da Praça, e de toda a sua exten
são. Ahi se passaram as mais alegres horas da vida até 
ao rompimento da aurora. A Musica acompanhou sem
pre a Cêa entoando alegres hymnos, em que se fazia alu
são aos Bahianos na sua Fidelidade e zelo, por occasiaõ 
da revolta de Pernambuco. 

Jle inexplicável o prazer, e transporte que mostrava 
toda aquella Assemblea, nas Saúdes a EI Rey Nosso Se
nhor, e á Real Familia. 

O Illustrissimo e Excellentissimo Senhor Conde Gover
nador, mostrava a mais viva complacência, e reconheci
mento, em todas as suas fallas, e maneiras ; e podemo 
asseverar, que na Bahia nao houve ainda um espectacu-
lo taõ rico, e taõ brilhante. Descrever todas as circum
stancias deste magnífico feslira, e pintar ao vivo a magni
ficência daquelle Cêa, a grandeza e ornato da Casa e da 
meza, he tarefa que naõ podemos desempenhar; porque no 
meio de tantos encantos o espirito se extasia, e se perde, 
ficando inhabililado para calcular, e descrever." 
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H E S P A N H A . 

Artigo official da Gazeta do Madrid, sobre o Ducado de 
Luca. 

Depois que o Embaixador d'EI Rey uosso Senhor em 
Turin realizou, como ja se fez publico, a tomada de posse 
do Ducado de Lucca em nome de S.M. a Senhora Infanta 
D. Maria Luiza, ficou por alguns dias sendo testemunha 
do ardente desejo, que tinha aquelle povo, de gozar da 
presença da sua nova Soberana; e naõ perdendo o Em
baixador occasiaõ de satisfazer taõ antecipadas e vivas 
provas de lealdade, e aífectoda parte daquelles habitan
tes, teve o prazer de lhes annunciar taõ feliz epocha na 
seguinte Proclamaçaõ: 

Nós D. Eusebio de Bardaxi e Azara, CavalleiroGram-
Cruz da Ordem Hespanhola de Carlos III. , Cavalleiro da 
de S. Joaõ de Jerusalém, Conselheiro de Estado de S. M* 
Catholica, seu Embaixador juncto da Corte de Turin, e 
Ministro Plenipotenciario de S. M. a Infanta D. Maria 
Luiza, Duqueza de Lucca. 

Luquezes: No ditoso dia em que vos annunciei, que o 
Ceo vos havia destinado por Soberana a S. M. a Infanta 
Maria Luiza, vos fiz ver como mui próximo o momento 
em que viria occupar o seu novo Principado. Qual será 
hoje a minha satisfacçaõ ao dizer-vos,que o dia taõ desejado, 
o dia em que principiareis a experimentar os effeitos de 
seu magnânimo coração, será o dia 7 do corrente, segundo 
o que S. M. se ha dignado commuuicar-me, e como já 
vo-lo annunciou o Governo Privisorio! 

Povos do Ducado de Lucca; naõ poderei dar-vos melhor 
a conhecer as benéficas intenções de S. M. que fazcndo-
vos saber as suas próprias palavras. S. M. me diz : Estou 
informada dos festejos que o bom povo de Lucca quizera 
preparar para a minha chegada, porrem Eu desejo ser 
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188 Miscellanea. 

recebida sem pompa. Ser-me-hia summamente sensivel 
causar despezas aos meus amados subditos; e pois que 
elles querem obsequiar-me, dando-me provas publicas do 
seu affecto, he minha vontade que saibaõ, que me basta 
estar certa, como o estou, de seus sinceros desejos, e que 
naõ ha para mim festejo mais agradável, que o de chegar 
a ver-me no meio do meu amado povo, dedicando os meos 
desvélos á sua felicidade. 

Estas palavras augmentam o júbilo, com que espero o 
momento de fazer saber a S. M. que o povo Luquez he 
digno da sua Augusta Soberana, pois que sua religião, sua 
moderação exemplar no momento em que cessou o Gover
no passado, e a sua completa obediência ao Provisional, 
saõ os mais seguros fiadores do bom procedimento,que ha 
de sempre observar para o futuro. Lucca, 6 de Dezembro. 
Eusebio de Bardaxi e Azara. 

Com effeito, no dia 7 de Dezembro fez a sua entrada 
publica naquella capital S. M. a Infanta Maria Luiza em 
meio das acclamaçoens mais extraordinárias de júbilo e 
enthusiasmo de seus novos subditos. O desejo que estes 
tinhaõ de possuir uma princeza taõ recommendavel por 
seus enlaces com a Augusta Familia Reynante de Hes
panha, e por suas eminentes prendas pessoaes, se mani
festou de um modo taõ expressivo na dieta occasiaõ, que 
por muito que se dissera naõ se poderia dar disso uma 
exacta idéa. Determinou S. M. ir apear-se á porta da 
Cathedral, onde esta\am esperando para a receber o Ar
cebispo, as principaes Authoridades e a maior parte da 
Nobreza. Cantou-se o Te Deum. e dalli passou ao seu 
palácio, e naõ quiz receber senaõ muito poucas pessoas 
porque necessitava de desrmço. 

No dia S desancou S. M., e a 9 recebeo toda a Nobreza 
e os Corpos do Estado com tanta affabilidade, que ficaram 
todos penhorados em extremo, e naõ ha quem naõ a bem-
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diga. De entaõ para cá tem S. M. visitado os principaes 
estabelecimentos de ensino publico, e cada vez que sahe 
he applaudida com o maior enthusiasmo. 

Naõ menos cheio de satisfacçaõ e ternura o coração de 
S.M. a Senhora Infanta Duqueza, á vista do amor que lhe 
manifestavam os seus novos subditos, se dignou expressar os 
seus benéficos sentimentos na seguinte proclamaçaõ. 

Nos Maria Luiza, Infanta de Hespanha, Duqueza de 
Lucca etc. etc.—Luquezes: Chegou o momento, que o 
nosso coração tanto anhelava, de nos vermos no meio de 
vos para assumirmos a soberana authoridade de um Go
verno, que a divina Providencia tem confiado a nosso car
go. O amor e as demonstraçoens de alegria, de que 
haveis dado tam ternas provas á nossa feliz chegada, jamais 
se apartarão da nossa memória, onde estaõ gravadas com 
indeléveis caracteres. De nenhum modo poderamos 
manifestar melhor a nossa gratidão e corresponder á sin
ceridade de nossos sentimentos, como lambem àslizongei-
ras esperanças, que em Nós tendes fundado, do qne 
dando-vos a conhecer a primeira base de nossas intençoens 
paternaes. 

Tendes uma nova soberana, povos do ducado de Lucca 
e so desde o dia em que ha principiado o nosso reynado 
devem também principiar os vossos deveres para com-
nosco. Tudo o que respeita aos acontecimentos passados 
fique sepultado em eterno esquecimento, visto que nem 
tem relação com a nossa Pessoa, nem poderá ser nunca 
objecto de nossa parcial attençaõ. Cada um viva pacifico 
no seio da sua familia, e esteja seguro de que só achará 
acolhimento em nosso coração o homem virtuoso, o que 
der novas provas do seu amor e adhesaõ á Pátria e á 
nossa Pessoa. A vigilância das Leis encommendamos 
o cuidado de arguir aquelles, que, faltando ao que devem 
a si mesmos, ao Estado, e aos seus concidadãos, inten-
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tarem perturbar por qualquer motivo, a boa ordem e a 
quietaçaõ dos pacificios habitantes destes paizes. 

Naõ duvidamos que todos os nossos subditos haõ de 
concorrer para o sagrado fim do bem da Pátria, e que 
proseguindo com a mesma subordinação eobedencia, que 
taõ exactamente observaram em tempo do Governo Pro
visório por Nós nomeado, ensinarão a todos os povos da 
terra, que a sua felicidade depende tanto das virtudes so-
ciaes dos subditos, como da sabedoria do Governo dos 
Reys. 

Queremos além disto, antes de tomarmos as rédeas do 
Governo, informar-nos pessoalmente de todos os ramos 
da administração publica e da situação dos nossos amados 
subditos, para que deste perfeito conhecimento possam 
emanar as providencias sólidas e convenientes, que asse
gurem para sempre a sua felicidade. Por tanto temos 
determinado que o Governo Provisório continue por ora 
as suas funcçoens, em cujo exercicio tem merecido toda 
a nossa approvaçaõ, fazendo-se cada vez mais digno da 
nossa confiança. 

Dada no nosso Palácio Ducal, Lucca 8 de Dezembro 
de 1817. 

MARIA LUIZA." 

COLÔNIAS HESPANHOLAS. 

Officio do General Bolivar. 
Quartel General, Cadenalis, 27 Novembro 1817. 

Simaõ Bolivar Supremo Chefe da Republica, Capitão 
General dos Exércitos de Venezuela e Nova Granada ; 
&c. &c. a D. Manuel Cedena General de Divisão Gover
nador e Commandante General da Provincia de Guayana. 

Na minha chegada a este ponto, aos 25 do corrente, 
pela tarde, recebi officios doGeneral Paez, informando-me 
de uma victoria alcançada pela divisão central do seu 
exercito, contra outra pertencente ao inimigo. A batalha 
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foi pelejada nas visinhanças de Nutria, a que se ia appro-
ximando a nossa gente. O resultado desta acçaõ foi a 
morte dos Tenente-coroneis Hespanhoes Gorrin e Gomez, 
com mais de 400 de seus soldados, e o levantamento de 
uma multidão de povoaçoens, até a distancia de duas 
léguas da capital de Varinas, todas as quaes se tem de
clarado em nosso favor. O nosso exercito, que obra 
naquella parte, se tem consideravelmente augmentadu 
com as deserçoens do inimigo, e pelo grande numero de 
gente que foge para elle, logo que se acham seguros da 
vingança Hespanhola. Tamhem saõ consideráveis o. 
despojos, que se tomaram ao inimigo. 

No Apure tudo traz o melhor aspecto. E com tudo, 
o General Paez adquirio, por suas fatigas, uma perigosa 
enfermidade: o que me obrigou a mandar o General 
Urdaneta, para lhe sueceder no commando, caso elle naõ 
melhores. 

Recebo também neste momento officios do General 
Saraza; dando-me conta de suas forças, e das do inimigo, 
assim como de suas respectivas operaçoens. Segundo as 
suas relaçoens, o Brigadeiro General Hespanhol La 
Torre com 600 homens de infanteria, e 700 de cavallaria 
marchou aos 20 de Calvário para Belen, aonde estava 
postado o nosso exercito. O General Saraza, em ordem a 
ganhar tempo para ajunctar a sua cavallaria, e para 
induzir o inimigo a penetrar mais pelo interior a dentro, 
fez uma contramarcha para El Terron. As nossas forças 
de todas as armas, naquelle ponto, saõ o triplo mais 
numerosas do que as do inimigo, e anxiosas de apresen
tarem batalha, porém o General Saraza, em conseqüência 
de minhas ordens anteriores, prefere o esperar pela minha 
chegada. Eu voarei a unir-me com elle, e por este meio 
a victoria será mais certa e efficaz. 

(Assignado.) SIMAÕ BOLÍVAR. 
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Caracas (Capital de Venezuela) 24 de Septembro. 

Na Gazeta desta Capital se inserirão os Officios seguintes. 

I o . Do CommandanteGeneral da Quinta Divisão D. 
Sebastião de Ia Calzada ao Excellentissimo Senhor 
General em Chefe D. Paulo Morilho. 

Excellentissimo Senhor: Cumprindo com as superiores 
instrucções de V. Exc. e tendo presente que o rebelde 
Paez se dirigia para Barinas, dispuz uma sorlida pronta 
e repentina, a fim de disírahir Paez e chamar a attençaõ 
das guarniçoens rebeldes dePayara, Achaguas, Merecure, 
e o Yagual. Realizei com efeito a minha partida com 
quarto Companhias de Barinas, dirigindo-me pelo rio de 
Apure Seco, batendo as guarnições de ambas as margens 
deste rio, occupando em conseqüência disso as povoações 
do Papara e Guasimal,successivamente Achaguas e Santa 
Luzia, tendo tido a satisfação de occupar no dia de hontem 
esta provoçaõ, onde se achavaõ 200 inimigos, commanda
dos pelo Caudilho Joaõ José Rebolledo. Duas léguas 
antes de chegar a elle fiz dezembarcar 100 homens ás 
ordens do Capitão de Caçadores D.Joaõ Duran, e do Aju
dante addicto ao Estado Maior D. José de Ia Torre, que 
auxiliado das das fiecheras (embarcações), que para o 
mesmo fim destinei de vanguarda, foram suflicieutes para 
dealruir completamente os facciosos. O Chefe Rebol
ledo, seu segundo, outro Chefe chamado Nunhez com 
muitos officiaes e tropa ficaram mortos no campo, com 
uma porçaõ de prisioneiros, cavallos sellados, arreios, 
armas de todas as espécies e bagagens,que nelle deixaram, 
e que ainda estou recolhendo, sem fallar nos muitos pri
sioneiros que me estam trazendo as guerrilhas destinadas 
a reconhecer estes bosques, e que naõ poderam fugir. 
Aprezáram-se também dous Bonges (espécie de barcos) 
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que carregados de familias fugiam, e naõ se poderam 
livrar de cahir em poder das minhas flecheiras. 

Seguem-se recommendaçoens do valor e actividade dos 
vencedores, principalmente de Francisco Martins, patraõ 
de uma das flecheiras ou lanchas, do Capitão D. Joaõ 
Duran, do Tenente D. Caetano Pachamo, do 2 o Sargento 
Encarnacion Bernal, do Tenente D. José de Ia Torre, e 
do I o Cabo Elias de S. Vicente.—O Officio he datado de 
Pueblo de Apurito a 4 de Setembro de 1817. 

2 o . Do Capitão D. Bartholomeu Martinez ao Se
nhor Capitão General interino, datado de S. Ra
fael de Oritucopa 6 de Setembro. 

No dia 2 do corrente, ás 3 da tarde, tive aviso de que 
havia chegado a Tocoragua um troço grande de Cavallaria 
inimiga, razaõ porque logo mandei reconhecer aquelle 
corpo para sahir a batello ;naõ tendo porém o innimigo 
parado em Tocoragua, a única noticia que me trouxeram 
os exploradores foi terem observado, que a guerrilha da 
Cavallaria inimiga se dirigia para o sitio de Algarrobo. 
Nessa noite ordenei que antes de amanhecer o dia 3 mar
chasse para o dicto sitio o Tenente do Regimento de Cas-
lilha D. Braz Vega, com 30 homens do seu corpo, 10 da 
Companhia do meu commando, e 30 de Cavallaria, para 
reconhecer as forças do inimigo, e que me avisassem no 
caso de ser necessário, para eu marchar com o resto da 
tropa, tendo porém chegado o dicto Vega ao sitio de Al
garrobo ás 9 horas da manha, se encontrou com o inimigo 
formado, em numero de 150 homens, todos de Cavallaria, 
ás ordens do rebelde Juliaõ Infante; e tendo-se travado a 
acçaõ, conseguio Vega pôr o inimigo na mais vergonhosa 
fuga; e tendo-o seguido em sua terirada perto de duas 
léguas, lhe apanhou mais de 100 Cavallos, varias sellas, 
e algumas armas; e naõ podendo seguir mais o inimigo 
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por se ter dispersado, de modo que já naõ encontrava com 
quem pelejasse, se retirou a esta povoaçaõ sem ter havido 
da nossa parte a mais leve perda, tendo-a tido o inimigo 
de tudo o sobredicto, e vários feridos gravemente. Tanto 
nesta occasiaõ como nas de mais,em que este digno official 
se tem achado em minha companhia, tem dado as maiores 
provas de valor e intrepidez, e em cumprimento da 
minha obrigação naõ posso deixar de o pôr na alta con
sideração de V. S. 

Por participação que acabo de receber do Commissario 
de Justiça do PunteraJ, sou informado, de que por aquellas 
vizinhanças se tem visto passar varias partidas dos faccio
sos dispersos, e que vam tomando a direcçaõ pela estrada 
real de Chaguarmas. O que tudo communico a V. S. etc. 

3. Do Commandante General de los Lhanos, ao Ex
cellentissimo Senhor General em Chefe, datado do 
Campo de Oscurote a 15 de Septembro. 

Excellentissimo Senhor: Tenho a satisfacçaõ de annun-
ciar a V. E. que no dia de hontem e hoje ha sido com
pletamente derrotado pela Columna do meu commando 
nos sitios de Laguna Seca e Ia Quesera de Oscurote o 
bandido Juliaõ Infante e outros cabeças, que com 400 
homens talavam este paiz: ficaram mortos no campo, a 
golpes de sabre e lança, de 40 a 50 inimigos, entre elles 
o seu Secretario Joaõ Manuel Mugerza, da povoaçaõ de 
Ia Victoria; quasi todos os cavallos sellados, lanças, e 
outras cousas que tinham roubado, ficaram em nosso 
poder, sem que tenhamos soffrido mais perda que alguns 
cavallos alanceados. Pode-se assegurar que nestes dous 
dias tem perdido os inimigos mais de 200 homens; e o 
numero dos feridos deve ser grande: todos tem sido dis
sipados como o fumo, em termos que naõ será faeil torna
rem a reunir-se em muitos dias, maiormente tendo ficado 
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em nosso poder a maior parte das suas armas, cavallos, e 
sellas. 

Neste momento acabo de receber aviso de que pelo 
passo de Palma Sola passaram alguns inimigos do outro 
lado do rio Orituco; e satisfeito de que os inimigos que 
acabo de bater se naõ reunirão em muitos dias, me dirijo 
para o dicto porto ; e se for certa a noticia de que Urquiola 
passou a este lado, prometto-me batello, e conseguir em 
três dias outras tantas derrotas. 

Depois darei parte a V. E . do resultado, e individuarei 
cada acçaõ de per si; naõ podendo deixar de lhe manifestar 
neste momento quaõ satisfeito me acho do valor e enthu

siasmo da tropa e officiaes, que tenho a honra de com
mandar. Deos guarde etc. 

Carta, dirigida ao Edictor do Times, e naquelle Jor
nal publicada, sobre a Conquista de Monte-Video. 

SENHOR !—A chegada do Conde de Palmella em 
Paris, que diariamente se espera, se olha anxiosamente 
como um acontecimento politico da maior importância, 
sendo bem sabido que as discussoens entre Hespanha e 
Portugal, relativas á occupaçaõ do território de Monte-
Video, estaõ ao ponto de ser decididas. Diz o rumor, que 
o Gabinete do Brazil naõ está disposto a prestar a de
vida attençaõ ás reclamaçoens de Hespanha, neste ponto, 
nem ás pacificas recommendaçoens das Potências media
doras. Representa-se a Corte de Portugal como tendo 
intençoens, sobre projectos gigantescos de estabelecer um 
vasto império, no novo mundo; e conseqüente, resol
vida a desattender tanto ao que pretende a Hespanha, 
como á decisaõ dos Soberanos Alliados. Se o facto he 

2 B 2 



196 Miscellanea. 

assim como se diz, El Rey de Hespanha naturalmente 
sustentará a sua dignidade, e a inviolabilidade de seu 
território, e os Monarchas Alliados seraõ igualmente 
obrigados a adoptar medidas rigorosas e enérgicas, conres-
pondentes áo firme e varonil tom, que tomaram, no prin
cipio da discussão: assim propagariam as sementes da 
guerra os mais lamentáveis males, pela injusta ambição 
de Portugal. Aquelle paiz seria provavelmente o theatro 
de uma nova guerra, que, por isso que tocaria nos princí
pios do actual systema politico do mundo, naõ deixaria de 
produzir as mais fataes conseqüências; porque, em taes 
circumstancias, o Brazil pode ser invadido, ou submergido 
em uma sanguinária revolução, pelos authores da ultima 
commoçaõ em Pernambuco, que, indubitavelmente, ainda 
meditam hostilidades contra a Casa de Bragança, e a sua 
exterminaçaõ. Novas combinaçoens políticas excitariam 
o calor e ódios de facçaõ, e assim he fácil de percebe»-, que 
a injustificável invasão de Monte-Video reproduziria 
aquelles resultados, que se devem esperar da injustiça: 
isto he, a destruição de um throno, e a miséria de uma 
naçaõ. 

Permitti-me o perguntar ^quaes seraõ as conseqüências 
de uma guerra ainda mesmo que se limite a Portugal ? 
i Poderão os Monarchas Alliados deixar de tomar parte na 
contenda ? i Podem elles supportar a causa de Portugal ? 
Elles tem ja pronunciado a sua opinião; e naõ podem ar-
redar-se delia nem com honra, nem com justiça; elles se 
tem ja empenhado em naõ abandonar Hespanha, e naõ 
permittir aos dous belligerentes, que se destruam um ao 
outro, nem sanccionar o triumpho da naçaõ victoriosa. Os 
direitos da Europa, a causa da honra, e os principios da 
equidade; armariam os Soberanos Alliados contra Por
tugal; e assim parece totalmente impossível, que a discus
são pendente naõ involva os interesses e tranqüilidade 
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de todos os Soberanos da Europa. Se a Corte do Bra
zil persistir em ura plano de usurpaçaõ e conquista, he 
inevitável uma nova e sanguinária guerra, pela qual se 
poraõ em grande perigo a segurança dos thronos, a es
tabilidade dos governos agora estabelecidos, e a felicidade 
das naçoens. Naõ pôde haver duvida de que os Sobe
ranos da Europa esforçarão as suas melhores energias, 
para prevenirem uma ruptura entre Hespanha e Portu
gal, insistindo na restauração de Monte-Video ao Sobe
rano de Hespanha. Por este meio se desviarão de muitas 
naçoens osinnumeraveis males da guerra. 

O Conde de Palmella tem character apropriado para o 
arranjamento deste negocio. He um Estadista illumi-
nado, e naõ pode deixar de olhar para a tremenda situação 
em que o seu paiz se acharia envolvido por uma guerra 
com Hespanha. Apenas he de recear, que elle traga 
contra si, e contra o seu paiz, o ódio, que a injustificável 
ambição de seu predecessor indubitavelmente excitou, re -
commendaudo e executando a injusta e impolitica invasão 
de Monte-Video. O mundo teria dôr olhando para a alta 
e respeitada reputação do Conde de Palmella, manchada 
por elle persistir em uma medida, igualmente indigna de 
uma naçaõ civilizada, e quehe provavelmente tendente a 
pôr em perigo a segurança e dignidade de seu Soberano. 
Nenhum negociador esteve jamais em situação mais res
ponsável. Os olhos do mundo olhariam com indignação 
para o individuo, que tornasse a accender o facho da guer
ra. O Conde está plenamente authorizado, para ter
minar definitivamente este importante negocio. O seu 
associado, o Embaiaxdor Hespanhol, he dotado de unia 
disposição conciliatória, e a bem conhecida solicitude do 
Duque, Fernan Nunez, para preservar a paz do mundo, e 
a honra da Naçaõ Hespanhola dá as melhores esperanças 
de que um arranjamento feliz e honroso será assim pre-
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duzido, para dissipar toda a apprehensao e apparencias de 
uma ruptura. 

Este objecto he igualmente interessante a todas as Po 
tências Europeas ; tenho, portanto, chamado a vossa 
attençaõ para elle; e sou, Senhor 

vosso obediente criado 

P H I L O J U S T I T L E , 

Paris 14 de Fevereiro. 

Papeis officiaes relativos aos Catholicos Romanos nas 
Colônias Britannicas das índias Orientaes. 

(Continuados de p. 90 .) 

Continuação da Carta do Governo de Bombaim, á Corte 
dos Directores. 

41. Naõ escapará á observação da vossa Honr. 
Corte, que certo numero dos parrochianos de Mazagaõ, no 
seu memorial de 2 de Dezembro, solicitaram a nossa 
intercessaõ para com o Reverendo Bispo de Antiphula, 
que reside permanentemente em Bombaim, e cuja diocese 
se extende pelo império do Gram Mogul, para que elle 
interpuzesse a sua authoridade, a fim de remover a re
pugnância, que os padres da ordem dos Franciscanos sen
tiam, no exercicio das suas funcçoens, sem a sancçaõ de 
um superior episcopal, porém como o partido a favor do 
Bispo de Goa, composto principalmente das pessoas, que 
tinham d'antes residido naquelle estabelicimento Portu
guez, e que saõ de maior pezo e influencia do que os 
outros, pareciam ser contrários á jurisdicçaõ espiritual de 
um padre da missaõ Carmelita, veio este arranjamento a 
ser impracticavel. Nós naõ sabemos, que esta opposiçaõ 



Miscellanea. 199 

á authoridade do Bispo de Antiphula seja fundamentada 
era differenças essenciaes da fé entre as duas ordens, porém 
concebemos que he de natureza inteiramente pessoal. Se 
porém esta opposiçaõ se puder vencer, como no exemplo 
da nomeação para o beneficio da Salvação, estamos per
suadidos que se removerão inteiramente todas as causas 
de queixas futuras. 

42. A vossa Honr. Corte observará, que o Reverendo 
Francisco Parras tentou estabelecer a jurisdicçaõ espiri
tual do Arcebispo de Goa, na ilha adjacente de Salsette, a 
cuja introducçaõ resistiram com bom successo os Governos 
antecedentes; porém como as ordens, que temos dado, 
para prender e expulsar qualquer pessoa, que se aventure 
a excitar inconstitucionalmente poderes ecclesiasticos den
tro daquella jurisdicçaõ, independentemente de vossa 
authoridade, naõ he provável que sejam interrompidas 
como aconteceria nesta ilha por meio de uma appellaçaõ á 
Corte d'EI Rey, naõ temos duvida de poder assegurar aos 
habitantes Catholicos Romanos de Salcette, e dos outros 
nossos territórios, o livre e desempedido exercicio de sua 
religião. 

43. Havendo recentemente recebido o favor de uma 
copia da resposta do Governador General á representação 
que fez o Arcebispo a Sua Senhoria, como dissemos no 
paragrapho 36 deste officio; temos a honra de transmitir 
uma copia da mesma, para informação da vossa Honr. 
Corte, pela qual percebereis, que S. S. em Conselho, 
plenamente convém na propriedade dos nossos procedi
mentos ; e, concluindo esta narrativa, que temos feito de 
considerável extençaõ, para o fim de vos habilitar a res
ponder a qualquer representação, que possa fazer a Coroa 
de Pertugal, somente podemos assegurar a vossa Honr. 
Corte, que, recusando ao principio a confirmação da Com
missaõ do Arcebispo ao Reverendo Francisco Parras, naõ 
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fomos influídos por consideraçoens pessoaes adversas ou a 
S. Exa. ou ao seu respeitável delegado; mas sim tem 
o nosso comportamento sido regulado pelo sentimento do 
dever publico, para segurar a nossos vassallos o livre 
exercicio de sua religião; que, em nosso juizo, se extende 
á jurisdicçaõ espiritual, a que elles possam desejar ser 
subordinados; e nesta parte do nosso objecto somente ac-
crescentaremos, que nos julgaremos felizes em ter occa
siaõ de manifestar o nosso respeito ao delegado, appro-
vando a final a sua eleição pelos parrochianos, para a 
igreja de Mazagaõ. 

44. No memorial, que se propõem ser mandado pelos 
parrochianos ao Arcebispo de Goa, como fica registrado 
nos nossos procedimentos de 15 de Julho, a vossa Honr. 
Corte observará, que elles se tem queixado do comporta
mento de Rosário de Quadros, um dos mordomos da sua 
igreja, em conseqüência de elle nao querer dar contas do 
dispendio dos fundos pertencentes á igreja; julgamos con
veniente referir esta queixa á opinião do Advogado Geral, 
para cujo relatório, sobre a jurisdicçaõ da Corte Ecclesi
astica estabelecida por EI Rey nesta presidência, solicita
mos a attençaõ do vossa Honr. Corte, como sendo intei
ramente conforme com a opinião, que temos tido a honra 
de submetter-vos no decurso deste officio. 

45. Por occasiaõ desta discussão com o Arcebispo) 
julgamos próprio mandar, que se administrasse o jura
mento de fidelidade, como se fez no anno de 1720, a todos 
os ministros da persuasão Catholica Romana, em Bom
baim, c lugares subordinados ao nosso Governo, e conti
nuaremos a observar esta regra na confirmação de todas 
as futuras eleiçoens de pastores para os benefícios ecclesi
asticos, dentro dos limites dos territórios da Honrada Com
panhia. 
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46. Naõ he improvável que o Arcebispo de Goa faça 
representaçoens, em conseqüência das medidas, que temos 
adoptado, porém como a vossa Honr. Corte, pela nar
ração que temos feito, possuirá informação sobre todas as 
circumstancias, que tem occurrido, naõ temos duvida, que 
vósapprovareis os nessos procedimentos,nestas occasioens. 

Extracto de uma carta do Mt0. Honrado o Governador 
General em Conselho, Repartição Politica, á Corte 
dos Directores, em 15 de Junho, 1813, e varias 
consultas. 

Paragrapho 100. Por consulta da data annexa fica 
registrado um officio doPrincipal Secretario em Bombaim, 
sobre a pretençaõ do Arcebispo de Goa, querendo exer
citar jurisdicçaõ espiritual sobre os Catholicos Romanos 
habitantes de Bombaim. Nesta questão, cujas circum
stancias sem duvida teraõ sido participadas á vossa Honr. 
Corte pelo Governo de Bombaim, demos em resposta, 
que considerávamos, que os Catholicos Romanos de Bom
baim, tinham todo o titulo, no mais pleno sentido da 
expressão, ao livre e illimitado exercicio de sua religião 
igualmente a respeito de matérias de jurisdicçaõ espiritual, 
como dos ritos e modos de culto, retendo o Governo so
mente o reconhecido poder de confirmar as nomeaçoens 
clericaes, recommendadas pela voz do povo. Portanto 
sobre este principio da perfeita tolerância, concebemos, 
que se devia permittir aos habitantes catholicos de Bombaim 
o determinar entre si mesmos o gráo em que deviam 
admittir a jurisdicçaõ espiritual do Arcebispo de Goa. O 
poder de confirmação, acima descripto, observamos que 
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éra prescriptivel e necessariamente existente no Governo, 
debaixo de cuja protecçaõ residiam os Catholicos Roma
nos. Era deduzido de consideraçoens de segurança poli
tica; e o arbítrio, que elle envolvia, de recusar a confirma
ção somente se podia exercitar com propriedade, com refe
rencia a estas consideraçoens. Como por uma parte, as 
pretençoens do Arcebispo de Goa naõ podiam abrogar 
aquelle poder, assim, por outra parte, o Governo naõ éra 
obrigado, nem na verdade, segundo os principios de perfei
ta tolerância, podia ou tinha direito de confirmara» nome
açoens e actos do Arcebispo, em opposiçaõ aos desejos dos 
Catholicos Romanos seus subditos. Intimamos portanto 
ao Governo de Bombaim, a nossa total concurrencia, na 
decisaõ declarada na carta do Secretario ao Enviado em 
Goa, e expressamos, que, no caso de que o Arcebispo ap-
pellasse para nós, nos estaríamos preparados para lhe res
ponder segundo o espirito desta decisaõ. 

107, Tendo o Arcebispo em periodo subsequente appel-
lado para nós, contra a determinação do Governo de Bom
baim, em uma carta transmittida pelo Enviado em Goa, 
respondemos dizendo, além das observaçoens contidas na 
vossa communicaçaõ ao Governo de Bombaim, acima 
mencionadas, que, no tractado por que a ilha de Bombaim 
foi transferida á Coroa Britannica, o artigo, que se refere 
aos Catholicos Romanos, nao continha providencia alguma 
que os sugeitasse á authoridade da Sé episcopal de Goa ; 
as suas providencias eram na verdade o contrario de res-
trictivas: o seu objecto era segurar aos Cathoiscos Roma
nos a naõ restricta liberdade de obrar, em matérias con-
nexas com o exercicio de sua religião ; e que, consistente-
mente com aquelle tractado, naõ podia o Governo Britan
nico adoptar medida alguma, que tivesse o effeito de 
restringir uma liberdade Iam solemnemente garantida — 
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Observamos, que éra necessário para a tranquilliadde, que 
podia ser perturbada, pela introducçaõ de pastores de 
character turbuleuto e insubordinado, ou de disposição 
hostil á authoridade local, que o poder de confirmação das 
nomeaçoens clericaes devia residir no Governo, debaixo 
de cuja protecçaõ viviam as Catholicos Romanos; porém 
que aquelle poder se devia exercitar exclusivamente com 
as vistas dos interesses políticos do estabelecimento, e naõ 
com referencia aos prejuizos e parcialidades da parte do 
Governo, em materios de natureza religiosa. O Governo 
Britannico, também Be observou, naõ tomava sobre si o 
decidir o gráo, em que os membros da igreja de Roma, 
residentes no território de Bombaim, seriam sugeitos á 
jurisdicçaõ espiritual da Sé de Goa, o que éra um negocio 
de consciência, que lhes dizia respeito exclusivamente ; e 
portanto ohrigallos, contra a sua expressa inclinação, a 
receber um padre que S. Exa. julgasse próprio nomear 
para o preenchimento dos deveres parrochiaes da igreja 
Catholica Romana de Bombaim, seria evidentemente ne
gar-lhes a liberdade de consciência, que éra a essência da 
tolerância. Por outra parte, se os Catholicos de Bombaim 
julgarem próprio concurrer na nomeação da S. Ex«. o 
Governo Britannico, nós observamos, naõ hesitaria em a 
confirmar, comtanto que se naõ oppuzessem objecçoens 
políticas a tal confirmação. Fica registrada na consulta 
da data inserida á margem, a copia da carta do Governa-
dor-General ao Arcebispo de Goa. 

[Contin uar-se -ha. ] 
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Reflexoens sobre as novidades deste mez. 

REVNO U N I D O DE PORTUGAL BRAZIL E ALGARVES. 

Despachos no Rio-de-Janeiro. 

Quando no nosso N°. passado dissemos alguma cousa em louvor 
dos melhoramentos, que se haõ feito no Brazil, pelo ministério do 
Intendente Geral da Policia, tivemos um presentimento do que 
vemos agora realizado, na communicaçaõ de nosso conrespondente, 
que vai ao diante publicada. 

He da mesquinha sorte dos Portuguezes serem governados par 
nm club de Secretários de Estado, cujo fim he fazer um partido de 
seus parentes e adhereutes. Nenhuns homens saõ empregados, 
que nao pertençam á sua combinação, e nenhumas medidas saõ 
approvadas, sen«Õ provêm de sua intervenção- Mesmo o que he 
suggerido por El Rey em pessoa nao presta nem tem merecimento, 
quando naõ vem por via do partido dominante. 

Vemos isto exemplificado nos últimos despachos no Rio-de-Janeiro, 
como justamente observa o nosso conrespondente. 

Nomeou El Rey os novos Secretários d' Estado, e entre elles 
Joaõ Gomes Bezerra ; este, ja com os pés na sepultura, naõ quiz 
esperar que chegasse á Corte o Secretario de Estado dos Negócios 
Estrangeiros, Conde de Palmella, para encher os lugares vagos de 
Diplomacia- Combinou-se com a Condessa de Linhares, e empre
gou a todos, que tinham connexaõ com o partido dos Roevides, sem 
excepluar o mesmo Conde do Funchal, que foi mandado sair de 
Londres, pelo rigoroso Avizo, que nesse tempo publicamos; e 
nomeáram-se para representar El Rey nas Cortes Estrangiras 
muitoo homens ineptos, cujas pretençoens a taes empregos consis. 
tiam unicamente em pertencer aquelle partido; atando assim as 
maõs ao Ministro, que ia occupar o lugar de Secretario d'Estado 
dos Negócios daquella repartição. 

Por outra parte o Intendente da Policia, cujos serviços essen-
tiaes, desde que a Familia Real passou para o Brazil, saõ con-
spicuos. e ficam provados pelos melhoramentos, que temos annun-
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ciado, e os serviços de abrir novas estradas, pontes, fontes, &c 
ainda fora de sua repartição, naõ tem merecido até aqui prêmio 
algum. 

Este zelo dos Secretários de Estado, ainda mesmo para com ac 
medidas, que se originam era El Rey, se naõ vem por meio do 
partido que governa, se mostra nas medidas do Alvará de 15 de 
Septembro, e que publicamos no nosso N°. passado. 

Havia S. M. , com infinita gloria sua, suggerido a prommoçaõ 
do uso dos productos e manufacturas de Portugal no Brazil, e 
mandou para isso publicar um alvará com força de ley, aos 28 de 
Abril de 1809. Mas os Secretários, como isto naõ foi medida sua, 
deixaram ficar a matéria em esquecimento, até que El Rey houve 
por bem tomar a decretar isto de novo, e fazer expedir as cartas 
Regias, para soa execução, que publicamos no principio do nosso 
N°. passado. 

A utilidade manifesta destas boas intençoens d'El Rey naõ 
podia deixar de tocar a todo o mundo: assim achamos,que o Juiz 
do Povo de Lisboa, mandando uma copia da Carta Regia á Casa 
dos Vinte e Quatro, lhe annuncia, que pedira uma audiência a S. 
M. para lhe agradecer este favor; em nome do Povo de Portugal. — 
Assevera mais o dicto Juiz do Povo, qne El Rey, havendo-o 
recebido com a maior affabilidade, lhe prometteo outras medidas de 
igual tendência. 

Dizem-nos, que o actual,Secretario de Estado dos Negócios do 
Reyno, no Rio-de-Janeiro, fora igualmente objecto e victima do 
zelo de seu predecessor. só porque tinha o ouvido d'El Rey. De-
jamos portanto, e esperamos de sua conhecida integridade, que elle, 
aprendendo pela experienciap ropria,naõ faça parte de taes combrna-
çoens de Gabinete, que sendo tam injuriesas a El Reyj saõ de mani
festa ruína para os Povos. 

Empréstimo á Fazenda Real, em Lisboa. 

A p. 130, copiamos uma Portaria dos Governadores de Portugal, 
pela qual se annuncia, que o lougo projectado empréstimo ao Real 
Erário ainda naõ está completo, e se manda entrar nos cofres, esta-
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beiecidos para o pagamento do principal e juros desta divida, com 
o dinheiro, que para isso he necessário-

A expressão, de que o empréstimo esta próximo a ultimar-se, 
prova, que ainda se naõ concluio; mas os Governadores do Reyno 
tem cuidado em naõ dizer quanto lhes falta, para o tal complemento 

O fim apparente da portaria, he mandar entrar nos cofres, com o 
dinheiro necessário para o pagamento dos juros: mas como isto se 
tinha ja determinado na portaria, por que se abrio o empréstimo, 
em 8 de Julho do anuo passado, he claro que o fim verdadeiro desta 
portaria, he propor novo estimulo aos capitalista a ver se concor
rem com o empréstimo. 

Mas he claro, que a Portaria deve produzir o effeito opposto; 
porque, se desde Julho do anno passado os Governadores naõ pen
saram em mandar entrar nos cofres, com o dinheiro preciso para a 
satisfacçaõ dos juros do empréstimo, que solicitavam £ que prova 
mais clara pôde haver de falta de punctualidade, do que esta 
tardia providencia ? 

E se as medidas, que tomaram, quando abriram o empréstimo, 
eram suficientes, esta segunda portaria, por isso que éra escusada, 
necessariamente se faz suspeita. 

A verdade he,o Governo terá sempre tanto menos credito, quanto 
obrar mais arbitrariamente; porque, como os indivíduos, que em
prestam ao Governo,naõ tem meios nem legaes, nem violentos, para 
o obrigar a cumprir com o que promette, he claro que os credores 
só emprestarão ao Governo, se estiverem convencidos de sua justiça, 
e que tanto menos estarão, quanto mais arbitrário for esse 
Governo. 

Agora i que medidas tem adoptado os Governadores de Portugal, 
para se acreditarem por justos? 

Degradar os da Septembrizaida, sem proceso; e enforcar os 
inimigos do Marechal, com processo tal, que nunca se vio igual-
Logo, o emprestino naõ pôde nunca ser voluntário: porque 
naõ haverá muttiante,que naõ esteja exposo a ser, pelo menos, 
expulso do Reyno, quando naõ seja enforcado, e dar-se-Jhe assim 
as contas por justas» tanto nos juros, como no principal. 
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Mas diraõ, que o Senhor Ricardo Raymundo mandará escrever 
delo padre bêbado, ou energúmeno, contra o Correio Braziliense, e 
assim ficará outra vez accreditado o Governo. 

Desejávamos sinceramente podermos dar lhes os parabéns pelo 
expediente. Mas quer haja, quer naõ, Correio Braziliense, quer 
elle seja refutado, quer naõ, os homens de senso commum teraõ 
sempre as mesmas ideas de tal Governo; e se o Correio Braziliense. 
expondo taes males, dá com isso uma esperança de que elles se re
mediarão, osGovernadores dePortugal, empregando um bêbado para 
os defender, degradúam o seu character, e deterioram a sua causa. 

Os empréstimos públicos, naõ forçados com o temor de ir degra
dado para ás Ilhas, mas voluntários,saõ o critério da confiança^ que 
a Naçaõ tem no Governo. 

Julguem-se os Governadores de Portugal a si mesmos, por esta 
pedra de toque; considerem, que desde Julho passado ainda naõ 
poderam completar o empréstimo, e que nenhum estrangeiro achou, 
que devia confiar-lhes nem um vintém; comparem isto cornos 
milhoens, que todos os estrangeiros confiam annualmente ao 
Governo Inglez; e entaõ veraõ os Governadores do Reyno ajusta 
situação em que se acham; e conhecerão, que nem os oradores 
mais eloqüentes, nes os escriptores mais agudos, seriam capazes de 
mudar a opinião publica a seu favor, em quanto elles naõ mudassem 
de systema. 

Conquista de Monte-Video. 

Copiamos a p. 195, uma carta assignada por Phillo-Juttitiat. 
e que foi publicada na Gazeta Ingleza Times, datada de Paris aos 
14 de Fevereiro. 

Naõ pôde duvidar-se um momento, lendo-se aquella carta, que 
seu Author seja um partidista cego da Corte de Madrid ; e que o 
seu objecto he amedrontar o Conde de Palmelia; e ao mesmo 
tempo engodállo com louvores, para qne falte aos seus deveres. 

Nós conservamos ainda demasiado boa opinião deste Ministro, 
para suppormos, que elle possa ter a fraqueza de ceder ás inslan-
cia de Hespanha, no negooio de Monte-Video, se os Hespanhoes 
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naõ tem outros argumentos a seu favor, melhores do que os con

teúdos nesta Carta. 
O Diplomático Hespanhol, que publicou esta bella amostra de 

talentos, perverte os factos, para desacretidar a El Rey de Portu
gal, na Europa,representando-o como chtio de projectos ambiciosos, 
e desejoso de conquistar injustamente os territórios que saÕ da 
Hespanha. 

Mas, perguntamos nós, ,; accaso tomou S. M. F. Monte-Video 
ao Hespanhoes? Artigas óra quem estava de posse daquelle lugar, 
e nao os Hespanhoes; assim se El Rey de Portugal deve restituir 
aquella conquista, porque naõ tenha direito de a possuir, essa resti
tuição deve ser feita, reduzindo as cousas ao statu quo; logo 
a restituição deve fazer-se a Artigas, que éra o possuidor, e naõ aos 
Hespanhoes, que ali naõ tinham commando algum. 

Se nos disserem, que Artigas so éra possuidor de facto e naõ de 
direito, a resposta he, que S. M . F. naõ he o juiz de tal causa; e 
mettendo-se a decidir a questão, quebra a sua neutralidade, que 
tanto a Corte do Brazil, como todas as Potências da Europa, tem 
declarado querer conservar, na disputa entre Hespanha e 
suas Colônias 

Os motivos porque a Corte do Rio-de-Janeiro, tomou posse de 
Monte-Video, foram os vexames e incommodos, que os Insurgentes 
naquelle território lhe cansavam. Pede a Hespanha, que se lhe 
entregue, a conquista e naõ diz o Author da carta, que a Corte de 
Madrid possa garantir o Brazil contra a repetição dos mesmos 
males, que forçaram a Corte do Brazil a tomar aquella medida. 

Ainda na supposiçaõ de que aHespanha tivesse forças para conser
var em quietaçaõ aquelle território , esta restituição requereria ainda 
outra garantia, e vem a ser a segurança de que os Governos Revo
lucionários das outras Colônias de Hespanha naõ declarassem por 
isto hostilidades contra o Brazil; tomando , como he natural que 
tomassem, esta entrega de Monte-Video á Hespanha, como partici
pação na guerra contra as Colônias. 

Supponhamos, mais, ex abundanti, que a Hespanha podia ga
rantir tudo istoa restava ainda que a Corte de Madrid pagasse á do 
Rio-de-Janeiro as despezas daquella conquista porque ninguém 
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pretenderá sustentar, que S. M. Fidelissima tenha obrigação de ir 
conquistar as colônias de Hespanha á sua custa; para as entregar 
a S.M. Catholica. E sendo isto assim, como indubitavelmente 
he, i d* onde ha de a Hespanha ir buscar o dinheiro para pagar 
ao Brazil ? -f E julgarão os Alliados, atropelando ou desattendendo 
todas as outras razoens, qne S. M. F. deve entregar Monte Video, 
antes que se lhe paguem as despezas que fez na sua conquista ? 

A Carta, de que tractamos, diz, que os Soberanos Alliados, na 
representação, que fizeram á Corte d» Rio-de-Janeiro, se empe
nharam a naõ abandonar a Hespanha. Isto naõ he assim. Os 
Alliados, ouvindo somente as queixas de Hespanha, pediram expli
caçoens ao Gabinete do Rio-de Janeiro, mas seria absurdo o dizer, 
que, antes de ouvirem a outra parte.ja os Alliados tinham decidido 
em sustentar as pretençoens de Hespanha. 

O Gabinete de Madrid aceusou a S. M. Fidelissima, como se 
repete nesta Carta, de planos de usurpaçaõ, e de aspirar a um 
vasto império no novo mundo, com a conquista de Monte-Video, 
quando esta éra somente uma medida defensiva, segundo assevera 
a Corte do Rio-de Janeiro: as provas desta asserçaõ saõ as que 
devem determinar os Alliados a formarem o seu juizo, e naõ a 
mera accusaçaõ do Gabinete de Madrid. 

O escriptor desta Carta, depois de ameaçar com os Alliados, dá 
a eutender, que ainda que elles naõ tomem parte na disputa, Hes
panha declarará a guerra, porque a sua honra está compro-
raetlida. 

Se a Hespanha tem forças para fazer guerra a S M. Fidelissima; 
por ter tomado posse de Moate-Video± porque naõ tomou a mesma 
Hespanha Monte -Vídeo a Artigas?,; Porque naõ vai tomar Bue
nos A) res ? Mêlta-se de posse do Chdi e do Paraguay, e ja a Corte 
do Rio-de. Janeiro naõ terá duvida de lhe entregar Monte-Video. 
Em uma palavra, a fraqueza de Hespanha he demasiado manifesta, 
para que tal fanfarronada atemorize ninguém,, que esteja nos seus 
cinco sentidos. 

A outra ameaça, ainda mais despropositada ; por isso que até he 

indecente, vem a ser a insinuação de que a guerra com Hespanha 

deve favorecer revoluçoensno Brazil, pelos authores da ultima com-
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moçaõ em Pernambuco; que ainda meditam hostilidades contra a 

Casa de Bragança. 
Os Hespanhoes deviam saber, o que lhes tem mostrado a expe-

iencia, que tam chara lhes custou; que a Casa de Bragança he a 
mais popular, que ja mais governou os Portuguezes; que a commo
çaõ em Pernambuco naõ tinha nada de commum com o ódio, que 
aqui se quer pintar contra a Casa Reynante; e que, em opposiçaõ 
aos pouquíssimos facciosos, que levaram o seu descontentamento ao 
ponto de rebelliaõ. se pôde allegar com a immensa maioridade ou 
para melhor dizer totalidade dos habitantes do Brazil, que se decla
raram contra a insurreição, orTerecendo em defensa d'El Rey suas 
pessoas e bens, com a maior promptidaõ possivel. 

Mas este ameaço de que a guerra produza commoçoens internas 
no Brazil, vem de muito má graça da parte de Hespanba, aonde o 
Governo,para sustentar-se,está contiuuadamente a enforcar, prender 
e degradar homens de graduação e influencia, por serem desconten
tes do Governo; e no caso que a Hespanha declare a guerra a 
Portugal,; nao teremos nós mais direito de lembrar á Corte de 
Madrid, que tal medida pôde favorecer as vistas de seus desconten
tes subditos na Europa, e cortar-lhe para sempre todas as esperan
ças de recuperar nem a mais pequena parte de suas colônias 
revoltadas? 

Passamos pelos elogios feitos ao Conde de Palmella nesta carta; 
porque evidentemente saõ ópio ; mas observaremos sobre o elo
gio feito ao Duque Conde Fernan Nunes, por sua solicitude em pre
servar a paz entre as duas uaçoens; que se elle realmente entende 
os interesses de sua pátria naõ falia rá de guerra: mas que se fizer 
depender a paz da circumstancia de lhe conceder o Gabinete do 
Rio-de-Janeiro tudo quanto o Governo Hespanhol deseja, sem paga, 
retribuição» agradecimento, nem garantia, pelos males que dahi 
podem provir ao Brazil; entaõ a solicitude pela paz do Duque 
Conde, merece tam pouco ser mencionada, como saõ ridículas as 
ameaças do author da carta. 

O rumor diz, que os Alliados, attendendo ás representaçoens e 
explicaçoens da Corte do Rio-de-Janeiro, estaõ inclinados a decidir 
que se entregue Monte-Video á Hespanha; no caso que este mande 
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para ali vinte mil homens, a fim de garantir o Brazil, contra as 
incursoens dos insurgentes commandados por Artigas; se isto 
assim he—-largos dias tem cem annos, 

Guerra do Rio-da-Prata. 

Nunca esperamos, como bem o provam nossos escriptos, que a 
posse de Monte-Video fosse de uma vez tranquilla. A grande 
extensão de campinas dezertaa; 03 custumes e modo de vida da 
gente, que ali se chama Contrabandista; a facilidade de incursoens 
por pequenas partidas em campos abertos e indefezos; tudo nos fazia 
conjecturar, qne Artigas e seus partidários incomuodaríara por 
longe tempo o exercito do Brazil, que tomou posse de Monte-
Video. 

E com tudo julgamos, que estes inconvenientes se naõ teriam 
continuado até agora, na extençaõ em que existem, se naõ fossem 
duas circumstancias; a que naõ tem attendido o Gabinete do Rio-
de Janeiro, com a seriedade, que merecem. 

A primeira be, os rumores espalhados pelos Hespanhoes, de que 
aquella conquista será restitnida á Hespanha. Isto naturalmente 
excita a inquietação dos povos, e os faz desconfiar do Governo do 
Rio-de-Janeiro, assim se dá azos para que Artigas fomente opposi
çoens, que alias o povo naõ approvaria ; porque, em quanto existir a 
incerteza e desconfiança, naõ se poderão concordar os conquistados 
com os conquistadores. 

A segunda he a falta de postos ao longo do Rio da Prata, até a 
embocadura do Uruguay ; e pela margem deste rio acima, até as 
Missoens; quando naõ fosse pelo Paraná, que he a melhor 
linha de limites. 

Parecenos, que quatro regimentos, postados em Ybicny, S. 
Lúcia, Comentes e Iguaçu, seriam bastantes para segurar a linha 
de fronteira do Paraná, contra as irrupçoens das pequenas partidas 
de Artigas; que, neste caso, se devia retirar para a outra banda 
daquelle rio para naõ ser cortado, Estes postos poderiam tirar seus 
suprimentos dos differentes povos das Missoens e deixar assim pro
tegidas as campanhas ate o Rio-Pardo. 

D D 2 
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Pelo contrario disto, achamos que General Lecor se tem conser
vado encurralado em Monte-Video; como se vê do seguinte artigo 
que copiamos da gazeta Ingleza, o Times. 

" O paquete do Rio-de-Janeiro trás cartas daquelle lugar, até a 
data de 12 de Dezembro, Ellas descrevem a rápida extenuaçaÕ do 
poder de Artigas. Foi derrotada nma divisão sua, que mandara do 
Uruguay, para se oppòr ao General Portuguez Curado; um dos 
chefes, Verdun, foi feito prisioneiro; e outro, Mondragon, foi morto. 
Otorgues bloqueia ainda Monte-Video; porém 400 soldados negros, 
que faziam parte de sua divisão, desertaram para os Portuguezes, 
com a condição de serem mandados para Buenos-Ayres; o que se 
executou. O General Pinto está nomeado Governador de Monte-
Video, e saio do Rio-de-Janeiro em Novembro; marchará elle das 
fronteiras, com 3.000 cavallos, para reforçar o General Lecor, o 
qual fará entaõ um movimento sobre o Uruguay, que, pelo presente, 
parece ser o limite das operaçoens Portuguezas. A inexplicável 
vagarosidade de sua marcha e a sua inactividade, pelo que elle 
soffrêo ficar tam longo tempo bloqueado em Monte-Video por uns 
poucos de Gaúchos, tem destruído a disciplina de suas tropas, e a 
sua reputação individual. O Gabinete do Rio-de Janeiro está 
decidido, e se acha bem longe de evacuar o território, de que esta 
de posse; se a Hespanha naõ tem outros meios de realizar as suas 
pretençoens, bem pôde renunciar a ellas por uma vez. Por outra 
parte ha grande approximaçaõ entre esta Corte e o Governo de 
Bnenos-Ayres." 

De Monte-Video, se mandaram prezos para o Rio-de-Janeiro 
alguns indivíduos; por serem turbulentos; isto he por nao appro
var em o Governo Portuguez : entre elles ha dous frades, por nome 
Borras, e Oliden. 

Morte do Inquisidor Geral em Lisboa. 
D. José Maria de Mello, Inquisidor Mor, e Bispo titular do 

Algarve, falleco em Lisboa aos 9 de Janeiro de 1817. Este 
individuo foi Padre Congregado, aonde deo bem cedo provas de sua 
hypocrisia e character fanático. Ignorante, mal intencionado, 
intriguista, pôde com suas artes, e pela influencia da familia do 
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Monteiro Mor, a que pertencia, procurar cabimento na Corte com 
o que obteve o Bispado do Algarve. Depois renunciou o Bispado 
para ser inquisidor Mor. A hypocrisia da renuncia teve em vista 
o augmento de ordenados ede influencia politica; porque alem de 
obter maior graduação, lucrou o vir morar em Lisboa, aonde ficava 
mais próximo ás intriguas da Corte, e no meio de seus parentes; 
e assim obteve o ser confessor da Raynha a quem causou o mal 
que todos deploraram ; trocou as pequenas rendas do Bispado por 
doze mil cruzados de ordenado, como Inquisidor, além das propinas, 
que saõ o dobro das dos Conselheiros do Conselho Geral do Sancto 
Officio: tinha, outro sim Palácio para morar, uma cadeira de Prin
cipal na Patriarchal, que se supprimio para elle comer as rendas; e 
monta a outros doze mil cruzados : um beneficio em Coruche de 
500 mil reis; seje e criados da casa Real para o servirem, o que se 
pode avaluar em 800 rait reis por anno: raçaõ da oxaria Real; e 
uma propina todos os annos de peças de seis mil e quatro centos 
tantas quantos saõ os annos, que completa Sua Majestade; e por 
fim a Presidência na Juncta de Melhoramento das Ordens Religi
osas. Tal era o disinteresse deste principal defensor da Religião, 
e pelo que modestamente renunciou o pobre Bispado do Algarve. 

Foi dos deputados Portuguezes, que foram pedir a Bonaparte um 
Rey para Portugal; quando a Familia Real foi para o Brazil. 

Morreo repentinamente sem ter tempo de receber os Sacramentos; 
e desprezado de todos, que conheciam seu péssimo character. 

Falleceo, no Rio-de-Janeiro o Presidente do Real Erário Joaõ 
Paulo Bezerra. Assim está vago outro lugar no Ministério 

ALEMANHA 

Publicou.se o projecto para a organização militar da Confedera
ção Germânica; apresentado á Dieta pelo seu Presidente, em nome 
do Imperador de Áustria As bazes fundamentaes da organização do 
estabelicimento militar da Confederação Germânica,- comprehen-

http://Publicou.se
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dem-se em nove artigos, que o Projecto expressa nos seguintes 
termos. 

I o . Objecto de uma constituição militar, para a confederação 
Germânica. 

O objecto de toda a associação politica he duplo; a saber, a 
conservação da tranquillidade interna, e a mantença da independên
cia politica. O primeiro destes fins fica seguro, no território da 
Confederação Germânica, pelos respectivos exércitos de cada um 
dos differentes Estados que a compõem. Para segurar o segundo 
a toda a Confederação deve crear-se um exercito da Confederação. 

2 o . Composição do Exercito Confederativo. 
Deve consistir de contingentes dos differentes Estados da 

Confederação. 
3 o . Estabelecimento de Paz. 
O Estabelicimento de Paz consistirá em 120000 homens; a 

saber, 99.000 de infanteira, 18.000 de cavallaria e 6.000 de arti
lheria, com cinco peças de canhaõ para cada 1.000 homens, 

40. Estabelicimento de guerra. 
O Estabelicimento de guerra consistirá em 2 por cento da popu

lação dos Estados Confederativos, para o exercito de linha ;e I por 
cento para a reserva e guarniçoens. 

5 o . Commandante em Chefe. 
A Confederação determinará, á pluralidade de votos, que Estado 

terá o poder de nomear o Commandante em Chefe, o qual será 
confirmado pela confederação. A pessoa nomeada terá commandado 
com distineçaõ, em uma acçaõ contra o inimigo. Terá o titulo de 
Feld-Marechal da Confederação; nomeará o seu estado-maior, fará 
as participaçoens á Dieta, e possuirá poderes illimitados, em tudo 
quanto diz respeito a este exercito. 

6° . Graduaçoens distinetivas do Exercito Confederativo. 

7 o . Armamento geral do Landstrum. 
8 o . Fortalezas da Confederação. 
Mayence, Landau, Lunenburg, Saarlouis, e uma fortaleza no Sul 

da Alemanha. 
90. Distribuição das despezas militares. 
Seraõ arranjadas junetamente com o total do contingente. 
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Segundo o calculo acima ,de 2 por cento em toda a população da 
Confederação Germânica, será o seu exercito em tempo de guerra 
de 570,000 homens. 

Quanto ás fortalezas, dizem que se ordenarão em três classes. — 
As de primeira ordem seraõ Mayence, Luxemburgo, e uma praça 
no sul de Alemanha.. As da segunda ordem seraõ Landau 
Saarre-Louis, e outra no Rheno médio. As de terceira ordem 
consistirão em reductos de madeira, na Suabia, e entre o Rheno e o 
Moselle. 

Uma gazeta Alemaã publicou a tabela da distribuição do estabe-
limento de tropa, que a Confederação Germânica intenta conservar 
durante a paz. Consiste em 120 000 homens, incluindo 96.000 de 
infanteria, 18.000 de cavallaria, e 6.000 de artilheria, pioneiros, 
sapadores, mineiros, &c. No tempo de guerra este exercito 
constará de 2 por cento da população existente. 

Estabelicimento de paz. 

Estados 
Áustria 
Prússia 
Baviera 
Hannover 
Wurtemberg 
Saxonia 
Baden 
Hesse 
Lippe Detmold 
Lippe Schaumburg 
Waldedk 
Weimar 
Gotha 

As Casas de Anhalt 
Casa de Schwartzenberg 
Gram Ducado de Hesse 
Hesse Homburg 
Meinungen, Coburg e Hilburg 

População 
. 16.600.000 
. 16.600.000 

3.400.000 
1.300.000 
1.300.000 

1.200.000 
1.000.000 

740.000 

80.000 
30.000 
50000 

180.000 

180.000 
120.000 
116.000 
§60.000 

25.000 
ilburg 160.000 

Contingente 
41.500 

41.500 
17.000 
6.600 
6.500 

6.000 
5.000 
2.700 

400 
150 
250 

500 
900 

600 
580 

2.800 

120 
800 
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Casas de Réus 
Wohenzollern 

Walstein 
Oldenburgo . 
Mecklenbnrg-Sch1 

Brunswick 

Miscellanea. 

. . 

. . 
. 
• 

iverin . 
. 

Mecklenburg Strelitz 

Luxemburg 
Nassau 
Hamburgo 
Bremen 
Frankfort 
Lubeck 
Lichtenstein * 

. 
• 
• 

• 

• • * 

• 

84:000 
85.000 

360.000 

220.000 
330.005 

220.000 
70.000 

240.000 
210.000 
120.000 
50.000 
50.000 
44,000 
10.000 

420 

275 

1.800 
1.100 

1.550 
1 100 
350 

1,000 
1.400 

630 

250 
250 

210 
50 

O Imperador de Rússia éscreveo á Dieta Germânica a carta, que 
publicamos a p. 133, Foi esta carta apresentada pelo Baraõ D' 
Anstett, Enviado Extraordinário Russiano, e Ministro Plenipoten
ciario juncto â Confederação Germânica. 

Tornou-se a renovar o rumor, de que se estabelecerá um Tribunal 
Supremo da Confederação Germânica, com tropas formadas em seu 
apoio, a fim de pôr em execução os seus decretos. 

Os habitantes de Aix-la-Chapelle apresentaram á Dieta Germâ
nica uma representação, pedindo: I o A execução do artigo 13 
do Acto Federal: 2° A inteira liberdade do commercio, com a 
reserva porém de justas represálias. Os principaes habitantes» 
porém, que assignâram esta representação fôram reprehendidos pelo 
seu Governo, intimando-se-lhe, que naõ deviam recorrer á Dieta, 
posto que se conceda, que saõ justos os objectos da representação. 
A objecçaõ he que os habitantes de Aix-la-Chapelle se dirigiram 
á Dieta, em vez dé requerer a seu Soberano, El Rey de Prússia. 

Um artigo de Vienna de 8 de Fevereiro, diz, que naõ ha duvida 
de que o Imperador de Áustria cendendo ás repettidas offertas do 
Corpo Germânico, tem consentido em reassumir a Coroa Imperial 
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da Alemanha.Um dos mais illuminados publicistas da Alemanha tem 

preparado o Acto Capitular, que se diz estar ja ratificado em todos 

os seus pontos. 

ESTADOS UNIDOS. 

Pelos documentos,que publicamos ap.134, se vê, que os Estados 

Unidos estaõ de posse da Colônia Hespanhola Ilha de Amélia, na 

Florida Oriental, e provavelmente também de Gavelston, no Golpho 

México. 

Repetimos, outra vez, que os argumentos allegados pelosEstados 

Unidos, para tomarem posse das Colônias Hespanholas, aonde se 

achavam certos governos insurreccionarios, saÕ identicamente os 

mesmos porque o Gabinete do Rio-de-Janeiro tomou posse de Monte-

Video. 

Ainda naõ vimos o manifesto de Hespanha contra o procedimento 

dos Estados Unidos, nem a representação das Potências Alliadas, 

para que se entreguem aquellas conquistas á Hespanha. A resolu

ção de S. M. Fidelissima, em acquiesrer aos desejos de Hespanha, 

pelo que respeita Monte-Video, seria pelo menos prematura, se 

aquella cessaõ se fizesse, antes de se saber a determinação dos 

Alliados, pelo que pertence ao idêntico caso dos Estados Unidos. 

As forças dos Estados Unidos, destinadas a tomar posse da Ilha 

de Amélia, intimaram ao Commandante Aury, aos 22 de Dezem

bro, que se rendesse; Aury fez a representação, que deixamos copi

ada a p- HO; porém effectivamente se rendeo aos 23. 

No anuo de 1811, se passou no Congresso uma série de Actos, 

queauthorizávam o Presidente, em certas circumstancias, a tomar 

posse da Florida Occidental, e outros territórios, que jazem ao Sul 

do Estado de Geórgia. As circumstancias, em que se authorizava o 

Presidente a tomar posse daquelle território, eram, ou um arranja

mento com as authoridades locaes do paiz, ou a tentativa de alguma 

Potência Estrangeira, para occupar aquelle território. Estes Actos 

ficaram em segredo, e o Presidente, julgando agora que éra chegada 

a occasiaõ de os pôr em execução, fez com que elles fossem públicos, 

por se haver removido a determinação de os ter em segredo. 

VOL. XX. Na 117. JE K 
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Assim vemos, que a occupaçaõ de Amélia naõ foi effeito de 
resolução momentânea, mas sim de antiga deliberação; e de systema 
adoptado durante administraçoens anteriores. 

H E S P A N H A . 

S Majestade Catholica parece querer mostrar, que está conven
cido da necessidade das sciencias, para a prosperidade das naçoens, 
como indica a seguinte carta de ofBcio. 

"El Rey nosso Senhor, inteirado do que expoz D. Diogo Antonio 
Gonzales, Doutor do Claustro e Grêmio da Universibade de Sala-
manca; mostrando ter ficado supprimida a Cadeira de Economia 
Politica, por se ter estabelecido naquella Universidade o Systema 
de Estudos do anno de 1771 ; e bem convencido S- M. da utilidade 
e necessidade de que se propaguem e diffundam os conhecimentos 
da sciencia econômica, cujos princípios practicados nas Naçoens 
sabias, com os das mais sciencias auxilia/es, as naturaes ou as 
policias e mathematicas, tem nellas produzido os progressos das 
artes, o poder e a riqueza, que se admira; foi servido determinar. 
que nas Universidades subsistam as cadeiras de Economia Politica, 
que estiverem estabelecidas, ou se estabelecerem, prevenindo-me 
igualmente S. M, que o manifeste a V. Exa. para que se sirva 
expedir pela Repartição do seu cargo as ordens competentes para 
o seu cumprimento. Deus guarde a V. Exa, muitos annos.— 
Palácio, 1 de Janeiro, 1818,—Martin de Garay.—Senhor Secre
tario de Estado e do Despacho de Graça e Justiça." 

COLÔNIAS HESPANHOLAS. 

A p. 151, e 190, publicamos algumas noticias da guerra civil ein 
Caracas, e o Indulto, ou perdaõ de crimes, segundo foi ali procla
mado pelo General Hespanhol Murillo. A pouca imfluencia desta 
medida, nos ânimos dos revolucionários, se pode conhecer da mera 
circumstancia de qne a primeira noticia, que teve desde indulto um 
dos generaes revolucionarios,lhefoi trazida por um official do exercito 
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de Morilho» que desertou, com os soldados, que tinha debaixo de 
seu commando, e se foi para os insurgentes. 

Com effeito he fácil de Ver, que a excepçaõ do crime de lesa 
Majestade, comprehende os Insurgentes e faz o Indulto nugatorio, 
naõ obstante a interpretação que lhe deram as Audiências de Ca
racas. Porém, ainda que naõ fossem as excepçoens do Indulto, 
a violação da capitulação com o General Miranda, e outros 
actos de similhante natureza, bastavam, para que os Insurgentes 
naõ dessem credito ás promessas do Governo Hespanhol. Assim 
o tal Indulto se pôde reputar zero, na escala das operaçoens 
políticas das Colônias Hespanholas. 

Pela Gazeta Extraordinária do México, de 12 de Novembro, 
consta officialraente, que o General Mina fora feito prisioneiro, aos 
27 de Outubro. As noticias dos Estados Unidos dizem, que elle 
fôra ao depois fuzilado pelos Hespanhoes. 

As noticias de Jamaica referem, que o General Zaraza, comman
dante de uma divisão do Exercito independente de Bolivar, fôra 
derrotado pelo General Realista, que lhe éra opposto,com total mina 
daquella parte do exercito de Caracas, e mui pouca perda da parte 
Exercito Hespanhol. 

P O T Ê N C I A S B A R B A R E S C A S . 

As noticias concurrentes de todas as partes da Europa naõ 
deixam lugar para duvidar-se, que o novo Dey de Argel está prac-
ticando as maiores atrocidades, com as pessoas, que residem em 
seus dominios, e ao mesmo tempo procura todos os pretextos, para 
aprezar os navios das Potências Christaãs, a despeito de seus 
ajustes e tractados. O coração humano revolta-se com as barba
ridades daquellas ignorantes naçoens, e ao mesmo tempo causa 
admiração a indeferença, com que as naçoens cultas olham para 
taes procedimentos. 

He indubitavel que uma medíocre combinação das Potências 
Europeas,reduziria aquelles Africanos á necessidade de respeitallas; 
mas infelizmente naõ ha por óra o menor indicio de qne nisto se 
cuide. 

EE 2 
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R Ú S S I A . 

As noticias de Moscow, de 6 de Janeiro, dizem que S. M. I . 
tem abandonado o projecto de visitar as suas provincias de Ásia; 
e que irá passar revista ao segundo exercito no fim do mez de Abril. 
Este exercito será dividido em dous acampamentos; o 7mo. corpo 
juncto a Staro Constaninow; e o 6° em Tiraspol. 

S. M. I. nomeou uma Commissaõ, cujo objecto he o melhora
mento da situação dos Colonistas, particularmente dos emigrantes 
Alemaens : o Conde Arakeschegeu, Coude Nesselrode, e General 
Kisseleff saõ membros desta Commissiaõ. Esta benevola ordenança 
determina os auxílios em dinheiro, a divisão de terras, e a superin
tendência econômica dos emigrantes Alemaens, que tem procurado 
neste Império seguuda pátria, e que naõ veraÕ frustradas suas 
esperanças. 

Em ura artigo de Petersburgo se diz, que o valor do trigo ex
portado de todos os portos de Rússia, para os differentes estados da 
Europa, que delle necessitavam, chegou, durante o curso do anno 
passado, a 125:000.000 de rublos, 

SUÉCIA. 

Todos os quatro Estados, por uma unanime resolução approvada 
por EI Rey, em ordem a dar nova garantia á naõ interrompida 
felicidade da Naçaõ» e mais firme apoio ao Governo, conferiram ao 
Principe Oscar, Duque de Sudermania, no caso de auzencia ou 
moléstia d' El Rey e do Principe da Coroa o exercicio da autho
ridade Real, com todos os direitos constitucionaes, e fôram os Es
tados ter com o Principe, para lhe annunciar formalmente esta 
resolução. S. A. R. completará 19 annos de idade aos 4 do mez 
de Julho próximo futuro, 

El Rey de Suécia, Carlos XIII, falleceo, aos 5 de Fevereiro, 
de uma febre aguda, que durou poucos dias. 

Agora veremos a determinação de Rússia, e de outras potências 
á cerca da successaõ da coroa de Suécia. 
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O Principe da Coroa, foi proclamado a 6 de Fevereiro. No nosso 
N°. seguinte daremos a proclamaçaõ inaugural do novo Rey. 

B A S I L E A . 

5 de Fevereiro 1818. Hontem, na sessaõ do Gram Conselho 
do Cantaõ, o Coronel Sueco, Gustavo Adolpho Gustavson, que foi 
Rey de Suécia, foi solemne e unanimemente admittido cidadão da 
cidade de Basilea. Quando foi introduzido no salaõ, e informado 
de sua admissão, disse—" Nascido e creado no seio de uma naçaõ 
livre e independente, sei appreciar, Honradíssimo Burgomestre, e 
Senhores do Gram Conselho, a prova de confiança, que vós agora 
me dáes, concedendo-me o direito de cidadão, entre vós." 

CONRESPONDENCIA. 

Curta ao Redactor sobre os condemnadospor alta traição em Lisboa. 

Senhor Redactor do Correio BrazilieDse! 

Naõ conheci senaõ de nome o defunto Gomes Freire d' Andrada,- e as 
outras infelizes victimas, sómtnte depois de mortas he que soube que exis
tiram. No entanto como li o seu Jornal, e vi as suas judiciosa 9 observaçoens 
á cerca da miséria dos nossos Jurisconsultos; e do que elles trabalham, sem 
saber como, para a sua de graduação; lhe apontarei algumas cousas, que 
creio corroborarão bem os seus argumentos. 

Sabe muito bem, que, com a in vasaõ Franceza, se desenvolreo em Portugal 
um enxame de traidores, e de criminosos de Lesa Majestade, bem á letra 
da Ordenação L. 5. tt 6. §. 5. 

Os magistrados de Lisboa sentenciaram k pena ultima 3 ou 4; os únicos 
que naõ tinham agentes em Lisboa, nem tam pouco no Brazil; os outros; 
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porque eram parentes do Ministro do Rio-de-Janeiro, e porque tinham 
famílias poderosas e ricas em Lisboa, fôram absolvidos; e isto com tanto 
escândalo, que S. M. se determinou a mandar alguns dos absolvidos para 
certos lugares, como desterrados. 

Chegou depois disto o veneravel Bispo de Coimbra, que, sem mesmo 
entrar na analyze da sua escandalosa conducta, e dos discursos humüiantes, 
que dirigio a. Napoleaõ, bastava a sua chamada justificação, escripta por 
elle mesmo, para se lhe tirar a mi ira com casco e tudo! Creio que veria 
a tal justificação; entre as muitas baixezas, que n' ella produz, he uma, o 
ter ainda a philaucia de dizer, que tinha lembrado a Napoleaõ, por meio 
do Presidente da celebre Deputaçaõ de Bayona," que seria de um summo 
prazer para a Naçaõ Portugueza, que S. M. Imperial se dignasse unir e 
estreitar os interesses do Grande Império com os de Portugal, dando uma 
de suas Imperiaes Irmaãs em casamento ao Principe Herdeiro de 
Portugal." 

• tal Bispo na sua chamada justificação, tem a vaidade de produzir 
entre outras baixezas, esta como um serviço ao Estado, e isto ou porque 
p«rdeo a cabeça, ou porque julga os Portuguezes estúpidos. Ignorava o 
Bispo Conde, por ventura < qual éra e tinha sido o systema do usurpador 
Bonaparte ? e que nem vinculos de sangue, nem de honras, eram. assás paia 
lhe mudar o seu plano de pilhagem ? 

Porém deixando isto; o que he certo he, que, como o Sancto Bispo 
lhe doía a consciência, cuidou em mandar o Secretario, grande quondam 
Mestre de Cerimonias, com letras de cambio, &c. &c. e obteve for fim do 
Conde de Aguiar um Avizo; pouco mais ou menos; do thêor seguinte:— 

" Que S. A. R. éra servido ordenar aos Ministros, encarregados de 
formar o processo ao Bispo de Coimbra, que se conduzissem com toda a 
imparcialidade. &c. &c. porém que no caso mesmo, que o dicto bispo 
fosse julgado criminoso de um crime tal, que S. A R. se dignava todavia 
reservar para si ainda a revista da sentença final." 

A vista do que os juizes absolveram o reo naturalmente, para evitarem 
inimizades; visto que, de qualquer sorte elle seria absolvido. 

Agora o que brada ao Céo he, que, como estes desgraçados naõ tiveram 
procurador poderoso, nem tinham as rendas do melhor Bispado do Reyno, 
foram condemnados! 

Se os Magistrados tivessem humanidade, ja que naõ tinham justiça, 
deveriam lembrar-se deste e d' outros casos, e ir para o lado da equidade 
e naõ adulara estrangeiro algum, á custa do sangue e e da honra dos seus 
compatriotas. 

Son Seu muito venerador 
UM PORTUGUEZ. 
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Carta ao Redactor sobre o Intendente da Policia do Rio-de-Janeiro. 

Senhor Redactor do Correio Braziliense! 

Como as gazetas do Rio-de-Janeiro e o seu Jornal faliam dos melhora
mentos no Brazil, por intenvençaõ e via do Intendente Geral da Policia 
Paulo Fernandes Vianna, e como este honrado e digno ministro se acha 
sicut erat in principio fira quanto a despachos, e só com o resultado de doen
ças, que tem adquirido no serviço, naõ obstante os Targinis, e outros se 
acharem Baroens e Viscondes, &c. &c, lhe direi, para maior informação 
dos seus leitores, que Paulo Fernandes Vianna tem trabalhado e feito em 
10 annos mais serviços que todos os intendentes geraes da policia desde a 
sua creaçaõ. Para prova disto basta olhar para o estado atrazado a até 
desconhecido de policia, em que se achava o Brazil; e o Rio-de-Janeiro, 
á chegada da Familia Real. Basta olhar para o estado critico e me
lindroso, em que se deveria achar o Rio-de-Janeiro a cada momento; visto 
ser esta cidade o lugar, que servia de escala e rendevous para as possessoens 
Hespanholas; e para onde se muniam os revolucionários com passaportes. 
Em fim basta olhar para as immensas cousas, que o Intendente tinha a 
fazer, achando-se o Rio-de-Janeiro mudado, em um momento, de Cidade de 
Colônia em Capital do Reyno e em Corte, e tudo isto sem estabelicimentos 
prévios, sem rendas fixas. Paulo Fernandes Vianna sem receber do Erário 
ajuda alguma de custo; sem ter á sua disposição as rendas das limpezas 
das ruas, como tinha o Manique; nada menos que 200 contos, sem ter as 
rendas da Casa Pia; &c. &c. tem mantido, naõ só o que mantinha o Ma
nique, mas atê de mais a mais tem feito o que ja mais fez Intendente algum ; 
por exemplo, carregar com as immensas despezas dos colonos, que vieram 
das Ilhas, e que a naõ ser elle seria mesmo baldada a sua vinda: pois 
que se deveo ao seu cuidado infatigavel a distribuição delles pelas differentes 
terras. Carregar com as grandes despezas das festas, curros, &c. &c. E 
até servindo muitas vezes de Bolcinho para gastos, que exclusivamente 
pertenciam a outrem. Em fim carregando com despezas extraordinárias 
para serviços particulares e entendidos entre elle e El Rey. 

Naõ digo, Senhor Redactor, que estes gastos os faça da sua algibeira, 
mas sim que, a naõ serem os fundos da sua casa, adquiridos com o seu 
casamento, lhe seria impossível com as rendas da Policia, por mais exag-
geradas que se façam, o supprir a tanto gasto,e digo, portanto, que o de-
serabolço em que elle muitas vezes está de sommas avançadas, para o serviço 
de Estado, he um serviço de grande lote; e só a titulo do que obtiveram Quin-
tela e Bandeira os titulos de Baraõ, ainda mesmo que tiravam destes 
avanços como negociantes, que eram, 200 por 100 j e tinham além disto 
os Contractos Reaes por muito menos que dartam outros. 
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No tempo em que os títulos eram assas raros, e que se naõ contavam 
que dous Baroens, o de Alverca, e de Mossamedes, e em que havia um 
Marquez de Ponte de Lima, que se oppunha, e se oppôz o mais que se 
pôde considerar á creaçaõ de titulos; assim mesmo obteve Diogo Ignacio 
de Pina Manique o titulo de Baraõ para seu filho, hoje que todo o mundo 
he Baraõ, naõ obstante Paulo Fernandez Vianna ter feito, e que tem feito' 
naõ se tem dignado os Secretários de Estado de o contemplarem nos seus 
despachos ! Porém como havia de ser ? Se os dous Secretários d' Estado, 
que ja lá vám, e de que naõ tornem exemplares!! tinham a fraqueza e 
falta de patriotismo de se opporem sempre a que fossem premiados e 
recompensados os serviços, que se faziam sem sua intervenção, mas sim 
pela d' El Rey, o que éra bastante para os encher de ciúme e raiva; e 
em conseqüência, como naõ podiam fazer mal a El Rey, acabavam por 
acabrauhárem os vassalles, os mais úteis! Destes martyres ha muitos.— 
Felizmente o tempo mudou, e creio para melhor; porquanto o actual 
Secietário d'Estado dos Negócios do Reyno éra um dos mal vistos por 
aquelles dous dictos Secretários d' Estado, de pouco saudável memória .' 
E isto só porque tractava com El Rey ! O aconselhava e servia em muitas 
cousas, que elles, naõ eram capazes de fazer, ou lhes naõ importava.— 
Portanto creio bem, que, a naõ se esquecer do passado, ha de fazer justiça 
aos homens de bem, e aos que tem servido o Soberano e o Estado, seja 
porque meio, e intervenção for. 

Sou Senhor Redactor 
Seu muito venerador 

e criado 
UM COMPATRIOTA. 

Resposta a Conrespondentes. 

Recebemos os papeis, e observaçoens do Negociante Inglez, credor á 
Casa de Francisco Jozé Moreira de Lisboa. Naõ he justo, que se façam 
observaçoens anticipadas sobre uma causa, que está pendente; nem deve 
servir de excepçaõ desta regra o máo comportamento do grulha Guimara
ens, nem do bandalho do outro collega administrador da casa fallida. A 
causa está em maõs de juizes, cuja rectidaõ se naõ accusa, e assim 
só depois de sua decisaõ poderemos fazer uso dos documentos, que 
se nos enviaram por mais justificados, que nos pareçam. 



CORREIO BRAZILIENSE 

DE M A R C O , 1818. 

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

CAMOENS, C. VII. e. 14 

POLÍTICA. 

REYNO UNIDO DE PORTUGAL, BRAZIL, E ALGARVES. 

Convenção addicional ao tractado de 22 de Janeiro de 
1815, entre Sua Majestade Fidelissima e Sua 
Majestade Britannica, para o fim de impedir qual
quer commercio illicito de escravos por parte dos 
seos respectivos Vassallos. 

s, 'UA Majestade El Rey do Reyno Unido de Portugal 
do Brazil e Algarves e Sua Majestade El Rey do Reyno 
Unido da Gram Bretanha e Irlanda, adherindo aos prin
cipios, que manifestaram na declaração do Congresso de 
Vienna, de 8 de Fevereiro de 1815, e desejando preen
cher fielmente e em toda a sua extençaõ as mutuas 
obrigaçoens, que contractaram pelo tractado de 22 de 
Janeiro de 1815, em quanto naõ chega a época em que. 

V O L . XX. No. 118. EE 
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segundo o theor do Artigo 4 do sobredicto tractado, S.M. 
Fidelissima se reserva a fixar, de accordo com S. M. 
Britannica, o tempo em que o trafico de escravos deverá 
cessar inteiramente e ser prohibido nos seos Dominios; 
e S. M- El Rey do Reyno Unido de Portugal, do Brazil 
e Algarves, tendo-se obrigado pelo Art. 2. do menci
onado tractado a dar as providencias necessárias para 
impedir aos seos vassallos todo o commercio illicito de 
escravos; e tendo-se S. M. El Rey do Reyno Unido da 
Gram Bretanha e Irlanda obrigado da sua parte a adoptar» 
de acoordo com S. M. Fidelissima, as medidas necessárias 
para impedir que os navios Portuguezes que se emprega-
Tem no commercio de escravos, segundo as leys do seo 
paiz e os tractados existentes, naõ soffram perdas e en
contrem estorvos da parte dos Crusadores Britannicos, 
Suas dietas Majestades determinaram fazer uma Conven
ção para este fim; e havendo nomeado seos Plenipoten
ciarios adhoc; a saber: S- M. El Rey do Reyno Unido 
de Portugal, do Brazil e Algarves ao Ulmo. e Exmo. 
Senhor, Dom Pedro de Souza e Holstein, Conde de 
Palmella, do seo Conselho, capitão da sua guarda Real da 
companhia Allemaã, commendador da ordem de Christo, 
gram CTUZ da ordem de Carlos III. em Hespanha, e seo 
Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciario juncto 
a S . M . Britannica; e S . M . El Rey do Reyno Unido da 
Gram Bretanha e Irlanda ao muito Honrado Roberto 
Slewart, Visconde de Castlereagh, Conselheiro de Sua 
dieta Majestade no seo Conselho Privado, Membro de seo 
Parlamento, Coronel do Regimento de Milicias de Lon-
donderry, Cavalleiro da Muito Nobre Ordem da Jarre-
teira, e seo Principal Secretario de Estado encarregado da 
repartição dos Negócios Estrangeiros: os quaes depois de 
haverem trocado os seos plenos-poderes respectivos, que 
acharam em boa a devida forma, conviéram nos artigos 
seguintes. 
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Artigo 1. O objecto d'esta convenção hé, por parte 
de ambos os Governos, o vigiar mutuamente que os seos 
Vassallos respectivos naõ façam o commercio illicito de 
Escravos. As duas altas partes contractantes declaram 
que ellas consideram como trafico illicito de escravos o 
que para o futuro houvesse de se fazer em taes circum
stancias como as seguintes, a saber: — 

I o . Em navios debaixo de Bandeira Britannica; ou por 
conta de Vassallos Britannicos, em qualquer navio, ou 
debaixo de qualquer bandeira que seja. 

2 o . Em navios Portuguezes, em todos os portos ou 
paragens da Costa de África, que se acham prohibidas em 
virtude do Art I o . do tractado de 22 de Janeiro de 1815. 

3 o . Debaixo da bandeira Portugueza ou Britannica, 
quando por conta de vassallo de outra potência. 

4 o . Por navios Portuguezes, que se destinassem para 
um porto qualquer fora dos dominios da Monarchia de 
S. M. Fidelissima. 

Artigo I I . Os Territórios, nos quaes, segundo o trac
tado de 22 de Janeiro de 1815, o Commercio dos Negros 
fica sendo licito para os Vassallos de S. M. Fidelissima saõ: 

I o . Os Territórios que a Coroa de Portugal possue 
na Costa d*África ao Sul do Equador; a saber: — na 
Costa Oriental d'África o território comprehendido entre 
o Cabo Delgado e a Bahia de Lourenço Marques e na 
Costa Occidental todo o território comprehendido entre o 
8 o . e 18°. grãos de latitude meridional. 

2 o . Os Territórios da Costa d'Africa ao Sul do Equador 
sobre os quaes S. M. Fidelissima declarou reservar seos 
direitos; a saber: — os territórios de Molembo e de 
Cabinda na costa oriental da África desde o 5 o Gráo e 
12° minutos até o 8 o Gráo de latitude meridional. 

Artigo III . S. M. Fidelissima se obriga, dentro do 
espaço de dous mezes depois da troca das ratificaçoens da 
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presente convenção, a promulgar na sua capital e, logo 
que for possivel, em todo o resto dos seos Estados, uma ley, 
determinando as penas que encorrem todos os seos Vas
sallos, que para o futuro fizerem um trafico illicito de 
Escravos, e a renovar ao mesmo tempo a prohibiçaõ, já 
existente, de importar escravos no Brazil debaixo de outra 
Bandeira cjue naõ seja a Portugueza; e a este respeito 
S. M. Fidelissima conformará, quanto for possivel, a Le
gislação Portugueza com a Legislação actual da Gram 
Bretanha. 

Artigo IV. Todo o navio Portuguez que se destinar 
para fazer o commercio de escravos em qualquer parte 
da Costa d'África em que este Commercio fica sendo licito 
deverá ir munido de um Passaporte Real conforme ao 
Formulário annexo á presente convenção (da qual o 
mesmo formulário faz parte integrante). O Passaporte 
deve ser escripto em Portuguez; com a traducçaõ au-
thentica em Inglez, unida ao dicto passaporte; o qual de
verá ser assignado pelo Ministro da Marinha, pelo que 
respeita aos navios que sahirem do Rio-de-Janeiro.— 
Para os Navios que sahirem dos outros Portos do Brazil, 
e mais Dominios de S. M. Fidelissima fora da Europa, 
os quaes se destinarem para o dicto Commercio os Passa
portes seraõ assignados pelo Governador e Capitão. 
General da Capitania a que pertencer o Porto. E para 
os Navios que sahindo do Portos de Portugal, se destina
rem ao mesmo trafico, o passaporte deverá ser assignado 
pelo Secretario do Governo da Repartição da Marinha. 

Artigo V. As duas Altas Partes Contractantes, para 
melhor conseguirem o fim que se propõem de impedir 
todo o commercio illicito de escravos aos seos vassallos 
respectivos, consentem mutuamente em que os Navios de 
Guerra de ambas as Marinhas Reaes,que para esse fim se 
acharem munidos das Instrucçoens Especiaes de que a 
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baixo se fará mençaõ, possam visitar os navios mercantes 
de ambas as naçoens, que houver motivo razoável de se 
suspeitar terem a bordo escravos adquiridos por um 
commercio illicito. Os mesmos navios de guerra pode
rão (mas somente no caso em que de facto se acharem 
escravos a bordo,) deter e levar os dictos navios a fim 
de os fazer julgar pelos tribunaes estabelecidos para esse 
effeito, como abaixo será declarado. Bem entendido que 
osCommandantes dosNavios de ambas as Marinhas Reaes 
que exercerem esta Commissaõ, deverão observar estricta 
e exactamente as instrucçoens de que seraõ munidos para 
este effeito. Este Artigo, sendo inteiramente reciproco, 
as duas Altas Partes Contractantes se obrigam, uma para 
com a outra, á indemnizaçaõ das perdas que os seos vas
sallos respectivos houverem de soffrer injustamente, pela 
detenção arbitraria e sem causa legal dos seos navios.— 
Bem entendido, que a indemnizaçaõ será sempre á custa 
do Governo ao qual pertencer o cruzador que tiver com-
mettido o acto de arbitrariedade. Bem entendido tam
bém, que a vizita e a detenção dos Navios de escravatura, 
comforme se declara neste Artigo, só poderão effeitoar-se 
pelos navios Portuguezes ou Britannicos, que pertencerem 
a qualquer das duas Marinhas Reaes, e que se acharem 
munidos das instrucçoens especiaes annexas á presente 
convenção. 

Artigo VI. Os cruzadores Portuguezes ou Britannicos 
naõ poderão deter navio algum de escravatura, em que 
actualmente naõ se acharem escravos a bordo; e será 
preciso para legalizar a detenção de qualquer navio, ou 
seja Portuguez ou Britannico, que os escravos que se 
acharem a seo bordo sejam effectivamente conduzidos 
para o trafico, e que aquelles que se acharem a bordo 
dos Navios Portuguezes hajam sido tirados daquella parte 
da Costa de África, onde o trafico foi prohibido pelo trac
tado de 22 de Janeiro de 1815. 



230 Politica. 

Artigo VII. Todos os navios de guerra das duas 
naçoens, que para o futuro se destinarem para impedir o 
trafico illicito de escravos deverão ir munidos pelo seo 
próprio Geverno de uma copia das Instrucçoens annexas 
á presente Convenção, e que seraõ consideradas como 
parte integrante d'ella. Estas Instrucçoens seraô escrip-
tas em Portuguez e em Inglez, e assignadas para os 
navios de cada uma das duas Potências, pelos Ministros 
respectivos da Marinha. As duas Altas Partes Contrac
tantes se reservam a faculdade de mudarem, em todo ou 
em parte, as dietas Instrucçoens, conforme as circumstan
cias o exigirem: bem entendido, todavia, que as dietas 
mudanças naõ se poderão fazer senaõ de commum accordo 
e com o consentimento das duas Altas Partes Contrac
tantes. 

Artigo VIII. Para julgar com menos demoras e in
convenientes os navios, que poderão ser detidos como 
empregados em um commercio illicito de escravos, se 
estabelecerão (ao mais tardar, dentro do espaço de um 
anno depois da troca das ratificaçoens da presente con
venção) duas Commissoens mixtas compostas de um 
numero igual de individnos das duas naçoens, nomeados 
para este effeito pelos seos Soberanos respectivos. Estas 
Commissioens residiram, uma nos dominios de S. M. Fi
delissima, e a outra nos de S. M. Britannica; e os dous 
Governos declararão na época da troca das ratificaçoens 
da presente Convenção, cada um pelo que diz respeito aos 
seos próprios dominios, os logares da residência das sobre
dictas Commissoens, reservando-se cada uma das duas 
Altas Partes Contractantes o direito de mudar a seo arbí
trio o lugar de residência da Commissaõ que residir nos 
seos Estados. Bem entendido,todavia, que uma das duas 
Commissoens deverá sempre residir no Brazil e a outra 
na Costa d'África. Estas Commissoens julgarão sem 
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appellaçaõ as causas que lhes forem apresentadas, e con
forme ao regulamento e instrucçoens annexas â presente 
convenção, e que seraõ consideradas como parte inte
grante d'ella. 

Artigo IX. S. M. Britannica, em conformidade ao 
que foi estipulado no tractado de 22 de Janeiro de 1815, 
se obriga a conceder, pelo modo abaixo explicado, indem-
nidades sufficientcs a todos os donos de navios Portugue
zes e suas cargas aprezados pelos cruzadores Britannicos 
desde a epocha do I o . de Junho,1814, até a epocha em que 
as duas Commissoens indicadas no Art. 8 o . da presente 
convenção se acharem reunidas nos seos logares respectivos. 

As duas Altas Partes Contractantes coavieram que toda^ 
as reclamaçoens da natureza acima apontada seraõ rece
bidas e liquidadas por uma Commissaõ mixta, que residirá 
em Londres, e que será composta de um numero igual de 
indivíduos das duas naçoens, nomeados pelos seos sobe
ranos respectivos, e debaixo dos mesmos principios esti
pulados pelo ArL 8o* desta convenção addicional, e pelus 
de mais actos, que formam parte integrante delia. A so
bredicta ConunissaÕ entrará em exercicio seis mezes 
depois da troca das ratificaçoens da presente Convenção 
ou antes se for possiveL 

As duas Altas PartesContraclantesconviéram em que oi 
donos dos navios tomados pelos Cruzadores Britanüicoe 
naõ possam reclamar indemnidade por um maior numero 
de escravos do que aquelle que, segundo as leysPortugue-
zas existentes lhes era permittido de transportar conforme 
o numero de toneladas do navio aprezado. 

As duas altas partes contractantes igualmente convieramB 

que todo o Navio Portuguez aprezado com escravos a 
bordo para o trafico, os quaes legalmente se provasse 
terem 6Ído embarcados nos territórios da Costa d'Africa 
situados ao norte do Cabo das Palmas, e naõ pertencectos 
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á Coroa de Portugal; assim como que todo o Navio Por
tuguez aprezado com escravos a bordo para o trafico, 
seis mezes depois da troca das ratificaçoens do tractado 
de 22 de Janeiro de 1815, e ao qual se poder provar, que 
os dictos escravos houvessem sido embarcados em paragens 
da Costa d'África, situadas ao norte do Equador, naõ 
teraõ direito a reclamar indemnidade alguma. 

Artigo X. S. M. Britannica se obriga a pagar, o mais 
tardar, no espaço de um anno depois que cada sentença for 
dada, as sommas, que,pelasCommissoens mencionadas nos 
Artigos precedentes, forem concedidas aos indivíduos que 
tiverem direito de as reclamar. 

Artigo XI. S. M. Britannica se obriga formalmente a 
pagar as 300.000 Libras Esterlinas de indemnidade, esti
puladas pela Convenção de 21 de Janeiro de 18 5 a favor 
dos donos dos navios Portuguezes aprezados pelos Cru
zadores Britannicos até a Época do 1 de Junho de 1814 
nos termos seguintes, a saber: — o Primeiro pagamento 
de cento e cincoenta mil Libras Esterlinas seis mezes 
depois da troca das ratificaçoens da presente Convenção; 
e as cento e cincoenta mil Libras Esterlinas restantes, 
assim como os Juros de cinco por cento, devidos sobre 
toda a somma desde o dia da troca das ratificaçoens da 
Convenção de 21 de Janeiro de 1815, seraõ pagos nove 
mezes depois da troca das ratificaçoens da presente Con
venção. Os Juros devidos seraõ abonados até o dia do 
ultimo pagamento. Todos os sobredictos pagamentos seraõ 
feitos em Londres ao Ministro de S. M. Fidelissima juncto 
a S. M Britannica, ou ás pessoas que S. M. Fidelissima 
houver por bem de authorizar para este effeito. 

Artigo XII. Os actos ou instrumentos annexos á pre
sente Convenção c que formam parte integrante delia 
saõ os seguintes: — 
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N ° . I o . Formulário do passaporte para os Navios 
Mercantes Portuguezes, que se destinarem a otrafico 
licito da Escravatura. 

N ° . 2 o . Instrucçoens para os Navios de Guerra das 
duas Naçoens, destinados a impedir o trafico illicito 
de Escravos. 

N ° . 3 o . Regulamento para as Commissoens mixtas 
que residirão na Costa d'Africa, no Brazil, e em Londres 

Artigo XIII. A presente Convenção será ratificada, 
e as ratificaçoens seraõ trocadas no Rio-de-Janeiro no 
termo de quatro mezes, o mais tardar, depois da data do 
dia da suaassignatura. 

Em fé do que os Plenipotenciarios respectivos a assig
nâram e seliaram com o sello das suas armas. 

Feita em Londres aos vinte e oito dias do mez de 
Julho do anno do nascimento da Nosso Senhor Jesus 
Christo mil oitocentos e dezesette. 

(Assignado) (L . S.) Conde de PALMELLA. 

(L. S.) CASTLEREAGH. 

Artigo Separado. 

" Assim que para os vassallos da coroa de Portugal 
ficar de todo abolido o commercio de escravatura, as duas 
Altas Partes Contractantes, por este artigo, mutuamente 
concordam em apropriar aquelle estado de circumstan
cias as estipulaçoens concluídas em Londres no dia 18 de 
Julho passado; todavia, se taes alteraçoens se naõ fizerem 
a Convenção addicional daquella data se conservará em 
vigor por espaço de 15 annos, contados desde o dia em 
que o Governo Portuguez abolir geralmente o commer
cio de escravatura. 

V O L . XX. No. 118. GG 
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O presente Artigo separado terá a mesma força e 
validade como se estivesse inserido, palavra por palavra, 
na sobredicta Convenção addicional. Elle será ratificado 
e suas ratificaçoens trocadas o mais breve que for possivel. 

Em fé do que os respectivos Plenipotenciarios o 
assignâram e sellaram com o sello das suas armas. 

Eeito em Londres a l i de Septembro, do anno de N. 
S. 1817. 

(Assignado.) ( L . S.) Conde de PALMELLA. 

( L . S.) CASTLEREAGH. 

Formulário do passaporte para as Embarcaçoens Por
tuguezas, que se destinarem ao trafico licito de 
Escravos. 

(Lugar das Armas Reaes.) 

F Ministro e Secretario de 
Estado dos Negócios da Marinha e Dominios Ultra
marinos, &c. &c. 

°» Gover
nador, ou 

Secretario do Governo de Portuqal, 

faço saber a todos que o prezente passaporte virem que 
o navio denominado de 

tonciladas, levando 
homens de tripulação e passageiros; 

de que hé mestre e dono 
, Portuguezes e vassallos deste Reyno 

Unido, segue viagem para os portos de 
e e costa de 

d'onde há de voltar para Os 
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dictos mestre e dono havendo primeiro prestado o jura
mento necessário perante a Real Juncta do Commercio 
desta capital (ou Meza de Inspecçaõ d'esta Capitania), e 
tendo provado legalmente que no dicto navio e carga naõ 
tem parte pessoa alguma estrangeira, como se mostra pela 
certidão da mesma Real Juncta (ou da Meza de Inspecçaõ) 
que vai annexa a este passaporte. Os ditos 

mestre, e dono do 
dicto navio ficando obrigados a entrar unicamente na
quelles portos da Costa de África aonde o trafico da es
cravatura he permittido aos vassallos do Reyno Unido de 
Portugal, do Brazil e dos Algarves, e a voltar de lá para 
qualquer dos portos deste Reyno, aonde unicamente lhes 
será permittido desembarcar os escravos que trouxerem, 
depois de ter satisfeito ás formalidades necessárias para 
mostrar que se tem em tudo conformado com as determi
naçoens da Alvará de 24 de Novembro de 1813, pelo qual 
Sua Magestade foi servido regular o transporte de escra
vos da Costa de África para os Seus Dominios do Brazil. 
E deixando elles de cumprir qualquer destas condiçoens 
ficarão sugeitos às penas impostas pelo Alvará de* 
contra aquelles que fizerem o trafico de escravos de uma 
maneira illicita. 

E porque na ida ou volta pode ser encontrado em 
quaesquer mares ou portos pelos cabos e officiaes das 
náos e mais embarcaçoens do mesmo Reyno; ordena El 
Rey Nosso Senhor, que lhe naõ ponha impedimento 
algum, e recommenda aos das armadas, esquadras, e mais 
embarcaçoens dos Reys Príncipes, Republicas, Potenta
dos, Amigos e Alliados desta Coroa, que lhe naõ emba-
rassem seguir a sua viagem, antes para a fazer lhe dem 

* Este Alvará deverá ser promulgado em conseqüência do Artigo 3 da 
Convenção Addicional de 28 de Julho de 1817. 

GG 2 
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a ajuda e favor de que necessitar, na certeza de que 
aos recommendados pelos seus Príncipes se fará pela nossa 
parte o mesmo e igual tractamento. Em fé do que Sua 
Majestade lhe mandou dar este passaporte por mim assig
nado e Sellado com o Sêllo Grande das Armas Reaes ; 
o qual passaporte valerá somente por e só 

para uma viagem. 
Dado no Palácio de aos 

dias do mez de do anno do 
nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo. 

(L . S.) N . 
Por ordem de Sua Excellencia 

o Official que lavrou 
o parsaporte. 

Este passaporte (No. ) authoriza o navio nelle 
mencionado a levar a seu bordo de uma vez qualquer 
numero de escravos nao excedendo sendo 

por tonellada, conforme he permittido 
pelo Alvará de+ ; excepluando sempre 
os Escravos empregados como marinheiros ou criados e 
as crianças nascidas a bordo durante a viagem. 

(Assignado como o passaporte pelas Authoridades 
Portuguezas respectivas.) 

Conde de P A L M E L L A . 

CASTLEREAGH. 

Instrucçoens destinadas para os navios de guerra Por
tuguezes e Inglezes, que tiverem a seu Cargo o im
pedir o commercio illicito de escravos. 

Artigo I. Todo o navio de guerra Portuguez ou Bri
tannico terá o direito,na conformidade do Artigo quinto 

t Istohé, o Alvará de 24 de Novembro de 1813, ou outra qualquer ley 
Portugueza que haja de se promulgar para o futuro, em lugar desta. 
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da convenção addicional da data de hoje, de vizitar os 
navios mercantes de uma ou da outra potência, que fize
rem realmente, ou forem suspeitos de fazer o commercio 
de Negros; e se abordo d'elles se acharem escravos con
forme o theor do Artigo sexto da convenção addicional 
acima mencionada: e pelo que diz respeito aos navios 
Portuguezes, se houverem motivos para se suspeitar que 
os sobredictos escravos fossem embarcados em um dos 
pontos da Costa de África, aonde este commercio naõ lhes 
he já permittido, segundo as estipulaçoens existentes entre 
as duas Altas Potências: neste cazo tam somente o com
mandante do dicto navio de guerra os poderá deter, e ha-
vendo-os detido deverá conduzillos o mais promptamente 
que for possivel para serem julgados por aquella das duas 
Commissoens Mixtas, estabelecidas pelo Artigo oitavo da 
convenção addicional de data de hoje de que estiverem 
mais próximos, ou á qual o commandante do navio ap-
prezador julgar debaixo da sua responsabilidade, que pode 
mais depressa chegar, desde o ponto aonde o navio de 
escravatura houver sido detido. 

Os navios a bordo dos quaes se naõ acharem escravos 
destinados para o trafico, naõ poderam ser detidos debaixo 
de nenhum pretexto ou motivo qualquer. 

Os criados ou marinheiros negros, que se acharem a 
bordo destes dictos navios naõ seram em cazo nenhum um 
motivo suficiente de detenção. 

Artigo II . Naõ poderá ser vizitado ou detido debaixo 
de qualquer pretexto ou motivo que seja, navio algum 
mercante ou empregado no commercio de negros, em 
quanto estiver dentro de um porto ou enseada pertencente 
a uma das duas Altas Partes Contractantes, ou ao alcance 
de tiro de peça das baterias de terra ; mas dado o cazo 
que fossem encontrados nesta situação navios suspeitos 
poderão fazer-se as reprezentaçoens convenientes ás 
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authoridades do paiz, pedindo-lhes que tomem medidas 
elficazes para obstar a semelhantes abuzos. 

Artigo III. As altas Partes Contractantes, considerando 
a immensa extensão das costas de África ao Norte do 
Equador, aonde este commercio fica prohibido3 e a facili
dade que haveria de fazer um trafico illicito naquellas 
paragens aonde a falta total ou talvez a distancia das 
authoridades competentes impedisse de se recorrer a estas 
authoridades, para se opporem ao dicto commercio; e 
para mais facilmente alcançarem o fim útil, que tem em 
vista; conviéram de conceder, e com effeito se concedem, 
mutuamente, a faculdade, sem prejudicar aos direitos de 
soberania, de vizilar e de deter, como se se encontrasse 
no mar largo, qualquer navio que for achado com escravos 
a bordo, ainda mesmo ao alcance de tiro de peça de terra 
das costas dos seus territórios respectivos, no continente 
da África ao Norte do Equador, uma vez que ali naõ haja 
authoridade local á qual se possa recorrer, como fica dicto 
no Artigo antecedente. No cazo sobredicto os navios 
vizilados poderão ser conduzidos perante as Commissoens 
Mixtas, na forma estipulada no xVrtigo primeiro das pre-
zenles instrucçoens. 

Artigo IV. Naô poderão ser detidos, debaixo do pre
texto algum, os navios Portuguezes mercantes, ou em
pregados no commercio de Negros, que forem encontrados 
em qualquer paragem que seja, quer perto da lona quer 
no mar largo, ao Sul do Equador, a menos que naõ seja 
em conseqüência de se lhes haver começado a dar caça 
ao Norte do Equador. 

Artigo V- Os navios Portuguezes munidos de um 
passaporte em regra, que tiverem carregado a seu bordo 
escravos nos portos da costa de .África aonde o commercio 
de negros he permittiiloaos \assalIos Portuguezes, e que 
depois forem encontrados ao Norte do Equador; naõ 

file:///assalIos
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deverão ser detidos pelos navios de guerra das duas na
çoens, quando mesmo estejam munidos das prezentes 
instrucçoens, com tanto que justifiquem a sua derrota, 
seja por ter, segundo os uzos da navegação Portugueza, 
feito um bordo para o Norte de alguns gráos, a fim de 
ir buscar ventos favoráveis, seja por outras cauzas legi
timas, como as fortunas de mar, devidamente provadas: 
ou seja finalmente no cazo em que os seus passaportes 
mostrarem que elles se destinam para algum dos portos 
pertencentes á Coroa de Portugal, que estaõ situados fora 
do Continente da África. 

Bem entendido que, pelo que respeita aos navios de 
escravatura que forem detidos ao Norte do Equador, a 
prova de legalidade da viagem deverá ser produzida pelo 
navio detido: e que ao controrio, acontecendo que um 
navio de escravatura seja detido ao Sul do Equador, con
forme a estipulaçaõ do Artigo precedente, nesse cazo a 
prova da illegalidade deverá ser produzida pelo appre-
zador. 

He igualmente estipulado que ainda mesmo quando o 
numero de escravos, que os cruzadores acharem a bordo 
de um navio de escravatura, naõ corresponder ao que 
declarar o seu passaporte, naõ será este motivo bastante 
para justificar a detenção do navio; mas neste cazo o 
Capitão e o dono do navio deverão ser denunciados 
perante os Tribunaes Portuguezes no Brazil, para ali 
serem castigados conforme as leys do paiz. 

Artigo VI. Todo o navio Portuguez, que se destinar 
a fazer o commercio licito de escravos, debaixo dos prin
cipios declarados na Convenção Addicional da data de hoje 
devera ter o Capitão e os dous terços ao menos da tripu
lação de naçaõ Portugueza. Bem entendido que o ser 
o navio de construcçaõ estrangeira nada implicará com a 
sua nacionalidade: e que os marinheiros negros seraõ 
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sempre considerados como Por tuguezes , com tanto que 

(se forem escravos) pertençam a vassallos da Coroa de 

Portugal , ou que tenham sido forrados nos dominios de 

Sua Majestade Fidelissima. 

Artigo VII. Todas as vezes que uma embarcação de 

guerra encontrar um navio mercan te ,que estiver no caso 

de dever ser visitado, aquella deverá comportar-se com 

toda a moderação, e com as attençoens devidas entre 

naçoens amigas c aluadas, e em todo o caso a vizita 

será feita por um official, que tenha o posto ao menos de 

Tenente de Marinha. 

Artigo VIII . As embarcaçoens de guerra que, debaixo 

dos princípios declarados nns presentes instrucçoens. deti-

verem os navios de escravatura, dcvevaõ deixar a bordo 

toda a carga de negros intacta, nssrin como o Capitão e 

uma parte ao menos da tripulação do dicto navio. 

O Capitão fará uma declaração autheutica por escripto, 

que mostre o estado em que elle achou a embarcação 

detida e as alteraçoens que ne l l a tiverem havido. D e 

verá também dar ao Capitão do navio de escravatura um 

certificado assignado, dos papeis que houverem «ido appre -

hendidos ao dicto navio,assim como do numero de escravos 

achados a bordo ao tempo da detenção. Os negros naõ 

seraõ desembarcados senaõ quando os navios a bordo dos 

quaes se acham, chegarem ao luguar aonde a validade 

da preza deve ser julgada por uma das duas Commissoens 

Mixtas, para que no caso que naõ sejam julgados de boa 

preza, a perda dos donos possa mais facilmente ressarcir-

se . Se porém houverem motivos urgentes, procedidos da 

duração da viagem, do estado de saúde dos escravos, ou 

outros quaesquer, que exijam que os negros sejam desem

barcados, todos, ou parte delles, antes de poderem os 

navios ser conduzidos ao lugar da residência de uma das 

mencionadas Commissoens o Commandante do navio 
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apprezador poderá tomar sobre si esta responsabilidade, 
com tanto porem que aquella necessidade seja constatada 
por um attestado em forma. 

Artigo IX. Naõ se poderá fazer transporte algum de 
escravos, como objecto de commercio, de um para outro 
porto do Brazil, ou do Continente e Ilhas na Cesta de 
África para os dominios da coroa de Portugal tora da 
America, senaõ em navios munidos de passaportes, ad hoc 
do Governo Portuguez. 

Feita em Londres aos vinte e oito dias do mez de Julho 
do anno do nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo mil 
oito centos e dezesetc. 

Conde de PALMELLA, (L . S.) 

CASTLEREAGH, (L. S.) 

Regulamento para as Commissoens Mixtas, que devem 
rezidir na Costa de África, no Brazil, e em Londres. 

Artigo I. As Commissoens Mixtas estabelecidas pela 
Couvençaõ Addicional da data de hoje, na Costa de África 
e no Brazil, saõ destinadas para julgar da legalidade da 
detenção dos navios empregados no trafico da Escrava
tura, que os cruzadores das duas naçoens houverem de 
deter em virtude da mesma Convenção, por fazerem um 
commercio illicito de Escravos. 

As sobredictas Commissoens julgarão sem appellaçaõ, 
comforme a letra e espirito do tractado de 22 de Janeiro 
de 1815, e da Convenção Addicional ao mesmo tractado, 
assignada em Londres no dia vinte oito de Julho de mil 
oitocentos e dezesette. 

As Commissoens deverão dar as suas sentenças tam 
summariamente quanto for possivel; e lhes he prescripto 
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o decidirem (sempre que for practicavel) no espaço de 
vinte dias, contados daquelle em que cada navio detido for 
conduzido ao porto da sua residência: — 

1. Sobre a legitimidade da captura. 
2. Fobre as indemnidades, que o navio aprezado de

verá receber, no cazo de se lhe dar liberdade. 
Ficando estipulado que em todos os casos a sentença 

final daõ poderá ser differida alem do termo de dous 
mezes, quer seja por cauza de auzencia de testemunhas, 
ou por falta de outras provas ; excepto a requerimento de 
alguma das partes interessadas, com tanto que estas dêm 
fiança sufficiente de se encarregarem das despezas e riscos 
da demora; no qual caso os Commissarios poderão, á sua 
discrição, conceder uma demora addicional, a qual nao 
passará de quatro mezes. 

Artigo II. Cada uma das sobredielas Commissoens 
Mixtas, que devem rezidir na Costa de África e no Brazil 
será composta da maneira seguinte, a saber: — 

As duas Altas Partes Contractantes nomearão cada uma 
d ellas um Commissario Juiz, e um Commissario Arbitro, 
os quaes seraõ authorizados a ouvir e decidir, sem ap
pellaçaõ, todos os casos de captura dos navios de scrava-
tura, que lhes possam ser submettidos, conforme a estipu
laçaõ da Convenção Addicional da data de hoje. Todas 
as partes cssenciaes do processo perante estas Commis
soens Mixtas, deverão ser feitas por escripto na lingua do 
paiz aonde rezidir a Commissaõ. 

Os Commissarios Juizes e os Commissarios Árbitros 
prestarão juramento, perante o Magistrado principal do 

paiz aonde residir a Commissaõ, de bem e fielmente jul
gar de naõ dar preferencia alguma nem aos reclamadores 
nem aos captores, e de se guiarem em todas as suas deci-
zoens pelas estipulaçoens do tractado de vinte e dous de 
Janeiro de mil oitocentos e quinze, e da Convenção Ad
dicional ao mesmo tractado. 
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Cada Commissaõ terá um Secretario ou official de regis
tro, nomeado pelo Soberano do paiz aonde rezidir a com
missaõ. Este official deverá registrar todos os actos da 
Commissaõ; e antes de tomar posse do lugar devera pres
tar juramento, ao menos perante um dos Juizes Commis
sarios, de se comportar com respeito á sua authoridade 
e de proceder com fidelidade, em todos os negócios per
tencentes ao seu emprego. 

Artigo III. A forma do processo será como se segue: 
Os Commissarios Juizes das duas naçoens deverão em 

primeiro lugar proceder ao exame dos papeis do navio, e 
receber os depoimentos, debaixo de juramento, do Capitão 
e de dous ou três pelo menos dos principaes indivíduos a 
bordo do navio detido, assim como a declaração do captor 
debaixo de juramento, no caso que pareça necessária, a 
fim de se poder julgar e decidir, se o dicto navio foi 
devidamente detido ou naõ, segundo as estipulaçoens da 
Convenção Addicional da data de hoje, e para que à vista 
deste juizo seja condemnado ou posto em liberdade. E 
no caso que os dous Commissarios Juizes naõ concordem 
na sentença que deverão dar, jà seja sobre a legitimidade 
da detenção, já sobre a indemnidade que se deverá con
ceder ou sobre qualquer outra duvida, que as estipulaçoens 
da Convenção desta data possam suscitar; nestes caso 
faraõ tirar por sorte o nome de um dos dous Commissa
rios Árbitros, o qual, depois de haver tomado conheci
mento dos autos do processo, deverá conferir com os so
bredictos Commissarios Juizes sobre o caso de que se 
tracta, e a sentença final se pronunciará conforme os 
votos da maioria dos sobredictos Commissarios Juizes e do 
sobredicto Commissario Arbitro. 

Artigo IV. Todas as vezes que a carga de escravos 
achada a bordo de um navio de Escravatura Portuguez 
houver tido embarcada em qualquer ponto da costa de 
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África aonde o trafico de Escravos he licito aos vassallos 
de Sua Majesiade Fidelissima, um tal navio naõ poderá 
ser detido, debaixo do pretexto de terem sido os sobre
dictos escravos trazidos na sua origem, por terra, de 
outra qualquer parte do Continente. 

Artigo V. Na declaração authentica, que o captor 
deverá fazer perante a Commissaõ, assim como na certi
dão dos papeis apprehendidos que se devera passar ao 
Capitão do navio aprezado, no momento da sua detenção, 
o sobredicto captor séra obrigado a declarar o seu nome, 
e o nome do seu navio, assim como a latitude e longitude 
da paragem aonde tiver acontecido a detenção, e o nu
mero de escravos achados vivos a bordo do navio, ao 
tempo da detenção. 

Artigo VI. Immediatamente depois de dada a sen
tença, o navio detido (se for julgado livre) e quanto 
restar da sua carga seraõ reslituidos aos donos, os quaes 
poderão reclamar, perante a mesma Commissaõ, a ava
liação das indemnidades a que leram direito de pretender. 
O mesmo captor e na sua falta, o seu Governo ficará 
responsável pelas sobredictas indemnidades- As duas 
Altas Partes Contractanles se obrigam a satisfazer, no 
prazo de um anno desde a data da sentença, as indemni
dades que forem concedidas pela sobredicta Commissaõ.— 
Bem entendido que estas indemnidades seraõ sempre á 
custa daquella Potência a qual pertencer o captor. 

Artigo VII. No caso de ser qualquer navio condem
nado por viagem illicita, seraõ declarados boa preza o cas
co, assim como a carga, qualquer que ella seja ; á excep
çaõ dos escravos, que se acharem a bordo para objecto 
de Commercio: e o dicto navio e a dieta carga seraõ 
vendidos cm leilaõ publico, a beneficio dos dous Governos 
E quanto aos escravos, estes deverão receber da Commis
saõ Mista, uma carta de Alforria, e seraõ consignados ao 
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Governo do paiz em que residir a Commissiaõ, que tiver 
dado a sentença, para serem empregados em qualidade de 
criados ou trabalhadores livres. Cada um dos dous G o 
vernos se obriga a garantir a liberdade daquella porçaõ 
destes indivíduos, que lhe for respectivamente consignada. 

Artigo Vlff. Qualquer Teclamaçaõ de indemnidade 
por perdas oceasionadas aos navios, suspeitos de fazerem o 
commercio illicito de escravos, que naõ forem condem-
nados como boa preza pelas Commissoens Mixtas, deverá 
ser igualmente recebida e julgada pelas sobredictas Com-
missoeus, na forma especificada pelo Artigo 3 do presente 
regulamento. 

E em todos os cazos em que se passar sentença de res
tituição, a Commissaõ adjudicará a qualquer requerente, 
ou aos seus procuradores respectivos, reconhecidos como 
taes em devida forma, uma justa e completa indemni
dade, em beneficio da pessoa ou pessoas que fizerem as 
reclamaçoens. 

1. Por todas as custas do processo, e por todas as 
perdas e damnos que qualquer requerente ou requerentes 
possam ter soffrido por tal captura e detenção; i s tohe ; 
no caso de perda total o requerente ou requerentes seraõ 
indemnizados. 

1. Pelo casco, massame, apparelbo, e mantimentos. 
2. Por todo o frete vencido, ou que se possa vir a 

dever. 
3 . Pelo valor da sua carga de gêneros, se a tiver. 
4. Pelos escravos, que se achavam a bordo no mo

mento da detenção, segundo o calculo do valor dos sobre
dictos escravos, no lugar do seu destino, dando sempro 
porem o desconto pela mortalidade,que naturalmente teria 
accontecido, se a viagem naõ tivesse sido interrompida; e 
alem disso por todos os gastos e despezas, que se hajam 
de incorrer com a venda de taes cargas, incluindo com
missaõ de venda, quando esta haja de 6e pagar. 
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5. Por todas as demais despezas ordinárias em casos 
semelhantes de perda total. 

E em outro qualquer caso, em que a perda naõ seja 
total, o requerente ou requerentes seraõ indemnizados. 

í . Por todos os damnos e despezas especiaes oceasi-
onados ao navio pela detenção e pela perda do frete ven
cido, ou que se possa vir a dever. 

2. Uma somma diária regulada pelo numero de ton-
neltadas do navio, para as despezas da demora, quando 
a houver, segundo a cédula annexa ao presente Artigo. 

3. Umasommadiaria; para manutenção dos escravos, 
de um shilling (ou cento e oitenta reis) por cabeça, sem 
distineçaõ de sexo, nem de idade, por tantos dias quantos 
parecer á Commissaõ que a viagem haja sido, ou possa 
seT retardada por cauza da detenção ; e também. 

4. Por toda e qualquer deterioração da carga ou dos 
escravos. 

5. Por qualquer diminuição no valor da carga de 
escravos, por effeito de mortalidade augmentada alem 
do computo ordinário para taes viagens, ou por causa de 
moléstias oceasionadas pela detenção; este valor deverá 
ser regulado pelo calculo do preço que os sobredictos 
escravos teriam no lugar do seu destino, da mesma forma 
que no cazo precedente de perda total. 

Um jaro de cinco por cento sobre o importe de capital 
empregado na compra e manutenção da carga, pelo 
periodo da demora oceasionada pela detenção, e 

7. Por todo o prêmio de seguro sobre o augmento 

de risco. 
O requerente ou requerentes poderão outrosim pre

tender um juro, á razaõ de cinco por cento por anno, 
sobre a somma adjudicada, até que ella tenha sido paga 
pelo Governo a que pertencer o navio, que tiver feito a 
preza* o importe total de taes indemnidades deverá ser 
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calculado na moeda do paiz a que pertencer o navio 
detido; e liquidado ao cambio corrente do dia da sentença 
da Commissaõ, excepto a totalidade da manutenção dos 
Escravos, que será paga ao par, como aoima fica estipulado. 

As duas Altas Partes Contractantes, dezejando evitar, 
quanto for possivel, toda a espécie de fraude na execução 
da Convenção Addicional da data de hoje, convieram que, 
no caso em que se provasse de uma maneira evidente e 
convincente para os Juizes de ambas as naçoens, e sem 
lhes ser precizo recorrer á decizaõ do Commissario Arbi
tro, que o captor fôra induzido a erro por culpa volun
tária e reprehensivel do capitão do navio detido; nesse 
caso somente naõ terá o navio detido direito a receber, 
durante os dias de detenção, a compensação pela demora 
estipulada no prezente Artigo. 

Cédula para regular a estada, ou compensação diária 
das despezas da demora. 

Par um navio de 100 toneladas até 120 inclusive, £ 5 

121 do 150 do. 6 

151 do 170 do. 8 

171 do 200 do. 10 

201 do 220 do. 11 r P ° r d i a -

221 do 250 do. 12 

251 do 270 do . 14 

271 do 300 do . 15 

e assim em proporção. 

Artigo IX. Quando o dono de qualquer navio, sus
peito de fazer commercio illicito de escravos, que tiver 
sido posto em liberdade, em conseqüência de sentença de 
uma das Commissoens Mixtas (ou no caso acima especi
ficado de perda total) reclamar indemnidades pela perda 
de escravos que possa haver soffrido, nunca elle poderá 
pretender mais escravos alem do numero que o seu navio 
tinha direito de transportar, conforme as leys Portuguezas, 
e qual numero deverá sempre ser especificado no seu 
passaporte. 
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Artigo X. A Commissaõ Mixta, estabelecida em 
Londres pelo Artigo nono da Convenção da data de hojei 
receberá e decidirá todas as reclamaçoens feitas á cerca 
de navios Portuguezes e suas cargas, aprezados pelos 
cruzadores Britannicos por motivo de commercio illicito 
de escravos, desde o primeiro de Junho de mil oitocentos 
e quatorze, até á época em que a Convenção da data de 
hoje tiver sido posta em plena execução ; adjudicando-
lhes, em conformidade do Artigo nono da dieta Conven
ção Addicional, uma indemnizaçaõ justa e completa, con
forme as bases estabelecidas nos Artigos precedentes, 
tanto no caso de perda total, como por despezas feitas, e 
prejuizos sofridos pelos donos e outros interessados nos 
dictos navios e cargas. A sobredicta Commissaõ estabe
lecida em Londres será composta da mesma maneira e 
será guiada pelos mesmos principios já enunciados nos 
Artigos 1,2, e 3 , deste regulamento para as Commis
soens estabelecidas na costa de África e no Brazil. 

Artigo XI. Naõ será permittido a nenhum dos Juizes 
Commissarios, nem aos Árbitros, nem ao Secretario de 
qualquer das Commissoens Mixtas, debaixo de qualquer 
pretexto que seja, o pedir, ou receber de nenhuma da» 
partes interessadas nas sentenças que derem, emolumentos 
alguns em razaõ dos deveres, que lhes saõ prescripto* 
pelo prezente regulamento. 

Artigo XII. Quando as partes interessadas julgarem 
ter motivo de se queixar de qualquer injustiça evidente da 
parte das Commissoens Mixtas, poderão representalla 
aos seus Governos respectivos, os quaes se reservam e 
direito de se entenderem mutuamente para mudar, quando 
o ju)garem conveniente, os indivíduos de que se compose-
rem estas Commissoens. 

Artigo XIII No caso qoe algum navio seja detido 
indevidamente com o pretexto das estipulaçoens da Con-
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vençaõ Addicional da data de hoje, e sem que o captor se 
ache authorizado,nem pelo lheor da sobredicta Convenção 
nem pelas instrucçoens a ella annexas; o Governo, ao 
qual pertencer o navio detido, terá o direito de pedir 
reparação; e em tal caso o Governo ao qual pertencer o 
captor se obriga a mandar proceder efficazmente a um 
exame do motivo de queixa, e a fazer com que o captor 
receba, no caso de o ter merecido, um castigo propor
cionado á infracçaõ era que houver cabido. 

Artigo XIV. As duas Altas Partes Contractantes con-
vieram, que no caso da morte de um ou vários dos Com
missarios Juizes e Árbitros, que compõem as sobredictas 
Commissoens Mixtas, os seus lugares seraõ suppridos, 
ad Ínterim, da. maneira seguinte: 

Oa parte do Governo Britannico as vacâncias seraõ 
substituidas successivamente ; na Commissaõ que rezidir 
nos dominios de Sua Majestade Britannica pelo Gover
nador, ou Tenente Governador residente naquella colônia; 
pelo principal Magistrado do lugar, e pelo Secretario.— 
No Brazil, pelo Cônsul e Viee Cônsul Britannico, que 
residirem na cidade aonde se achar estabelecida a Com
missaõ Mixta. 

Da parte de Portugal as vacâncias seraõ preenchidas, 
no Brazil, pelas pessoas que o Capitão General da 
Provincia nomear para este effeito ; e vista a difficuldade 
que o Governo Portuguez acharia de nomear pessoas 
adequadas para substituir os lugares, que possam vagar na 
Commissaõ rezidente nos dominios Britânicos, conveio-
se, que succedendo morrerem os Commissarios Portu
guezes, Juiz, ou Arbitro, o resto dos indivíduos da sobre
dicta Commissaõ deverá proceder igualmente a julgar 
os navios de escravatura que forem conduzidos perante 
elles, e à execução da sua sentença. 
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Todavia neste caso somente as partes interessadas teraõ 
o direito de appellar da sentença, se bem lhes parecer 
para a Commissaõ que rezidir no Brazil, e o Governo, 
ao qual pertencer o captor ficará obrigado a satisfazer 
plenamente as indemnidades que se deverem, no caso 
que a appellaçaõ seja julgada a favor dos reclamadores ; 
bem entendido que o navio e a carga ficarão, em quanto 
durar esta appellaçaõ no lugar da rezidencia da peimeira 
Commissaõ, perante a qual tiverem sido conduzidos. 

As Altas Partes Contractantes se obrigaõ a preencher 
o mais depressa que seja possivel, qualquer vacância que 
possa occorrer nas sobredictas Commissoens, por cauza de 
morte, ou por qualquer outro motivo. E no cazo que a 
vacância de cada um dos Commissarios Portuguezes, que 
residirem nos dominios Britannicos, naõ esteja preenchida 
no fim de seis mezes, os navios que ali forem conduzidos 
depois dessa época, para serem julgados, cessarão de ter 
o direito de appellaçaõ acima estipulado. 

Feita em Londres aos vinte o oito dias do mez de Julho 
do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesu Christo mil 
oito centos e dezesete. 

Conde de PALMELLA, (L. S.) 

CASTLEREAGH, (L S.) 

FRANÇA. 

Projecto de ley, sobre as qualificaçoens dos Membros da 
Câmara dos Deputados. 

Art. 1. Ninguém será admittido Membro da Câmara 
dos Deputados, se, antes do dia da eleição, naõ tiver obtido 
a plena idade de quarenta annos, e também pagar 1.000 
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francos de contribuiçoens directas, excepto no caso provi

denciado pelo artigo 39 da Charta. 
2. Qualquer Deputado, eleito por mais de um Departa

mento, será obrigado a declarar a sua escolha á Câmara 
no mez da abertura da primeira sessaõ, que se seguir á 
dupla eleição; e no caso de naõ fazer a escolha, durante 
esse tempo, será determinado por voto, a que Departa
mento o Deputado deve pertencer. 

Falia do Ministro da Marinha, na Câmara dos Depu
tados aos 12 de Março, sobre a abolição do Com
mercio da escravatura. 

Senhores! Os homens mais illuminados de todas as 
naçoens, durante o século passado, tem requerido a 
abolição daquelle bárbaro trafico, conhecido pelo nome de 
commercio de escravatura : sem effeito levantaram elles 
as suas vozes por longo tempo: em vaõ a religião e a 
philosophia uniram as suas queixas aos esforços daquelles; 
estava reservado para "nós ver esta magnanime resolução 
levantar-se nos espíritos dos habitantes de todos os Esta
dos, e no coração de todos os Reys. Estava reservado 
para nós o testemunhar o complemento daquelle desejo, 
registrado na immortal obra de Montesquieu, "Porque" 
disse e l le ," porque os Potentados da Europa, que formam 
tantas convençoens inúteis, naõ fazem uma geral, na 
causa da humanidade e da piedade V O Congresso de 
Vienna, Senhores, tem respondido á appellaçaõ deste 
grande gênio. A historia e a humanidade registrarão, 
com gratidão, a famosa declaração de 8 de Fevereiro, 1815; 
em que todos os Soberanos, com attençaõ geral e liberal, 
oraram, para assim dizer, a causa da moralidade e da 
justiça, com tanta sabedoria e foiça d'argumento, como ja 
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mais se patenteou pelos mais eloqüentes homens de 
todas as idades. Uma reforma tam saudável, porém ao 
mesmo tempo tam contraria a diversos interesses, nao 
podia resultar da vontade de algum Governo, nem de 
seus esforços: somente pôde obrar pelo consentimento uni
versal, pola influencia superior a todas as outras—o go
verno inevitável da moralidade e da humanidade. 

Um único homem, pelo seu poder, e illusaõ de suas 
façanhas, demorou o tempo em sua carreira, e a espécie 
humana no seu aperfeiçoamento. Porém, uma vez con
cluída a sua carreira,a natureza das cousas reassumio a sua 
ordem, e o Império Francez, restabelecido pelos seus 
Príncipes legitimos occupa a primeira graduação na classe 
das naçoens. Neste progresso geral de todos os povos 
para a sabedoria, e para a civilização, tem sido para elle 
uma causa de nobre consolação, no meio de tantos soffri-
mentos, o associar-se na organização daquelle grande acto 
de moralidade e justiça, proclamado pelo Congresso.— 
Observando nosso Soberano (apenas sentado no throno de 
seus antepassados) anxioso de prestar esta homenagem aos 
direitos da humanidade, vem á nossa lembrança, que de 
um século a outro os Príncipes desta mesma familia naõ 
somente manejaram osceptro com gloria, mas na practica 
dos mais exaltados sentimentos, e das mais generosas 
virtudes. 

O projecto de ley, que submettemos agora, deve ser 
considerado como como um necessário artigo addicional ao 
tractado de 20 de Novembro, 1815, porque sem isto, 
aquelle artigo naõ podia ter perfeita execução. 

H e nova próya da fidelidade, que influe a França a pre
encher os seus ajustes, e nunca podemos desempenhar 
algum, cujo fim seja mais conforme aos sentimentos de 
seu Soberano, e á sabedoria de seus habitantes. 
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O projecto de ley estipula, que todas as pessoas, que se 
acharem occupadas uo commercio da escravatura, debaixo 
de qualquer pretexto que seja, subditos da França, ou 
estrangeiros residentes em algum estado debaixo do seu 
dominio, fiquem suguilos á pena de perdimento do navio 
e carga, e suspensão do capitão, se for Francez. 

(O Ministro apresentou entaõ o seguinte.) 

Projecto de ley. 

Luiz, &c. Temos ordenado e ordenamos, que o pro
jecto de ley, do teor seguinte, seja apresentado, em nosso 
nome, á Câmara dos Deputados, pelo nosso Ministro Se
cretario de Estado, da Marinha e Colônias, e pelo Conde 
Simeon e Baraõ Meusnier, Conselheiros de Estado, a quem 
encarregamos de expor os motivos e e sustentar a sua 
discussão. 

Art. 1. Qualquer parte, que tomarem os subditos 
Francezes, ou seus navios, em qualquer lugar que seja, e 
sob qualquer pretexto ou condição que seja, ou indivíduos 
estrangeiros, em paizes sugeitos ao dominio da França, 
no trafico conhecido pelo nome de Commercio de Negros, 
será punida pela confiscaçaõ do navio, e da carga, e pela 
interdição do capitão se for Francez. 

2. Os casos seraõ processados ante os Tribunaes, que 
tomam conhecimento das contravençoens em matérias de 
rendas, e seraõ por elles julgados. 

Dado em Paris, no Palácio das Thuilherias aos de 
Março de 1818. anno do nosso reynado 25. 

(Assignado) Luiz . 
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H E S P A N H A . 

Decreto de S. M. estabelecendo quatro Portos Francos na 

Europa. 

Havendo El Rey tomado em sua consideração, a expo
sição dos Deputados dos Tribunaes de Commercio e Ren
das ; e desejando dar novo vigor ao commercio,dando-lhe 
toda a facilidade possivel nas operaçoens mercantis, abrindo 
novos canaes, que possam obviar as demoras e accumula
çaõ de despezas, tanto no supprimento das provincias da 
Peninsula, como do portos da America, e com as vistas 
de ministrar todas as vantagens possiveis aos habitantes de 
ambos, tem Sua Majestade sido servido ordenar, que, pre
sentemente, sejam os portos de Santander, Coruna, Cadiz, 
e Alicante declarados portos livres, debaixo das condiçoens 
que os Directores das Rendas tem apontado, na sua repre
sentação de 29 de Novembro do anno passado e nessa 
conformidade, saõ encarregados de preparar os regula
mentos e instrucçoens necessárias, prestando a mais par
ticular attençaõ, para evitar e guardar-se contra qualquer 
abuso, que com a capa desta concessão se possa tentar 
em prejuizo das rendas ou das manufacturas nacionaes. 

Por ordem de Sua Majestade. 

(Assignado) GARAY. 

Madrid, 27 de Janeiro, 1818. 

RÚSSIA. 

Carta de S. M. I. o Imperador de Rússia, a S. M. 
El Rey de Prússia. 

Moscow 30 de Outubro de 181S. 

Todas as vezes que a uniaõ de importantes motivos me 

procura a satisfacçaõ de me abrir com Vossa Majestade, e 

de desenvolver todos os meus pensamantos, experimento 
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uma sensação de confiança tanto mais profunda e inalte
rável, quanto elle me traz á lembrança os gloriosos acon
tecimentos, em que a Divina Providencia nos fez co-
participantes, debaixo dos auspícios de uma perfeita iden
tidade de convicção, e de amizade fraternal. Este senti
mento he a minha guia, nas presentes circunstancias, tam 
intimamente connexas com os maiores e legitimos inte
resses, tam decisivos para o bem geral. 

Naõ posso characterizar em outras palavras aquella 
vasta e espinhosa questão das dividas particulares, cujo 
pagamento se impôs à França, pela convenção d-e Novem
bro de 1815. Estes arranjamentos addicionaes ás estipula
çoens fundamentaes do ultimo tractado de Paris, estabele
ceram certos principios de liquidação, de que éra difficil 
prever as conseqüências, ao periodo de sua conclusão. 
Agora, parecendo estas conseqüências igualmente one
rosas, pois todos os sacrifícios pecunarios impostos á 
França estaõ a ponto de se manifestarem êm toda a sua 
severa extençaõ; podem ellas ser de tal natureza, que 
ameacem o edificio da restauração—aquelle fructo de 
tantos esforços combinados, aquella memorável e saudável 
compensação de tantos annos de desastres. A França, 
assustada com um perigo, o mais formidável de todos, 
appella da severidade literal das estipulaçoens, paia o 
tribunal da equidade, moderação, e prudência. Estas saõ 
as causas, que debaixo da égide de uma força superior e 
tutelar, tornou a trazer a paz á vida social e politica: he u 
ellas portanto, que pertence manter e consolidar a sua obra. 

Lisongeo-me de que Vossa Majestade, reflectindo nos 
meios de alcançar este objecto, naõ hesitará em participar 
da minha convicção, sobre a importância de garantir a 
inviolabilidade dos tractados, considerados collectivãmente. 
Porém a adhesaõ ao principio conservaüvo he, de facto, 
contrahira obrigação de fazer constantemente delle unia 
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applicaçaõ de equidade. A occasiaõ he propicia, e o pro
blema, que a execução da convenção de Novembro de 
1815 offerece á nossa solução, lie apenas problema aos 
olhos da boa fé. A sua solução pôde e deve influir nos 
destinos da Europa. De facto, em ordem a evitar toda a 
infracçaõ dos ajustes em que a França entrou, e até para 
remover todo o pretexto, que possa por suas conseqüências 
comprometter a sua inviolabilidade, como principal objecto 
em consideração, parece indispensavelmente necessário o 
abrir uma negociação, quanto ao modo de executar uma 
única cláusula: a saber, a immensa divida, que o Governo 
Francez naõ nega dever,masque naõ tem meios de pagar. 
Razoens de direito concorrem com motivos de expediente 
politico para demonstrar quam urgente, ou melhor, quam 
justo he, produzir neste ponto uma determinação unanime. 
Naõ tendo interesse distincto, que ponha na balança com 
os dos soberanos meus alliados, naõ me pertence pronun
ciar, de minha parle, uma decisaõ, sobre as aberturas, que 
fez o Governo Francez: limitei-me portanto a ordenar ao 
meu ministro, que minutasse um esboço explanatorio das 
consideraçoens, que se naõ devem perder de visto, sem 
invalidar a fé dos tractados, e a segurança geral. Este 
será apresentado a Vossa Majestade. Nelle achareis a 
expressão da minha completa convicção, e a mais extença 
desenvoluçaõ das reílexoens, que aqui vos tenho commu
nicado com toda a franqueza de amizade. Tenho prazer 
em esperar que esta abertura, e as observaçoens, que a 
acompanham, seraõ apreciadas, pela elevada alma de 
Vossa Majestade, no seu verdadeiro ponto de vista. A 
conformidade de nossos principios me dá disso seguranças, 
e ministra o pressagio daquelle systema de conciliação, 
que parece tam necessário que se faça prevalecer naquelle 
conflicto de interesses, de cuja sensação depende talvez, 
em grande parte, a progressiva consolidação dos úteis tra
balhos da aliiança Europea. 
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Aceitai, Senhor, a profunda segurança da minha affeiçaõ 
e da mui distíncta consideração com que sou, Senhor, meu 
irmaõ. De Vossa Majestade bom irmaõ, amigo e fiel 
aluado. 

(Assignado) ALEXANDRE. 

Decreto de S. M. Imperial Russiana; convocando et 
Dieta de Polônia. 

Nos pela graça de Deus, Alexandre I, Imperador de 
Todas as Russias, Rey de Polônia, &c. 

Fazemos saber, em geral, e em particular a todos a 
quem pertencer: — Quando demos uma constituição aos 
nossos subditos do Reyno de Polônia, foi o nosso principal 
objecto assegurar-lhes o beneficio de uma Representação 
Nacional. Agora, he o primeiro desejo do nosso coração 
fazer com que elles gozem das liberdades, garantidas por 
esta constituição. Para este fim temos resolvido, em con
formidade dos artigos 31 e 87 deste Acto Constitucional, 
assim cômodos artigos 90, 91 , e 93 dos Estatutos, que 
organizam a Representação Nacional, convocar as duas 
Câmaras, na nosta Capital de Warsovia. A Dieta se 
abrirá aos 15 (27) de Março: e se encerrará aos 15 (27) 
de Abril. Os deputados da nobreza e os communs se 
ajunetaraõ na nossa Capital, sette dias antes da abertura 
da Dieta, para provar ao Senado a validade das suas 
eleiçoens. Os Senadores do nosso Reyno de Polônia, 
consequentemente, estarão presentes na Capital aquelle 
tempo. 

Senadores e Deputados! — Longas desgraças tem 
affligido a Polônia, terríveis revezes tem dessolado a vossa 
pátria, mas a vossa uniaõ com uma naçaõ de irmaõs; 
uniaõ, que he a garantia de vossa futura existência; tem 
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destruido a trama desta sorle adversa; e uma constituição 
inteiramente nacional, leys benéficas, e uma liberdade 
feliz e bem regulada, destruirá por fim todos os traços 
destas longas calamidades. A Constituição confia á sa
bedoria de vossas deliberaçoens ésla obra patriótica; depo
sita nas vossas maõs o poder, que a ha de crear. Praza 
a Deus, que o vosso amor do bem publico dirija o seu 
emprego; que esle amor anime as vossas deliberaçoens; 
que desterreis d'entre vós o demônio da discórdia, que he 
igualmente fatal ás naçoens como aos Soberanos. Este 
desejo tende à vossa felicidade. Os vossos sacrificios 
pela pátria o tem inspirado, e vós certamente naõ deixa
rem de o realizar. 

OrgaÕs da ley, tutores constitucionaes das liberdades 
nacionaes, preenchereis os importantes deveres, que esta 
solemne appellaçaõ vos impõem, pelo vosso respeito á 
Constituição, committida ao vosso cuidado, pelo vosso zelo 
por sua consolidação. Interpretes da opinião publica, 
penetrai-vos, ja que sois distinguidos pela confiança de 
vossos concidadãos, das necessidades de vossa pátria, ani
mados do zelo de sua felicidade real; e preenchei assim as 
suas esperanças. 

Pelas presentes vos seguramos de nosso Real favor, e 
vos encommendamos á protecçaõ do Todo Poderoso. 

Moscow 5 (17) de Fevereiro, 1818. 

(Assignado) ALEXANDRE. 

SUÉCIA. 

Proclamaçaõ d? El Rey, na aua inauguração. 

Nós Carlos Joaõ, pela graça de Deus, Rey de Suécia e 
Norwega, &c. a todos os nossos fieis vassallos, e habi
tantes da Suécia, saúde. 
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Como, era conseqüência da proposição de nosso amado 
defunto pay, e nosso augusto Rey e Soberano CarlosXIII 
aos Estados do Reyno de Suécia, fomos unanimemente es
colhidos, aos 21 de Agosto de 1810, para seu successor ao 
throno Sueco, e ao mesmo tempo, conviados pela unanime 
vós do Hey e do povo, aceitamos esta honrosa escolha, 
ainda que acompanhada de grande responsabilidade; sen
timos para isso um grande impulso, nos acontecimentos, 
que nos eram totalmente estranhos, que decidiram a 
vossa escolha; e que, sem que nós nelles tivéssemos a 
menor parte, dirigiram unicamente as vossas livres e 
independentes resolaçoens. Fomos por isso tirados da
quelle descanço, que tinha sido nosso único objecto; e 
immediatamente, na nossa chegeda aqui, o vosso defunto 
Rey nos recebeo, com as mais charas provas de confiança 
e amizade, adoptando-nos como seu filho, e imprimindo na 
vossa obra zelo mais saneio; o que naõ podia deixar de 
augmentar as nossas obrigaçoens, e a nossa devoção á 
nossa nova pátria, durante os annos, que tem decorrido, 
desde aquelle acontecimento, tam interessante a nosso co
ração. Temo-nos esforçado para preencher os deveres de 
subdito fiel, e de affeiçoado rilho; e diariamente recebemos 
na sua paternal e incessante ternura, a mais nobre 
recompensa de nossos esforços. Naõ temos de gozar mais 
desta felicidade. A morte nos privou daquelle, que 
neste mundo nos estava unido pelo mais fiel amor. De 
nosso ceio filial, dos braços de uma inconsolavel consorte, 
do circulo de tristes parentes, de um povo de quem duas 
vezes fôra o libertador, partio com a tranquillidade de um 
sábio, com a paz de uma boa consiencia, acompanhado 
das consolaçoens da Religião, e das lagrimas da gratidão, 
para receber seu eterno prêmio, em melhor mundo.— 
Recebemos a sua bençaõ para vós, a qual elle pronunciou 
na extremidade da vida, com a mesma energia de seus 
mais vigoroso» dias; e em suas moribundas maõs presta-
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mos o juramento sagradq, de herdar, junctamente com a 
sua coroa, os seus ternos cuidados pela pátria, os seus 
ardentes desejos por vossa ftdicidade. 

Como agora, em conseqüência deste afflictivo aconte-
cimento,subimos aos thronos unidos de Suécia e Norwega, 
para governar ambos os reynos, segundo as leys funda
mentaes de cada um delles, que fôram approvadas pelos 
Estados da Dieta Sueca, aos 6 de Agosto, e pelo Storthing 
do Reyno de Norwega aos 31 de Julho, de 1815, temos 
dado a declaração Real, fixa por El Hey e pelos Esta
dos do Reyno, na decisaõ da Dieta de 2 de Maio, de 1810. 

Desde que pizamos pela primeira vez o chaõ Sueco, 
tem sido o nosso mais alto cuidado, defender a vossa 
liberdade, os vossos privilégios, e a independência do 
Reyno. A Providencia coroou os nossos esforços com o 
bom successo. Na presente hora de tristeza, por tanto, 
éra do nosso primeiro dever, assim como foi o nosso pri
meiro pensamento, implorar o seu poder,.so apoio, para 
nossas futuras acçoens. Da vossa unanimidade e patrio
tismo esperamos o mais poderoso auxilio. Na fiel uniaõ 
com vosso Rey, o qual vos está ligado pelas leys, conti-
nuareisa ser livres e independentes, desta maneira honra-
reis vós mais dignamente a memória do Principe, que 
lamentamos, queira o seu bemaventurado espirito proteger 
para sempre um povo feliz, que pôde dizer sobre o seu 
tumulo.com a mais cordeal gratidão; " Por meio delle 
possuimos as leys, que nós mesmos fizemos, o livre chaõ, 
que cobre os ossos de nossos pays, e o brilhante prospeeto 
de nossa futura sorte, que as suas virtudes, e a abnegação 
de si mesmo nos prepararam. 

Ficamos sendo, a todos, e a cada um de vós, verdadeiros 
affeiçoados, e com o nosso Real favor, e vos recommen
damos ao Deus Todo Poderoso. 

CARLOS JOAÕ. 

G. Von Wetterstedt. 
Palácio, em Stockholc?. ona **» Fevereiro 1818. 

http://tumulo.com
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SUISSA. 

Carta oV El Rey d' Hespanha ao Directorio Federativo, 
reconhecendo a neutralidade Helvetica. 

Grandes e bons amigos:— As circumstancias que tem 
retardado o arranjamento dos negócios, que interessam a 
nossa coroa, e que se achavam indecisos desde o Congresso 
reunido ultimamente em Vienna, nos tem impedido de ex
pedir o Acto, que reconhece a neutralidade e a inviolabili
dade da vossa Confederação e do seu território. De um dia 
para outro aguardávamos podêllo fazer, conforme os vossos 
desejos expressos nas cartas, que ultimamente nosdirigis-
tes; e como effecti vãmente he chegada a época de dar a 
nossa accessaõ aos arranjamentos feitos pelo Congresso, 
mediante a conclusão das questões relativas aos nossos in
teresses, e para vos dar quanto antes uma prova da nossa 
amizade, aqui vos remettemos incluso o acto da nossa ac
cessaõ, que vos será entregue pelo nosso Ministro Resi
dente D. Luiz Martinez de Viergol, assegurando-vos ao 
mesmo tempo da nossa ami/ade, c dos votos que fazemos 
pela prosperidade da vossa Confederação. 

Dada no nosso Palácio de Madrid a 6 de Julho de 1817-

Vosso bom amigo, 

(Assignado) FERNANDO. 

Acto Real. 

Em conseqüência da declaração feita no Congresso de 
Vienna, a 30de Março de 1815,sobre os arranjamentos dos 
negócios da Naçaõ Suissa, foi assignado em Paris pelos 
Plenipotenciarios das Potências Alliadas, a saber, Áustria, 
Frauça,GramBretanha,Prussia, e Rússia a 10 de Novem
bro de 1815, o Acto de reconhecimento da neutralidade 
perpetuada Suissa, e da inviolabilidade do seu território. 
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(Segue-se o theor do Acto em lingua Franceza.) 
Temos resolvido declarar solemnemente, como fazemos, 

a nossa accessaõ ao Acto de reconhecimento e de garantia 
da neutralidade perpetua da Suissa; e da inviolabilidade do 
seu território. Em conseqüência Nós nos obrigamos a 
reconhecer e respeitar a dieta nautralidade, e a naõ obrar 
contra ella, estando, como estamos, persuadidos de que 
isto interessa ao bem geral da Europa, e de que a Suissa, 
pelos sacrifícios que fez a favor da causa dos Soberanos 
legitimos, merece toda a consideração das outras nações. 

Dado no nosso Palácio de Madrid a 6 de Julho de 1817. 

(Assignado) FERNANDO. 

ESTADOS UNIDOS. 

Mensagem do Presidente ao Congresso; sobre a equálli-
zaçaÕ dos direitos d' alfândega aos negociantes 
Inglezes. 

Ao Senado e Casa dos Representantes dos Estados 
Unidos. 

Washington, 12 de Fevereiro 1816. 

Apresento ao Congresso copias de duas communicaçoens 
do Ministro da Gram Bretanha, e recebidas na Repartição 
de Estado: e submêtto á sua consideração a propriedade 
de dar aquellas providencias legislativas, que forem neces
sárias, para satisfazer ás representaçoens, que nellas se 
contém. 

Pelos termos expressos daquelle compacto devia conti
nuar em vigor, sendo ratificado por ambos osGovernos,peIo 
termo de quatro annos, desde o d a da sua assignatura. 
A revogação de todos os direitos de alfândega, que dis
tinguem as naçoens estrangeiras, veio assim a ser obri-
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gaçaõ de ambos os Governos, desde aquelle d ia ; e se 
julga, que todo o individuo, que foi obrigado a pagar, e 
tem pago, algum dos direitos extraordinários revogados 
pela Convenção, tem justa e legal pretençaõ aos respec
tivos Governos, para sua restituição. Por causa de vários 
accidentes, aconteceo, que tanto aqui como na Gram Bre
tanha, se fixou em diversos tempos a cessação dos direitos 
extraordinários He para desejar, que o Congresso passe 
um Acto, para providenciar a restituição de todos os 
direitos extraordinários, incompatíveis com os termos da 
Convenção, e que se tenham cobrado de vassallos Britan
nicos ou de suas mercadorias, depois do dia 3 de Julho de 
1815. O Parlamento Britannico tem dado o exemplo, 
fixando aquelle dia para a cessação dos direitos extraor
dinários, pelo seu Acto de 30 de Junho próximo passado; 
e o Ministro dos Estados Unidos em Londres tem instruc
çoens para requerer a extençaõ do mesmo principio a 
todos os direitos extraordinários, cobrados dos vasos ou 
mercancias dos Estados Unidos, nos portos da Gram Bre
tanha, desde aquelle dia. Naõ ha duvida de que o Go
verno Britannico annuirá a esta representação, e que 
o Acto aqui suggerido se passará pelo Congresso, com a 
plena confiança, de que a medida reciproca receberá a 
sancçaõ do Parlamento Britannico. 

JAIMES MONROE. 

Carta de Mr. Bagot, Enviado Extraordinário e Ministro 
Plenipotenciario, de S. M. B a Mr. Monroe, Secre
tario de Estado dos Estados Unidos. 

Washington, 18 de Novembro, 1817. 

Senhor! Tenho a honra de chamar a vossa attençaõ 
a uma das providencias de um Acto do Congresso dos 
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Estados Unidos, passado aos 27 de Abril próximo passado 
intitulado " Um acto para regular os direitos d'alfandega, 
na importação e tonelagem," que parece haver sido ori
ginado em algum engano, sobre a natureza real de uma 
das principaes manufacturas da Gram Bretanha, e que 
tem operado naõ somente em grande prejuizo do fabri
cante Inglez, mas em sentido contrario, como parece, ao 
espirito e intenção do 2 o artigo do Tractado Commercial. 

Pelo 2 o artigo do Tractado Commercial, entre a Gram 
Bretanha e os Estados Unidos, se estipulou, u Que, na 
importação de quaesquer artigos, do crescimento, produc
çaõ ou manufactura dos territórios de S. M. Britannica na 
Europa, se naõ imporiam maiores direitos de alfândega, 
do que se houverem de pagar por similhantes artigos, 
sendo do cresimento, producçaõ ou manufactura de quaes
quer outros paizes estrangeiros." 

Pelo Acto dos Estados Unidos, a que tenho advertido, 
se determina entre outras cousas, que na importação do 
ferro em barra, ou em tiras, excepto ferro manufacturado 
pelos cylindros, paguem nos Estados Unidos um direito 
d' alfândega de 45 centimos por 112 libras de pezo; e que 
em barras ou tiras, sendo manufacturado por cylindros, e 
anchoras, paguem o direito de 150 centimos por cada 112 
libras, 

Provavelmente se naõ sabe, que o ferro em barra e 
em tiras, manufacturado na Gram Bretanha, he em ultimo 
processo passado pelos cylindros; quando o mesmo artigo 
tanto na Suécia como na Rússia, em vez de passar pelos 
cylindros, he, no mesmo processo, batido a martelo: 
porém, quando o ferro he manufacturado em barra ou 
tiras, seja passando pelos cylindros, seja batendo-o a mar
telo, está perfeitamente no mesmo progresso de manufac
tura, e he em todos os respeitos applicavel aos mesmos 
fins e usos, e ulterior manufactura; e consequentemente 
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he, em todo o sentido, um í e artigo similhante". Mas, 
pela desigualdade dos direitos, que se tem imposto, parece, 
que se tem imaginado, que o ferro, em barra e tiras, 
passado pelos cylindros, está em estado de manufactura 
mais avançado do que o ferro balido a martelo; e vós 
observareis que esta supposiçaõ se fortifica pela circum
stancia de ser classificado com as anchoras, que estaõ em 
estado de manufactura completa e acabada; e valem 35 
libras por toneladas, no mercado Inglez, ao mesmo tempo 
que o ferro em barra e em tiras vale somente 11 libras 
por tonelada. 

He de presumir, que, todas as vezes que se impõem di
reitos em qualquer artigo estrangeiro, em escala graduada 
á proporção de seu estado de manufactura, se intenta que 
o direito seja calculado somente por aquelle estado, e naõ 
pelo processo por que foi trazido a tal estado. 

O ferro, em certo estado de manufactura, deve ser 
sugeito a certos direitos; os meios de o trazer a esse estado, 
seja batendo-o a martelo, seja passando-o pelos cylindros, 
naõ devem entrar em consideração; porque, se assim 
fosse, o effeito disso seria obrigar a cada naçaõ a que 
usasse exactamente o mesmo processo; e, o que certa
mente nunca se teria intentado, demorar e punir a appli
caçaõ do engenho, e dos melhoramentos. 

Considerando, portanto, que o ferro em barra e em 
tiras, manufacturado na Gram Bretanha, he, segundo o 
verdadeiro espirito e intenção do 2 o artigo do tractado de 
Commercio, em todos os respeitos " um artigo similhante" 
ao que se manufactura na Suécia e na Rússia, he de espe
rar que o Governo dos Estados tome as medidas necessá
rias, para permittir que seja admittido na importação, pa
gando a mesma proporção de direitos; e que porá os 
fabricantes Britannicos naquelle estado de igualdade, a 
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srespeilo das naçoens estrangeiras, que se conforma com a 
indubitavel intenção do ultimo tractado de commercio 
entre os dous paizes. 

Tenho a honra de ser, cora a maior consideração, 
Senhor, vosso mui obediente e humilde criado. 

CARLOS BAGOT. 

Carta de M. Bagot, Enviado Extraordinário e Ministro 
Plenipotenciario, a Mr. Adam*, Secretario de 
Estado. 

Senhor!—-Na minha carta ao Secretario da Repar
tição de Estado, de 9 de Julho de 1816, tive a honra 
de apontar a differença dos períodos, era que se tinha 
dado effeito, nos dous paizes, á convenção de 3 de Julho, 
18l5, e d e pedir, que se restituissem todos os direitos 
differencia s de natureza similhante aos descri ptos na 
Ordem em Conselho de S. A. R. o Principe Regente, de 
17 de Agosto, de 1815; e que se pudessem ter cobrado 
entre a data daquella ordem, e os 22 de Dezembro se
guinte, em fazendas importadas para oa Estados Unidos, 
em navios de construcçtõ Britannica. 

Naõ se havendo mencionado, na Ordem era Conselho 
de S. A. R. os direitos de tonelagem, naõ se advertio 
também a elles na representação, que entaõ tive a honra 
de fazer, porém como fosse sabido, que elles, de facto» 
tinham sido abolidos na Gram Bretanha, a Legislatura 
Americana, em estricta observância ao espirito e intenção 
da Convenção, os incluio no Acto passado aos 3 de Março 
próximo passado, authorizando o Secretario do Thesouro 
a fazer que se reslituissem certos direitos d'alfândega a 
estrangeiros. E com tudo, por este Acto se providenciou, 
que se restituem somente os direitos de tonelagem estran-
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geira cobrados de navios Britannicos em portos America
nos, subseqüentemente aos 17 deAgostode 1815: quando os 
mesmos direitos, cobrados de navios Americanos em por
tos Britannicos, fôram restituidos desde a data da assig-
natura da Convenção. 

Em ordem, portanto, a que os subditos de S. M. par
ticipem do pleno beneficio da reciprocidade,contemplada 
pelaConvençaõ, tenho a honra de requerer, que também 
se restituam as sommas de direitos d* alfândega sobre a 
tonelagem estrangeira, que se possam ter cobrado de na
vios Britannicos nos portos dos Estados Unidos, entre os 
3 de Julho e os 17 de Agosto, de 1815. 

Tenho a honra de ser, com a maior consideração, 
Senhor, vosso mui obediente e humilde criado. 

CARLOS BAGOT. 

COMMERCIO E ARTES. 

LISBOA. 

Edictal da Juncta da liquidação dos Fundos da Com
panhia do Gram Pará. 

JUNCTA da Liquidação dos Fundos da Companhia 
extincta do Graõ Pará e Maranhão, proseguindo com a 
maior actividade nas diligencias possíveis para a cobrança 
das dividas, (único Capital que ainda pertence aos Interes-

L L 2 
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sados) tem conseguido algumas quantias, que, unidas por 
calculo provável a algumas de próximo recebimento, tem 
determinado distribuir um rateio de quatro por cento, 
além dos antecedentes de quatro, quatro e meio, e quatro 
porcento, que continua a ultimar a favor dos que naõ 
tem comparecido. Principiará aquelle rateio no dia 6 de 
Março próximo futuro, e continuará nas Sextas feiras 
seguintes, que naõ forem impedidas, pelas nove horas da 
manhaã; do mesmo modo poderão também concorrer os 
que ainda estiverem por pagar dos dictos antecedentes 
rateios, apresentando cada um as originaes acçoens, que 
saõ os únicos Titulos para se effectuarem os pagamentos, 
concorrendo assim os seus cessionários, e habilitados her
deiros, ou procuradores á Contadoria da mesma Juncta, 
para se legalizarem, e averbarem as respeotivas acçoens. 
Declara a Juncta que aquellas acçoens que por qualquer 
Titulo comprehènderem diversas pessoas nellas interessa
das, mesmo na conformidade do § 48 da Instituição da 
Companhia, que o permitte, se devem unir para recebe
rem o total do rateio de cada acçaõ por um Procurador, 
pois do contrario resultaria grande confusão, e demora nos 
pagamentos aos mais Interessados, a factura de rateios 
pelas subdivisoens parciaes de cada acçaõ. Lisboa 10 de 
Fevereiro de 1818. 

(Assignado) FELICIANO JOSÉ ALVES da COSTA PINTO. 
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Preços Correntes dos principaes Productos do Brazil. 
LONDRES, 24 de Março, de 1818. 

(Jeneros . Qualidade. | 
Quanti

dade. 
PreijT de Direitos. 

Assucar 

f K e d o n d o 
.^ Batido 

^Mascavado 
Arroz . . . .Brazil . . . 
f a t i e Rio, 
( 'acao . . . .Pará . . . . 
Cebo Rio da Prata 

("Pernambuco 
C e a r á . . . . 

I Bahia . . . . 
AlçodaS . .< Maranhão . 

1 Pará . . . . 
1 Minas novas 
^Capitania . 

\ n n i l Ri» • • • 
Ipecacuanha . Brazi l . . . 
Salsa Parrilha Pará . . . 
Óleo de cupaiba 
Tapioca Brazil . . 
Ourocu 

11 '2 lib. 

libra 

l s . 
5 is. 
18s. 

lOOs. 
62s . 

naõ 
Ss. 
l s . 
l s . 
l s . 
Is. 
l s . 

Tabaco 

{í 

{ e m rolo 
' | e m folha 

f 
Rio da Prata, p i l h a i 

LC 
"A 

e V Rio Grande 

I Pernambuco , sal^ 
l_Rio Grande, d e caval lo 

Chifres. . . .Rio Grande 
P á o Brazi l . .Pernambuco 
P á o amarello Brazil . . 

0, 
Op. 
Op. 

Op. 
Op. 
há 
l p . 

l l p . 
l U p 
l l í p 
l l p . 
l U | p 

OS. 
6s. 
Ss. 
13. 
Os. 
3s. 

Op. 
9p. 
Op 
Op 
Cp 
Op 

>4s. 
53». 
1 s. 

I06s. 
o6s. 

23. 
2s, 
2s. 
29. 
ls. 
l s . 

(lp 
Op 

Livre de direi
tos por expor-

I tacaõ. 
Op. | 
6pJ 

3 s 2 p p o r l l 2 n » 
2p . 

lp . 
Oip 

i i P ' ' s -Portucuezou 

<."] 8s. 
P > « 

7 p . por lf». 
100 e m nario 

B 
C 

ados 

3s. 
7s . 
3s . 
l s . 
l s . 
3s 

lQJpj 

6p.J 
Sp, 
6 p . 
2 p . 
l p . 
Sp. 

Coviro 
12S 

Tonelada! 

>G*P 

1401. 
71 

} 
} 

91. 

4Jp . por H». 
s . e j p . 
l s . 2 ± p . 
l s . l l f p . 

. . 4 P-
direitos pagos 

pelo comprador 

}Liv r e d e d ire i 
tos por e x p o r 
tação. 

9£p . por conri» 
»em navio P o r 

tuguez ou In 
g lez . 

~5s. 6Jp . por 100. 
• direitos pagos 
y pelo comprado 

Ouro e m barra 
P e ç a s de 6400 reis 
Dobroens H e s p a n h o e s 
P e z o s . . dictos 
Prata e m barra 

Espécie. 

Câmbios. 

£4 1 o -\ 
4 1 0 / 
o o o \ 
0 5 5 1 
0 5 4 J 

Rio de Janeiro 
Lisboa . 
Porto 
Paris 
4 msterdam 

Brazil Hida 
Lisboa . . 
Porto . . 
Madeira . . 

, 
. 
. 
. 

30s-
25s. 
25s. 
SOs. 

67* 1 
58} 
59} 
24 40 
11 7| 

Hamburgo 
Cadiz 
Gibraltar . 
Gênova 
Malta 

Prêmios de Seguros 
Vinda SOs 

. 20s 
. SOs 
. Süs 

40s 

por onça . 

34 
3 9 J 
35 
4 T | 
51 

file:///nnil
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LITERATURA E SCIENCIAS 

NOVAS PUBLICAÇOENS EM INGLATERRA. 

rr 00D's Catalogue of Shells 8™. preço 9s. Index 
Testaceologicus; ou Cathalogo de conchas Britannicas, e 
estrangeiras, arranjadas conforme o systema de Linneo 
com os nomes Latinos e Inglezes, e referencias ás figuras 
e lugares aonde se acham. Por W. Wood, F R.S. e L.S. 

Nctrratíve of Captain Tuckefs Expedilion. 410. 
preço 2 /. 2s. Narativa da expedição para explorar o rio 
Zaire, commummente chamado o Congo, na África Meri
dional; em 1816, debaixo da direcçaõ do Cap. J. K. 
Tuckey. Com 14 Estampas; publicada com permissão 
dos Lords Commissarios do Almirantado. 

Reynolds' Arithmetic. I 2 m o . preço 2s. 6d. Os pri
meiros elementos de Arithmetica; ou o Assistente do 
Mestre e do Estudante; arranjados practicamente em 
liçoens, e expressamente designados para classes: com
prehendendo as quatro regras simplices, a saber Somar, 
Diminuir, multiplicar, Repartir, combinadas em uma 
somma, e ensinadas em uma operação; como se usa agora 
nas escolas do Hospital de Christo; em Londres. Por 
George Reynolds. 
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Dr. Yule, on the Contagious Fever: preço 2s 6d. 
Observaçoens sobre a cura e prevenção da Febre Con
tagiosa agora prevalente em Edinburgo,e suas visinhanças: 
com uma indagação sobre a natureza e origem do venerao 
especifico, que produz varias formas desta moléstia: meios 
necessários para prevenir a formação; assim como para 
arrestar o progresso do contagio, com o melhor processo 
chimico para aquelle fim. Por J . Yule. M.D. F.R.S. 
Ed. &c. 

B-ixtovCs Inguiry on Prisons. 8I,°. preço Ss- Inda
gação, para averiguar, se o nosso presente systema de 
disciplina das prisoens, produz ou previne o crime e a 
miséria: illustrada pelas descripçoens das prisoens do 
Borough,TothiIl-fieId$, em Londres; St. Albans e Guil-
fòrd, Bury, na Inglaterra: Maison de Force em Gande 
Prisaõ de Philadelphia; e procedimentos do Committé de 
Senhoras em Newgate. Por Thomaz Fowell Buxton. 

BRAZIL. 

Saio á luz: Corograplãa Brazilica, aonde se expõem 
a divisão, extençaõ e limites de suas províncias; a des

cripçaõ do actual estado de cada uma dellas, indicando o 
que ali ha de mais notável, como sejam as suas povoaçoens 
rios, lagos, montes, portos, cabos, mineralogia, animaes, 
botânica, producçoens de agricultura e industria: a epocha 
e o methodo da sua colonização, &c. precedida da his
toria desde o seu descobrimento em 1.500 até 1-532, em 
que este paiz foi repartido em capitanias, com um appen-
dice das duas provincias civilmente annexas á Provincia 
do Gram Pará; com as alteraçoens, que tem havido até o 
presente anno. Preço, 3.600 reis. 
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ECONOMIA POLÍTICA DE M R . SIMONDL. 

(Continuada de p. 172.) 

Estamos taõ acostumados a naõ fazer idea de preço 
senaõ pela sua relação com o dinheiro, ou para melhor 
dizer com o valor por meio do qual se fazem as contas, 
chamado numerário, que qua9i naõ podemos conceber um 
preço senaõ numérico: mas logo que se conhecer que os 
os números que o exprimem naõ denotam sempre a mesma 
cousa, he preciso, além do preço numérico, conhecer qual 
seja o preço real dos objectos. 

O preço numérico denota o numero oü o pezo de 
moedas correntes, por que se pode trocaruma mercadoria: 
e o preço real exprime o sacrifício que effectivamenle 
faz aquelle que a compra. H e verdade que temos um 
modo de medir este sacrifício pelo nosso pensar; mas he 
inútil na practica, porque naõ pode ser representado por 
números; e vem a ser avaliando-o pela única base, que 
ha uniforme e immutavel em todos os tempos e em todos 
os logares, a saber, a relação entre a mercadoria vendida 
e o numero de dias de seo próprio trabalho, que um jor-
naleiro daria para a comprar. Quantidades iguaes de 
trabalho saõ sempre de valor igual para aquelle que as faz; 
sacrifica sempre uma porçaõ igual dos seos commodos, da 
sua liberdade e do seo gosto: mas estas quantidades, que 
saõ iguaes para elle, nao o saõ para aquelle que as paga; 
porque com igual emprego de forças dous obreiros dediffe-
rente habilidade naõ fazem duas quantidades d' obra 
iguaes nem cm somma nem em valor. O sacrifício do 
jornaleiro poderia pois servir muilo bem de estandarte 
para a medida do valor do dinheiro, se fosse possivel 
expressallo por números, mas o salário, que representa 
este sacrifício, naõ he próprio para esle íiin. 
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Além disto o salário, como temos visto, varia com o 
estado de prosperidade da sociedade. Quanto mais 
crescem os Capitães destinados a alimentar a industria, 
mais sobem os snbirios. He necessário para persuadir os 
obreiros ao trabalho, naõ so distribuir-Hios maior numero 
de peças de moeda, mas ainda assegurar-lhes realmente 
um augmento de commodidades ; augmentar o preço real 
do trabalho da mesma forma qúo o numérico. 

Como tudo aquillo a qne os homens attribuem valor 
deve de algum modo ser fruclo do seo trabalho, também 
por isso deve ter um preço real mui differente segundo as 
circumstancias. O augmento dos Capitães e os progres
sos da industria fazem, como temos visto, que se obtenham 
productos superiores com menos trabalho e sacrifícios.— 
O preço, ou seja intrínseco ou relativo, de todas as pro
ducçoens humanas deve por conseqüência alterar-se com 
os progressos da Sociedade. Estas duas causas de varia
ção abrangem desde os metaes preciosos até aos gêneros 
necessários para a subsistência. De uma parte pode ser 
que se torne mais fácil, ou o extrabir o ouro das minas, ou 
a cultura das terras; e entaõ o preço intrínseco, quer dos 
metaes quer do trigo, abaixará ; e da outra, pode-se 
conceber a possibilidade de substituir ao ouro outro 
metal para as artes, e outro signal para o Commercio; 
e ao trigo outro mantimento ; e entaõ o preço relativo 

destas duas producçoens abaterá, ainda quando o seo preço 
intrínseco se conserve o mesmo. Portanto, entre todos 
ps valores, que giram no commercio, naõ ha nenhum 
estável nem fixo, nem que possa servir de estandarte para 
medir todos os outros. 

Os que tem tractado da Economia Politica, desesperando 
de achar uma medida invariável, tem buscado approximar-
he ao fim que naõ podiam conseguir, e escolher o valor 
menos sugeilo a variaçoene a fira de lhes servir í e naõ de 

VOL. XX. NO. 118. >i >i 
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medir o preço dos metaes preciosos, ao menos de conhe-

eer as suas íluctuações. 
O salário necessário, c o preço do sustento do pobre, que 

he por onde aquelle se determina, parecem ser as cousas, 
cujo preço real muda menos em um longo espaço de 
tempo ; e por isso he que so comparando-o em épocas dis
tantes se tem podido chegar a formar ideas um pouco 
exactas sobre a íluctuaçaõ do preço do dinheiro, e sobre o 
preço real das mercadorias, que elle serve de comprar ou 
de vender. Porém visto estarmos reduzidos a servir-nos 
d' um estandarte imperfeito, convirá conhecermos-lhe os 
defeitos a fim de nos guardarmos dos erros em que elle 
nos poderia fazer cahir. 

Primeiramente, se o Salário Necessário he o que nós 
tomamos por termo de comparação, deve-se attender que 
naõ he o mesmo em um dia de veraõ que n' um dia de in
verno ; porque necessita o jornaleiro para este ultimo mais 
combustíveis e melhor roupa, de sorte que uma parte do 
que parece ser no veraõ o seo salário supérfluo, he desti
nada a compensar no inverno o augmento do seo salário 
necessário: naõ he portanto o seo consumo de um dia, 
mas sim o de um anno, que se deve considerar para esta
belecer o seo salário necessário. Esta ultima quantidade 
he quasi sempre pouco mais ou menos a mesma, mas 
augmenla ou diminuc realmente de preço segundo as 
boas ou más colheitas, Naõ hc o dinheiro que muda de 
valor, he o mesmo mantimento, cujo preço, ou seja intrín
seco ou relativo, se abaixa ou se levanta segundo a co
lheita he abundante ou uaõ. Portanto, quando se quizer 
conhecer as variações do preço do dinheiro naõ se pode 
senaõ fazendo abstracçaõ das do preço do mantimento, e 
tomando para isto um termo assaz longo para que os mãos 
annos sejam compensados pelos bons, e se obtenha uma 
proporção media entre os productos e o trabalho a que 
saõ devidos. 
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O Salário total dos obreiros, comprehendendo o neces
sário e o supérfluo, be regulado em geral por este meio 
terrno. He verdade que naõ o vemos levantar de in
verno, quando a necessidade de combustíveis faz precisa 
maior despeza, nem mesmo ordinariamente nos annos de 
miséria quando a mesma quantidade de mantimento custa 
mais ao trabalhador: mas he que nas más estaçoens e nos 
máos annos o supérfluo, ou a renda do trabalhador, di-
minue á medida que tem precisão de mais cousas; applica 
menos para os seos commodos quando lhe he necessário 
mais para a sua subsistência. Mas neste caso, como 
em todos os outros, o augmento do salário necessário pro
porcionalmente ao seo producto causa uma duiminiaçaõ 
nas rendas da naçaõ. 

Ha na determinação do que he necessário para a vida 
uma certa latitude, que torna difficultoso, mesmo no seo 
próprio paiz e no seo próprio tempo, traçar a linha de 
demarcação entre o salário necessário e o supérfluo; e 
muito mais seria fazer taboas para paizes ou tempos afas
tados : mas como a principal despeza do pobre he o seo 
sustento, o salário necessário deve ser sempre proporcio
nado ao preço do alimento, que serve de fundamento a 
todas as suas comidas, e cujo uso he mais geral. Por
tanto o trigo na Europa e o Arroz na índia podem servir 
de termo de comparação quando se quizer medir o valor 
relativo do dinheiro. 

Como a agricultura aperfeiçoando-se tende a produzr 
os mesmos eflèitos com menos meios, deveria resultar 
d'ahi o abatimento do preço do trigo e dos outros manti
mentos, que a industria humana extrahe da terra: he 
com tudo provável que este effeito seja compensado em 
grande parte, pelo que respeita o paõ, por outras causas 
que obram em sentido contrario; taes como o augmento 
da renda da terra, e o do consumo, que saõ conseqüências 
do augmento da povoaçaõ e das riquezas. Para um longo 
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periodo este estandarte naõ será provavelmente mui de
feituoso, ainda q.ie o seja para um periodo pequeno, por 
causa da incerteza e da desigualdade das colheita.*. A 
sua grande vantagem he de ter uma relação fixa com o 
salário necessário; mas esta relação altera-se algumas 
vezes, e pode-se ainda alterar mais. Em França, Ingla
terra e Allemanha, a substituição das batatas ao paõ 
nacosinhado pobre, tem reduzido muitíssimo as neces
sidades do jornaleiro durante o tempo dellas. Em Itália 
a farinha do trigo de Turquia, e a de castanhas, que 
custam metade menos que a do paõ, excluem quasi 
absolutamente esta ultima do sustento do homem jorna
leiro; de sorte que quando o preço do trigo he o mesmo 
em Inglaterra que em Toscana, o salário necessário be 
quasi metade menor naquelle que neste ultimo paiz. O 
Conde de Rumford por meio da sua applicaçaõ da chimica 
à arte da cosinha e do augmento dos poderes nutritivos 
de cada alimento, nos faz ver, que existe um novo meio de 
diminuir o salário necessário e de mudar a proporção 
entre o valor do trigo e o do trabalho. 

A proporção entre o preço numérico e o preço real 
muda naõ somente com os tempos mas também com os lo-
gares. Em Bengala, por exemplo o sustento de um jornal
eiro naõ lbe custa mais de cinco centésimos por dia(Turner, 
Voyage auThibet ei au Boutan, Vol. 1 Cap. II) Em varias 
provincias daFrança custa-lhe um franco. Portanto, quan
do um índio dá por uma mercadoria qualquer uma rupia, 
ou duas libras tornezas e dez soldos, o seo preço real lie 
para elle de cincoenta dias de trabalho,e o preço leal para o 
Francez naõ eqüivale senaõ a dous dias e meio, ainda que o 
preço numérico seja o mesmo para um e para o outro. Esta 
proporção entre o preço do trabalho e do dinheiro na Índia 
visto ser taõ differente da nossa, naõ se pode lá levar mer
cadoria em que se faça tanto lucro como dinheiio; \ orque 
o Negociante que naõ lhe emporta senaõ o preço numé
rico nas suas especulaçõe 
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pra c se vende mui barato em um paiz aonde o dinheiro lie 
taõ caro. 

A raridade dos metaes preciosos tem feito adoptar áos 
índios o u3o dos cauris, ou couchinhas das Maldivas, em 
vez de moeda pequena, o que naõ deixa de parecer bem 
extraordinário em paizes taõ ricos e polidos de tantos 
annos como Bengala e o Indostaõ. Mas naõ bastava 
dividir uma rupia em cincoenta soldos para uso de gentes, 
que deviam comprar com ella o seo sustento durante 
cincoenta dias; era portanto necessário estimalla igual a 
2400 cauris. Entretanto, se a natureza naõ tivesse feito 
toda a despeza do cunho desta concha, he pouco provável 
que houvesse Soberano que quizesse baler moeda de tam 
pequeno valor. Os cauris saõ a moeda corrente do 
Mogol, de Bengala e do Boutan assim como do interior 
da África e de Guine. 

Naõ he so comparando-nos com os índios que podemos 
achar grande diíferença entre o preço real e o preç > 
numérico. O ouro e a prata encaressem á medida que 
se afastam dos logares d'onde provém, e ha apenas dous 
paizes aonde o valor lie o mesmo. Estas differenças para 
os negociantes saõ indagaçoens ociosas: importa-lhes 
pouco saber se a mercadoria he mais cara, ou se he o 
dinheiro que he mais barato n'um paiz que n' outro 
Uma vez que elles achem nos preços numéricos uma dif
ferença sufficiente para compensar os carretos e assegu
rar-lhes ganância, fazem transportar as mercancias ar> 
paiz onde podem trocallas por mais dinheiro, e deste modo 
augmentando aos consumidores os meios de os haverem , 
diminuem o seo preço relativo, poupam á sociedade a 
despeza de uma parte da sua renda,vendendo mais barato' 
ao mesmo tempo que lhe procuram d'outra parte uma 
renda nova no lucro que elles mesmos fazem. He assim 
que todos os homens tendem continuamente a servir os 
interesses nacionaes, buscando o seo próprio interesse. 
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MISCELLANEA. 

BRAZIL. 

Carta Regia, concedendo uma Commenda na ordem de 
Christo ao Conde de Urbna, Enviado do Imperador 
de Áustria. 

lllustre Conde de Urbna, Gentil Homem da Câmara 
de Sua Majestade Imperial, Real e Apostólica, Amigo.— 
Eu El Rey vos envio muito saudar, como aquelle que 
amo. Querendo dar-vos um testemunhopublicode especial 
benevolência e contemplação, que me mereceis, por ter-
des sido escolhido pelo Imperador vosso Soberano, para 
vir, immediatamente que se celebrou o casamento de meu 
muito amado e prezado Filho, o Principe Real, D. Pedro, 
com a Sereníssima Archiduqueza Leopoldina, trazer-me 
a agradável noticia deste fausto acontecimento; commissaõ 
que haveis desempenhado mui dignamente; hei por bem 
nomear-vos Commendador da Ordem deChristo,assignan-
do-vos por este titulo uma pensaõ vitalícia de 600.000 reis 
nanuaes, que vos será regularmente paga em Vienna d' 
Áustria, a quartéis, pela folha da Secretaria da minha 
Missaõ naquella Corte. O que assim me pareceo partici
par-vos para vossa intelligencia; e Nosso Senhor vos haja 
em sua sancta guarda. Escripta no Palácio da Real Quinta 
da Boa-Vista, em 19 de Outubro da 1817. 

R E Y . Com Guarda. 
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Officio do Secretario de Estado ao Conde de Urbna. 

EXCELLENTISSIMO SENHOR! Mui Senhor meu.— 
Tenho a honra de remetter a V. Ex a . a inclusa Carta 
Regia, que Sua Majestade, El Rey meu Amo, dirige a 
V. Exa. 

A mercê, que por este Diploma Sua Majestade lhe con
fere, sendo um publico testemunho da Real contemplação 
e benevolência d 'EI Rey para com V. Ex*. heao mesmo 
tempo uma nova demonstração de quanto foi agradável a 
S. M. a honrosa commissaõ, que motivou a vinda de 
V. Ex». a esta Corte. 

Por esta mesma occasiaõ tenho igualmente a honra de 
enviar a V. Ex». a sêllo volante, a segunda via da ordem 
para se realizar, pela Missaõ de S. M. em Vienna, o pa
gamento regular da pensaõ, que V. Ex a . ha de perceber, 
com o titulo de Commendador da Ordem de Christo, na 
conformidade da sobredicta Carta Regia. 

Tendo a satisfacçaõ de cumprir tam agradável dever 
na remessa, que faço a V. Ex a . eu aproveito com muito 
gosto uma tal opportunidade para reiterar a V- Exa. os 
sentimentos de perfeita estima, e mui distincta conside
ração, com que o venero. 

Deus guarde a V. Ex a . muitos annos. Palácio do 
Rio-de-Janeiro, 19 de Outubro de 1817. 

De V. Ex». 
maior e mais seguro servidor 

JOAÕ P A U L O BEZERRA. 

Exm o . Senhor Conde de Urbna. 

Festividade no Ceará, pela reducçaõ de Pernambuco. 

Copia. 
Esta Câmara (do Ceará) tendo noticia da desgraça que 

acaba de arrastrar Pernambuco, pela sua revolução acon-
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tecida no dia 6 de Março, e querendo dar um vivo teste
munho da sua fidelidade e obediência ao Nosso Legitimo 
e natural Soberano o muito Alto e muito poderoso Rey 
o Senhor D. Joaõ VI. fez convocar todo o Clero, nobreza 
e povo no dia 6 do corrente, destinado para a acclamaçaõ 
do mesmo Augusto Soberano Senhor; e estando todos 
junetos em vereaçaõ, fez lavrar um termo deste rasgo de 
fidelidade, amor, e patriotismo, pela Augusta pessoa de 
Sua Majestade e de toda a Real Familia da Casa de 
Bragança, ao qual se seguem as assignaturas seguintes: — 
Juiz de Fora Presidente, Manoel José de Albuquerque ; 
Vereadores, José Agostinho Pinheiro, Francisco José de 
Sousa, Manoel Vieira da Costa Delgado Perdigão. Procu
rador, Bernardo José Teixeira; Almotacés, José Xavier de 
Castro e Silva, Manoel Caetano Vianna; seguem-se 
mais 136 assignaturas do Clero, nobreza, e povo desta 
Villa, ficando ainda muita gente por assignar, tanto por 
naõ caber no tempo, como por muitos naõ saberem escre
ver, dando todos iguaes e evidentes provas do seu amor 
e fidelidade á Real Coroa do nosso Augusto Monarca e 
Senhor Rey do Reyno Unido de Portugal, Brazil, e Al
garves, de que se passou certidão no fim das dietas assigna
turas do referido Termo, e competente Livro a f. 212. — 
Acabada a Vereaçaõ, caminhou o mesmo Senado ao Palácio 
do Governador, coberto do seu Estandarte, que foi condu
zido pelo Capitão Mór Antonio José da Silva Castro, acom
panhado de toda a Nobreza, e immenso povo, que se 
achava nestes paços do Conselho; e pelo Governador foi 
recebido na Sala do docel, aonde pelo Juiz de fora, Presi
dente, foi feita a falia seguinte: 

Illustrissimo e Excellentissimo Senhor: 
A Câmara, nobreza, e povo desta vilia, penetrados dos 

mais vivos sentimentos de respeito, amor, gratidão, e fide
lidade á Real pessoa de Sua Majestade El Rey Nosso 
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Augusto Soberano e Senhor, e a toda a Augusta Casa 
de Bragança, vem no dia de hoje, destinado a sua fausta 
acclamaçaõ, render na respeitável presença de V. Ex a . 
como fiel representante do mesmo Real Senhor nesta 
Capitania, os mais puros votos da sua fiel vassallagem, 
rogando a V. Exc. queira acceitallos como um penhor, e 
irrefragavel, do seu amor e dever. A lamentável des
graça, a que a ingratidão, a perfídia, e a traição acaba 
de arrastrar Pernambuco, tem amargurado nossos cora
çoens leaes; e firmes na nossa fidelidade, oflerecemos a 
V. Exc. tanto os próprios bens, como as próprias vidas, 
até ser derramada a ultima gota de nosso sangue pela 
Religião, pelo Rey, pela naçaõ do Reyno Unido de Por
tugal, Brazil, e Algarves. Tantas e tam sabias provi
dencias com que V. Exc. tam perspicaz e cautellosa-
mente tem obviado tantos males imminentes a este povo, 
que tanto ama e respeita a V. Exc. de Religião, amor, 
e patriotismo; tantas e tam evidentes provas, saõ outros 
tantos testemunhos, que, afiançando-nos a nossa felicidade 
nos tem penhorado em um perpetuo agradecimento.— 
Queira por tanto V. Exc. dignar-se de levar á Real 
presença de Sua Mejestade estes nossos fervorosos votos, 
filhos do dever e fortuna de sermos fieis e verdadeiros 
vassallos de tam Grande Rey, e Pay. Viva El Rey 
Nosso Senhor! Viva a Augusta Casa de Bragança. 

O Governador, havendo recebido a falia da Câmara 
com um semblante muito alegre, respondeo o seguinte: 

De largos tempos estou inteiramente convencido do 
amor, e fidelidade dos povos do Ceará, assim como tam
bém desta Câmara que o representa, para com a Augusta 
pessoa de S. M. e para com toda a Sua Real Familia; do 
que agora recebo novas provas, que eu me appressarei a 
levar á Real presença do mesmo Senhor. Entre todo 
este povo naõ será certamente possivel achar-se indivíduo 
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algum, que naõ estremeça, e se naõ horrorise, com a ex
posição do attendado que acaba de ter lugar na Capitania 
de Pernambuco, cujos funestos resultados se poderão tam
bém fazer transcendentes a esta do Ceará. Ligado aos 
Cearenses por dever, amor, e gratidão, e com o seu 
auxilio, naõ pouparei esforço algum para os pôr a salvo 
dos ataques, e influencia daquelles detestáveis traidores. 
Morram os traidores! Viva EIRey Nosso Senhor, e toda 
a Casa de Bragança! Viva o fiel povo do Ceará! 

Ao pronunciar o Governador: Morram os traidores! 
foi respondido por todos: Morram! Ao pronunciar: — 
Viva El Rey Nosso Senhor e toda a Casa de Bragança 
rompeo o povo em repetidos gritos:—Viva!—E quando 
o Governador disse: — Viva o fiel povo da Ceará! —foi 
abrindo os braços. Aqui se vio entaõ a fidelidade de 
todo o povo testemunhada com o mais terno enthusiasmo. 
A Câmara, adiantando» se com a nobreza a receber os 
braços do Governador, o levantarão em braços no ar, e 
romperão em repetidos gritos—Viva o Reyno Unido! — 
Viva o nosso Governador! 

Toda esta. maviosa scena foi acompanhada de lagrimas, 
com o que todos os indivíduos significaram o seu prazer 
e contentamento que conceberam. 

Acabado este tam solemne acto, retirou-se a Câmara, 
que o Governador acompanhou até á porta do seu Palá
cio, e ordenou que fosse acompanhada até aos paços do 
Conselho pelo seu Ajudante de Ordens, e pela sua Guarda. 
A Câmara, agradecendo este extremoso obséquio, lem
brou que naõ deveria o Palácio ficar sem a competente 
Guarda; ao que o Governador replicou: — Quem tem a 
fortuna de governar um povo tam fiel naõ necessita para 
a sua guarda mais do que os coraçoens dos mesmos povos. 
Rompeo novamente o povo em repetidos gritos—Viva o 
nosso Governador! — a que este respondeo: — Viva Sua 
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Majestade! — cujo grito foi igualmente repetido pelo povo 
que, desde o Palácio do Governador até aos paços do 
Concelho, naõ cessou de repetir estes, e outros similhantes 
vivas, todos próprios das circumstancias, e demonstraçoens 
da maior fidelidade, e dos mais sáõs principios; e logo 
que alli chegaram correram em altos vivas a abraçar o seu 
Juiz de fora, que os recebia com o maior prazer e affei
çaõ, e se congratulava de tam fieis demonstraçoens de sua 
fidelidade e amor. 

Rogamos pois a V. Exc. por nos fazer muita mercê e 
a todo este fiel e leal povo, se digne mandar fazer pu
blico, na Gazeta dessa Corte, este rasgo da nossa fiel e 
leal vassallagem, o que confiamos na constante benigni-
dade de V. Exc . — Deos guarde a V. Exc. muitos annos. 
Fortaleza, em Câmara de 14 de Abril de 1817. Illustris
simo e Excellentissimo Senhor D. Miguel Pereira Forjaz 
Coutinho, Ministro Secretario d'Estado do Governo do 
Reyno de Portugal. 

E u Antonio Lopes Benevides, Escrivão da Câmara, que 
o escrevi;—Juiz de fora Presidente, Manoel José de 
Albuquerque;—Vereadores, Francisco José de Sousa, 
Manoel Vieira da Costa Delgado Perdigam; — Procurador, 
Bernardo José Teixeira. 

E naõ se continha mais nem menos em o dicto Officio 
que eu dicto Escrivão bem e fielmente registei do pró
prio que se remetteo, ao qual me reporto, está em tudo 
conforme.—Villa da Fortaleza em 15 de Abril de 1817. 
Em fé de verdade o Escrivão da Câmara, Antonio Lopes 
Benevides.—Está conforme com o Registo.—O Escrivão 
da Câmara. 

ANTÔNIO DE OLIVEIRA CASTRO. 

N N 2 
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GUERRA DO R I O - D A - P R A T A . 

Rio-de-Janeiro Io de Novembro, 

Por cartas recebidas modernamente, datadas de Qua-
raym, a 20 de Setembro, sabemos algumas particulari
dades do grande choque, que a partida volante da columna 
da direita sustentou com a do General dos Insurgentes 
Verdun, as quaes nos apressamos a communicar,em quanto 
naõ chegaõ noticias officiaes, e mais circunstanciadas. 

Foi o ataque travado pelo capitão Bento Manoel com os 
insurgentes, no lugar, em que o Arapey faz barra no 
Urugay. No dia 15 de Setembro, o dicto Capitão com 
100 homens do regimento de Milicias do Rio Pardo, 
surprehendeo o mencionado Verdun, que commandava 
mais de 200, e tinha algumas familias no seu acampa
mento. O resultado foi ficar prisioneiro o mesmo Ver
dun, 6 Officiaes, e as familias referidas, além dos 200 
homens, sem haver da nossa parte um só ferido. Da 
parte dos inimigos só morreo um Capitão, que naõ se quiz 
entregar. Deve-se o bom êxito desta acçaõ á prudência, 
com que o nosso Capitão atacou os postos do inimigo pró
ximos á Villa da Purificação (que fora Quartel General de 
Artigas) antes de surprehender o corpo principal. 

Também de Missões chegou parte de haverem os insur
gentes atacado uma guarda, que o Brigadeiro Chagas 
tinha mandado postar no outro lado do Uruguay, porém 
ficando elles derrotados com perda de 40 mortos. 

Por carta do Rio Grande, datada de 23 de Setembro 
consta que, havendo suspeitas de que Fructuoso Ribeiro 
ameaçava entrar naquella fronteira, o seu respectivo Com
mandante, o Tenente General Marquez, repartio as 
forças disponíveis que passavaõ de 700 homens, e os collo-
cara em Chuy, Serreto, Bajé; além das guerrilhas vo
lantes ; commandando aquellas forças o Brigadeiro Felix 
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José de Mattos, o Tenente Coronel Paiva, o intelligente 
Capitão de Guerrilhas Manoel Joaquim de Carvalho, os 
intrépidos paisanos Bento Gonçal, e Joaõ Antonio Mar
tins, o qual fez collocar nos serros Yaceguá, acautelando 
o ponto central da Charqueada de Pelotas, (ou Capella de 
S. Francisco de Paula), por causa da immensa e má es
cravatura, que alli existe para o fabrico das carnes secas, 
cujo commando entregou ao Tenente Coronel Reformado 
José Antonio Vieira. 

Também sabemos que 500 pretos do Garcia, que en
grossavam as guerrilhas deArtigas,se offerecêram a passar 
a Monte Video, para dalli se transportarem a Buenos 
Ayres, entregando primeiro os seus respectivos arma
mentos. 

FRANÇA. 

Officio do General Conde Carra S. Cyr, Commandante 
e Administrador da Guayana Franceza, annunci
ando aposse daquella colônia. 

Cayenna, 18 de Novembro 1818. 

EXCELLENTISSIMO SENHOR. Tenho a satisfacçaõ de 
participar a V. Exa. que a 5 de Novembro desembarquei 
em Cayena, e que a 8 voltou a Guayana Franceza ao do
minio do nosso legitimo Soberano. No mesmo dia se ar
vorou a bandeira branca, no forte de Cayena; com as 
formalidades do estylo. 

Pelo Capitão Bergeret, commandante da Divisão Naval, 
enviarei a V- Ex a . todos os documentos relativos á to
mada de posse. 
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Carta dirigida ao Edictor do Times, e naquelle Jornal 
publicada, em resposta à que inserimos no nosso 
N°. passado p. 195. 

SENHOR.—Permitt i-me fazer algumas observaçoens, 
sobre uma carta inserida no vosso Jornal de 21 de Feve
reiro, e assignada Philo-Justitiae, que tracta das negocia
çoens que se vam a tractar entre Portugal e Hespanha» 
á cerca da questão do Rio-da-Prata. 

O escriptor da carta diz; " Os Monarchas Alliados tem 
ja asseverado as suas opinioens, e naõ podem retroceder 
com honra nem justiça. Elles se empenharam em naõ 
abandonar a Hespanha, e naõ podem permittir aos dous 
belligerantes destruirem-se um ao outro, e sanccionar o 
triumpho da naçaõ victoriosa." 

Porém Senhor, os Monarchas Alliados, na sua nota de 
mediação, naõ promettêram supportar a Hespanha sem 
ouvir Portugal: elles promettêram o que he mais positivo 
e importante ; isto he, que elles, na sua mediação seriam 
sempre guiados pelos principios de justiça e imparciali
dade ; e que estava em seu poder, a paz do mundo, e ao 
mesmo tempo concluir este negocio, da maneira mais 
conforme à justiça e mais própria a manter a tranqüilidade 
geral. 

Taes saõ as bazes, e objecto principal da mediação; e 
he evidente que o Governo Portuguez, e as potências 
medianeiras, naõ podem consentir em arranjamento algum 
neste negocio, que naõ ponha em menos risco a segurança 
do Brazil. As potências medianeiras sabem melhor do 
que a Hespanha, que o objecto da questão mais impor
tante á Hespanha, e a toda a Europa, he, que a revolução 
se naõ extenda a todo o território Americano; visto que 
todas as potências, ainda mesmo aquellas, que naõ tem 
possessoens a perder naquelle continente, tem com tudo 
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a maior razaõ para temer, que o contagio revolucionário, 
predominante na America, possa ganhar novas forças, e 
estender-se á Peninsula, e dali a toda a Europa: aonde 
a mania de novas constituiçoens, e o pyrrhonismo de 
principios políticos e religiosos, em que a presente geração 
tem sido educada, fornece sufficiente matéria combustível 
para ser acceza em um geral incêndio revolucionário. As 
potências medianeiras sabem igualmente, que uma guerra 
entrePortugal e Hespanha, accumulando males insuppor-
taveis aos muitos que ja tem soffrido os dous reynos, pôde 
causar a subversão dos dous thronos da Peninsula. Por
tanto, naõ he possivel que os Monarchas Alliados permit-
tam tal guerra, quando elles tem o direito e o poder de a 
prevenir. 

Assim, naõ pôde haver duvida de que, havendo a 
mediação das Potências sido solicitada pela Hespanha, se 
esta persistir nas pretençoens, que expõem a maior risco 
a paz do mundo e a tranquillidade geral, as potências 
medianeiras, naõ somente por direito, mas por dever, 
devem obrar consistentemente com os principios annunci-
ados na sua nota de mediação, e fallar á Hespanha no 
mesmo tom enérgico, com que se dirigiram á Corte do 
Brazil na mesma nota: e tanto mais assim o devem fazer 
para que possam ouvir as razoens de ambas as partes in
teressadas na questão: o que naõ foi o caso, quando a 
falsa informação de Cevallos extorquio da boa fé das 
potências medianeiras aquella nota de mediação. As po
tências medianeiras tem dados sufficientes para saber, que 
a tortuosa e absurda politica do ministro acima men
cionado, no seu ultimo ministério, foi a sequella de suas 
antigas prácticas, sob a direcçaõ de Godoy; cujo resultado 
foi a destruição dos dous thronos da Península, em 1807, 
c 1808. Antes daquelle fatal periodo, a administração 
destes máos ministros se tinha totalmente empregado em 
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ajudar o governo revolucionário Francez, na destruição 
dos thronos legitimos, e empenhado em perpétuas hostili
dades contra Portugal, esforçando-se sempre por ganhar 
ascendência sobre elle, e opprimillo de todos os modos 
possíveis. Os tractados de Basilea, de Badajoz e de Fon-
tainebleau e as duas invasoens de Portugal, como auxili-
ares das tropas Francezas, saõ provas autheuticas destas 
asserçoens. 

Cevallos, na sua segunda administração, teve a teme
ridade de negar aos desejos da Europa, proclamados no 
traetado de Vienna, a restituição de Olivença; sem atten
der á circumstancia de que a libertação da Hespanha foi 
devida, em grande parte, ao exercito Anglo-Luzitano, e 
que o tractado de Badajoz, sendo resultado de uma guerra 
de aggressaõ, compulsivo e injusto, he tam nullo e invá
lido como todos os tractados da mesma natureza, que a 
Corte de Hespanha foi compellida a assignar com os Fran
cezes, em Madrid e em Bayonna; cuja nullidade as po
tências reconheceram sem hesitação. Cevallos, naõ-
contente com prevenir por estes meios a reconciliação e 
harmonia das duas potências peninsulares, até se attreveo 
a tentar, com alguns gabinetes, a renovação do infame 
tractado de Fontainebleau, pelo qual Portugal devia ser
vir de indemnizaçaõ pela Toscana e Parma. Porém esta 
atroz proposição foi regeitada com desprezo, e portanto 
elle recorreo immediatamente á intriga connexa com a 
expedição Portugueza do Rio-da-Prata, representando 
falsamente, nos gabinetes dos Alliados, os factos daquella 
expedição e occultando todas as communicaçoens officiaes, 
que a tinham precedido, para o fim de alcançar o seu 
consentimento á projectada invasão de Portugal. Taes, 
Senhor, saõ os factos e consideraçoens incontestáveis, de 
muito maior importância ás potências Europeas, do que 
todas as Jeremiadas sobre a ambição da Corte do Brazil, 
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repetidas na carta de Philo Justitise. Eu poderia ainda 
enumerar outras de mais forte character, se isso fosse 
necessário. A Corte do Brazil reconheceo sempre o 
direito de soberania de S. M. Catholica, nas provincias 
occupadas pelas tropas Portuguezas, naõ obstante o have
rem ellas sido tomadas a Artigas, que nellas exercia o 
dominio, e naõ aos Hespanhoes, que ali naõ tinham 
influencia. As potências medianeiras saõ mui justas e 
imparciaes para que naõ concordem no principio de que a 
segurança do Brazil naõ pôde ser garantida senaõ por 
tropas Portuguezas; por uma estricta neutralidade do 
Governo Portuguez a respeito de Buenos- Ayres, e pela 
necessária e inteiramente pacifica ingerência dos Alliados, 
para a reconciliação das possessoens Hespanholas, limi-
trophes do Brazil, com sua metrópole. Uma expedição 
Hespanhola, juncta a esta mediação destruiria todo o bom 
effeito, que tal mediação poderia produzir com os princi
paes partidistas em Buenos-Ayres. Elles sabem, que 
as promessas e garantias, que tem apparencias de lhes 
serem impostas por força, facilmente saõ annuladas; e 
uma mediação, com tal guerreiro apparato, excitaria 
desconfianças sobre a sinceridade dos mediadores, os quaes 
romperiam assim aquella neutralidade, que até aqui tem 
preservado, na disputa entre Hespanha e suas Colônias. 
He igualmente claro, que, se a expedição Hespanhola 
tiver, como he provável, o mesmo resultado do exercito 
de Elio, estas possessoens, incluindo Monte-Video, se 
perderão para sempre para a Hespanha, e o Brazil ficará 
exposto a imminente perigo. Os Mediadores naõ podem 
deixar de ficar convencidos cora estas razoens, e ver que, 
para o fim a que se propõem, isto he, a preservação da paz 
do mundo, e a tranqüilidade geral, o primeiro passo, que 
se deve dar, na questão sobre que se negocêa, he a per
feita reconciliação das duas mooarchias peninsulares, 
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removendo immediatamente todas as causas de contenda, 
que existem entre ellas ; e que a perfeita reconciliação e 
boa intelligencia, que isto deve produzir entre ambas as 
Cortes e Naçoens, contribuirá essencialmente para o feliz 
êxito da mediação pacifica nas provincias do Rio-da-Prata, 
que se deve immediatamente começar; e, finalmente, 
que a formação das duas monarchias peninsulares, em 
potências Europeo-Americanas, debaixo de um systema 
liberal e mutuamente vantajoso aos dous Continentes, 
crearia nova éra no mundo politico e commercial; con
servaria a America unida á Europa por laços de verda
deiros interesses recíprocos mais naturaes e duráveis do 
que as ligaçoens compulsórias de um decrépito systema 
Colonial; estabeleceria novo e mais perfeito equilíbrio de 
poder entre as duas partes do mundo; extinguiria o con
tagio revolucionário e democrático, e manteria a paz e 
tranqüilidade geral, de que o mundo tanto necessita.— 
Taes saõ, Senhor, os grandes e saudáveis objectos, a que 
os gabinetes de Hespanha e | do Brazil devem dirigir 
toda a sua attençaõ e zelo, pondo de parte a chicana e 
todos os motivos de dissençaõ, que produziriam perdas 
incalculáveis ás duas monarchias. Mr. Pizarro, dizem, 
he um bom Hespanhol, e estadista illuminado; e posto que 
elle daõ podia, immediatamente que entrou em seu lugar, 
desviar-se da politica erronea,com que seu predecessor con-
duzio os negócios do Rio-da-Prata; com tudo elle naõ 
pode deixar de ver, que a politica, fundada em considera
çoens mesquinhas de egoismo, e em vistas secretas de 
ambição, naõ he digna de uma grande monarchia; e que 
a prompta e perfeita reconciliação, entre Portugal e Hes
panha, he um objecto do maior interesse para ambas as 
monarehias, e da maior importância para toda a Europa no 
presente estado do mundo. 

Sou, Senhor, vosso, &c. 
VERITAS. 
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Papeis officiaes relativos aos Catholicos Romanos nas 
Colônias Britannicas das índias Orientaes. 

(Continuados de p. 203.) 

Extracto da Consulta Politica, de 28 de Agosto 1812. 

Secretario Principal em Bombaim, a N. B.Edmonstone 
Esc. Secretario Principal do Governo Supremo em 
Fort-William. 

Senhor ! Tenho ordem do Honr. Governador em 
Conselho, para vos transmittir as copias junctas, de uma 
carta dirigida ao Enviado em Goa,nadata desta, e de outros 
papeis inclusos, sobre o objecto de uma pretençaõ ao 
exercicio da jurisdicçaõ espiritual sobre os Catholicos 
Romanos habitantes desta ilha, proferida pelo Arcebispo 
de Goa; para o fim de habilitar a S. S. , em Conselho 
a responder a quaesquer representaçoens ou appellaçoens, 
que o Arcebispo de Goa faça ao Governo Supremo, com o 
fundamento do exemplo do annq de 1792, como foi 
remettido a este Governo em carta do Governador General 
em Conselho, de 4 de Abril daquelle anno. 

Tenho a honra de ser &c. 

(Assignado) F . W A R D E N . 

Secretario Princpa!. 
Castello de Bombaim 
15 de Julho, de 1812. 

Ao Capitão C. Schuyler, Enviado em Goa. 

Senhor / — Tenho ordem do Honrado Governador em 
Conselho, para vos transmittir as copias junctas de uma 
carta do Arcebispo de Goa, datada de 3 do mez passado; e 
de cartas dos parrochianos da igreja deMazagaõ,datadas de 
20 de Maio, e 19 do passado, e papeis inclusos, sobre a 
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matéria de um direitoque S. Exa. pretende terde exercitar 
jurisdicçaõ espiritual, sobre os Catholicos Romanos habi
tantes de Bombaim 

2. Em ponto de tanta importância aos interesses de 
uma grande classe dos habitantes desta ilha, e que envolve 
uma questão de conveniência politica de naõ menor conse
qüência ao bem publico, o Governador, em conselho, se 
referio aos procedimentos anteriores deste Governo, no 
privilegio que assim se pretende, e remettendo o docu
mento juncto, que comprehende a summa daquelles proce
dimentos, tenho ordem de submetter as seguintes observa
çoens sobre a matéria: 

3 . Parece ao Governador em Conselho, que, como o 
tractado entre a Corte de Portugal e Inglaterra, quando 
Bombaim foi cedido a esta, somente se estipulou para os 
habitantes da ilha", que elles gozariam do livre exercicio 
da religião Catholica Romana, da mesma maneira que o 
fazem agora, o que deve ser entendido, como ogora se 
declara uma vez por todas"; e naõ se providencia para a 
continuação da superintendência, que o Arcebispo de Goa 
estava acustumado a exercitar, quando Bombaim éra de
pendência da Coroa de Portugal,uma prohibiçaõ portanto 
do exercicio daquella authoridade naõ militaria contra as 
providencias daquelle tractado ; pelo contrario, pois, sendo 
aquella jurisdicçaõ tolerada, ha muita razaõ para temer 
que o "o gozo do livre exercicio da religião Catholica 
Romana" seja negado aos habitantes daquella ilha 
Catholicos Romanos. 

4. O espirito e letra das ordens da Honr. Corte dos 
Directores, como se contém ne § 35 de sua carta, de 25 
de Junho, 1793, claramente prescrevem uma inhibiçaõ do 
exercicio da jurisdicçaõ espiritual do Arcebibispo de Goa, 
na ilha de Bombaim, ordenando expressamente, que a 
eleição pastoral se faça pelos mesmos habitantes, sugeita 
unicamente á approvaçaõ e confirmação do Governo; ao 
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mesmo tempo que, pelo que respeita as capellas particu
lares na ilha,deveraõ ellas ser servidas por aquelles padres, 
que os seus respeitos fundadores, ou seus successores, jul
garem próprio escolher, sugeitos, como no caso das igrejas 
publicas, somente á approvaçaõ do Governo. 

5. Naõ obstante, porém,éstas ordens prohibitivas, parece 
que o Arcebispo de Goa, se tem approveitado de todas as 
occasioens, para introduzir e exercitar uma jurisdicçaõ, na 
ilha, e tem promulgado mandados pastoraes, que tem sido 
offensivos aos habitantes e obnoxios ao Governo: porém 
como em alguns casos recentes (posto que naõ appareça 
com que fundamento) o Governo tenha acquiescido e con
firmado a recommendaçaõ de indivíduos feita pelo Arce
bispo de Goa, o presente Arcebispo, presumindo, segundo 
parece, por esta occasional tolerância, attenta agora a de
nodada medida de remover, sem alegar algum motivo de 
mao comportamento, o vigário da igreja de Nossa Senhora 
da Gloria de Mazagaõ, que está de posse delia, com todas 
as formalidades requeridas, tendo sido confirmado pelo 
Governo, no anno de 1801. 

6. O Governador, em Conselho, he de opinião, que 
he essencial á paz e felicidade dos habitantes Catholicos 
Romanos, em matérias de consciência; e ao devido e 
impertubavel exercicio de sua religião, que se naõ permitta 
o exercicio de alguma jurisdicçaõ espiritual estrangeira, 
sobre as igrejas Catholicas Romanas desta ilha. 

7. Com estas impressoens, e porque a remoção do 
padre Donato tem causado descontentamento a alguns dos 
parrochianos de Mazagaõ, e feito com que elles requeres-
sem ao Governo sobre esta matéria; e como parece que o 
Arcebispo (o qual subio a sua sagrada cadeira somente ha 
poucos mezes) recorreo á extrema medida de remover de 
suas funcçoens o presente vigario,e de o mandar recolhera 
Goa, sem consultar os desejosgeraes dos habitantes, nem 
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julgar que éra necessário esperar as ordens doGoverno,por 
quem aquelle vigário tinha sido confirmado;e como a usur-
paçaõ de tal poder para annular os actos do Governo, inde
pendente de sua authoridade, he susceptível de numerosas 
objecçoens, envolvendo consideraçoens de primeira impor
tância politica, o Honr. Governador, em Conselho, consi
derou que lhe incumbia manter em plena força as ordens 
da Honr. Corte, sobre o objecto da data de 25 de Junho 
de 1793, se de negar dislinetamente o poder do Arcebispo 
de Goa, de exercitar a sua authoridade por qualquer ma
neira, e muito menos em um gráo tam arbitrário, como 
agora se tentou. 

8. Consequentemente se participou aos parrochianos 
de Mazagaõ, e ao Reverendo padre Donato de Lacerda, 
que, naÕ sabendo o Governo de que existissem queixas 
algumas contra o dicto padre, ou outras circumstancias, 
que requeressem ou justificassem a sua remoção da situ
ação para que tinha sido regularmente nomeado, com a 
approvaçaõ e confirmação do Governo, ficava inteiramente 
ao arbitro de Sua Reverencia reter, e naõ éra no menor 
gráo obrigado a deixar, a vigairaria da igreja de Mazagaõ; 
porém neste ultimo caso, se mandava que os parrochianos 
procedessem a eleger outro por si mesmos, participando 
o objecto de sua escolha, para a approvaçaõ e confir
mação do Governo. 

9. O Honr. Presidente communicará estas resoluçoens 
a Sua Graça o Arcebispo de Goa, em resposta á sua carta, 
e referirá Sua Eminência a vós, para as ulteriores particu
laridades, a respeito dos fundamentos desta determinação. 

10. Também se mandará uma copia desleofficio ao M to. 
Honr. o Governador General, em Conselho, para o fim 
de habilitar Sua Senhoria a responder a qualquer repre
sentação, que de Goa se lhe faça; c para as ulteiores in-
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strucçoens, que S.Senhoria julgar conveniente prescrever, 
para guia deste Governo. 

Tenho a honra de ser &c. &c. 

(Assignado) F . W A R D E N , 

Secretario Principal. 

Castello de Bombaim, 15 de Julho, 1812. 

Traducçaõ de uma carta do Arcebispo de Goa em data 
de 3 de Junho, 1812. 

EXCELLENTISSIMO SENHOR! Dou a V. Ex a . os meus 
mais cordeaes agradecimentos, pela honrosa recepção de 
meu delegado, e muito desejo ter occasioens de lhe certificar 
a minha gratidão. 

Quanto á apresentação que fiz delle, para vigário da 
igreja de Mazagaõ, e cuja execução V. Ex». julgou 
conveniente demorar, naõ posso deixar de admirar a sua 
prudência: mas parece-me que he necessário, Senhor, 
explicar a V. Ex a . quaes saõ os dogmas da Igreja Ro
mana, que E4 Rey da Gram Bretanha teve a bondade 
tolerar nas suas possessoens ; desta explicação depende a 
devida intelligencia da justiça de minhas pretençoens. 

H e um Dogma da fé Catholica Romana, que os padres 
saõ os únicos ministros da Religião; que elles somente tem 
e direito de administrar os ritos sagrados aos Christaõs; 
mas que he absolutamente necessário, que elles recebam 
do bispo a sua jurisdicçaõ, sem a qual naõ podem exer
citar nenhuma das funcçoens do seu ministério. Um padre 
a quem o bispo tem suspendido de suas funcçoens, conti
nuando a obrar como tal, faz-se um monstro; he réo de 
sacrilégio tantas vezes quantas administra o sacramento; 
he um apóstata; um scismatico, digno da execração pu
blica : taes saõ os nossos principios. 
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Os Catholicos naõ podiam ignorar isto, quando se oppu
zéram á determinação do Arcebispo ou Bispo, a quem per
tence o direito de julgar se qualquer padre deve ou naõ 
continuar a oflSciar. Quando elles insistem em reter um 
padre, que o bispo tem suspendido, obram como rebeldes, 
naõ somente para com a igreja, mas também para com o 
Principe, que tolera a religião nos seus Estados: conse
quentemente os Catholicos de Bombaim, oppondo-se ás 
rdens do Arcebispo, a respeito dos curas ou vigários das 

parrochias, ao menos indirectamente obram em opposiçaõ 
a S. M. Britannica, que, permittindo a communhaõ Ro
mana, naõ podia ser de sua intenção tolerar uma religião 
imaginaria; mas a religião tal qual he nos paizes Catholi
cos Romanos. 

H e , portanto, na persuasão de que S. M. El Rey da 
Gram Bretanha tolera em Bombaim a religião de Roma, 
e naõ a religião Catholica estabelecida pelos Francezes 
durante a Revolução, que tenho, Senhor, tomado a reso
lução de mandar recolher o padre Donato f vassallo natu
ral de Sua Alteza Real) que naõ tem authoridade para 
continuar na sua vigairaria, pois elle sabe perfeitamente, 
que lhe tenho tirado a jurisdicçaõ. 

Permitti-me, Senhor que vos diga, o que resulta geral
mente de casos taes como o que estamos tractando. Os 
padres Catholicos, que residem dentro das possessoens de 
S. M. Britannica, julgam-se sempre seguros, e nao te
mem o Prelado; porque, quando sabem que elle está 
informado de seu máo comportamento, e que conse
quentemente os ha de mandar recolher, procuram que 
todos os seus amigos peçam ao Governo, em nome do povo 
que os conserve. O Governo, desejando a paz, e dando 
pleno credito a estas petiçoens, está sempre prompto a 
apoiar os padres, e he assim que homens honrados se 
fazem, sem o saber, fautores do libertinismo e dos liber-
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ti nos; porque^ que cousa ha mais odiosa do que um 
padre sem moral? Isto, Senhor, he um facto,que posso 
provar com muitos exemplos, e que a presente questão 
tende igualmente a demonstrar. Nicolao de Lima me 
escreveo a favor do padre Donato. Eu julguei na minha 
consciência; que naõ podia permittir por mais tempo a 
residência do padre Donato em Bombaim. Nicolao está 
picado, e persiste em sustentallo. Esta he a gente que 
pede a continuação no lugar, para um homem, que meu 
predecessor tinha determinado mandar recolher. 

Peço pois 6enhor que permittais que tenha effeito a 
apresentação que tenho feito do Padre Parras, de quem 
estou certo, que naõ terei causa de me arrepender. 

(Jlssignado) M A N O E L . 

Arcebispo de Goa. 

A Francisco Warden, Esc. Secretatario Principal de 
Governo; Bombaim. 

SENHOR ! Nos os parrochianos da igreja de Mazagaõ, 
de nossa Senhora da Gloria, temos a honra de reconhecer 
a recepção da carta do Senhor Assistente Farishe, em 
data de 15 de corrente, em resposta á nossa de 12 do 
mesmo mez; informando-nos de que e Honr. Governador 
em conselho, tinha condescendido de attender á nossa 
supplica, ali contida, e pelo que vos damos os nossos mais 
reconhecidos agradecimentos. 

Em obediência às ordens do Governo, pedimos licença 
para incluir nesta, a nossa appellaçaõ a S. Ex a . o Reve-
rondissimo Arcebispo de Goa, para que lhe seja transmit-
tida, segundo se propôs; e pedimos humildemente, que a 
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mesma 6êja remettida a S. E x a . , cora as recommenda-
çoens ou observaçoens, que a matéria possa requerer, ou 
se jnlgarem próprias. 

Temos a honra de ser &c. &c. 

Assignada por 39 pessoas 

Bombaim, 20 de Maio, 1812. 

Ao Ex™». Rv m o . D. Frey Manuel de S. Galdino, do 
Conselho de S. A. R. o Principe Regente, Arcebispo 
e Primaz do Oriente. 
Ex m o . Revm o . Senhor! 

Nós os abaixo assignados, parrochianos de Igreja de 
Nossa Senhora da Gloria de Mazagaõ approveitando-se 
da protecçaõ do Honr. Governador, em Conselho de 
Bombaim, como protectores da igreja de que se tracta, e 
a quem temos nomeado nosso agente neste negocio, hu
mildemente representamos, que tem vindo ao nosso co
nhecimento, que Vossa Eminência, por sua veneravel carta 
de 20 de Abril passado, foi servido ordenar, que se reco
lhesse a Goa o Reverendo padre Donato de Lacerda, o 
presente vigário da igreja de Mazagaõ ; esta recebeo elle 
aos 14 do presente mez por maõ do Reverendissimo padre 
Francisco Parras, que foi deputado por V. Ex a . para 
este lugar, e immediatamente no mesmo dia escreveo o 
padre Donato uma resposta a V. Exa. em nossa pre
sença ; expressando a sua promptidaõ de voltar para Goa, 
em obediência ás ordens de Vossa Graça, seu legitimo 
prelado; mas a falta de opportunidade, e o presente tempo
ral de tormentas, lhe impossibilitam de vos dar essegosto> 
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antes da terminação da seguinte monçaõ; e que elle nem 
recusa, nem lhe falta a vontade de entregar o encargo 
da dieta igreja pacificamente ao padre Francisco Parras* 
que tem sido deputado por Vossa Graça, desde a data da 
approvaçaõ de sua corr missaõ pelo Honr. Governador, 
em conselho, de Bombaim, segundo o custume, e depois 
que a mesma tiver sido publicada. 

Temos além disso sido informados, de que V. Ex a . 
sabe muito bem todas as circumstancias connexas com este 
objecto: e que V. Ex a . diz, que, se o padre Donato de 
Lacerda obedacer ás ordens de V. Ex a . com promp
tidaõ, naõ lhe succederá mal algum; que V- Ex a . naõ 
custuma faltar ao que promette ; o que naõ tem funda
mento de queixa contra elle até o presente periodo; e 

pelo contrario deseja o seu adiantamento, que promoverá 
quanto possivel for. 

Pelo que respeita o padre Donato de Lacerda, nosso 
presente vigário, temos de assegurar unanimemente a 
V. Ex a . que desde o anno de 1801, em que elle foi 
mandado para vigário da dieta igreja, atê o tempo pre
sente, sempre teve e tem agora desejos de voltar para 
Goa, paiz do seu nascimento, elle tem muitas vezes in
sistido em pôr em execução estes seus desejos: a intenção 
do padre donato de Lacerda de voltar para Goa, durante 
os três primeiros annos, que aqui residio, foi em conse
qüência da pouquidade dos réditos, que tirava da igreja; 
porque o Governo lhe naõ concedia cougrua alguma até 
aquelle tempo, e por conseqüência elle soffreo grandes 
misérias para poder obter uma subsistência decente: porém 
depois daquelle periodo continuou em sua intenção de 
voltar para Goa, para o que obteve permissão do seu pre
lado, agora defunto; porém os parrochianos e habisantes 
de Mazagaõ, e Miguel de Lima e Souza, que entaõ éra 
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ainda vivo, lhe pediram que continuasse no exercicio de 
suas funcçoens parrochiaes e sabemos que Miguel de 
Souza de Lima antes de morrer recommendou a seu 
sobrinho; Nicolao de Lima e Souza, e aos outros seus 
parentes que continuassem o padre Donato de Lacerda na 
vigiararia da dieta igreja por mais annos*. o dicto padre 
está presentemente prompto para voltar para Goa, com o 
fim de manifestar uma obediência punctual ás ordens de 
V. Ex a . ; porém a falta de opportunidade, e o actual tempo 
tormentoso, lhe impedem absolutamente dar este prazer 
a V. Ex a , como nós podemos certificar. 

Temos tambembem de assegarar a Vossa Eminência, 
que durante o tempo que tem sido vigário, pelo espaço de 
doze annos, o dicto padre nunca foi culpado de algum acto 
de máo comportamento, antes se tem sempre conduzido 
de maneira louvável e exemplar: como ministro tem 
fielmente executado todos os deveres parrochiaes, e nos 
tem assistido em todas as necessidades espirituaes. 

Como nós estamos bem contentes e satisfeitos, tanto 
com o seu zelo e promptidaõ, na execução de seus deve
res clericaes, nos seus primeiros três annos, em quanto 
a sua renda éra insufficiente para viver, com o que elle 
soffreo muito para obter uma decente subsistência, temos 
portanto determinado que elle continue nosso vigário na 
igreja de Mazagaõ por outro maior termo, e confiamos na 
bondade de V.Exa. que será servido, em resposta a ésla, 
approvar e confirmar a nossa resolução, mais particu
larmente porque V. Ex a . sem duvida deseja o adianta
mento e promoção, em tanto quanto be possivel, do reve
rendo Donato de Lacerda: pedimos portanto que o adi
antamento e promoção, que V. Eminência promette dar 
ihe, quando elle voltar para Goa, seja substituído ou com-
mutado na sua continuação no exercicio dos deveres 
ministeriae8 da nossa parrochia, para o futuro. 
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Alem disto, pedimos licença para representar a V Ex a . 
que o Honr. Governador, em Conselho, foi servido, no 
anno de 1803, conceder á dieta igreja de Mazagaõ, uma 
congrave fixae perpetua, de 1.500 rupees, e 12 moorahs 
de batty, annualmente, cuja distribuição entre os officiaes 
da igreja, foi approvada e confirmada pelo Excellentis
simo e Reverendo Arcecispo, vosso predecessor, nos 
regulamentos da dieta igreja, em data de 19 de Fevereiro 
de 1804. 

Alem desta congrua, concedeo o Governo 10.200 
rupees, para o concerto ou erecçaõ da dieta igreja de 
Mazagaõ, cujos desembolços se encarregaram aos Mor
domos Miguel de Lima e Souza, e Rosário de Quadros, 
os dous primeiros ja sairam desta vida ; porém os outros 
ainda estaõ vivos: o manejo deste fundo, porém, tem 
estado desde o principio nas maõs de Rozario de Quadros, 
em cuja posse estaõ também as sommas recebidas, e con
tas das despezas até o presente dia. Tendo nós e o nosso 
vigário requerido ao dicto Rosário de Quadros, que apre
sentasse as contas publicamente, na conformidade dos 
regulamentos da igreja, confirmados por Sua Graç;i, vosso 
predecessor, pelos quaes se ordena, que as contas se pu
bliquem annualmente, a fim de serem revistas e exami
nadas, pelos mordomos, que sobreviveram, e outros inte
ressados na mesma igreja, elle tem demorado, e proposto 
pelo espaço de oito annos, a apresentação das contas, que 
assim guarda, e as naõ tem ainda entregado. Elle naõ 
apresentou as suas contas ao Reverendo Padre Francisco 
de Milla, o passado Vigário da Vara, o Visitador-Geral, 
que ao depois morreo, na visita que elle fez a esta igreja, 
aos 18 de Fevereiro, de 1808: na conformidade dos 
regulamentos ecclesiasticos; e como a erecçaõ da dieta 
igreja se naõ pôde effectuar com os fundos concedidos pela 
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Honr. Companhia, a casa de Souza é Companhia, com as 
vistas de acabar e completar a dieta igreja avançou a 
somma de 11.000 rupees; que a igreja presentemente 
lhe deve, ao mesmo tempo que o exterior da igreja, 
quanto ao rebocar e caiar, está ainda incompleta ; e os 
credores tendo reclamado antes da consagração da igreja, 
que teve lugar no 1 de Outubro passado, Nicolao de Lima 
e Souza offereceo tomar sobre si, como um dos mordo
mos, a liquidação do que se deve á casa de Souza e com
panhia, depois de ver e examinar, conforme os regula
mentos, as contas de receita e despeza, com os recibos; 
durante o tempo da administração de Rosário de Quadros, 
e elle prometteo completar a dieta igreja, antes da con
sagração que se intentava fazer; havendo pouca necessi
dade para se fazerem tam grandes esforços, considerando 
o estado em que a igreja entaõ estava. Naõ obstante 
esta circumstancia Rozario de Quadros insistio fortemente 
em que se fizesse a cerimonia da sagração no dia que 
estava proposto; ainda que isso se oppôz de ambas as 
partes; promettendo appresentar as contas da igreja, e 
dizendo que ellas estariam promptas para serem exami
nadas, sempre que os mordomos e outras pessoas interes-
radas as quizessem ver. Porém tendo Rosário de Q u a 
dros sido consequentemente requerido no mez de Março 
passado a exhibir as contas da dieta igreja, respondeo, que 
havia muito tempo que ellas estavam promptas para serem 
vistas e seriam apresentadas aos mordomos, que as de
sejavam ver, na casa parrochial, dando-se-lhe avizo com 
um dia de anticipaçaõ. Sendo com effeito avizado para o 
dia 5 de Abril passado, a fim de que produzisse estas 
contas na casa parrochial, no ajunctamento dos mordomos 
e outras pessoas interessadas nas rendas da igreja; elle 
respondeo, que os negócios da igreja se deviam discutir 
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com os seus superiores; e que naõ tinha que fazer na
quelle ajunctamento. 

Pela variedade de differentes respostas que Rosário de 
Quadros o mordomo administrador, tem dado continua-
damente, a respeito das contas e rendas de sua adminis
tração, por um periodo de mais de 8 annos; e por esta 
demora em apresentar as dietas contas, observará V Ex a . 
a desamparada situação desta nova igreja de Mazagaõ, 
a que faltam ornamentos, e outros artigos necessários — 
Elle também opprime os sagrados ministros do al tar ; e 
traz os seus officiaes debaixo de um septro de ferro, cas
tigando uns, e recusando admittir em sua casa outros, que 
ali iam a tractar negócios da igreja. Vossa Graça ob
servará também, que os credores estaõ continuamente 
pedindo à igreja a soma de 11.000 rupies, que Be aceu-
tnula rapidamente pela addiçaõ dos juros; e que Rozario 
de Quadros naõ somente se nega á apresentação de suas 
contas; mas também desde o 1 de Abril, que tem aban
donado com toda a sua familia a igreja de Mazagaõ. 

V. Eminência será servido tomar em consideração as 
necessidades, que experimentamos; pela causa de Rosá
rio deQuadros recusar a apresentação destes documentos, 
e que o havermos nós exigido isto tem talvez dado causa 
a algums intrigistas em Bombaim, a calumniar o nos
so vigário ante Vossa Graça, por um espirito de vingança 
e má vontade contra elle, que está totalmente innocente 
neste particular. Do mesmo modo poderiam elles ter 
feito uma representação a V. Exa. contra qualquer outro, 
e defamado o seu character e comportamento, em maté
rias religiosas. Nós portanto desejamos ser informados, 
em resposta a esta, das culpas que se tem proferido ante 
V. Ex a , contra o nosso vigário, por aquella maligna gente, 
cujos nomes, porém nós naõ desejamos saber mas somente 
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as accusaçoens, que elles tem feito a V- Ex". porque naõ 
he do nosso credito nem nos faz honra, que um ministro 
que tem servido, e nos tem presidido por mais doze annos 
e que tem punctualmente executado os seus deveres par-
rochiaesjcom zêlo,promptidaõ e comportamento exemplar, 
seja por fim considerado criminoso por V. Exa. e remo
vido para Goa, com reproches e menos cabo, sem que lhe 
seja permittido dizer cousa alguma em sua defensa nem 
justificar-se legalmente, por prova evidente da manifesta 
injustiça da accusaçaõ trazida contra elle. 

No caso, porém, de que V. Exa. naõ seja servido ap
provar e confirmar a determinação que temos unanime
mente adoptado, de continuar o Reverendo padre Donato 
de Lacerda, na vigairaria da nossa igreja, por ulterior 
periodo, ou até qüe nos achemos nelle alguma culpa 
séria, declaramos ante V. Exa. que naõ desejamos ter, 
daqui em diante, vigários, que sejam naturaes de Goa ; 
mas requeremos que V. Exa. nos conceda a liberdade de 
escolhermos um padre hábil e digno natural do Norte, 
para ser nosso vigário, sugeita á approvaçaõ e jurisdicçaõ 
de V. Ex a . e que vós nos concedereis também tempo 
sufficiente parr fazer a nossa escolha, a qual quando se 
verificar, será referida a V. Ex a . para que vós deis áo 
padre assim escolhido a provisão de vigário da igreja de 
Mazagaõ, continuando no entanto o reverendo padre 
Donato de Lacerda, o presente vigário, no exercicio de 
seus deveres naquella igreja. 

Temos também de informar a V. Exa. que, observando 
a dissimulação e demora de Rosário de Quadros, o mor
domo administrador, que tem demorado a apresentação 
das contas da edificação da igreja de dia em dia, pelo 
periodo de oito annos, e ainda as guarda com sigo, sem as 
apresentar ao publico para sem revistas e axaminadas, 
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pelos outros mordomos e mais pessoas, que tem interesse 
no edificio; em Março passado nos dirigimos ao collector, 
por quem se paga mensalmente a congrua concedida pelo 
Governo, uma representação, pedindo-lhe, que para o 
futuro pagasse a congrua nas maõs de Nicolao de Lima e 
Souza, um dos mordomos da igreja, a fim de que elle 
pudesse daqui em diante superintender as despezas e de-
Bembolço daquella congrua, assim como os demais fundos 
da igreja, o Collector foi servido conformar-se com isto 
que lhe pedimos ; e desde o mez de Março passado, Ni
colao de Louza Lima, que he homem de confiança e con
sciência; e respeitável entre nós, e que naõ duvidamos 
executará daqui em diante os deveres, que lhe saõ incum
bidos, fiel e zelosamente, e com promptidaõ, sem pre
juizo dos interesses da igreja. 

Descançando na bondade de V. Eminência, como nosso 
espiritual e prelado, que nos perdoará o roubarmos o seu 
precioso tempo com esta dilatada petição, fundada porém 
na solida verdade, pedimos que nos favoreça com sua be 
nigna resposta; e rogaremos a Deus pela continuação da 
vida e felicidade de V. Eminência, que nos cubra com a 
sua benção; e nos assignamos como quem he para sem
pre, com todo o respeito e submissão. 

De V. Ex*. 

Os mais obedientes e fieis subditos 

(Assignadas 40 pecas.) 

Bombaim 20 de Maio de 1812. 

V o i . XX. No. J18. Q Q 
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Ao Honr. George Brown, Esc. Presidente e Gover 

nador, em Conselho Bombaim. 

Honr. Senhor! 

Nós os abaixo assignados, parochianos da igreja de 
Nossa Senhora da Gloria de Mazagaõ, com o devido res
peito e submissão, chamamos a attençaõ de V. Exa para 
a nossa representação de 12 do passado, offerecida a vossa 
Honr. Meza, oppondo-nos á nomeação do reverendo 
Francisco Parras, para olliciar na nossa igreja, e de sue
ceder ao nosso presentemente eleito vigário o reverendo 
padre Donato de Lacerda, sendo o Arcebispo de Goa, 
quem ordenou, segundo ouvimos, a dieta remoção; porém 
nós requeremos entaõ humilidamente, que a vossa Honr. 
Meza suspendesse a sua confirmação, até que nós tivesse» 
mos requerido a S. Exa. 0 Arcebispo. A vossa Honr. 
Meza foi servida acquiescer na nossa supplica, por uma 
carta de 13 do passado; e além disso foi servida ordenar-
nos, que nos dirigíssemos a S. Ex a . por meio da vossa 
Honr. Meza. 

Consequentemente aos 20 do passado submettemos um 
memorial para S. Exa.; porém, ao mesmo tempo que o 
fazíamos, foi com o maior desgosto e dor nossa, que o 
Reverendo Donato de Lacerda recebeo, aos 15 do corrente 
uma carta de S. Ex». o Arcebispo, suspendendo-o de 
suas funcçoens, até que elle entregasse o encargo da dieta 
igreja ao Reverendo FranciscoParras, e submettemos uma 
copia da mesma carta à consideração da vossa Honr. 
Meza. 

(Coniin tiar-sc-ha,) 
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Reflexoens sobre as novidades deste mez. 

REYNO UNIDO DE PORTUGAL, BRAZIL E ALARVEÇ. 

Extrega de Cayenna. 

Pelas noticias da França sabemos, que a provincia de Cayenna 
fica ja na posse de S. M. Christianissima- Esta novidade torna a 
abrir uma ferida antiga, dando occasiaõ a lembrar a historia desta 
infeliz negociação. 

O Conde de Funchal começou o mal, estipulando pela primeira 
vez a restituição de Cayenna, antes de segurar os direitos de Seu 
Soberano, pelo que respeitava as reclamaçoens, que se haviam fazer, 
de França. O acunl Ministro Portuguez residente em Paris, Brito, 
concluio o resto. 

As reclamaçoens, que Portugal apresenta contra a França, 
dizem que montam a doze milhoens de francos, independentemente 
das despezas da conquista e conservação da provincia de Cay
enna. A posse desta colônia podia e devia servir de garantia ao 
pagamento das dividas: mas o Negociador Portuguez julgou ser 
esta matéria tam insignificante, que nem mesmo indirectamente se 
acha mencionada no tractado. 

Depois disto, a contiguidade de ayenna ao Brazil, e as circum
stancias locaes, que explicamos ja em outros N°s: fazem temivel 
aquella vizinhança, pela facilidade com que os corsários Francezes 
passam de Cayenna ás costas do Brazil, e interceptam o commer
cio de Portugal. Contra este mal futuro naõ providenciou o trac
tado cousa alguma. 

Se a posse, pois, de Cayenna, dava uma garantia ao pagamento 
das dividas, que a França tem de pagar a Portugal, e se a sua 
entrega traz com sigo os perigos, em tempo de guerra, que temos 
indicado; ± como succede que se restitue esta colônia sem a menor 
attençaõ a estes pontos ? ,; Como se attende tam amplamente aos 
interesses da França, e se deixam em profundo silencio os incom-
modos de Portugal ? 

Q Q 2 
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Sabe-se muito bem, que ha certo partido de Diplomáticos, em 
vários gabinetes da Europa, que faz quanto pôde para aliviar a 
França de pagar ainda aquellas mesmas dividas, a que se obiigou 
expressamente por tractados. Isto posto,: que esperanças devem 
restara Portugal de cobrar cousa alguma das dividas, que reclama 
da França, havendo largado por maõ a melhor garantia, que podia 
ter, sem estipular segurança alguma; nem ainda nominal? 

Dous dos juizes ou árbitros, que Portugal nomeou, para decidir 
da jutiça das reclamaçoens Portuguezas contra a França, saõ 
Francezes: a maior parte dos Cônsules Porluguezes, em França, 
sao Frui.ceies: o Ministro, que negociou o tractado, reside em 
França ha muitos annos, e rezidio Ia mesmo durante a guerra 
contra Portugal, em tempo de Napoleaõ: o Conselheiro deste 
Ministro, que o ajudou a formalizar aquelle tractado he também 
Francez, segundo se diz; nestas circiimslancias, he impossível, que 
ps negócios da naçaõ Portuguez» sejam tractados em França, com 
o zelo e conhecimento dos verdadeiros interesses Portuguezes, 
que tam importantes matérias exigem. 

Ha ainda outro ponto de vista, em que a continuação da posse 
de Cayenna em maõs Portuguezas seria de grande importância ao 
Brazil, á França e mesmo a outras Potências Europeas. 

He notório, que ha na França um grande partido contra o actual 
systema de cousas; que este partido he mui numeroso entre os 
officiaes militares, que serviram durante a ievolução, e debaixo de 
Bonaparte; e que o actual Ministério Francez segue agora o 
systema de empregar muitos destes mesmos officiaes, para ver se 
assim diminue o numero de descontentes. 

Supponhamos agora, que nomeam em França um ou mais offici
aes daquelle partido, para governar Cayenna; e que taes officiaes 
declaram a colônia independente, e se ligara com os insurgentes 
Hespanhoes das provincias contíguas; A Que qualidade de vizi
nhança fica tendo o Brazil em Cayenna? j Qual pôde ser a 
sorte das demais colônias Francezas, naquella parte do globo? 
jQue se naõ poderá seguir daqui mesmo para a França, e para 

outras Potências ? 
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Consideraçoens desta natureza obrigaram os Alliados a deixar 
ficar em França um exercito de occupaçaõ; e portanto ellas deviam 
ter igual pezo para S M . Fidelissima continnar na posse deCayenna, 
até que passasse o presente estado tu bulento das cousas. 

Desejaríamos que o Negociador Portuguez, do tractado de que 
falíamos, pudesse justificar-se, mostrando, que representara estas 
ponderosas consideraçoens; que ellas fôiam desattendidas: e as 
razoens porque; e, ultimamente, como e porque se vio obrigado a 
abandonar assim os interesses de sua pátria. 

Quando isto mostre lhe daraõ os Portuguezes mais razaõ e cre
dito por suas luzes e zelo, doque até agora seguramente uingutm 
lhe pôde attribuir. 

Tractado para a abolição do Commercio de Escravatura 

Começamos este N». pelo tractado entre Inglaterra e o Brazil, 
pelo qual se estipula a abolição gradual da escravatura; e se dam 
providencias para fazer efficazes as estipulaçoens, e para remediar 
os abusos, que na execução dessas providencias possam acontecer. 

Tendo ja fallado d'esta matéria, naõ julgamos necessário dizer 
aqui cousa alguma sobre os principios, tendência, ou arranjamento 
do tractado, que publicamos, segundo o achamos na copia official 
appresentada ao Parlamento Britannico. 

Esta traducçaõ Portugueza contém varias differenças do original 
Inglez, e diversas expressoens e usanças bem pouco Portuguezas, 
Como ainda se acha nesla Embaixada o Secretario, qne escreveo o 
tractado de Commercio de 1810; aonde notamos tantos erros de 
traducçaõ, quantos eram os paragraphos, talvez devamos aquelle 
mesmo Senhor os que nesta traducçaõ agora encontramos. 

He porém essencial, que demos aqui outra traducçaõ nossa do 
Artigo Addicional; porque na copia official, apresentada ao Parla
mento naõ vinha traducçaõ Portugueza deste artigo, e a que 
deixamos copiada a p 233, be tirada do Jornal da Embaixada 
Portugueza; e naõ sabemos se he ou naõ authentica; porém como 
delia mal podemos adivinhar o sentido do original, julgando, que o 
mesmo accontecerá a alguns de nossos Leitores; aqui lhe damos o 
origina], com a nossa traducçaõ. 
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Separate Article, 
" As soon as the total abolition of the Slave Trade, for the sub-

jects of the Crown of Portugal, shall have taken place, the Two 
HigH Cantracting Parties hereby agree, by common consent, to 
adapr, tu that state of circumstances, the stipulations of the Addi. 
rional Convention concluded at London on the 28 of July last. 
Butin default of soch alterations, the Additional Conveniion of that 
date shall remain in force until the expiration of Meen years, from 
theday on whichthe general Abolition ofthe Slave Trade shall so 
take place, on the part of the Portngueze Government." 

" The present Separate Article shall have the same force and 
validity as if it were inserted, word by word, in the Additional Con
vention aforesaid. It shall be ratified, and the ratifications shall 
be exchanged as soon as possible." 

" In witness whereof the respective Plenipotenciaries have 
signed the same.and have thereunto affixed the seals of theirArms." 

" Done at London, this Eleventhday of September, in the year 
of our Lord one thousand eight hundred and seventeen." 

(Assignado.) ( L . S . ) C A S T L E R E A G H . 

( L . S . ) T H E C O U N T OF P A L M E L L A . 

Traducçaõ. 

Artigo Separado. 

"As duas Altas Partes Contractantes por este concordam, em 
que, logo que tiver lugar para com os vassallos Portuguezes, a 
abolição total do Commercio de escravatura, adaptarão, de commum 
consentimento, ao estado das circumstancias, as estipulaçoens da 
Convenção Addicional, concluída em Londres aos 28 de Julho 
próximo passado: porém, na falta de taes alteraçoens, continuará 
em vigor a Convenção Addicional. até a expiração de quinze annos 
desde o dia em que assim tiver lugar a abolição geral do Commercio 
de escravatura, por parte do Governo Portuguez." 

" O presente Artigo Separado terá a mesma força e validade, 
como se fosse inserido palavra por palavra na sobredicta Convenção 
Addicional. Será elle ratificado, e as ratificaçoens trocadas, o 
mais breve que for possível-" 
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" Em testemunho do que os respectivos Plenipotenciarios assig
nâram este, e lhe affixáram os sellos de suas Armas." 

"Dado em Londre», aos 11 de Septembro do anno de Nosso 
Senhor, 1817-

(Assignado) L . S . C A S T L E R E A G H -

L . S. C O N D E D E P A L M E L L A . 

Commercio da Escravatura. 

A admissão do principo de que os navios de guerra de qualquer po. 
tencia dem busca aos navios mercantes de outras naçoens, ainda em 
casos limitados, durante a paz; he uma novidade no direito publico 
da Europa, que, segundo a declaração de My Lord Castlereagh, na 
Casa dos communs, foi pela primeira vez sanccionado pela Corte 
do Rio-de-Janeiro. 

Naõ tocariamos, agora, sobre este ponto, se naõ fosse para res
ponder ao incongruente racionio do Investigador no seu N°. 81 , 
p , 129; aonde se propõem desfazer o argumento, que nós produzi
mos, fundados na anthoridade da corte do Almirantado na In
glaterra. 

Declarou e Juiz, na causa da apprenhensaÕ de um navio Francez, 
empregado no Commercio de escravatura, que se devia libertar o 
navio e carga, porque os captores naõ tinham, em taes circumstan
cias, dreito para aprezar o navio. 

Sobre isto, assim raciocina o Investigador. "Mas ella (a Corte 
do Almirantado) a pezar de naõ admittir o direito de tomadia nos 
cruzadores Inglezes, ainda se julga authorizada para sentencear as 
prezas. Porque as sentencea ainda ? Se os Cruzadores naõ podiam 
tomar os navios, também ella os naõ podia sentencear." 

Por esta lógica se pôde também formar o seguinte raciocínio, 
Um pirata naõ tem direito de tomar navio algum, mas, se o tomar, 
nenhum tribunal rie qualquer porto a que o navio, a prezado che
gar, tem direito de julgar a preza illegal, nem de condemnar o pira
ta captor nas perdas e damnos. 

Quem vio ia mais similhante discurso jurídico ' 
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Ha outro ponto do Investigador, que convém ellucidar, e he até 
que ponto se extende o direito de busca. O investigador cxaggc-
rando as vantagens do direito de busca,que, por ser mutuo segundo 
o tractado, se extende aos navios Inglezes, diz, p. 131, "que El 
Rey naõ podia dar esta permissão com mais honra e dignidade, da 
sua Coroa, do que obrigando a primeira naçaõ marítima do mundo 
a reconhecer o direito, que os Portuguezas também tem de visitar 
os navios mercantes Inglezes e até tomállos no caso de serem 
contrabandistas." 

O Investigador usa aqui mui francamente do termo geral de 
Contrabandistas; quando o tractado se limita unicamente ao caso 
do commercio illicito de escravos. Mas se este Jornal da Embai. 
xada está authorizado a dizer-nos, que o principio do direito de 
busca se ha de extender, a todos os casos de contrabando, entaò 
as conseqüências desta novidade, no direito publico da Europa, terá 
ainda conseqüências mais arriscadas do que ao principio ima
ginamos. 

Quanto á grande honra, de que o Investigador faz tamanho alarde, 
devemos dizer, que, segundo as palavras de Lord Castlereagh, " o 
primeiro que cedeo este direito de busca a uma naçaõ estrangeira 
foi o Ministro de Portugal" E pelo que respeita a ser mutuo, será 
este direito mutuo tam reciproco na practica, como foi o tractsdo 
sobre os paquetes, que tanto os paquetes Inglezes como os Portu. 
guezes deveriam gozar dos mesmos privilégios: bem entendido, que 
todos os paquetes saõ Inglezes, e naõ ha nenhum Portuguez. 

Nos temos ouvido tanto a respeito da reciprocidade do tractado 
de Commercio, que mal esperávamos, que o Investigador tornasse 
agora a fallar-nos dos mútuos direito» de dar busca aos navios 
mercantes de ambas as naçoens. E se este mutuo direito se ex
tender a todos os contrabandistas, será este o mais próprio artigo 
addicional, que se possa ajunctar ao Tractado Roevidico. 

Guerra do Rio-da-Prata. 

Artigas esquipou dous corsários, que tem feito algumas prezas 
Portuguezas nos navios costeiros do Brazil* Um destes corsários 
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chamado o General Artigas, foi aprezado e levado a Monte-Video 
Esta circumstancia obrigou o Governo do Rio-de-Janeiro a estabe
lecer convoys, para proteger a navegação costeira do BraziL 

Cartas de Buenos Ayres, de 22 de Dezembro de 1817, dizem o 
seguinte: — Naõ temos noticias políticas de importância: aos 15 
do corrente se emharcáram rJOO homens de tropa, para proteger a 
população do paiz entre o Paraná e Uruguay, qoe nos chamamos 
entre-rios, contra a oppressaõ de Artigas, cojo poder se vai defi
nhando, visto que os seus satélites o vam gradualmente desempa-
rando, e Santa.Fe he a única, que ainda lhe he affecta." 

" As nossas relaçoens com os Portuguezss continuam no pê mais 
amigável: elles tomaram posse da Colônia do Sacramento, d*onde 
Artigas tinha ultimamente aprestado alguns corsários, para andarem 
corso contra a bandeira Portugueza." 

"Vivemos aqui em completa tranquillidade, e tal qual nunca 
experimentamos, desde o principio da revolução: estaõ agora 
arranjando um empréstimo voluntário de 400-000 pezos; que será 
pago em 4 mezes ; e entaõ os créditos seraÕ recebidos pela alfân
dega, em pagamento de direitos." 

" Do Pern naõ ha nada de novo, excepto a esperança de mu
tua troca de prisioneiros Nada tem ocourido no Chili." 

" O General Milans que representou tam conspicua parte no 
negocio de Lacy em Catalunha, chegou aqui: foi bem recebido 
por este Go verno; que, dizem, lhe dará uma |>orçaõ de terras em 
Quilmes, para elle e sua familia; no entanto elle paga aqui 450 
pezos mensalmente para sua subsistência." 

Outra ca rta diz assim :—" Os Portuguezes tomaram posse da 
Colônia do Sacramento aos 20 do Corrente. O corsário Indepen-
cia-del-Sul, saio a 17 do corrente com officios deste Governo para 
a Corte do Rio-de Janeiro." 

O partido Hespanhol aproveitou-se desta noticia, para publicar 
immediata m ente nas gazetas lnglezas, que a tomada da Colônia do 
Sacramento fora feita de concerto com o Governo de Buenos Ayres, 
e que este movo acto de aggressaõ tenderá a augmentar a dissençaõ 
com Hesparaha. 

VOL. XX. No. l i a BR 
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Esta nova calumnia he tam falta de fundamento, que se contra, 
diz pelas mesmas noticias. O motivo da Corte do Rio-de-Janeiro 
tomar posse da Colônia do Sacramento, foi o ter Artigas armado 
naquelle porto, único que lhe restava, corsários destinados a lazer 
prezas no commercio Portuguez; portanto mera medida defensiva 
contra artigas, com o que naõ tem nada o Governo de Buenos Ayres. 
Quanto a Hespanha; he evidente, que naõ tomando a Corte de 
Madrid medida algumar para impedir as hostilidades de Artigas, o 
Governo do Brazil he obrigado por todos os direitos a prote
ger os seus súbitos contra apucllas depredaçoens; e tanto mais 
quanto o General Hespanhol, que em 1814, governava Monte-Video, 
cedeo aquella colônia, por capitulação, ás tropas de Buenos Ayrcs-

Ceder Hespanha aquella colônia aos inimigos do Brazil, e que
rer que este se naõ defenda dos ataques desses inimigos, he uma 
pretençaõ tam injusta, que apenas he crivei, que haja quem a 
defenda. 

Novo Núncio do Papa no Rio-de-Janeiro. 

Aos 27 de Outubro passado chegou ao Rio-de-Janeiro, na 
galera Princeza do Brazil, o Monsenhor Joaõ Francisco Compag-
nino Marefoschi, Arcebispo de Damieta, Núncio Apostólico juncto 
a Sua Majestade Fidelissima. Desembarcou no dia seguinte, 
eom as formalidades acustumadas na recepção dos embaixadores; 
e no I o . de Novembro teve a sua primeira audiência de appresen-
açaõ a S. M. 

He natural, que naõ esquecesse na Corte do Rio-de-Janeiro, 
na recepção desde novo Núncio, o que sempre se practicou em 
Lisboa: isto he, o exigir delle, antes de o receber, uma copia de 
suas instrucçoens; mandallas examinar pelo Dezembargo do Paço, 
para se ver que naõ contenham cousa alguma contra as leys do 
Reyno, entrar as declaraçoens necessárias sobre isso. 

Lembramos esta circumstancia; porque achando-se as Secretarias 
de Estado, no Rio-de-Janeiro, cheias de homens inexpertos, e 
officiaes de Secretaria quasi todos creados de novo, seria para la
mentar, que por esquecimento se ommittisse no Brazil uma practica 
que tam ulil se julgou sempre em Portugal; e que, no caso de 
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ommtssaõ, pôde servir de regulamento e aresto, para se practicar 
o mesmo para o futuro. 

Presente ao Conde de Urbna. 

A p. 278 deixamos copiada a Carta Regia, e Officio do Secre
tario de Estado; porque se annuncia ao Conde de Urbna, que EIRey 
lhe fizera a mercê de Commendador da Ordem de Christo, e de 
uma pensaõ vitalícia de 600.000 reis annuaes. 

Sua Majestade lançou as insígnias ao Conde, por sua própria 
maõ, com uma uma rica peça de brilhantes. 

Estes actos de magnificiencia sempre fôram conspicuous na Corte 
de Portugal, e he de esperar, que se naõ esqueraõ nunca na 
do Brazil. 

A L E M A N H A . 

As novidades publicas continuam a dar esperanças de que bre
vemente se reunirão os Soberanos de três das Potências Alliadas, 
para organizar novo congresso, em que se façam os necessários 
additamentos aos Actos do congresso de Vienna. Estas noticias 
variam de forma todos os dias, e por isso se fazem summamente 
suspeitosas. 

Um artigo de Frankfort, em d ata de 9 de Março, diz, que se 
estaõ arranjando, por toda a Alemanha, constituiçoens, e que 
gradualmente se organizara, sem trabalho nem bulhas, o Systema 
Representativo. Parece que a Dieta estabelecerá as primeiras 
bases deste grande edificio, estabelecendo principios communs a 
todos os Governo, sobre a liberdade individual, liberdade da im
prensa, igualdade dos homens aos olhos da ley, e privilegio de 
naõ pagarem tributos sem seu consentimento. 

Nos confessamos que taes noticias nos saõ perfeitamente inin-
ielligiveis. 

O Ministro Inglez juncto á Dieta apresentou uma nota, em que 
se queixa da nao execução de vários artigos do Acto do Congresso 
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de Vienna. Esta nota cita particularmente os direitos dos Judeos, 
e as restricçoens, que se lhes pretende impor, na cidade de Frank
fort. 

ESTADOS UNIDOS. 

A prizaõ de um cidadão dos Estados Unidos, Mr. Meade, em 
Cadiz, tem occasionado sérias medidas no Congresso. Mr.Trimblo 
um dos Membros da Casa dos Representantes, propôs a seguinte 
resolução, que foi approvada, com unanimidade de votos: — 

"Resolvido- Que a representação, feita pelo Presidente dos 
Estados Unidos, a El Rey de Hespanha, para a soltura de Ricardo 
Guilherme Mead, um cidadão dos Estados Unidos, detido em 
prizaõ no Castello de Sancta Catalina, em cadiz, deve sersuppor-
tada e vigorada, concedendose ao Presidente authoridade para fazer 
represálias, no caso de que a Hespanha naõ solte promptamente o 
dicto Meade." 

Por uma resolução do Congresso de 6 de Feveiro, se pedio ao 
Presidente,que apresentasse á Casa dos Representantes, no caso de 
naõ haver inconveniente publico, a conrespondencia entre o Minis
tro do Estados Unidos em Madrid, e o Governo Hespanhol, em 
que se comprehendia uma carta, em data de 25 de Outubro de 
1816. Em conseqüência, remetteo o Presidente ao Congresso 

a seguinte copia. 
Madrid 25 de Outubro. 1816: 

A. S. Exa. D. Pedro Cevallos : Primeiro Ministro de Estado 

&c-
Senhor!—Pela uota de V. Exa. em resposta á minha de 26 

de Septembro, relativa á proclamaçaõ de bloqueio do General 
Morillo, e destroços do commercio Americano, que em conseqüência 
delia se tem commettido, se me diz, que Sua Majestade ordenara 
o pedir-se informação ao Trihunal do Almirantado. Que o Gene
ral Morillo expedio tal proclamaçaõ, qual descrevi na minha nota 
nota de 26 de Septembro, he um facto de universal notoriedade; 
V. Exa- tem ha longo tempo tido diante de si a conrespondencia 
do Secretario de Estado Americano, e Mr- Onis, sobre esta maté
ria, e eu vos remetti uma copia da carta de D.Francisco Con-
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talvo Vice-Rey de Sancta Fé, ao commissario Americano. Mr. 
HuoHes, em que se admitte a existência do bloqueio, e em que se 
remettem S- M. Catholica os aggravos que os Estados Unidos 
desejavam ver remediados. Foi em conseqüência disto que eu 
vos escrevei sobre a matéria, por ordem de meu Governo. Visto 
o facto, que acima deixo referido, naõ posso por forma nenhuma 
imaginar, que gênero de informação possa dar o Tribunal do 
Almirantado, que sirva de regular a decisaõ de S. M. neste ob
jecto. 

O Tribunal naõ pôde negar a existência da proclamaçaõ; naõ 
pôde mostrar que a proclamaçaõ he legal; naõ pôde negar, que se 
tem capturado navios Americanos, em conseqüência desta procla
maçaõ; naõ pôde disputar o direito, qne tem o Governo Americano 
de pedir a restituição de taes vasos. 

Em fim. Senhor, he do meu dever assegurar-vos, que qualquer 
dilaçaõ ou procrastinaçaõ, em dar a devida satisfacçaõ, em caso 
de tanta importância, naõ pôde deixar de ser mui profundamente 
sentida pelo Governo dos Estados Unidos. 

Renovo as seguranças da mui distincta consideração, com que 
sou, vosso &c 

(Assignado) G. W. ERWING. 

Pelo relatório da Meza da Marinha ao Secretario da Marinha se 

vê, quaes saõ os procedimentos, que tem tido lugar, em conse

qüência do Acto do congresso para o augmento da Marinha de 

guerra. Nos arsenaes do Governo se acham madeiras preparadas, 

para dez nãos de linha, e para dez fragatas: e o relatório conclue 

dizendo, que os Commissarios da Marinha naõ tem duvida de que 

poderão, se o executivo assim o desejar, lançar todos aquelles 

vasos ao mar, dentro do período contemplado pela ley. 

Um artigo de Gênova, de 25 de Fevereiro, diz o seguinte:— 

" 0 Commandante da esquadra dos Estado Unbos de America no 

Mediterrâneo requereo ao Dey d'Argel, que desse ordem a seus 

corsários, que, para o fnturo naõ tomassem a liberdade de visitar os 

vasos Americanos,sob pualquer pretexto que seja; porque existindo 

a peste no território de Argel;éra muito para temer, que se Commtini-
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casse o contagio com estas visitas. Acrescentou o Coininaiidanle 
que no caso de se recusar o Dey a isto, tinha a esquadra ordens 
para dar caça aos vasos Argelinos e raettêllosa pique. He todas as 
Potências maritiuas usassem da mesma linguagem enérgica, naõ 
haveria muita razaõ para temer que estes corsários nos communi-
cassem a peste, e cessariam as suas piratarias." 

FRANÇA. 

Pelo projecto de Ley, que publicamos a p. 250, precedido de 
«ma falia do Ministro de Marinha, se vê que a França vai a abolir 
definitivamente o Commercio de escravatura em sua colônias. 

Ha quem diga, que esta medida he um passo preliminar para se 
abrirem negociaçoens com os governos de S. Domingos; negocia
çoens, que se presume seraõ apoiadas por um bom corpo de 
tropas. 

O projecto sobre o recrutamento do exercito foi approvado 
pelas Câmaras-, su pposto ue tem contra si inimigos de grande 
monta. 

As negociaçoens sobre as reclamaçoens das dividas particulares, 
que o Governo Francez se obrigou a pagar, continuam mui vaga
rosamente; a Prússia insiste ainda em pedir dous milhoens e meio 
de libras esterlinas. O Duque de Wellington tem coarctado as 
reclamaçoens dos pequenos Estados a tal ponto, que, em alguns 
exemplos, as reduzio á sexta parte. Segundo esta authoridade, a 
Bnviera, que reclamava 30.000.000 terá somente 10.000.000. 

O relatório, sobre as finanças de França apparecêo no Moniteur, 
sm grande extençaõ e com muita miudeza. As despezas de 1818, 
se avaliam em 974:000.000 de francos, e as rendas em 753:000.000 
de francos o que deixa um déficit de 221:000.000, que se tem 
de supprir com um empréstimo, allienando para seu pagamento 
16.000.000 de francos em Reules. 

O relatório expõem em termos mui decisivos, o estado exhansto 
das finanças de França, e daqui conclue a forçosa necessidade de 
iiue se retirem as tropas alliadas do exercito de occupaçaõ, no 
decurs deste anno. 
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O relatório exprime a demais a esperança de que a França 
seja alleviadado pagamento de parte das dividas que reclamam 
as Potências Estrangeiras, e que se avaliam na somma de 
1:700:000.000 de francos-

O Estrangeiros repondem a isto, que a França deve pagar 
estas dividas, antes de cuidar em levantar os exércitos, que esú 
recrutando, ao mesmo tempo que protesta o seü desejo de conti
nuar na paz 

A p. 250 damos o projecto de ley, sobre as qualificaçoens dos 
Deputados das Câmaras. Segundo este novo regulamento se 
requer que tenham quarente annos de idade. Deve nisto haver 
algum motivo particular, que naõ apparece; pois naõ he provável 
que se conceba em Franco que os homens no primor na vida, e 
até os 40 annos, sejam incapazes de se occupar nas matérias, que 
estaõ ao cargodos Deputados da Câmara. 

Um assassino tentou matar o Duque do Wellington em Paris, 
atirando-lhe um tiro de pistola á carruagem, quando elle se 
recolhia de noite, ja mui tarde, a sua casa. Dizem, que se des-
cubrira o perpetrador deste diabólico attentado; que fôra para 
isso pago, por alguns dos emigrados Franzezes refugiados na 
Belgia. O negocio se acha ainda envolvido em grande obscu-
riclade. 

H E S P A N H A . 

Publicámos a p. 254 uma ordem Regia5 pela qual o Governo 
Hespanhol estabelece quatro portos francos na Peninsula, que 
vem a ser Santander, Corunha, Cadiz e Alicantc. 

Esta medida indicaria o melhoramento no systema commercial 
da Hespanha, se naõ tivesse sido precedida por outra, que prova 
justamente o contrario. Ha algum tempo, que o Governo Hes
panhol tem empregado em Londres agentes, para venderem licen
ças especiaes a alguns commerciantes Inglezes, em virtude das 
quaes possam conduzir directamente para Vera Cruz fazendas da 
Inglaterra. 
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Estas licenças tem sido vendidas por alto preço, e por conse
qüência os que as compraram a El Rey de Hespanha vam com-
merciar em Vera Cruz, em directa opposiçaõ aos interesses dos 
negociantes daquelles portos francos, cujo beneficio, se algum po. 
diam tira da franquia do porto, devia ser o poderem reexportar para 
as colônias da America, as fazendas, que nesses portos francos 
tivessem previamente entrado. 

COLÔNIAS HESPANHOLAS. 

Recebemos em Londres noticias mais circumstanciadas da der
rota do Geneial insurgente Zaraza, no território de Venezuela. 
NaÕ temos ja tempo neste N°. para publicarmos o buletim do Ge
neral Boliver sobre esta acçaõ, e notaremos unicamente, que os 
Insurgentes dizem, que a sua perda he tam insignificante, quanto 
os Hespanhoes a tem exaggerado. 

ILHAS IONIAS. 

Cor/u 12 de Janeiro. Segunda feira, 29 de Duzembro, foi o 
dia. ba muito desejado, em que se proclamou solemnemente o acto 
da nossa Constituição, ratificapo por Sua Alteza Real o Príncipe 
Regente, por parte de Sua Majestade El Rey da G,am Bretanha e 
Irlauda, nosso único e evclusivo Protector* Em conseqnencia desta 
dbbliçaõ, appereceo aqui, no primeiro dia do anno, uma proclamaçaõ 
do Lord Gram Commissario, Sir Thomaz Maitland, na qual, em 
conformidade do sobredicto acto de constituição, elle nomeou, em 
nome de S. M. ao Baraõ Manuel Theotoki, para Presidente do 
Senado dos Estados Unidos das Ilhas Ionias; e ao mesmo tempo 
annuncia a nomeação dos Membros do Senado, Para o primeiro 
Parlamento fôram escolhidos pela assemblea Legislativa, e de seu 
mesmo corpo, o Cavalheüo Stamo Calichipulo, de Copfu: conde 
Nicolo Animo, de Ccphalonia; Conde Demotrio Foscardi, de Zaote 
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Mr. Fclice Zambelli, de S- Manra; eo Dr. Bazilio Zuppo, de Ilhaca-
Segundo o 7mo. artigo do tractado, relativo ás Ilhas Ionias, conclu
ído em Paris aos 5 de Novembro, 1815, entre as Cortes de Londres, 
Vienna, S Petersburg.e Beriin, haverá somente cônsules ou agentes 
commeroiaes accreditados juncto aos Estados Unidos das Ilhas 
Ionicas. Na conformidade de um artigo da Constituição, nenhum 
natural do paiz poderá para o futuro (como até aqtii succedia) occu
par o lugar de tal consolou agente. 

INGLATERRA. 

Receberam-se noticias da índia, vindas por terra e as cartas 
officiaes do Bombaim, em data de 24 de Novembro, trazidas 
pelo Capitão Moore, referem acontecimentos de importância. 

O Governo Inglez, na índia, averiguou que o Peishwa se pre
parava para hostilidades, com um exercito de 40.000 homens. 
Sairam-lhe ao encontro, de Bombaim, 4.000 Inglezes, que der
rotando Peishwa, aos 5 de Novembro, o obrigaram a fugir pre
cipitadamente, abandonado Poonah ; em a qual Capital entraram 
as forças Britannicas. 

Por outra parte o Marquez de Hastings, Governador General 
das índias, tinha concluído um tractado com Seindiah, pelo 
qual estipulou, que as tropas Britannicas pudessem ter passo 
franco pelos territórios daquelle Potentado. 

PAIZES BAIXOS. 

O Príncipe de Orange tornou a resignar o Ministério da Guerra 
que exercia. Um Jornal da Belgia explica as causas desta resig
nação ; dizendo, que naõ fôra, como a primeira, conseqüência de 
discórdia com El Rey; mas sim resultado de um arranjamento poli
tico ; porque, bavendo-se abolido o lugar de Commissario Geral 
o Ministro da Guerra tem a seu cargo levar aos Estados Geraes as 
proposiçoens relativas ao exercito, e entrar na explicação das diffe* 

VOL. XX. No. 118. s s 



322 Miscellanea. 

rentes medidas. Se o Prince Herdeiro exercitasse este officio, a 
sua alta graduação daria motivos de suspeitar-se, que os Membros 
dos Estados Geraes naõ deliberavam, em taes casos, com a liber
dade, que convém. 

Dizem porém, que se formará um Conselho Áulico de Guerra, 
de que o Principe será o Presidente. 

A sessaõ dos Estados Geraes terminou aos 13 de Março, com 
a seguinte falia do Ministro do Interior:— 

"Altos e poderosos Senhores!—Ha vendo-me El Rey encarre
gado de encerrar, em seu nome, esta sessaõ de Vossas Altas 
Potências, me permittio, ao mesmo tempo, que vos expressasse 
a sua Real satisfacçaõ, pelo zelo, que tendes mostrado, nas 
vossas importantes occupaçoens, e pelas multiplicadas provas de 
affeiçaõ ao throno e á pátria, que Vo as Altas Potências tem 
ajunetado áo que El Rey e a Naçaõ tem ja recebido de vós. 
Esta sessaõ será honradamente distineta, nos annaes na nossa 
legislação. Vários ramos da administração geral tem recebido 
importantes melhoramentos, ou modificacoens necessárias. Um 
dos poderes, estabelecidos pela ley fundamental, teve as suas 
operaçoens facilitadas e reguladas; porém por que a naçaõ 
será mais agradecida, he o ter-se estabelecido tam eficazmente o 
credito publico; esta poderosa mola da prosperidade das na
çoens, de maneira que tem excedido as necessidades publicas." 

** Depois de ter tomado tam grande parte, em tam impor
tantes resultados, podem Vossas Altas Potências voltar para 
suas provincias com um justo sentimento de orgulho. E tam* 
bem levar para ali, Altos e Poderosos Senhores, aquelle sábio e 
iliuminado espirito publico, cujo exemplo vós deveis á naçaõ, e 
vós lhe destes: e em quanto El Rey com seu constante desejo 
de fazer bem, continua a meditar em tudo quanto pôde tender a 
reabzar os úteis planos, que saõ objecto de sua incessante attençaõ, 
ensinai vós, Altos e Poderosos Senhores, aos vossos concidadãos, 
como devem apreciar tanta devoção aos penosos deveres da Rea
leza; tantas virtudes de principe mostram as vantagens que ellas 
tem ja produzido; e as esperanças, que ellas nos aulhorizam a 
nutrir." 
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R Ú S S I A , . 

A p. 257, damos o decreto do Imperador, convocando a 
Dieta de Polônia; na forma da Constituição, que S. M. I. havia 
dado aquelle Reyno, 

Este decreto he concebido nos termos liberaes e conciliadores, 
que distinguem todos os escriptos do Imperador. 
A carta de S. M. I. a El Rey de Prússia, e que deixamos copiada 

a p. 254; he outra prova da moderação do Imperador de Rússia; 
inas neste caso mais alguma difficuldade deve haver; porque El 
Rey de Prussia pede o que se lhe deve, e o que se lhe prometteo 
pagar, por convençoens garantidas pelo mesmo Imperador. 

S U É C I A . 

O defunto Rey de Suécia, Carlos XIII , no dia 4 de Fevereiro, 
precedente ao de sua morte, recebeo os sacramentos, e despedio-se 
da Familia Real, e dos Grandes Dignitarios do Reyno, com muita 
firmeza; e, á noite, assignou a seguinte proclamaçaõ : — 

' Uma enfermidade, daqual esperamos recobrar pelo auxilio do 
Todo-Poderoso, naõ nos permitte a este momento oecupar-nos com 
os negócios do Estado; pelo que informamos aos nossos fieis vas
sallos de que o nosso amado filho, e Principe Real, na conformi
dade do Acto da Dieta, de Agosto, 1812, fica desde agora revestido 
de todos os poderes da authoridade Real, até que nos os 
reclamemos.' 

Despacharam-se correios a todas as Cortes ailidas ou amigas da 
Corte de Suécia, para se annunciar a morte d'El Rey ; e Deputa
dos a todas as provincias do Reyno, para expedirem as ordens 
necessárias. Os cidadãos da capital concorreram á Casa da 
Cidade, para prestarem o juramento de fidelidade ao novo Rey. 

SS 2 
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Mrd 'Osborn , Enviado Extraordinário de Suécia, teve uma 

audiência publica d El Rey de França, aos 15 de Março, em que 

apresentou a S. M uma Carta de seu Soberano, annunciando a 

morte d'El Rey Carlos X I I I ; e a subida ao throno do actual Rey. 

Em conseqüência se ordenou á Corte de França o luto do custume. 

Assim está o Rey Carlos Joaõ reconhecido pelo Governo Francez, 

que éra a parte d'onde se esperavam mais duvidas. 

CONRESPONDENCIA. 

Carta ao Redactor, sobre os actuaes Ministros de Estado. 
do Rio-de-Janeiro. 

Senhor Redactor do Correio Braziliense! 

Para prova de que tudo que faz S. M. F. por sua própria deliberação, e 
sem contemplação alguma estrangeira, he sempre o mais acertado, me limi
tarei a apontar-lhe os Secretários d' Estado dos Negócios do Reyno, que elle 
tem nomeado, desde que governa: e com isto se verá provada a minha 
asserçaõ. Limito-me a esta repartição, naõ só pela influencia mais immedi
ata, que tem sobre os interesses do Reyno, mas mesmo por ser a que mais se. 
pôde bolar da preponderância estrangeira. 

Quando S.M. tomou conta do governo,em 1800, pela moléstia de Raynha 
da mãy, D. Maria I».; achava-se Jozé de Seabra Secretario de Estado dos 

Negócios do Reyno, o qual foi conservado, assim como todo o outro funecio-
nario publico; em contemplação e respeito á mesma Senhora, até que 
justamente indignado S.M. com a petulância e proceder deste Ministro, á 
cerca do formulário, que elle qniz ter a audácia de dictar sobre a declaração 
da Regência, foi mandado satr do lugar e da Corte. 

A celebre negociação e tractado de Badajos e outras consideraçoens 
políticas, obrigaram S. M. a mudar dos Negócios Estrangeiros c da Guerra' 
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para os Negócios do Reyno, o Visconde de Balsemaõ. Morto este, obrigá_ 
ram ainda as contemplaçoens com a França a que S. M, nomeasse o Conde 
«le Villaverde Ministro dos Negócios do Reyno, e Assistente ao Despacho,' 
morto o qual esteve S. M.governando o Reyno por si mesmo, até a saida de 
Portugal. E he para notar que foi nesta epocha, em que naõ havia influen
cia de Primeiro Ministro, nem oráculo, que S. M. deo o grande e memorável 
passo de 29 de Novembro, de 180T Até aqui, que S. M. se achava em 
Lisboa, e na necessidade de contemplar os gabinetes da Europa, se naõ vê 
um só Secretario d' Estado dos Negócios do Reyno feito á sua livre delibe-
riçaõ. 

Chegado, porém, que foi ao Brazil, naõ obstante as muitas contempla
çoens, qne haviam a ter, e se tinham com o gabinete de S. James, assim 
mesmo se vio S. M. nomear D. Fernando Portugal para Ministro dos 
Negócios do Reyno, e Asaistanteao Despacho; e naõ obstante os prejuizos de 
educação e de rotina colonial, cm que elle tinha governado o Brazil• quem 
deixará de lazer a devida justiça á escolha deste homem ? de um homem, que 
principiou por ler uma educação regular, qne se formou cm Coimbra, aonde 
teve créditos, que conheceo da Jurisprudência practica do seu paiz, e que 
por fim esteve governando por muitos annos differentes Capitanias do Brazil. 
E se era nove annos, que elle foi Ministro, se naõ vtram os resultados dos 
seus talentos, e conhecimentos practicos do Brazil, muito se deve attribuir ao 
quedeLondres governava o Brazil e Portugal! e aos que fizeram o lamentável 
tractado de 1810.* porquanto muita gente, que ainda vive, sabe que 
ordens e ordens, que o defuncto Ministro mandava a Londres naO só se 
naõ executavam, mas até se tinha a ousadia de dizer se naõ havtam de 
executar! Portanto he preciso attender a tudo isto, para se naõ dizer com 
toda a precipitação ; que fez elle ? A desgraça daquelle honrado Ministro em 
o ter a sua familia assas envolvida nas transacçoens da invasão Franceza! E-
por isso ouvia o outro tempo Ministro dos Negócios Estrangeiros em Lisboa* 
E para salvar a familia e a impurar! começou por salvar e impurar o tal Ex-
Ministro para 09 Negócios da Marinhai Em fim morto elle, S. M. encarre
gou interinamente das pastas o tal Ministro da Marinha, e o mal incalculável, 
que elle fez, neste tempo que viveo, torna-o mais que de abominável memó
ria. Para bem de S. M. e da NaçaÕ acabou de governar este homem ! — 
E S. M. fez finalmente, pela primeira vez desde que governa, um Ministério 
completo, Istohe, Joaõ Paulo Bezerra, Ministro e Secretario de Estade 
do Erário: Thomaz Antonio de Villa Nova Portugal, Secretario d' Estado 
dos Negócios do Reyno. O Conde de Palmella, Secretario d* Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra. O Conde dos Arcos, Secretario de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar. He na nomeação deste 
Ministério, que a minha asserçaõ acima avançada se corrobora; en naõ 
só digo, que S. M. mostrou com ésla nomeação o seu bom senso e a sua 
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sabedoria, mas até que teve a fortuna de contentar e agradar aos seus 
vassallos, com a escolha de homens, que tinham e tem o suifragio da 
Naçaõ-

Joaõ Paulo Bezerra tinha muitos créditos theoricos, naõ sei se os 
pôz em practica .• he natural que S. M. os conhecesse melhor. Thomaz 
Antonio de Villanova Portugal fez os seus estudos em Coimbra aonde 
teve créditos, e o que se distinguio na Juncta do Commercio, em que 
éra Deputado, e o Conde de Villaverde Presidente, foi para honra 
eterna do dicto Conde, que se tirasse todo o partido dos seus conhe
cimentos, ao ponto de ser elle quem quasi dirigia a Juncta, e quando 
o Conde de Villaverde foi nomeado Secretario d' Estado dos Negócios 
do Reyno e Ministro Assistente ao Despacho foi introduzido por elle a 
S. M. Thomaz Antonio de Villanova Portugal; e depois desta epocha se 
disser, que quem sustentava o Conde de Villaverde eram os trabalhos e 
avizos de Thomaz Antonio naõ se dirá muito; pois que a vida epicurista, 
que passava o Conde, o impedia a fazer o seu officio, accrescendo a 
isto, que nao éra muito doutor! Mas muito girio na chicana da Corte! 
Morreo o Conde de Villaverde em 1806! e S. M. com a ajuda e con
selhos de Thomas Antônio esteve governando o Reyno, até a sua saída 
de Lisboa, em 29 de Novembro de 1807. 

Na chegada de S. M. ao Rio-de-Janeiro, foi nomeado Thomaz An
tonio Chanceller Mor do Reyno; e naõ só como tal fez grandes serviços 
ao Estado, mas ocmo tinha audiências particulares de S. M. todas as 
semanas, tirava o mesmo Senhor vantagem das suas ideas e conselhos, 
e por isso a maior parte das providencias, que saiam do Gabinete do 
Rio de-Janelro, se deviam á immediata lembrança do Soberano; e de 
sorte alguma aos Ministros! 

Em quanto ao Conde de Palmella todos sabem a excellente educação, 
que seu pay D. Alexandre de Sousa lhe deo ; e pela boa opinião, que se 
tinha delle foi empregado Ministro Plenipotenciario de S. M. F. juncto 
á Regência em Cadiz no tempo da prizaõ do Rey, aonde se distinguio 
naõ só em talentos, mas em a dignidade, sem a qual jamais pôde haver 
representação da Soberania. Depois foi nomeado ao Congresso de 
Vienna aonde igualmente se distinguio e em fim tem naõ só o suffra-
eio da Naçaõ mas um suffragio estabelecido e fundado sobre factos e 
experiência- O Conde dos Arcos éra um que, entre os fidalgos Portu
guezes tinha grandes créditos, devido isto á educação, que a viuva sua 
mãv lhe tinha feito dar. O Viconde de Anadia, que o conhecia, e que 
entaõ éra Ministro do Ultramar, achou • devia empregar; e foi nomeado 
Governador do Pará, aonde se distinguio, e depois passou para o Rio-dc-
Janeiro aonde se achava, á chegada de S. M. e da Familia Real; e naõ 
obstante os relevantes serviços, que fez nesta epocha critica, se naõ livrou 
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de lhe armarem uma furiosa intriga, em conseqüência do que fôra mandado 
para a Bahia; e neste governo se distinguio ao ponto de ser idolatrado 
pelos habitantes da Capitania, como jamais foi Governador algum, e 
acabou o seu Governo, com as enérgicas e sábias medidas, que tomou, 
para o restabelicimento da ordem em Pernambuco. 

Tudo isto saõ factos, que o maior mal dizente se naõ attreverá a contes
tar ; e portanto saõ elles os que só de per si fazem o devido elogio á sabia 
escolha do Soberano 1 

Sou, Senhor Redactor, 

com toda a consideração 

seu muito venerador 

Amigo da Ordem. 
9 de Março, 1818. 

Carta de Manuel Coherente sobre o Investigador. 

Senhor Redactor do Correio Braziliense ? 

Na tirada do Investigador N°. 81, sobre o Correio Braziliense, achei al
gumas expressoens confusas, que desejo notar, a ver se alguém as explica, 
para satisfacçaõ dos seus leitores. 

A p. 132 diz o Investigador " Mas apezar de que o Investigador Portu
guez, nem por educação nem caracter, he inclinado a tomar satisfacçoens 
por cousas desta natureza, com tudo, uma vez por todas, e para que seja 
notório ao Correio Braziliense, e a todos os mais, que tam briosamente lhe 
fazem segunda, sempre hoje dirá, que, no que toca as suas opinioens, nada 
tem a Embaixada Portugueza com o Investigador, nem o Investigador com 
a Embaixada Portugueza." 

Quizéra saber, Senhor Redactor, que se entende aqui por educação do 
Investigador Portuguez! Eu nunca ouvi fallar da educação de livro 
algum.- e o Investigador he o primeiro livro,em cujo abouo se alegou a 
sua boa educação. *, Far-mo-ha V. M". ou algum seu Correspondente, ou 
o mesmo Investigador o favor de explicar o que se entende por essa educa
ção do tal livro ? 

Talv« se entende a educação dos Redactores; e nesse caso, de qual 
delles se entende aqui a educação, que serve de elogio ao livro ? He o 
Conde de Funchal, que instituio este Jornal para a Embaixada; he o Medico 
que se foi para Portugal, he algum dos outros que substituíram o Medico, e 
o Secretario, que escreve artigos para aquelle Periódico; ou he a eduçaõ de 
todos os que fôram, saõ, ou seraõ Redactores daquelle Jornal? 
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Diz mais, o Investigador, "que lhe responde uma vez portodas". A mim 

me lembra muito bem, que o Investigador foi o que começou a embrulhar-

se com o Correio Braziliense, que até aquelle primeiro ataque, nunca se 

embaraçou com as tiradas do Investigador, este tem dicto repetidas vezes, 

que deixaria o Correio Braziliense no silencio do desprezo, e com tudo vem, 

sempre que lhe faz conta, com mais a ultima tirada contra o Correio Brazi

liense, e de ordinário contra o Redactor individualmente j e será esta com 

effeito a ultima vez por todas? 

Diz o Investigador "que naõ he cioso, e que folga, que o Redactor do 

Correio Braziliense, sem ser perturbado, desfructe em boa paz e boa 

saúde os bens, que goza." 

Senhor Redactor, por quem he, de os agradecimentos ao Investigador, 

por lhe permittir, que disfrute os bems, que goza! Faltava que o Insti-

tuidordo Investigador requeresse em Roma um decreto da Sancta Inquisi

ção, para lhe mandarem confiscar os bens, propriedade ou terras, que V 

M". possa ter na Inglaterra. Nesse caso sem duvida o Investigador daria, 

a opinião franca de que S. Exa. só tinha feito o seu dever! 

Na mesma pagina, refutando um rumor, que o Correio Braziliense men

cionara, da Ingerência d' Inglaterra, na questão de Monte-Video, diz " que 

está authorizado a desmentir a asserçaõ do Correio Braziliense". Se a 

educação de que falia, he a do individuo, que escrevia aquelle paragrapho, 

naõ mostraria a educação melhor, se em vez da baixa palavra desmentir 

usasse dos termos mais commedidos contradizer, ou refutar. 

" No que toca as suas opinioens, nada tem a Embaixada Portugueza com 

o Investigador, nem o Investigador com a Embaixada Portugueza"-

l Deveras ? Pois se naõ ha entre elles connexaõ no que toca as opinioens 

; em que seraõ discordes ? E ha quanto tempo existe essa discordância. 

Seguramente o Instituidor deste bello vinculo na Embaixada, nunca presu 

mio, que tal discordância viesse a sueceder. 

Sou &c. 

MANUEL COHERENTE. 



CORREIO BRAZILIENSE 
D E ABRIL , 1818. 

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

CAMOENS, C. VII. e. 14 

POLÍTICA. 

REYNO UNIDO DE PORTUGAL, BRAZIL, E ALGARVES. 

Decreto para o estabelecimento de correios na capitania 
de S. Paulo e Rio-Grande do Sul. 

ENDO determinado pelas cartas Regias da data deste, 
dirigidas aos Governadores e Capitaens Generaes de S. 
Pedro do Rio-Grande, e de S. Paulo, o estabelecimento 
de um correio regular entre estas duas provincias, sou 
servido nomear para Administrador Geral do mesmo 
Correio a Jozé Pedro César, por tempo de dez annos, e o 
mais que decorrer, em quanto eu naõ mandar o contrario. 
E pelo referido tempo esta administração comprehenderá 
os dous districtos desde o Rio-Pardo até a cidade de 
S. Paulo; findos os quaes ficarão sendo duas diversas ad
ministraçoens, cada uma no districto da Provincia 
respectiva. E o mesmo Jozé Pedro César fará o sobre
dicto estabelecimento á sua custa ; para o que, pelo dicto 
tempo, lhe pertencerá o rendimento das passagens;que nao 
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estaõ contracladas, na forma, que houve por bem deler-
mimr nas mesmas cartas Regias: e observará o Regula
mento Provisional, que com ellas baixa, assignado por 
Joaõ Paulo Bezerra, do meu Conselho,Ministro e Secreta
rio de Estado dos Negócios da Fazenda, Presidente do 
meu Real Erário, e nelle meu Lugar Tenente. O Con
selho da Fazenda o tenha assim entendido, para o execu
tar pela parte que lhe toca. Palácio do Rio-de-Janeiro 
em 24 de Septembro de 1817. 

Com a Rubrica de Sua Majestade. 

Carta Regia. 

Conde de Palma, Governador e Capitão General da 
Capitania de S. Paulo: Amigo: Eu El Rey vos envio 
muito saudar, como aquelle que amo. Sendo muito con
veniente o estabelicimento de um correio regular, entre 
esta Corte e a villa de Porto Alegre, a fim de se facilitarem 
« reciprocas communicaçoens e relaçoens de umas com 

outras terras ; e verificando-se, na minha Real presença, 
a possibilidade deste estabelicimento, pelos exames e ob
servaçoens, que a este respeito fez Jozé Pedro César, 
seguindo o correio ao longo da costa: sou servido ordenar 
que sem perda de tempo se haja de proceder a este 
estabelimento, entre a cidade de S. Paulo e a Villa de 
Porto AUegre. E porque me foi presente o offerici-
raento, que fez o dicto Jozé Pedro César, de estabelecer 
á sua custa este correio, partindo duas vezes em cada um 
mez das villas do Rio-Pardo, Porto-AUegre, e Rio-
Grande, sendo-lhe concedidos por tempo de dez annos os 
rendimentos de todas as passagens dos rios, e enseadas, 
que se comprehenderem nos districtos, por onde passar o 
mesmo Correio, desde a villa do Rio-Pardo até os Cuba-
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toens de Sanctos; ficando porem obrigado a entregar nas 
respectivas Junctas da Fazenda, a importância das passa
gens, que presentemente estiverem arrematadas, pelas 
mesmas Junctas, a fornecellas de boas canoas, e barcas, e 
a entregar no fim dos dez annos, naõ só as mesmas 
passagens, como também todo o estabelicimento do cor
reio, da maneira que elle deve ficar. Por esperar do seu 
zelo e actividade o bom desempenho desta commissaõ, fui 
servido, por decreto da data desta, nomeado Administra
dor Geral do Correio, entre a Cidade de S. Paulo e a 
Villa de Porto A llegre, pelo tempo dos dictos dez annos, 
e o mais que decorrer, em quanto eu naõ mandar o con
trario : e pelos referidos dez annos lhe ficará pentencendo 
o rendimento de todas as passagens dos rios e enseadas, 
que se encontrarem no caminho do dicto correio, á excep
çaõ da passagem de Sanctos aos ( ubatoens, e das que se 
acham contractadas; porém, findos os contractos, lhe 
ficarão pertencendo os rendimentos, que taes passagens 
produzirem além dos contractos actuaes; com os quaes 
preços elle ficará entrando nas respectivas Junctas de 
Fazenda; pelos sobredictos dez annos, com reserva 
somente da passagem de Sanctos aos Cubatoens, que em 
nenhum caso lhe pertencerá, ainda depois de findar o 
actual contracto, e sendo feita á sua custa toda a despeza 
com os conductores das malas do correio, e com as canoas 
e barcas, que forem necessárias; devendo tudo entregar 
no fim dos dez annos para a minha Real Fazenda, se eu 
naõ for servido renovar-lhe esta graça, em tudo ou em 
parte, em attençaõ ao bom serviço, que elle me tiver feito, 
e ao exacto cumprimento do Regulamento Provisional, 
que vai assignado por Joaõ Paulo Bezerra, do meu Con
selho, Ministro e Secretario d' Estado dos Negócios da 
Fazenda, Presidente do meu Real Erário, e nelle meu 
Lugar Tenente. E no fim dos sobredictos dez annos, 
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ficarão sendo duas administraçoens, uma pelo que perten
cer ao limite da provincia de S. Pedro do Rio-Grande, e 
outra para o districto da provincia de S. Paulo; assim 
como as passagens ficarão pertencendo as respectivas pro
vincias. O que me pareceo participar-vos, para que no 
Vosso districto, e na Juncta da Fazenda dessa provincia,as-
sim se fique entendendo, e o fareis executar ; prestando-se 
todo o auxilio, que for necessário, e dando-se os despachos 
e ordens necessárias para se effectuar este útil estabeleci
mento. Escripta no Palácio do Rio-de-Janeiro, em 24 
de Septembro, 1817. 

R E Y . 

Para o Conde de Palma. 

( A carta Regia, para o Marquez d'Alegrete, Governa
dor e Capitão General do Rio-Grande éra de similhante 
forma e teor.) 

Regulamento Provisional, para o estabelimento do cor
reio, entre a cidade de S. Paulo e a villa de 
Porto Alegre da Capitania de S. Pedro do Rio 
Grande do Sul. 

I o . As Junctas de Fazenda das Capitanias de S. 
Pedro do Rio-grande do Sul, e a do Governo de Saneia 
Catherina, daraõ todas as providencias, que forem neces
sárias para o prompto estabelicimento do correio entre a 
cidade de S. Paulo e a villa de Porto Alegre, de accordo 
com José Pedro César, que se acha nomeado Administra
dor Geral deste correio. 

2. Marcar-se-haõ e se faraõ públicos por editaes, os 
dias da chegada e partida do correio entre S. Paulo e 
Porto Alegre, com escala por Sancta Catherina, e se com
binarão as marchas de modo, que a chegada do correio 
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de S. Paulo seja, ao mais tardar, no dia antecedente ao da 
partida do correio, que ja se acha estabelecido, entre 
S. Paulo e esta Corte do Rio-de-Janeiro, para que sigam 
por elle as cartas, sem a menor demora em S. Paulo, 
sendo para isto necessário, que haja de partir de Porto 
Alegre de dez em dez dias um correio, para chegar a 
S. Paulo na antevespera, ou, ao mais tardar, na véspera 
da partida do correio para esta Corte, gastando 20 dias no 
caminho desde Porto Alegre até S. Paulo, e viceversa de 
S. Paulo para Porto Alegre. 

3 . Para a conrespondencia das povoaçoens mais notá
veis, e que ficam fora do caminho do correio, escolhido 
pelo Administrador Geral, como saõ as villas de Sanctos, 
Iguapé, Cananea, Paranaguá, Rio-Grande, e Rio-Pardo, 
o Administrador Geral será obrigado a fazer transportar 
em dias assignalados as cartas da conrespondencia destas 
povoaçoens, em malas separadas, para serem entregues ao 
conductor da mala do correio principal, nos lugares mais 
próximos por onde passar. 

4. Nestas povoaçoens em Sancta Catharina, e Porlo-
Alegre, deverão haver administradores, nomeados pelas 
Junctas de Fazenda, pagos à custa da Real Fazenda, para 
receberem as malas do correio, distribuírem as cartas, co
brarem os portes, segundo a tabela que lhe for dada, e 
entregarem as malas com as cartas que houverem aos 
conductores estabelecidos, e pagos á custa do Adminis
trador Geral; fazendo-se todo este expediente com a 
maior regularidade e exactidaõ, sem que por modo algum 
se demore a entrega da mala, na prefixa hora marcada 
pelo Administrador Geral. 

5. A forma das malas, e sua qualidade seraõ da escolha 
do Administrador Geral, a quem competirá também fazer 
esta despeza, sendo as malas seguras com cadeados, cujas 
chaves estejam nas maõs dos administradores do correio, 
nos lugares, a que saõ dirigidas. 
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6. Os concertos dos caminhos por terra, que o Admi
nistrador Geral exigir, seraõ promptamente feitos á custa 
da Real Fazenda do respectivo districto; e bem assim 
será promptamente feita a estrada de S. Paulo para a 
Conceição, que passa por Sancto Amaro, para se evitar a 
grande volta do correio por Sanctos. 

7. Os Governadores respectivos daraõ as mais termi-
nantes ordens para o concerto dos caminhos, de modo que 
possam ser transitaveis de dia e de noite, sem risco ou 
embaraço algum, e para que, no caso de algum incidente 
imprevisto e que naõ possa ser remediado pelo Adminis
trador Geral, ou seus delegados, naõ haja de parar a con-
ducçaõ das malas: sendo estas enviadas pelos comman
dantes dos districtos ao lugar dos seus destinos, e pagando 
o Administrador Geral a despeza, que se fizer nesta 
interina conducçaõ. 

8. As canoas e barcas para as passagens dos rios, ba
hias e enseadas, seraõ feitas e mantidas á custa do 
Administrador Geral, a quem será livre o dar passagem 
aos que lha requererem, naõ sendo pessoas suspeitas por 
falta dos competentes passaportes; exigindo pela passagem 
o preço em que se convencionarem,podendo este ser fixado 
pela Juncta respectiva, no caso de abuso da parte do Ad
ministrador Geral, ou de seus delegados, em prejuizo do 
commercio, e da facilidade das communicaçoens. Pelo 
que pertence porém ás canoas, e barcas de passagem de 
rios e enseadas, que se acham ja estabelecidas, e arre
matadas, ou administradas pela Real Fazenda, continuará 
a exigir-se o preço, que está estabelecido, sem alteração 
alguma, ainda depois de findar o tempo dos contractos, 
que estiverem feitos, e tomar dellas entrega o Adminis
trador Geral. 

9. Os conductoresdas malas do correio, teraõ prompta 
e livre passagem, nas canoas e barcas, que actualmente 
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estiverem arrematadas, sem que por motivo algum sejam 
demorados, e dellas tomará posse o administrador geral, 
logo que findar o tempo dos actuaes contractos; devendo 
de entaõ por diante entrar no lugar dos contractadores, 
que acabarem, para lhe pertencer o seu rendimento, 
ficando obrigado somente a entrar no cofre das respec
tivas Junctas de Fazenda, com a quantia das antecedentes 
arremataçoens, bem como faziam os arrematantes antece
dentes, até findar o tempo desta a Administração. 

10. No fim de dez annos, concedidos ao Administra
dor Geral, receberá a Real Fazenda este estabelicimento 
no pé em que se achar, sem se exigir indemnizaçaõ alguma 
pelas canoas e barcas, e quaesquer obras, que lhe forem 
relativas, no caso de naõ ter sido prorogado o tempo da 
presente Administração Geral . 

11. Os portes das cartas seraõ arrecadados pelos Ad
ministradores, nomeados pelas Junctas de Fazenda res
pectivas: por uma carta de quatro oitavas de pezo entre 
S. Paulo e Sancta Catharina cobrar-se-ha cento e cin
coenta reis: por uma de seis oitavas de pezo cobrar-se-ha 
duzentos e vinte e cinco reis; e assim por diante, aug-
mentando-se settenta e cinco reis por cada duas oitavas, 
que crescer em pezo, e fazendo-se a conta conrespon
dente aos pezos intermédios. Pelas cartas porém entre 
Sancta-Catharina e Porto-Alegre cobrar-se-ha o mesmo 
que actualmente se cobra pelas cartas entre esta Corte e 
a cidade de S. Paulo, que vem a ser cem reis por cada 
carta de quatro oitavas de pezo,augmentando-se cincoenta 
reis em cada duas oitavas que de mais tiver; por conse
qüência entre esta Corte e Porto Alegre, pagar-se-ha 
por cada carta, que tiver de pezo quatro oitavas, trezentos 
e cincoenta reis; por uma de seis oitavas de pezo qui
nhentos e vinte e cinco reis, crescendo cento e settenta 
e cinco reis por cada duas oitavas, que crescer no pezo. 
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12. As Junctas de Fazenda respectivas regularão os 
portes que devem pagar as cartas das villas e povoaçoens 
dos districtos da sua Jurisdicçaõ, segundo as distancias em 
que se acharem, participando-se reciprocamente aos Admi
nistradores dos correios estabelecidos pelas Junctas, esses 
regulamentos, para sua devida observância; daraõ o 
methodo claro e seguro para esta escripturaçaõ, de modo 
que conste qual tenha sido o rendimento de cada uma das 
Administraçoens. 

13. O producto dos portes das cartas, que se arreca
darem pelas Junctas da Fazenda das Capitanias de 
S. Paulo e S. Pedro do Rio-Grande do Sul e da Ilha de 
Sancta Catherina, será destinado ao pagamento das des
pezas que a Real Fazenda fizer com este estabelecimento; 
e que se acham declaradas, supprindo-se no caso de falta 
com quaesquer outros rendimentos das respectivas capita
nias ; e no caso de sobra pertencerá esta ao Administrador 
Geral do Correio, durante o tempo da sua Administração: 
bem entendido, que somente terá direito a requerer o que 
sobrar da totalidade do rendimento dos portes de cartas, 
que se arrecadasem nas capitanias de S. Paulo, e S. Pedro 
do Rio-Grande do Sul, e no districto do Governo da Ilha 
de Sancta Catherina, depois de feitas todas as despezas in
cumbidas á Real Fazenda, supprindo-se reciprocamente 
os cofres do rendimento do correio destas três capitanias, 
e sendo comprehendida nesta despeza a que actualmente 
faz a Juncta da Fazenda da Capitania de S. Paulo com o 
correio para esta corte, que se deve reputar fazendo parte 
deste estabelecimento. 

14. Depois do estabelicimento deste correio naõ será 
permittido o mandar cartas sem ser pela mala do correio, 
com a pena do pagamento do dobro do porte estabelecido 
pela primeira vez; pela segunda, com a pena do quá
druplo do porte; e assim por diante: aquelles porém que 
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quizerem conduzir cartas, o poderão fazer, pagando em 
qualquer das Administraçoens o porte estabelecido, pondo-
se verba deste pagamento na mesma carta, para naõ ser 
apprehendida. 

15. Achando-se actualmente arrematada pela Juncta 
da Fazenda da Capitania de S. Paulo a conducçaõ da 
mala do Correio entre S. Paulo e esta Corte, logo que 
findar o tempo deste contracto, deverá preferir o Ad
ministrador Geral querendo tomar a si esta incumbência ; 
por ser conveniente que a marcha dos conductores das 
malas do correio entre Porto Alegre e esta Corte seja 
a mais exacta e regular, e por se dever esperar, que isto 
se consiga, sendo toda ella dirigida pelo Administrador 
Geral. 

Palácio do Rio-de-Janeiro em 24 de Septembro, 1817. 

JOAÕ P A U L O BEZERRA. 

Carta Regia ao Capitão general das Minas Geraes, 
acompanhando os Estatutos das Sociedades de 
Mineração. 

Dom Manoel de Portugal e Castro, Governador e 
Capitão General da Capitania de Minas Geraes; Amigo, 
Eu El Rey vos envio muito saudar: Havendo-me sido 
presente o estado de decadência em que estaõ nessa Capi
tania os trabalhos das Minas de Ouro, tornando-se cada dia 
mais dispendiosos os serviços, naõ só porque já se acham la
vrados a maior parte dos terrenos, que eram fáceis de tra
balhar, porém ainda mais porque os Mineiros naõ possuem 
os conhecimentos práticos da mineração, que taõ úteis 
tem sido em outros paizes, aonde ha minas de metaes de 
muito menor valor, as quaes, a pezar desta grande diffe
rença, daõ sufficientes lucros aos emprehendedores, que 
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as lavram: E querendo Eu animar este importantíssimo 
ramo de industria, e riqueza nacional, promovendo 
nessa Capitania a adopçaõ do methodo regular da Arte de 
minerar, e o uso das machimas de que se servem os mi
neiros da Europa, por meio das quaes tem mostrado a 
experiência que se obtém grandes resultados naquelles 
trabalhos com pequena despeza, e com muito menor nu
mero de braços do que saõ necessários, fazendo-se a mi
neração pelo methodo ordinário que se segue nessa Capi
tania: Hei por bem determinar, que ahi se formem Soci
edades compostas de Acçoens, com que poderão entrar 
quaesquer indivíduos, que nellas queiram ser admittidos, 
cujos fundos habilmente empregados, debaixo da direcçaõ 
de um Inspector Geral, pessoa inlelligente na Sciencia 
Montanistica, e Metallurgica, que Eu for Servido nomear 
seraõ applicados ao estabelecimento de Lavras regulares 
e methodicas, por conta das mesmas Sociedades; as quaes 
Lavras servirão, ao mesmo tempo, para instrucçaõ publica 
patente ando-se assim aos habitantes dessa Capitania as 
grandes vantagens, que resultam do methodo scientifico 
dos trabalhos Montanisticos. E as mesmas Sociedades se 
regularão pelos Estatutos que com esta se vos remettem, 
assignados por Thomaz Antonio de Villanova Portugal, 
do Meu Conselho, e Ministro e Secretario de Estado dos 
Negócios do Reyno. Confio do vosso zelo, e inteligência 
que vos occupareis, logo quo receberdes esta, em promo
ver o estabelecimento das sobredictas Sociedades, dando-
me conta annualmente do seu resultado pela Secretaria 
de Estado Competente, e pelo Meu Real Erário. O que 
me pareceo participar-vos, para que assim se execute, naÕ 
obstante quaesquer Regulamentos, ou Ordens em contra
rio. Escripta no Palácio do Rio-de-Janeiro em doze de 
Agosto de mil oitocentos e dezesete. 

R E Y , 

Para D. Manoel de Portugal c Castro. 
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Estatutos para as Sociedades das Lavras das Minas de 
Ouro, que se haõ de estabelecer na Capitania de 
Minas Geraes, e á que se refere a Carta Regia de 
12 de Agosto de 1817. 

I. Estabelecer-se-haõ na Capitania de Minas Geraes, 
Sociedades para fazerem a exploração das Minas de Ouro, 
ou seja em terrenos, e rios mineraes, que novamente se 
descubram, ou nos que se acham descubertos, e naõ apro
veitados. Estas Sociedades seraõ estabelecidas com au
thoridade do Governador e Capitão General da Capitania. 

II. Em quanto se naõ mandar crear a Juncta Admi
nistrativa em Villa Rica,como ordena o Alvará de 1803, 
haverá um Inspector geral das lavras de todas as Socie
dades, nomeado por Sua Majestade; o qual será pessoa 
intelligente na Sciencia Montanistica, e lhe pertencerá 
privativamente a escolha dos terrenos, e a direcçaõ dos 
trabalhos, sem que algum dos Accionistas, que entrar na 
Sociedade, possa intrometter-se no governo delia, excepto 
se for por elle consultado. E sendo necessário ao Ins
pector separar-se do lugar das Lavras de uma Sociedade, 
para ir assistir á outra, ou tendo qualquer outro impedi
mento, poderá nomear uma pessoa hábil, que fiqoe fazen
do as suas vezes durante a sua ausência, com approvaçaõ 
do Governador. 

III. O fundo das Sociedades será formado com Ac
çoens de quatrocentos mil réis cada uma em dinheiro, ou 
de três escravos moços, e sem defeitos, de 16 até 26 annos 
de idade, que seraõ approvados pelo Inspector Geral, naõ 
podendo o numero de Escravos de cada Sociedade exceder 
a mil e oito, como ordena o Alvará de 1803. 

IV. Cada Sociedade constará pelo menos de vinte e 
cinco Acções, naõ devendo exceder de cento e vinte oito 
Àcções, indicado limite no Alvará de 1803, determinando 
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se o numero destas pelo Inspector Geral no Acto do Es
tabelecimento, segundo elle julgar que os trabalhos, a que 
se vai proceder, pedem maior ou menor Capital. 

V. Os terrenos mineraes, que de novo Be descobrirem 
seraõ com preferencia concedidos ás Sociedades, como jà 
ordenou o mencionado Alvará; ficando daqui em diante 
prohibído ao Guarda Mór das Minas fazer distribuição da
quelles terrenos, e das águas correspondentes, sem pri
meiro o participar ao Inspector, que logo procederá aos 
exames necessários, e formará a respectiva Sociedade no 
prazo de seis mezes: E para chegar á noticia de todos, 
o Inspector, por ordem do Governador e Capitão General, 
mandará pôr os Editaes nas principaes Povoaçoens, deter
minando o numero de Acções, e as condiçoens debaixo 
das quaes se quer formar uma Sociedade, segundo o Ar
tigo 7o §. I. do Alvará; findo o qual prazo, naõ estando 
a Sociedade estabelecida, o Guarda Mór poderá fazer a 
distribuição na fôrma do custume, em quanto naõ se esta
belecer a Juncta Administrativa. 

VI. Quando o Inspector Geral houver participado ao 
Guarda Mór que porçaõ de terreno he precisa para esta
belecer uma Sociedade, se procederá á medição e de
marcação daquelle terreno com marcos de pedra, e se 
passará a competente Carta de data de terreno, e das 
águas que forem necessárias á Sociedade; e quando esta 
deixe de lavrar o terreno no espaço de seis mezes, ficará 
a data sem effeito, e se poderá distribuir a quem o pedir; 
mas com perferencia se daraõ aos Mineiros, que & uma 
reconhecida experiência na Arte de minerar unirem 
maiores posses, ou maior numero de escravos, sem que 
por motivo algum se possam comprehender na referida 
repartição as pessoas ausentes, ou as que naõ possuíam 
escravos, nem exercitavam a occupaçaõ de minerar, se
gundo o Artigo 6o . § I. do dicto Alvará. E a respeito 
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da quantidade e extensão do terreno, se regulará, no que 
for applicavel, pela disposição do mesmo Alvará no § III. 

VII. O descobridor dos terrenos mineraes que, ve
nham a ser concedidos a qualquer Sociedade, receberá 
em prêmio os lucros correspondentes ao valor de uma 
acçaõ, como se tivesse entrado com ella para a Sociedade. 

VIII. Como o objecto principal destas Sociedades 
consiste no aproveitamento dos terrenos inutilizados, e no 
melhoramento do methodo actual da mineração, quando 
convier formar Sociedades para lavrar estes terrenos, per
tencendo elles a proprietários, que os possuam com titulos 
legaes, será intimado aos possuidores, por ordem do Gover
nador e Capitão General, que hajam de estabelecer ser
viços correspondentes à extensão do terreno dentro de 
seis mezes, contados da data da intimaçaõ, debaixo da pena 
de perderem o direito que tinhaõ a elle, ficando livre em 
beneficio da Sociedade, que se propozer lavrallo, á 
qual se passará a competente Carta de data, com 
declaração das agoas que lhe forem precisas; reservan-
do-se porém para o possuidor antigo os lucros corres
pondentes ao valor de uma terça, ou duas terças 
partes, ou de uma Acçaõ inteira, conforme á riqueza 
e extensão do terreno. Se porém as terras e águas 
forem possuídas por compra, herança ou em prêmio 
de algum Serviço, seraõ avaliadas por peritos, passado 
que seja o prazo de seis mezes, e compradas por seu 
valor; ou se considerará este como fundo com que 
entra o Proprietário para a sociedade, da mesma 
fôrma que seria se effectivamente houvesse entrado 
com dinheiro ou escravos, segundo elle escolher, 
naõ perdendo com tudo entaõ o direito de Propri
edade do terreno para o caso da extincçaõ da sociedade. 

IX. Havendo sua Majestade mandado vir de Alema
nha, â custa da Sua Real Fazenda, diversos Mestres 
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Mineiros, com o fim de diffundir entre os seus Vassallos 
o conhecimento dos trabalhos das Minas, á alguns destes 
Mestres permittirà Sua Majestade que sejam empregados 
em beneficio das sobredictas sociedades, sendo sempre 
pagos á Custa da Real Fazenda; E para ser indem
nizada dessa e mais outras despezas, que ella fizer em 
beneficio das Sociedodes, reservar-se-haõ os Lucros cor
respondentes ao valor de uma Acçaõ, ou de duas Acçoens 
para a Real Fazenda, segundo for a Sociedade composta 
do menor, ou de mais de sessenta e quatro Acções. 

X O Inspector Geral estabelecerá os serviços, dirigirá 
os trabalhos, e a construcçaõ dos engenhos e machinas, 
que forem necessárias. Organizará o plano para o go
verno particular, e econômico de cada uma das sociedades 
com attençaõ ás circumstancias locaes delia, e com tal 
methodo, que sejaõ utilmente administrados os fundos, 
havendo a maior clareza na sua contabilidade, tudo fun
dado nos principios estabelicidos nestes estatutos; e con-
vindo a Administração, e sendo approvado pelo Governa
dor, ficará servindo o mesmo plano de regra para se ob
servar impreterivelmente, em quanto naõ houver ordem 
em contrario. 

XI . Esta Sociedade terá uma Administração separada, 
que será composta do Inspector Geral, de um Thesourei
ro Pagador, e de um ou mais Directores dos Trabalhos, 
conforme for a extensão das Lavras, que se houverem 
de fazer: o Thesoureiro Pagador será nomeado por uma 
Commissaõ dos Sócios á pluralidade de votos: os Directo
res seraõ escolhidos e nomeados pelo Inspector Geral, 
como Pessoa competente que poderá julgar da capacidade 
do individuo para este Emprego; devendo um e outro 
ser approvados pelo Governador e Capitão General, ou 
vindo a Commissaõ, e com a mesma formalidade seraõ 
dimittidos quando servirem mal. Os Feitores seraõ da 
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escolha e nomeação do Inspector, Thesoureiro, e director. 
Haverá um Cofre com três chaves para arrecadar os fun
dos, e lucros da sociedade, o qual estará em casa do The
soureiro Pagador. Este terá uma chave, o director mais 
antigo terá outra e a terceira te-la-ha o Inspector Geral, 
ou quem fizer as suas vezes. O Thesoureiro Pagador 
passará aos Sócios um recibo do dinheiro, ou escravos 
de cada uma das Acções, com que entrarem; e á vista 
deste lhe será dada uma Apólice assignada pelos três 
Administradores, os quaes também nomearão um escrivão 
do Thesoureiro Pagador, para ter a seu cargo a 
Escrituração. 

XII . Logo que se acharem completos os fundos para 
uma sociedade, os escravos, e tudo o mais que a ella 
pertencer, seraõ da exclusiva responsabilidade dos admi
nistradores nomeados. O numero dos escravos, que no 
estabelecimento da sociedade se julgar necessário para os 
trabalhos que se houverem de fazer, deverá estar sempre 
completo substituindo-se os que faltarem por outros que a 
Administração comprará ; tendo o cuidado de reservar sem
pre alguns fundos para esta compra; e em quanto a naõ 
effectua, alugará os Jornaleiros, que forem precisos, para 
que naõ se suspendam os trabalhos das Lavras. 

XIII. Acontecendo que morram a maior parte dos 
escravos, de maneira que os fundos da Sociedade naõ che
guem para comprar outros, e naõ querendo os Sócios, 
nestas circumstancias, concordar em reformarem as suas 
Acçoens com a quantia necessária para este fim, nesse 
caso se dissolverá a Sociedade, intervindo a authoridade 
do Governador e Capitão General; assim como no caso 
em que o Inspector Geral reconheça, e declare, que o 
producto da Lavra naõ poderá corresponder á despeza, 
que com ella se faça: entam se venderá em hasta publica 
tudo e que existir pertencente á Sociedade, para se divi-
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dir o seu producto pelos Accionistas, que houverem en
trado com dinheiro, ou escravos, e o terreno ficará devo-
luto, ou se entregará ao Proprietário, que d'antes o pos-
suisse, por titulo de herança ou compra. 

XIV. Quando o Inspector Geral julgue necessário 
augmentar os trabalhos a ponto que naõ bastem para este 
augmento os fundos da Sociedade estabelecida, nesse caso 
elle fará, junctamente com os mais Administradores, e 
com authoridade do Governador e Capitão General, uma 
exposição dos trabalhos já feitos, e que se devem fazer, 
assim como das vantagens, que se podem esperar de um 
tal augmento de fundos, para ser presente aos Sócios, os 
quaes poderão reforçar as suas Acçoens com a quantia 
que for necessária, se nisso concordarem ; aliás se pode
rão admittir novas Acçoens para preencher aquella quantia 
arbitrando-se porém neste caso as sommas com que devem 
entrar os novos Accionistas, além dos quatrocentos mil 
réis, a fim de compensar as despezas já feitas pela Socie
dade, e para poderem ficar igualados nos lucros. O arbi
tramento será feito pelo Inspector Geral junctamente com 
os mais Administradores. 

XV. Os Accionistas, uma vez estabelecida a Socie
dade, naõ poderão retirar o dinheiro ou escravos com 
que hajam entrado; mas ser-lhes-ha permittido transferir 
as suas Acçoens a quem bem lhes parecer, endossando as 
Apólices, que tiverem recebido dos Administradores, fa
zendo porém logo participação desta transacçaõ aos mes
mos Administradores: E ainda que as Acçoens passem a 
outra pessoa por titulo de venda, penhora, ou herança, naõ 
poderá o novo possuidor, mesmo quando venham a per
tencer á Real Fazenda, ou ao Juiz dos Orfaõs, Defuntos e 
Ausentes, retirar as Acçoens, se naõ no caso em que se 
dissolva a Sociedade, e só poderá ter direito aos lucros, 
que de taes Acçoens provierem. 
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XVI. Querendo Sua Majestade animar o estabeleci
mento e progresso destas Sociedades, como um meio de 
melhorar este importante ramo de Administração, e de 
occurrer ao extravio do ouro ; Concederá a estas Socie
dades a diminuição do Real Quinto, reduzindo-o ao 
décimo do ouro que se extrahir, depois de dous annos, 
contados do dia em que se principiarem os trabalhos de 
cada Sociedade, no caso de se darem as provas necessárias 
de que todos os trabalhos daquella Lavra, foram feitos pelo 
methodo scientifico, e com as machinas, e engenhos de
terminados: E para proceder com segurança da Real 
Fazenda para a Mercê e verificação desta Graça, deverá 
a Administração apresentar os seus Livros ao Magistrado 
ou Pessoa, que o Governador e Capitão General nomear 
para este exame, mostrando-se-lhe legalmente, que todo 
o o u r o q u e s e extrahio, ou por lavagem, ou por amalga-
maçaõ, ou por fundição, nos annos antecedentes, pagou o 
Quinto, o qual haverá de pagar também o que existir em 
cofre quando for a Graça concedida. E tendo Sua Ma
jestade concedido a referida Mercê, entaõ se principiará 
a fazer nas Casas das Fundiçoens a reducçaõ do Quinto 
ao décimo do ouro que se extrahir pela maneira indicada 
neste artigo, sendo obrigada a Administração a mostrar 
todos os annos que naõ entrou na Fundição com menor 
porçaõ de ouro do que tirou da Lavra no decurso dos 
annos sobredictos. 

XVII. No fim de cada anno se extrahirá um Balanço 
demonstrativo do estado em que se acham os fundos de 
cada Sociedade, a fim de que o Inspector Geral, de acordo 
com os outros Administradores, possam determinar o res
pectivo dividendo; e será publicado este Balanço, pela 
maneira que for mais conveniente para os Accionistas 
mandarem receber o que lhes tocar; sendo permittido a 
qualquer Sócio examinar os Livros, e documentos de que 
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se extrahio o Balanço. Da mesma forma entregarão os 
Administradores uma Copia do Balanço, e do estado de 
cada Sociedade, ao Governador e Capitão Gener 1, o 
qual fará participação disso á Secretaria d'Estado dos 
Negócios do Reyno, propondo ao mesmo tempo, o que 
convier para os progressos da Sociedade. 

XVIII. Os administradores, Feitores, e Camaradas, ou 
quaesquer Empregados no Serviço das Soledades, naõ 
poderão ser empregados em outro qualquer serviço 
militar, ou civil, naõ sendo Officiaes de soldo. 

X I X . Os Ouvidores das Comarcas, como Superin
tendentes das M inas, seraõ os Juizes Conservadores destas 
Sociedades; elles julgarão breve e summariamente as 
causas, devendo decidir quaesquer embargos dos traba
lhos da mineração das Sociedades. 

X X . Para exacto cumprimento destes Estatutos, e 
bem assim para a solução de qualquer duvida que se oflfe-
reça, se recorrerá ao Governador e Capitão General, 
qual dará os auxílios e providencias que forem justas. 

Palácio do Rio-de-Janeiro em doze de Agosto de mil 
oitocentos e dezesette. 

THOMAZ ANTÔNIO VILLANOVA PORTUGAL. 

LISBOA. 

21 de Março: 

A Meza do Desembargo do Paço houve por bem S. M. 
dirigir o seguinte Decreto de Perdaõ. 

Tendo felizmente chegado a esta Corte a Princeza 
Real do Reyno-Unido de Portugal, e do Brazil, e Algar
ves D. Carolina Josefa Leopoldina, minha muito Amada, 
e presada Nora: E desejando Eu por taõ plausível occa-
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síaõ corresponder em tudo o que for justo ao zelo, e amor 
que todos os Meus Vassallos mostraõ ao Meu Real 
Serviço, nas demonstraçoens de contentamento, pelos 
desposorios da mesma Princeza Real com o Principe 
Real D. Pedro de Alcântara, meu muito amado e 
presado filho: Hei por bem fazer Mercê aos prezos, 
que se acharem por Causas criminaes, naõ só nas Cadêas 
publicas da Cidade de Lisboa, e seu districto de cinco 
legoas ao redor, e nas Cadêas da Relação do Porto, e 
seu respectivo districto; mas também nas Cadêas de todas 
as comarcas dos Reynos de Portugal, e Algarves; de lhes 
perdoar livremente por esta vez, (naõ tendo elles mais 
Parte que a Justiça,) todos, e quaesquer crimes pelos 
quaes estiverem prezos, á excepçaõ dos seguintes, que 
pela gravidade delles, e pelo que convém ao Serviço de 
Deos, e bem da Republica, se naõ devem isentar das 
penas das Leys; a saber: blasfemar de Deos, e de seus 
Santos; moeda falsa; falsidade; testemunho falso; matar 
posto que naõ ferisse, ou ferir posto que naõ matasse ; 
propinaçaÕ de veneno, ainda que morte se naõ haja se
guido; morte feita atraiçoadamente; por fogo acintemente; 
arrombamento de cadêas ; forçar mulher; soltar os prezos 
sendo carcereiro, por vontade, ou peita; entrar em mos
teiros de Freiras com propósito e fim deshonesto; ferir ou 
espancar a qualquer Juiz, posto que Pedaneo, ou Vinte-
nario seja, sobre seu Officio; impedir com effeito as dili
gencias da Justiça usando para isso de força ; ferir algu
ma pessoa tomada âs maõs; furto que exceda um marco 
de Prata; ferida feita no rosto com tençaõ de a dar, se 
com effeito se deo, e ultimamente o crime de ladrão 
formigueiro, sendo pela terceira vez prezo, e condemna-
çoens de açoutes sendo por furto: E he minha Real 
vontade, e intenção, que (exceptuando os crimes que 
ficam declarados, e que ficarão nos termos ordinários 
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da Justiça) todos os mais fiquem perdoados; e as Pes
soas que por elles estiverem prezas, em todas as referidas 
Cadêas, sejam livremente soltas, nao tendo Parte mais 
que a Justiça, ou havendo-lhes dado perdaõ as que as 
poderiam acusar, posto que naõ as acusassem, ou con
stando que as naõ ha para as poderem acusar; Ficando 
com tudo neste caso sempre salvo o Direito as mesmas 
Partes para as poderem acusar, querendo; porque a 
Minha Intenção he perdoar somente aos referidos prezos 
a satisfacçaõ da Justiça, e naõ prejudicar as dietas Partes 
no Direito que lhes pertencer; E para se haverem os 
dictos criminosos por perdoados, seraõ as suas culpas 
vistas pelos Juizes a que tocar, e julgado este Perdaõ 
conforme a ellas, na forma do costume. A Meza do 
Desembargo do Paço o tenha assim entendido, e expeça 
as Ordens necessárias para este Real Decreto se publicar, 
chegando pela sua publicação â noticia de todos, e para 
se executar como nelle se contém. Palácio do Rio-de-
Janeiro, em quatro de Dezembro de mil oitocentos e 
dezesette. 

Com a Rubrica de Sua Majestade. 

Aviso. 
Illmo. e Ex m o . Snr.—Convindo tractar com a Corte 

Imperial de Áustria de uma convenção, pela qual se 
hajam de regular as futuras relaçoens commerciaes entre 
os Estados e vassallos das duas Coroas Portugueza e 
Austríaca, e devendo-se neste caso ter muito em vista, 
quaes sejam os nossos verdadeiros interesses, tanto pelo 
que respeita ao Reyno do Brazil como ao de Portugal, e 
mais dominios de S. M. , foi o mesmo Senhor servido de 
ordenar a este Governo, em officio do Presidente do Real 
Erário, Joaõ Paulo Bezerra, Encarregado interinamente 
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da Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e da 
Guerra, datado de 14 de Agosto próximo passado, de en
carregar á Real Juncta do Commercio, Agricultura, Fa 
bricas, e Navegação desta capital de propor, depois de 
conveniente exame, e com a brevidade possivel, os princi
pios em que se devem fundar as nossas estipulaçoens no 
que for relativo a este Reyno de Portugal Algarves e 
Ilhas. O que V. Ex». fará presente na dieta Juncta para 
que ficando nesta intelligencia assim o haja de executar. 
Deus guarde a V. E x a . Palácio do Governo, em 14 de 
Novembro de 1817. 

D. M I G U E L PEREIRA FORJAZ. 

Snr. Cypriano Ribeiro Freire. 

BUENOS A Y R E S . 

Proclamaçaõ do Director Supremo convidando os Hes
panhoes emigrados a estabelecer-se naquelle paiz. 

O Director Supremo das Províncias Unidas do Rio-da-
Prata ao Povo de Hespanha. 

Quando parece prudente esperar, que as Províncias 
Unidas do Rio-da-Prata nao retrogadaraõ em seus pas
sos, nem inutilizarão seus heróicos esforços e illustres 
triumphos: quando ja naõ restam senaõ pequenos perigos 
para serem encontrados por nossa constância; quando, em 
uma palavra, temos menos a temer de vossos esforços, he 
entaõ Hespanhoes, que vos offerecemos a nossa amizade. 

Enganastes-vos, crendo que a A merica, no acto de se 
emancipar, destroe para sempre os seus laços antigos, e 
que, estabelecida em melhor fortuna, ella, pelo resenti-
mento ou orgulho, esqueceria connexoens tam charas. 
Enganastes-vos crendo, que nós entretemos um cego ódio 
á vossa origem, e que resistindo á violência e á injustiça, 
de que vós sois pelo menos instrumento, tem perdido todo 
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o seu poder os sentimentos embebidos por habito, por 
identidade de linguagem, de religião, de custumes, a até 
de sangue. Sentimo-nos ainda mais inclinados a mostrar 
generosidade aquelles Hespanhoes, que possam preferir 
o deixar o seu paiz, ao dissabor de ser testemunhas de 
sua humiliaçaõ; e se daqui em diante, elles se mostrarem 
indignos de nossa beneficência, elles manifestarão aquella 
ingratidão, de que elles agora se queixam, e de que tem 
sido victimas. 

Hespanhoes Liberaes! Nas Provincias Unidas do 
Rio-da-Prata se vos offerece um azylo, na vossa desgraça: 
negai, se podeis, que deveis esta vantagem á magnanime 
resolução de vos subtrahireis a um jugo, que carregou 
com maior pezo sobre o colo dos Americanos, do que sobre 
o vosso; aquella resolução, com que vós pelejastes tam 
fortemente, manchando vossas maõs e fazendo com que 
manchássemos as nossas, no sangue de nossos parentes 
e compatriotas. Vinde aceitar, em retribuição, a hospita
lidade daquelles, que tem escapado de vossa injusta vin
gança: vinde gozar, por vossa livre vontade, daquelles 
direitos, que vós em vaõ tentastes usurpar por violência. 

I Recusareis vós aceitar a benéfica maõ, que se vos 
estende na adversidade? i Intentais vós ainda, pela mais 
extravagante de todas as inconsistências, fazer-nos parti
cipar da mesma injustiça, que tem machinado a vossa des
graça? Nesse caso, lamentai somente a vosa cegueira. 
Quanto a nós, contentarnos-hemos com desmentir as 
calumnias, que vós publicais, contra a fama de nossas 
virtudes. 

Ainda antes de vos dar-mos este penhor, tínhamos ja 
recebido o General Milans, e outros infelizes officiaes 
Hespanhoes, que, pela confiança com que se apresentaram 
em nossas praias, adquiriram direito á nossa estima.—-
Hespanhoes, Liberaes ou Servis, sede servidos terminar 
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as vossas contendas na Peninsula: todos vós gozareis no 
nosso paiz da protecçaõ das leys, e dos dons, que vos offe
rece um chaõ fértil, e um clima benigno, o nobre gênio de 
seus habitantes, a brandura de seus custumes; em uma 
palavra, o que dantes procuraveis com tanta avidez, e 
muito mais; porém naõ occasioens de vos abatereis, 
Temunerando com injurias a mais generosa hospitalidade. 

I Continuareis vós a fazer-nos a guerra ? i Com que 
fundamento 1 

JOAÕ M A R T I N PUEYRREDON. 

GREGORIO T A G L E , Secretario d'Estado. 

Buenos Ayres, 9 de Dezembro, 1817. 

R Ú S S I A . 

Falia do Imperador na abertura da Dieta de Polônia; 
feita em Francez, e depois traduzida em PolacOj 
pelo Ministro de Estado. 

Representantes do Reyno de Polônia! — As vossas es
peranças e os meus desejos tem recebido a sua satisfas-
çaõ. O povo, que vos sois chamados a representar, 
goza, por fim, de uma existência nacional, assegurada 
por arranjamentos, que o tempo tem sanccionado e aper
feiçoado. O mais sincero esquecimento de tudo quanto 
se tem passado, he só quem podia produzir a vossa rege
neração. Foi resolvido na minha mente, ao momento 
em que pude calcular com os meios de o effectuar. So
berbo pela gloria de minha pátria, tenho trabalhado para 
lhe procurar outra de novo. De facto, a Rússia, depois 
de ter passado por uma penosa guerra, voltando, segundo 
os preceitos da Religião Christaã, bem por mal, vos tem 
paterna lmentc offerecido os seus braços; e de todas as 
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vantagens, que a victoria lhe deo, preferio uma ; isto he, 
a honra de levantar e restabelecer uma naçaõ valorosa 
e estimavel. Contribuindo para isto, eu obedeci â con
vicção interna, poderosamente auxiliado pelos aconteci
mentos. Tenho preenchido um dever, que se apresentou 
somente por esta convicção, e que por esta razaõ he mais 
charo ao meu coração. 

A organização, que estava em vigor no vosso paiz, per-, 
mittio o immediato estabelecimento da que vos tenho 
dado, pondo em effeito o principal daquelles estabeleci
mentos liberaes, que sempre fôram o objecto do meu 
cuidado, e cuja influencia benigna espero, com a ajuda 
de Deus, estender a todos os outros paizes, que a Provi
dencia tem commettido ao meu cuidado. Desta maneira 
me offerecestes vós os meios de mostrar á minha pátria 
o que ha muito tempo estou preparando para ella, e 
qu ella obterá, quando a baze de tam importante obra 
tiver recebido a consistência necessária. Polacos! Sois 
vos, que, depois de ter jazido debaixo dos fataes prejui
zos, que vos trouxeram tantos males, deveis fazer dura. 
vel a vossa regeneração. Está ella indissoluvamente 
unida â sorte da Rússia ; todos os vossos esforços se devem 
empregar em fazer durável esta saudável e protectora 
uniaõ. O vosso restabelicimento esta fixado por tracta-
los solemnes; e confirmando pelo acto da Constitui
ção. A inviolabilidade destes contractos estrangeiros, e 
de suas leys fundamentaes, assegura à Polônia, para o 
futuro, uma graduação honrosa entre as naçoens daEuropa 
preciosa possessão, que a Polônia em vaõ procurou obter, 
pelas mais árduas experiências. 

Está aberta a carreira de vossos trabalhos. O Minis
tro do Interior vos apresentará o estado da administração 
do Reyno; sereis informados dos projectos de leys, que 
haõ de ser o objecto de vossas deliberaçoens. O fim 
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delles he o melhoramento progressivo. O melhoramento 
das finanças publicas requer conhecimentos, que somente 
o tempo e a devida apreciação dos recursos do Governo, 
podem ministrar. A. forma constitutional do Govorno 
será gradualmente applicada a todas as partes da admi
nistração : em breve se formará a repartição de Justiça, 
e se vos appresentaraõ proposiçoens, relativas á legislação 
civil e penal. Eu de mui boa vontade creio, que, quando 
as houvereis examinado com perseverante attençaõ, fareis 
leys, que assegurem o mais precioso de todos os bens; 
isto he, a segurança das pessoas e da propriedade, e a 
liberdade de opinião. Como eu naõ posso estar sempre 
com vosso, tenho-vos deixado um irmaõ, meu amigo 
confidencial, que desde a mais tenra idade, tem sido 
meu companheiro inseparável. A elle tenho confiado o 
vosso exercito, por ser elle o depositário de meus senti
mentos, e do meu cuidado por vós. Elle se tem esforçado 
para preencher este dever. Pelo seu cuidado, este exer
cito, ja tam rico em lembranças gloriosas, e qualidades 
guerreiras, tem adquirido, depois que elle está á sua 
frente, todos os hábitos da ordem e regularidade, que se 
podiam obter somente durante a paz, e que preparam o 
soldado para o seu verdadeiro destino. Um de vossos 
mais dignos veteranos, he o meu representante juncto a 
vós; porque tem encanescido juncto aos vossos estan
dartes, e sido -firme participante de vossa prosperidade 
e de vossa adversidade, e nunca tem cessado de dar pro
vas de sua affeiçaõ á pátria. A experiência tem plena
mente justificado a minha escolha. Naõ obstante os 
meus esforços,talvez ainda naõ estejam remediados todos 
os males, que tinheis de soffrer. Com tudo he da natureza 
das cousas, que o que he bom medra vagarosamente, e a 
fraqueza humana naõ pôde obter perfeição. 

V O L . XX. No. 119. Y Y 
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Representantes do reyno de Polônia —Elevai-vos á 
altura de vosso destino. Vos sois chamados a dar um 
grande exemplo á Europa, cujos olhos estaõ fixos em vós. 

Mostrai aos vossos contemporâneos, que as instituiçoens 
liberaes, cujos principios, para sempre sagrados, se tem 
procurado confundir com aquellas doutrinas destruetivas. 
que, nos nossos dias, tem ameaçado o systema social com 
uma terrível catastrophe, naõ saõ uma illusaõ perigosa; 
porem que, se forem sinceramente postos em execução, e 
dirigidos a um objecto útil á humanidade, saõ perfeita
mente compatíveis com a ordem, e produzem de commum 
accordo a verdadeira felicidade das naçoens.. Daqui em 
diante, a vós pertence provar esta grande e saudável 
verdade: possa a harmonia e a concórdia prevalecer em 
vossa assemblea: possam a dignidade, socego e moderação 
characterizar as vossas deliberaçoens; guiados somente 
pelo amor de vossa pátria, purificai as vossas opinioens, 
fazei-as independentes de todo o interesse particular ou 
exclusivo ; expressai-as com simplicidade e franqueza, e 
evitai a seducçaõ, que muitas vezes acompanha a afluên
cia uo fallar: ultimamente, possa o sentimento de amizade 
paternal, que o escolhido Legislador tem apresentado a 
todos nós, nunca ser por vos esquecido. 

Desta maneira obterá a vossa assemblea a approva
çaõ da pátria e a estima geral, que tal assemblea sempre 
gozará, quando os representantes de uma naçaõ livre naõ 
soffrem que degenere o exaltado character com que estaõ 

revestidos. 
Gram Officiaes de Estado, Senadores, Representantes, 

Deputados, tenho-vos expressado os meus pensamentos, 
tenho-vos mostrado os vossos deveres. O resultado de 
vossos trabalhos me mostrará, o que a pátria pode espe
rar, para o futuro, de vossa affeiçaõ para com ella, assim 
como de vossos bons sentimentos para comigo; e se, fiel 
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ás minhas resoluçoens, posso ampliar ainda mais o que 
tenho ja feito por vó«. Demos graças aquelle, que so
mente tem o poder de illuminar os Príncipes, de fazer 
das naçoens irmaõs, e de distribuir por ellas as bençaõs do 
amor e da paz: imploremos delle, que abençoe e pros
pere a nossa obra. 

S U É C I A . 

Acto additional ao Tractado de paz, entre S. M. Sueca, 
e S. M. Imperial, o Imperador de Todas as Russias. 

Em nome da Sanctissima e Indivisível Trindade. 
Sua Majestade El Rey de Suécia e da Norwega, e S.M. 

o Imperador de Todas as Russias, igualmente anima
dos do desejo de manter e consolidar as relaçoens de boa 
vizinhança, que felizmente existem entre os dous Estados, 
e querendo dar ao artigo 17 do tractado de Fredriesham 
toda a applicaçaõ própria para facilitar o commercio de 
seus respectivos subditos, convieram estipular mais parti
cularmente, por um acto Addicional ao Tractado de F r e 
driesham, os arranjamentos necessários para obter esse 
fim. Para cujo effeito SS. MM. nomearam para seus 
plenipotenciarios, a saber ; S. M. El Rey de Suécia e da 
Norwega o Senhor Carlos Axel, Conde de Lowenhielm, 
seu primeiro gentilhomem da Câmara, Tenente General 
nos seus exércitos, seu Enviado extraordinário e Ministro 
Plenipotenciario juncto de S. M. o Imperador de Todas as 
Russias, Chefe da oitava brigada de infanteria, Sub-
chanceller das ordens de Suécia, Commendador da 
Ordem da Estrella Polar, e Cavalleiro da Espada, Caval
leiro das ordens da Rússia de Sancta Anna da Primeira, e 
de S. George da Segunda Classe, Cavalleiro da Ordem da 

YY 2 
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Águia Vermelha da Prússia da Primeira Classe, e Com
mendador da Ordem de S. Joaõ de Jerusalém: 

E S. M. o Imperador de todas as Russias o Senhor 
Carlos Roberto, Conde de Nesselrode, seu Conselheiro 
Privado, Secretario de Estado dos Negócios Estrangeiros, 
Camarista actual, e Cavalleiro das ordena de S. Alexandre 
Newski, Gram-Cruz da de S. Wladimiro da Segunda 
Classe, de S. Estevão da Áustria da Primeira Classe, da 
Annunciada de Sardenba,Commendador da Estrella Polar 
de Suécia, e Cavalleiro da Águia d'Ouro de Wertemburg, 
e da Fidelidade de Baden. 

Os quaes, depois de trocarem seus plenos poderes, que 
se acharam em boa e devida forma, conviéram nos 
artigos seguintes:— 

1. Os navios de commercio Suecos e Norweguezes, 
assim eomo os navios Russianos e Finlandeses, poderão 
importar para a Finlândia toda a sorte de objectos de 
manufacturas agricultura e producçoens Sueeas e Norwe-
guezas, que forem producto do terreno ou da industria da 
Suécia e Norwega, e cuja entrada he geralmente permit-
tida, pagando só a metade, dos direitos, que estes mesmos 
objectos pagariam, se viessem de outros paizes em navios, 
nacionaes. A mesma vantagem he concedida na Suécia a 
todas as qualidades de mercadorias, productos de agricul
tura e mais producçoens Finlandezas, que saírem directa
mente deste paiz, e forem importadas em navios Suecos 
ou Finlandezes. 

2. Todas as producçoens do terreno ou industria Sueca 
ou Norwegueza, cuja entrada he geralmente prohibida na 
Finlândia, poderão com tudo ser admittidas quando 
vierem da Suécia e Norwega, sem que fiquem sugeitas a 
direitos mais altos, ou outros mais que dez por cento 
sobre o valor das mercadorias. 
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Os productos de agricultura e manufacturas Finlande-
zas, vindo directamente da Finlândia, gozarão das mes
mas vantagens na Suécia. 

A agua-ardente e o salitre ficam com tudo exceptuados 
desta permissão geral de importação, e estes dous artigos 
naõ poderão ser importados, nem da Suécia para a Finlân
dia, nem da Finlândia para a Suécia. 

3. As embarcaçoens Suecas, assim as de coberta, como 
as que naõ tem coberta, poderão freqüentar todos os portos 
de Finlândia, sem pagar outros direitos de porto, ou de 
embarcação mais do que aquelles, que ja existiam, quando 
a Finlândia estava unida á Suécia. 

Haverá a este respeito uma perfeita reciprocidade na 
Suécia para com as embarcaçoees Finlandezas, assim de 
coberta como sem ella; e estas embarcaçoens poderão 
exportar dos portos da Suécia, para importar em portos da 
Filandia, sal, vinho, e as especiarias e mercadorias coloni
aes, cuja importação he em geral permittida na Finlândia, 
sem que pelos dictos artigos e mercadorias se paguem,quer 
na sua saida da Suécia, quer na sua entrada na Finlândia, 
direitos de alfândega mais altos, ou outros differentes dos 
que pagariam os mesmos artigos, se viessem em navios 
nacionaes,directamente do mesmo lugar de sua producçaõ. 

Fica expressamente entendido, que as embarcaçoens 
sem coberta deverão antes de disporem de suas cargas, 
apresentar-se a uma alfândega; e que naõ haverá diffe
rença, no que toca a estes direitos, entre embarcaçoens de 
coberta, e embarcaçoens sem coberta. 

O breu, e o pez,vindos da Finlândia, poderão ser impor
tados na Suécia, e reexportados, sem pagarem direito al
gum de alfândega. 

No que respeita os direitos de pilotagem e de faroes, 
seraõ elles pagos segundo os regulamentos particulares, 
que presentemente estaõ em vigor, ou que para o futuro 
se vierem ? estabelecer nos dous paizes. 
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4. Os proprietários das forjas na Finlândia poderuo 
comprar e exportar annualmente da Suécia as m.esmas 
quantidades de ferro em bruto, e ferro fundido, que até 
agora podiam exportar, observando sempre os usos alé 
aqui estabelicidos, quer no que respeita ao registo na ex
portação, quer no que he relativo á escolha e qualidade 
das matérias ; isto he, naõ sendo nunca permittida a ex
portação annual de ferro fundido, alem da quantidade de 
9.946f skeppund de Suécia; e ficando também os pro
prietários das forjas obrigados a limitar-se ás qualidades 
designadas nos seusprívilegios,que neste ponto observarão: 
quanto á exportação do ferro em bruto, nunca esta excede
rá a quantidade de 23.767 skeppund por anno, e será 
feita dos lugares e districtos donde até agora se fazia ; a 
saber; das minas de Sudermania, 19.556 skeppund, e 
das de Roslagen, 4.211 skeppund, como ate aqui se 
tem practicado. 

Se acontecer que os proprietários das forjas Filandezas 
naõ julgem conveniente servir-se annualmente, durante o 
presente tractado, da faculdade, que aeima lhes he conce
dida, no que diz respeito á plena execução das quantidades 
estipuladas, e que por conseguinte exportem menos ferro 
fundido, ou em bruto, do que fica indicado, naõ poderão 
por isso augmentar no anno seguinte a exportação destas 
matérias, a favor da Finlândia, mas se limitarão, sempre, 
cada anno, ás quantidades acima declaradas. 

5. A importação de lenha para a Suécia fica permit
tida, e os direitos de entrada e saida, quer seja na expor
tação da Finlândia, quer na importação em Suécia, nunca 
excederão um rixdaler do Banco de Suécia por uma 
corda de lenha de alamo, e 32 shillings por uma corda 
de lenha de pinho ou de abeto. 

6. Os navios ou embarcaçoens de commercio, perten
centes aos subditos de cada uma das Altas Partes Conlrac-
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tantes, poderão importar sal em todos os portos dos domi
nios da outra naçaÕ, pagando os mesmos direitos que 
pagam os nacionaes. As embarcaçoens de commercio 
Suecas e Norweguezas teraõ, alem disto, o direito de 
poderem depositar esta mercadoria no porto de S. Peters
burgo, e nos da Livonia e Curlandia, sem por isso serem 
obrigadas a pagar direito algum particular. 

7. Os direitos de entrada pela importação na Suécia 
do linho, do canhamo, e dos panos de Rússia, seraõ regu
lados segundo os mesmos principios, que se adoptarem na 
Rússia, a respeito da importação do sal vindo de Suécia. 

8. O arenque e bacalháo seco, a pedra hume e ver-
melhaõ artificial, poderão ser importados para a Suécia e 
Norwega, e para os portos Russianos do Baltico, pagando 
só a metade dos direitos determinados na pauta das alfân
degas Russianas para as dietas mercadorias. 

A mesma diminuição de direitos se concede na Suécia 
pela entrada das velas de sebo^pagando um direito que for 
determinado na pauta. 

9. S. M. El Rey da Suécia e Norwega terá direito de 
mandar exportar annualmente dos portos do golpho de 
Finlândia ou do mar Baltico, pertencentes a S. M. o 
Imperador de Todas as Russias, até a quantidade de 
200.000 tschctverts de trigo, livres de todo o direito de 
saida, sem que ja mais haja restricçaõ alguma, ou ex
cepçaõ, nos annos em que a dieta exportação for geral
mente prohibida. As pessoas encarregadas desta expor
tação devem ser munidas como até agora, dos documentos 
necessários para justificarem, que as compras saõ feitas 
por conta de S. M. Sueca, e em virtude das suas ordens. 

Acontecendo que, no fim do anno, naõ esteja ainda ex
portada a quantidade acima estipulada, naõ poderá isto 
servir de razaõ, para augmentar e exportação do trigo 
no auno seguinte, em favor da Suécia. 
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10. O Commercio Russiano terá o direito de entre -
posto ou deposito em Stockholmo, Christíana e Hammers-
felt, além daquelles, que, conjunctamente com as outras 
naçoens, e debaixo das mesmas condiçoens, deve ter em 
Carlsham, Golhemburgo, e Lanscrona. Em compensa
ção disto, o commercio Sueco e Norweguez, gozará o 
mesmo direito de deposito em S. Petersburgo, Riga, 
Revel, Abo e Helsingfors. 

11. As razoens de proximidade e de ligaçoens antigas, 
que existem entre a Suécia e a Finlândia, tornam ne
cessária, como fica estipulado,a entrada de diversas mer
cadorias, que alias saõ prohibidas, e uma diminuição de 
direitos em outras, quando fôrem de origem Finlandeza, 
ou vierem da Suécia ou da Finlândia; pelo que, os res
pectivos Governos de ambos os paizes reservam para si 
o estabelecer ao depois o modo de av eriguaçaõ, e a qua
lidade de justificaçoens necessárias para prevenir abusos, 
e authenticar a origem das mercadorias, que devem gozar 
dos privilégios estipulados. 

12. A Norwega poderá exportar dos portos do Mar 
Branco até a quantia de 35.000 tschetverts de trigo, 
deixando em Archangel a quinta parte acima do que tiver 
exportado, e exigindo, â vista das facturas, o embolço das 
despezas de compra e de transporte. 

13. Os navios Russianos, que, vindo do Mar Branco, 
entrarem nos portos da Laponia, poderão vender suas 
mercadorias a bordoj durante quatro semanas, nas cidades 
naõ só aos paizanos mas também ás embarcaçoens Norwe-
guezas, durante quinze dias. 

14. As embarcaçoens de commercio Russiano do Mar 
Branco poderão depositar suas fazendas em Hammersfelt, 
na Norwega, sem pagar direito algum de alfândega por 
entrada, e pagando somente 2 por cento ad valorem por 
saida, 
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15. O azeite de pexe, importado de Norwega para 
os portos do Império Russiano, naõ pagará senaõ a metade 
dos direitos determinados na pauta Russiana. 

16. As duas Altas Partes Contractantes convié-
ram em limitar a duração do presente Regulamento com
mercial ao periodo de oito annos, que devem datar do 
principio do anno de 1818. 

17. As ratificaçoens do presente Regulamento de 
commercio seraõ trocadas em Moscow, no espaço de dous 
mezes, ou antes se for possivel. 

Em fé do que nós os abaixo assignados, em virtude de 
nossos plenos poderes, assignamos o presente Acto Addi-
ccional ao Tractado de Fredriesham, e o sellamos com 
os sêllos de nossas Armas. 

Feito em S. Petersburgo aos 10 de Septembro, (29 de 
Agosto) do anno da Graça 1817. 

(L. S.) Carlos Axel, Conde de LOWENHEILM. 

(L. S.) O Conde de NESSELRODE. 

Ratificado por S. M. Sueca, em Stockholmo, aos 19 de 
Outubro, de 1817. 

(L. S.) CARLOS.) 

LOURENÇO D 'ENGERTROM. 

Ratificado por S. M. o Imperador de Todas as Russias 
em Moscow, aos 20 de Novembro (2 de Dezembro) 1817, 
e 17 de seu Reynado. 

(L. S.) ALEXANDRE. 

O Secretario d' Estado, Conde de NESSELRODE. 
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362 Política. 

ESTADOS UNIDOS. 

Documentos relativos â disputa com Hespanha. 
Em execução da resolução do Senado de 16 de Dezem

bro, e da Casa dos Representantes de 24 de Fevereiro, 
proxime passados, o Presidente apresentou ao Congresso 
um relatório do Secretario de Estado,e vários papeis rela
tivos á negociação entre os Governos de Hespanha e dos 
Estados Unidos, de que o seguinte saõ extractos; que se 
escolheram para publicar, visto que as integras saõ dema
siado volumosas. 

Repartição de Estado, 14 de Março, 1818. 
O Secretario de Estado, a quem se referiram as resolu

çoens do Senado de 16 de Dezembro, e da Casados 
Representantes de 24 de Fevereiro, proxime passados, 
tem a honra de submetter ao Presidente a conrespon
dencia entre esta repartição, e o Ministro Hespanhol aqui 
residente, depois que recebeo as ultimas instrucçoens de 
seu Governo, para renovar a negociação, que, ao tempo 
da ultima communicaçaõ ao Congresso, estava suspensa 
pela insufficiencia de seus poderes. Estes documentos 
mostrarão o estado presente das relaçoens entre os dous 
Governos. -

Como na representação de M. Onis, de 6 de Dezembro, 
contra a occupaçaõ da Ilha de Amélia pelos Estados 
Unidos, elle se refere a uma communicaçaõ previa delle, 
denunciando a expedição de Sir Gregorio Mac Gregor,con
tra aquelle lugar, a sua nota de 9 de Julho, sendo assim 
o papel a que se allude, vai unida aos papeis, que se 
remettem agora. A sua data, comparada com a da 
occupaçaõ de Amélia por Mac Gregor, mostrará, que foi 
escripta dez dias depois daquelle acontecimento; e o con
teúdo da sua nota de 6 de Dezembro mostrará, quaes 
saõ as medidas, que se tem tomado, pelas authoridades 
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competentes dos Estados Unidos, para prender Mac Gre-
gor, logo que se soube da illegalidade de seus procedi
mentos, dentro da nossa jurisdicçaõ, por provas legaes: 
posto que elle se achasse fora do alcance, antes que se 
pudesse executar o processo em sua pessoa. 

A tardeza de M. Onis, em fazer esta representação, 
he de si mesma uma justificação decisiva dos Magistrados 
dos Estados Unidos, contra qualquer imputaçaõ de des
cuido na execução das leys; porque, se o mesmo Ministro 
Hespanhol naõ tinha provas do projecto de Mac Gregor, 
sufficientes para o authorizarem a dirigir a esta Repar
tição uma nota sobre a matéria, senaõ depois de 10 dias 
depois que se tinha effeituado, naõ pode suppor-se que os 
officiaes, cuja authoridade de obrar começou somente ao 
momento da actual violação das leys, e somente podiam 
ser justificados por uma clara e explicita prova dos 
factos, que mostrassem tal violação, pudessem ter sido 
informados da necessidade de sua intervenção, a tempo 
de a fazerem efficaz, antes que a pessoa accusada tivesse 
partido deste paiz. 

Como nas ultimas discussoens entre Mr. Onis e esta 
Repartição se tem freqüentemente alludido ás negocia
çoens de Aranjuez,em 1805,servos-ha também sumettida a 
conrespondencia entre a missaõ extraordinária dos 
Estados Unidos, naquelle periodo, e D. Pedro Cevallos, 
entaõ Ministro dos Negócios Estrangeiros na Hespanha, 
o que se fará o mais breve que for possivel, a fim de que 
seja apresentada ao Congresso, junctamente, com a con
respondencia entre D. Francisco Pizzarro, e Mr. Erving, 
immediatamente antes de se mandarem novas instrucçoens 
a Mr. Onis, e outras conrespondencia* de Mr. Onis com 
esta Repartição, tendentes a completara vista das rela
çoens entre os dous paizes. 

(Assignado.) JOAÕ QUINCY ADAMS. 

z z 2 



364 Politica. 

Extracto de uma Carta do Secretario de Estado, 
Mr. Adams, ao Enviado de Hespanha, D. Luiz 
de Onis. 

12 de Março, 1818. 

Percebereis, Senhor, que o Governo dos Estados Uni
dos naõ está preparado a renunciar nenhuma das preten
çoens sobre o que ha tanto tempo tem exigido da justiça de 
Hespanha; nem a acquiescer em nenhum dos argumentos, 
que vos parecem tara luminosos e irresistíveis. Deter
minado a proseguir no estabelicimento de seus direitos, 
em quanto for possivel proseguir nisso pela via da paz, 
tem acquiescido, como vos tem informado a Mensagem do 
Presidente no principio da presente sessaõ do Congresso, 
naquella politica da Hespanha, que até aqui tem procras-
tinado o amigável ajuste destes interesses; naõ porque 
seja insensível á sua importância para esta uniaõ, nem por 
indifferença ao objecto de estar em termos de cordeal 
harmonia com a Hespanha, mas porque a paz he um dos 
mais charos e mais sérios objectos de sua política, e porque 
tem considerado, e ainda considera, mais congenie aos 
princípios de humanidade, e ao bem permanente de ambas 
as naçoens, esperar pela operação favorável do tempo 
sobre os prejuizos e paixoens, que se lhe oppóem, do que 
recorrer á desnecessária agencia da força. Depois de um 
lapso de treze annos de paciente soffrimento, esperando 
pelo momento, em que a Hespanha achasse conveniente 
concordar com o constante desejo dos Estados Unidos, de 
trazer a uma feliz e harmoniosa terminação todos os in
teresses discordes entre elles, pouco mais esforço he ne
cessário, para esperar algum tanto mais, com a mesma 
expectaçaÕ. O Presidente oi ha para esta via como a mais pru
dente em preferenciaá outra de referir as questoens,penden-
tes entre as duas naçoens, ao arbítrio ou mediação de uma ou 
maÍ6 potências amigas na Europa, como vós fostes autho-
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rizado a propor. A exposição da vossa nota de 10 de Fe
vereiro naõ he totalmente correcta. Naõ foi o Governo 
Britannico, que nesta occasiaõ offereceo a mediação da 
Gram Bretanha, porém foi o vosso Governo que a pedio, 
sem consultar primeiro nem pedir a concurrencia dos Es 
tados Unidos. O Governo Britannico, como vós deveis 
mui bem saber, naõ quiz aceitar a offerta de sua mediação, 
amenos que naõ fosse requerido por ambas as partes,e tem 
communicado ao Governo dos Estados Unidos esta pro
posição da parte da Hespanha. O Presidente julgou con
veniente, por motivos, que naõ tem duvida seraõ tidos por 
satisfactorios, tanto pela Gram Bretanha como pela Hes
panha, naõacceder a este requirimento, Na verdade elle 
está plenamente persuadido, que, naõ obstanto quaesquer 
ideas previas que o Governo Britannico tenha até aqui 
entretido a respeito de alguns dos pontos em controvérsia, 
ellas teriam sido inteiramente abandonadas, tomando o 
officio de mediador. Porém até a gora tem sido a politica 
tanto da Europa como dos Estados Unidos, o conservar-se 
desembaraçados de algum systema geral federativo do 
uns para com outros. Os Estados Europeos estaõ com
binados entre si, e connexos uns com outros, por uma 
multidão de interesses e relaçoeDs importantes, com que 
os Estados Unidos naõ tem nada a fazer, e com que tem 
sempre manifestado a determinação de se naõ ingerirem, 
e do que lhe naõ fizeram communicaçaõ os Governos da 
Europa, e portanto naõ tem informação competente por
que possam apreciar a sua extençaõ e fins. Os Estados 
Unidos, em sua própria justiça, e em justiça daquella har
monia, que seriamente desejara cultivar, com todas as 
potências da Europa, em justiça aquelle systema funda
mental de politica, que lhes naõ permitte entrar no laby-
rintodas políticas Europeas, devem escusar-se de acceder 
á intervenção de outro qualquer Gcverno da Europa, para 
o ajuste de suas differenças com Hespanha. 
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Porém por mais desanimante que seja o teor e cha
racter da vossa ultima nota, a respeito das esperanças, que 
tinham excitado as promessas e profissoens de vosso Go
verno, de que havia por fim chegado o tempo de se ajus
tarem estas differençascom o mesmo Governo de Hespanha, 
os Estados Unidos naõ abandonarão a expectaçaõ de que, 
vistas ma s correctas desta matéria seraõ ultimamente sug-
geridas ao vosso Governo : e os Estados Unidos accederaõ 
a ellas, sempre com e espirito de justiça e de amizade. 
Pelo que respeita aquellas partes da provincia da Louisiana, 
que foram incorporadas com o Estado daquelle nome, he 
ja tempo que cesse a discussão: foi mando ellas parte do 
território de um dos Estados independentes e soberanos 
desta uniaõ, naõ compete ao Governo Executivo dos Es-
tades Unidos o dispor dellas nem se continuará daqui em 
diante a discussão. Porém, se vós tivereis proposiçoens 
que fazer, que seja possivel ao Governo dos Estados Uni
dos ouvillas, com o prospecto de as trazer a alguma con
clusão practica vel, eu estou authorizado para as receber, 
e concluir com vosco um tractado, para o ajuste de todas 
as differenças entre as duas naçoens, em termos que sejam 
satisíactorios para ambas. 

Quanto aos motivos da occupaçaõ da Ilha de Amélia, 
a mensagem do Presidente dos Estados Unidos ao Con
gresso, e a minha carta, que vos dirigi aos 16 de Janeiro, 
tem dado explicaçoens, que se suppoem seraõ satisfactorias 
ao vosso Governo. A exposta e fraca situação daquella ilha, 
bem como do resto da Florida Oriental, a respeito da sua 
posição local, na vizinhança dos Estados Unidos, tem sem
pre sido um dos principaes motivos, porque os Estados 
Unidos urgissem a Hespanha pelo que convinha a ambas 
as naçoens ; isto he, que a Hespanha a cedesse aos Estados 
Unidos, por um justo e accommodado equivalente. 

Na carta de 28 de Janeiro, 1805, de M. M. Pinkney e 
Monroe a M. Cevallos, se acha a seguinte promincnle 
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passagem, entre os argumentos, que elles usaram para 
este effeito:"—Se a Hespanha, dizem elles, naõ postar 
uma grande força na Florida, naõ escapara a attençaõ 
de V. Ex a . que isso a exporá muito ao perigo de que 
alguma outra potência tome posse delia; e essa potência 
pode desejar mantêlla com vistas differentes para com a 
Hespanha, do que saõ as do Governo dos Estados Unidos. 
Sem uma grande força ali, pode até vir a ser o azylo de 
aventureiros e corsários, com grande encommodo de am
bas as naçoens." 

Vos sabeis, Senhor, até que ponto se tem realizado os 
acontecimentos assim anticipados, e apontados tam cedo, 
como foi Janeiro de 1805, á prudente previdência de 
Hespanha. Pensacola foi occupada por outra potência, 
para o fim de fazer dali a guerra aos Estados Unidos: e 
a Ilha de Amélia foi occupada por aventureiros, com 
grande incommodo de ambas as naçoens, e de todas as 
outras Qccupadasno commercio legitimo do Golpho México. 
Antes de sueceder em estes acontecimentos, o Congresso 
dos Estados Unidos, sciente do grande perigo, que ainda 
se lhe fragmentava, e que tinha de longo tempo previsto, 
fez com que fosse do dever do Governo Executivo, no caso 
de tal contingência, tomar posse temporária do paiz, que 
pudesse ser necessário para evitar 03 damnos, que dahi se 
pudessem seguir. A ilha de Amélia foi tomada, naõ da 
posse da Hespanha, mas daquelles, cuja possessão ella éra 
igualmente incapaz de tomar, que de conservar; e que 
usavam dessa posse para fins incompatíveis com o direito 
das gentes e dos Estados Unidos. Naõ se tem tido até 
agora intenção alguma nem de tomar nem de reter tal 
território, como conquista de Hespanha; e, a menos que 
a Hespanha o ceda aos Estados Unidos, será restituido, logo 
que tenha cessado o perigo de tornar a ser assim oecupado 
e usado para máos fins. 
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He escusado accrescentai, que a proposição de que os 
Estados Unidos tomem outras medidas ulteriores, além 
das que ja estaõ providenciadas por ley, para prevenir os 
armamentos hostis contra a Hespanha, dentro do territó
rio dos Estados Unidos, he inadmissível. As medidas ja 
tomadas e as leys ja existentes,contra todos os armamentos 
dentro da nossa jurisdicçaõ, incompatíveis com as leys da 
neutralidade, saÕ sufficientes para a sua preservação; e se 
continuarão a usar dos meios necessários, como até aqui 
se tem feito, para lhes dar fiel execução. 

Tenho a honra de ser, com grande consideração, Senhor, 
vosso humilde criado. 

JOAÕ QUINCY ADAMS. 
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Preços Correntes dos principaes Productos do Brazil. 
LONDRES, 22 de Abril, de 1818. 

Gêneros. Qualidade. 

Assucar 

Arroz . 
Caflé. . 
Cacao 

("Redondo . . 

tBatido . . . 
Mascavado . 

. .Brazil , . . 

. .Rio 
.Pará . . . . 

Cebo Rio da Prata 

Í
Pernambuco 
C e a r á . . . . 
Bahia . . . . 
Maranhão . 
Pará . . . . 

Quanti
dade. 

I í2 1ib. 

Preço de Direitos. 

Minas novas 
.Capitania . 

Aanii Rio . . . 
ipecacuanha . Brazil. . . 
SaWa Parrílha Pari . . . 
Óleo de cupaiba 
Tapioca Brazil . 
Ourocu 

libra 

em rolo 
em folha 

Tabaco . . . .$ 

[ Rio da Prata, pilh 

o i Ri lio Grande 

(A 
ilha-/ B 

LC 

Pernambuco, salgados 
l,Rio Grande, de cavallo 

Chifres. . . .Rio Grande 
Páo Brazil . .Pernambuco 
Pao amárello Brazil. . . 

55s. 
'18s. 
44c. Op. 
35s. Op. 
105s. Op. 
63s. Op. 

2s. l j p . 

2s. 
2s. 
ls. 
ls. 

Op 
Op, 

" Í P 
lOfp 

102s 
68s, 

2s. 2p. 

Couro 
133 

Tonelada 

4s. 
l i s . 
4s. 
ls . 
Os. 
33. 

Op. 
Op. 
Op 

10p, 
8p. 
9 P . 

h 
J»6ÍP 

1401. 
71. 

2s. 
2s. 
ls. 
23. 

Livre de direi
tos por expor
tação. 

39 2p por 1121b 

8s. 7p. por lb. 
100 em navio Ojp 

í u n >Portuguezou 
" g [inglez. 

4». 9p .J 4fp. po j l . 
Ss. Op. 8 . 6 | p . 
4s. 8p. ls . 2±p. 
2s. Op. l s . l l | p . 
l s . Op. 4 p . 
4s Op. direitos pago 

pelo comprador 

}Livre de direi
tos por expor
tação. 

- 9 p -

>8p 

91. 

9}p. por «ouro 
•em navio Por
tuguez ou In
glez. 

5s .6§p.porl00. 

}direitos pagos 
pelo comprado 

Ouro em barra 
Peças de 6400 reis 
Dobroens Hespanhoes 
Pezos . . dictos 
Prata em barra 

Rio de Janeiro 
Lisboa 
Porto 
Paris 
Amsterdam . 

Brazil Hida 
Lisboa . . 
Porto . . 
MaHpira 

Espécie. 

Câmbios. 

£4 
4 
o 
o 
o \ 

1 o 
1 o 
0 0 Vpor onça. 
5 5 § ' 
0 0 

SOs. 
20s. 
2Ss. 

66§ Hamburgo 
58§ Cadiz 
58§ Gibraltar . 
24 40 Gênova 
11 7 Malta 

Prêmios de Seguros 
Vinda so» 

. 20s 
25s 
SOs 
55s 

34 
S9$ 
35 
47-r 
51 
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LITERATURA E SCIENCIAS 

NOVAS PUBLICAÇOENS EM INGLATERRA. 

ROTTERDAM on Blood-Letting. 8*». preço lOs. 
Tractado sobre as sangrias nas febres; por J . Van Rot
terdam, Medico do Gram Hospital em Gante. 

Aikins' Cóúrt of Elizabeth. 2 vol. Bvo. preço 1 l. 5s-
Memórias da Corte da Raynha Elizabeth; por Luiza 
Aikin. Com um retrato, mui raro, por Crispin de Passe. 

Hdi/warcTs fíorticulture. 8V°. preço 12s. A scien
cia da Horticultura: incluindo um, systema practico para 
o tractamento das arvores de fructo, arranjado sobre prin
cípios demonstrativos e phisiologicos; e illustrado com 
desenhos, em 12 estampas. Com um commentario sobre 
as obras de Bradley, H . M. Miller, Forsyth, Koight, 
Kirwan, Sir Humphrey Davy, e Mrs. IbboLson. Por 
Joseph Hayward. 

Battifs Italian Scenery, N ° . 1. 8V0. preço lOs. 6d: 
O primeiro numero das Scenas da Itália, ou paizagens dos 
rnais notavais, celebres ou admiráveis pontos da Itália; 
por desenhos feitos no anno de 1817. Por E . F . Batty. 
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Armstrong on the Scarlet Fever. 8™. preço 14s. II-
Iustraçoens practicas sobre a febre scarlate, sarampo, 
ptisica pulmonar, e moléstias chronicas, chamadas nervo
sas, biliosas, estomaticase outras similhantes. Com obser
vaçoens sobre e eíficacia das águas sulphureas em varias 
moléstias. Por Joaõ Armstrong, M. D 

Banker's History qf Rome. 2 Vol* 8*°. preço 11 4s, 
Historia civil e constitucional de Roma, desde a sua 
fundação até o século de Augusto. Por Henrique 
Bankes, Esc. Membro do Parlamento. 

ECONOMIA POLÍTICA DE M R . SIMONDE. 

CAPITULO IIL 

Da conformidade do interesse do Consumidor com 
interesse Nacional. 

(Continuada de p. 277.) 

"Quando vejo um Governo da Europa" dizia ao Au
thor um Membro mui distincto da Legislatura Americana, 
" annunciar por uma proclamaçaõ, ou pelo preâmbulo de 
algum Edicto, que quer proteger o commercio, reviver a 
industria, e animar as manufacturas, tremo pelos vassallos 
daquelle Governo, e o meo temor commummente se tem 
realizado: os vossos Chefes, cuidando proteger-vos, quasi 
sempre tem atacado a liberdade publica e dissipado a 
riqueza nacional." 

Naõ nos devemos espantar da mania regulamentaria ter 
lido quasi sempre effeitos taõ ridículos e ao mesmo tempo 
tam deploráveis. Tem-se feito leys sobre o commercio 

3 A 2 
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Sem primeiro se saber o que convinha ao Commercio: 
tem-se alterado o preço de quasi todas as mercadorias, 
que se punham em venda, antes de se reflectir sobre o 
interesse, que a naçaõ tinha n.* alteração d'estes preços. 
i Qual he este interresse ? a resposta he simplez e curta; 
he o mesmo do consumidor. Admira que ha muito tempo 
se naõ tenha dado nesta resposta. Uma naçaõ naõ 66 
compõem exclusivamente de artífices, nem de proprietários 
de terras, nem de negociantes; mas naõ conta um so 
individuo que naõ seja um consumidor. Custa a conceber 
que se tenha crido successivamente, que o interesse na
cional era hora de uma, hora de outra d'estas três classes, 
e que se naõ tenha visto, que devia necessariamente ser, 
naõ o de uma classe, mas o da totalidade dos cidadãos, 
da classe que os abrange todos. A única cousa que pôde 
desculpar esta cegueira, he que se poderá ter feito idea 
errada do interesse do consumidor; talvez se julgasse que 
naõ tinha outro senaõ o de comprar barato, e que se 
teria por muito feliz de um commerciante lhe ceder os 
seos gêneros por metade do que lhe custavam. 

Naõ devemos confundir o interesse momentâneo e 
particular de um consumidor, com o seo inleres e con
stante e geral: ainda que ás vezes lhe faça conta apro
veitar-se de um encontro feliz, sabe muito bem que naõ 
he o seo interesse fazer vender usualmente as mercado
rias de que tem precisao,por menos do seo custo intrínseco; 
porque muito bem sabe, que, se os artífices forem forçados 
a trabalhar com perda, em breve tempo cessarão de 
trabalhar: e que entaõ, a necessidade urgente, que ha
veria de ter das suas producçoens, o obrigaria a restituir-
lhes com usura o lucro illegitimo, que á custa delles hou
vesse feito. 

O interesse do consumidor he, portanto, de obter as 
mercadorias, de que precisa, pelo menor preço intrínseco 
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possivel, e nunca d'ahi para baixo. He preciso notar, que 
a mesma mercadoria pode ter vários preços intrínsecos, 
segundo o lugar, o tempo, e as pessoas que a houverem 
produzido. Se um Escocez quisesse fazer vinho bom no 
seo paiz, poderia fazello creando a sua vinha em estufas ; 
mas he verdade que o vinho lhe sahiria cem vezes mais 
caro, que a um vinhateiro de Bourgonha ou de Champa
nha: eis aqui temos pois dous preços intrínsecos, dos quaes 
um he centuplo do outro. Dezalfineteiros, que trabalhem 
bem, fazem, por meio da divisão do trabalho, cincoenta 
mil alfinetes por dia: um obreiro, que trabalhasse só, e 
que tivesse de fazer successivameute todas as operações, 
que de ordinário se repartem entre vários, a muito custo 
faria cem alfinetes. Portanto, o preço intrínseco dos 
alfinetes de um seria cincoenta vezes maior que o do 
outro. Num paiz aonde o lucro ordinário do capital em
pregado, em uma manufactura qualquer, for de 20 por 
cento, o preço intrínseco dos productos de toda a manufac
tura será maior que o do paiz aonde elle for somente de 8. 
Ora o interesse do consumidor he, que o commerciante o 
faça utilizar de todas as vantagens que se poderem dever 
ao clima, ao aperfeiçoamento da industria, ao augmento 
dos capitães, e á divisão do trabalho; mas naõ he o seo 
interesse esgotar as fontes da renda nacional, e deixar de 
pagar o preço intrínseco ao que trabalhar para elle, mais 
barato que todos os outros. 

Quando o commercio he absolutamente livre, o preço 
relativo, que he o que offerece o consumidor, he sempre 
fundado sobre um preço intrínseco: mas he sobre o mais 
baixo de todos os que estaõ em concorrência. Quando 
um negociante naõ pode vender ao seu preço intrínseco, 
he porque outro vende mais barato, que elle, merca
dorias similhamtes às suas, ou próprias a supprillas. — 
Porém de certo este outro mercador naõ vende mais 
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barato senaõ porque a mercadoria lhe está por menos, ou 
porque o seo preço intrínseco lhe naõ ficou tam caro 
Portanto, o preço intrínseco he o que o consumidor sempre 
paga: e neste preço comprehende-se sempre a renda 
das terras, o lucro dos capitães e o salário supérfluo do 
trabalho; ou toda a casta de rendas de uma naçaõ. He 
por conseguinte o preço intrínseco, mais baixo possivel, o 
único que he igualmente vantajoso assim ás três classes 
productivas, cujas rendas assegura, como á naçaõ inteira, 
composta de consumidores, cujos meios de subsistência 
naõ dissipa. 

Se examinarmos todas as revoluções, quepodemoccurrer 
na proporção entre o preço relativo e o preço intrínseco, 
havemos de ver, que, em todos os casos igualmente, o in
teresse nacional he o mesmo que o do consumidor. Sup
ponhamos primeiramente que uma naçaõ naõ tem com
mercio estrangeiro, e que uma causa qualquer lhe aug-
mentaa proporção dos lucros, de sorte que estes, entrando 
mais avultadamente na composição do preço intrínseco, o 
façam subir: seguir-se-ha daqui que a renda nacional, nem 
augmentará nem diminuirá. O consumidor terá perdido 
quanto o commerciante tiver ganhado; mas o ganho do 
negociante limita-se ao de um pequeno numero de indiví
duos, e a perda será da totalidade dos cidadãos, que saõ 
todos consumidores, e que podem todos vir a ser com
pradores da mercadoria cujo preço augmentar. Se, pelo 
contrario, o lucro médio do commercio diminuir, a perda 
de uma parte será igual ao ganho da outra; mas a perda, 
ou antes a diminuição dos lucros, naõ affectará senaõ 
alguns negociantes, e o ganho será commum a todos os 
cidadãos. E ainda mais; o lucro médio naõ diminue 
quasi nunca, senaõ pela massa dos capitães ter augmen-
tado; de sorte que a diminuição da renda proporcional 
dos capitalistas he um signaf do augmento da sua renda 
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total assim como, pelo contrario, o crescimento dos lucros 
do commercio, sendo um signal da diminuição dos capitães 
ou da sua disproporçaõ com as precisoens crescentes, o aug
mento proporcional dos lucros dos negociantes deve fazer 
arrecear da diminuição da sua somma total. (*) 

Se a parte do preço intrínseco, que paga o salário, vier 
a diminuir, este acontecimento pode ter duas causas, das 
quaes uma será boa, e nella ganhará o consumidor e a na
çaõ inteira; e outra mà, e dessa baixa entaõ naõ utilizará a 
naçaõ. A baixa proveitosa poder-se»ha dever â empregar-
se menos trabalho para produzir a mesma obra, augmen-
bmdo-se o poder pròd-uctivo daquelle por meio de algum 
mecanismo melhor. Uma alteração desta natureza occa-
sfonará diminuição no preço do gênero produzido e todos 
os consumidores utilizarão. Mas a diminuição dos «diá
rios pode provir também de que, havendo os capitães di
minuído, os capitalistas far-se-haõ graves com os jornalei-
rps, e obtendo a reducçaõ dos seos salários, nem por isso 
faraõ nenhuma no preço dos seos productos, do que resnl-
fará utilidade unicamente para os capitalistas: uma classe 
da naçaõ enriquecerá á custa da outra, sem que a 
renda total tenha differença. Este acontecimento será 
conseqüência de nma calamidade nacional, da diminuição 
dos capitães ; e naõ poderá trazer comsigo senaõ um resul
tado tristíssimo, que he a miséria da gente industriosa. 

Mas consideremos agora uma naçaõ, que tenha commer
cio estrangeiro,- e distínsamos a sua renda nacional da 

1 - - • • . . . 

• Pode todavia acontecer, que os lucros diminuam, sem que oa capitaea 
augmentem, no caso, por exemplo, de se tapar um canal por oude estes 
{irevam por «ma g-oerrayverlH gratia: o qu» faria correr os fundos supera-
bundantes para os outros ramos de cosamercio. E da mesma forma pode 
acontecer que os lucros augmentem sem que os capitães diminuam, so um 
commercio novo, que requeira fundos considerarei^, se torrar de repente 
acce/sivel a todos. 
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renda dos povos que commerciam com ella. Se o lucro 
médio do commercio, no interior desta naçaõ, vier a aug
mentar, a sua renda diminuirá, porque o consumidor, 
nacional he que paga todo este augmento, e naõ o paga 
todo aos seos compatriotas; o negociante estrangeiro, que 
fornece em parte para o seo consumo, terá quinhão nesso 
augmento do lucro a pardo negociante nacional. 

H e portanto o augmento dos preços, resultante do dos 
lucros do commercio, uma calamidade para a naçaõ, do 
mesmo modo que a he para o consumidor. Se, pelo 
contrario, o lucro do commercio interior diminuir, a renda 
augmentarà; porque o consumidor nacional poupará todo 
o sobejo que ganhava, naõ so o negociante nacional,, mas 
até o estrangeiro, que em parte fornecia para o seo consumo. 

Quando pelo contrario, a dieta naçaõ fizer commercio 
de exportação, e fornecer aos estrangeiros, como o con
sumidor nacional naõ tem interesse nesse commercio, tam
bém a naçaõ naõ terá outro senaõ o do negociante. Se 
o lucro augmentar na naçaõ, a quem este vender, aug
mentarà R venda nacional na sua; porque o consumidor 
nacional naõ perderá o que o Negociante ganhar. Se 
pelo contrario o lucro diminuir na tal naçaõ, a renda 
diminuirá na sua, tanto quanto montar a perda que soffrer 
o negociante: mas o interesse da naçaõ compradora será 
sempre o mesmo que o do seo consumidor. 

He tanto o interesse do consumidor como o da naçaõ, 
que o preço relativo das producçoens de toda a espécie de 
commercio, seja fixado pelo menor preço intrínseco que for 
possivel: porem se uma fabrica vender as suas obras por 
menos daquillo em que ellas lhe estiverem, e outra as 
vender por mais ( estado violento, que naõ poderá durar 
senaõ em quanto existirem más leys) a naçaõ perderá nos 
productos da primeira e nada ganhará nos da seguda. Com 
effeito, o fabricante que vender o seo trabalho por menos de 
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seo preço intrínseco fará uma perda, e esta perda naõ será 
ganho para o que lho comprar; porque elle naõ fôra forçado 
a vender por similhante preço, que será o relativo, senaõ 
oxistisse alguma outra fabrica cujo preço intrínseco lhe 
saia ma;s barato que o seo. Traremos o exemplo, que 
acima apontamos, do alfineteiro, que trahalhando só, naõ 
faria mais de cem alfinetes por dia, em quanto, em uma 
fabrica, dez officiaes faraõ cincoenta mil: o primeiro nao 
venderá os seos alfinetes por mais que o segundo, a pezar 
de lhe sahirem cincoenta vezes mais caros: e ainda que o 
consumidor lhe naõ dê por elles senaõ a quinquagesima 
parte do qne he para elle o seo preço intrínseco, nem 
por isso ganhará o qoe o obreiro houver perdido. Por
tanto, em quanto a fabrica, qne trabalha com perda, dá 
prejuizo á naçaõ,a fabrica que lucra, ou aquelle, cujo preço 
relativo he acima do preço intrínseco, naõ lhe procura 
vantagem alguma, porque o consumidor supporta na sua 
renda toda a differença entre os dous preços. 

Portanto, nunca o Governo cairá em erro, se, em todos 
os casos, para a legislação do commercio, consultar o in
teresse bem entendido do consumidor. 

Fim do Tomo primeiro. 

(Continuar-se-há.) 

Vot. XX. No. 119. 3K 
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MISCELLANEA. 

Cartas dirigidas ao Edictor da Gazeta Ingleza Times, e 
naquelle Jornal publicadas, sobre a conquista de 
Monte-Video. 

Senhor!—O artigo, que vos mandei daqui, e quetivestes 
a civilidade de inserir no vosso estimado jornal, excitou a 
attençaõ do escriptor, que assume o nome de Veritas. 

Permitti-me, que offereça algumas observaçoens sobre 
as cartas daquelle escriptor, que se acham no Times de 
14 e 19 do corrente. 

Eu nunca asseverei, que os Alliados naõ deviam prestar 
attençaõ aos argumentos do Governo Portuguez, a respeito 
da occupaçaõ e retenção de Monte-Video. Pelo contrario 
eu desejo e espero, que elles considerem* tudo quanto o 
Ministro do Brazil possa expor sobre a matéria; do que 
elles inquestionavelmente perceberão, que a politica 
Portugueza he dirigida á introducçaõ e estabelicimento de 
um novo systema de direito publico, calculado a destruir 
os principios de equidade, que existem entre as naçoens 
polidas. Veritas parece desejar, que os Alliados, anxiosos 
de preservar a tranquillidade do mundo, sustentem a usur-
paçaõ de Monte-Video, antes do que admittir as justas 
pretençoens da Coroa de Hespanha; e daqui podemos 
perceber, a máxima, que taes políticos desejam introduzir 
no Código Diplomático " Q u e o opprimido deve cederá 
usurpaçaÕ de outro Governo, ou incurrer na indignação 
dos Aluados." Se a usurpaçaõ naõ justifica a declaração 
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da guerra, e a vingança de um povo insultado i o que he 
que pode dar direito a fazer a guerra? Seria um simples, 
más iníquo methodo de manter uma paz solida e durável 
no mundo, se se soffresse que o mais forte usurpasse, e que 
o mais fraco fosse obrigado a uma paciente submissão! A 
Hespanha naõ deseja comprometter a segurança do Brazil. 
Este argumento he somente um ardiloso subterfúgio, para 
sanccionar a usurpaçaõ do território Hespanhol. Os me-
dianciros perceberão claramente este estratagema politico, 
e ponderarão o objecto da disputa, com os extensos hon
rados principios da equidade e da honra nacional. Nem a 
obstinação, nem o engenho de sustentar uma medida 
injusta, influirão o juizo ou a decisaõ dos Alliados. Tudo 
quanto Veritas tem asseverado, a respeito de Olivença, he 
inapplicavel ao caso. O Governo do Brazil deseja provar, 
que a posse da margem oriental de La Plata, seria uma 
compensação, pela perda de Olivença. Na verdade seria 
isso tal compensação, que nenhum Governo exigiria: ex
ponhamos, porém, o caso com justeza. Olivença foi con» 
quistada em guerra aberta, foi cedida á Hespanha pelo 
tractado de Badajoz, e a sua cessaõ finalmente sanccionada 
pelo Congresso de Amiens. He um facto, que a Hespanha 
cedeo a Ilha de Trinidad á Gram Bretanha, em ordem a 
reter a posse de Olivença, sob a sancçaõ das Grandes 
Potências da Europa, i Deve entaõ a Hespanha pedir 
a restituição de Trinidad, quando seja requerida a entregar 
Olivença ao Governo do Brazil ? Este requerimento 
seria de tanta satisfacçaõ para Veritas, quanto excitaria 
desagradáveis discussoens entre Hespanha e a Gram 
Bretanha. He felicidade para o Mundo, que o Gabi
nete de S. Jaimes manifesta, por seu comportamento 
politico, um nobre e sincero desejo de manter intima e 
amigável uniaõ com uma naçaõ, que contribuiu grande
mente para a independência da Peninsula, e presente paz 
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do Mundo. A Hespanha conhece que a Inglaterra he 
seu generoso alliado, e aprecia igualmente a sua ami
zade, como admira a sua coragem. Todos os argumentos 
de Veritas saõ luteis, quando se examinam a fundo: elles 
se estribam inteiramente no espirito egoistico de ambição 
e avareza. Veritas assevera, que o Governo do Brazil 
reconhece o direito d' El Rey de Hespanha a Monte-
Video ; porém que, naõ obstante, deseja conservar a posse 
daquelle território, para arvorar ali o estandarte de Por
tugal, introduzir o tope Portuguez, e fazer oraçoens nas 
igrejas p o r " S . M. Fidelissima," como soberano do paiz: e 
n ' uma palavra, fazêlIo completamente Portuguez. Nestas 
circumstancias, o vaõ reconhecimento da Soberania, naõ 
parece nada menos do que uma indignidade, e insulto á 
naçaõ Hespanhola. Requerendo condiçoens, que he 
impossível á Hespanha executar, o Governo Portuguez 
fornece a si mesmo um ardiloso pretexto para obrar com 
injustiça e deshonra, a respeito de uma naçaõ, cora quem 
pretende estar em pàz. Nada pôde ser mais absurdo do que 
avançar, como justificação do comportamento dos Portu
guezes, que Monte-Video foi tomado a Artigas, o rebelde. 
Pelos mesmos fundamentos podia a Gram Bretanha insistir 
naoccupaçaõ de Portugal, que foi tirado aos Francezes pe
las armas Britannicas. Mil casos parallelos se poderiam 
produzir, para provar a inconsequencia de apoiar argu
mento algum, sobre pretençaõ Iam sem fundamento. Se 
a conspiração do General Freire em Lisboa, tivesse 
produzido o effeito, que intentavam os conspiradores; 
iseria justo que El Rey de Hespanha tomasse e conservasse 
a posse de Portugal, por causa da vizinhança perigosa 
de alguns rebeldes, ou porque El Rey do Brazil naõ podia 
mandar 100.000 homens do Rio-de-Janeiro, para subjugar 
até a ultima faisca da rebelião em todo o seu Reyno ? 
I Seria honroso ou justo em S. M. Catholica o tirar partido 
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da longa ausência de S. M. Fidelissima, e da probabilidade 
de naõ ter elle intenção de voltar para a Europa, para o 
fim de invadir um paiz vizinho, e de reter a posse delle, 
pelo allegado temor de que he provável que seja abandonado 
por um iilímitado periodo de tempo, e consequentemente 
possa vir a ser perigoso á Coroa e Governo de Hespanha? 

O próprio interesse e própria conservação ministram 
uma esfarrapada capa para todos os actos de injustiça e 
usurpaçaõ: e se tal doutrina, como a que o Gabinete do 
Brazil adopta, vier a ser geral, seraõ as revoluçoens o in
cessante objecto dos Governos ambiciosos, e um pretexto 
legitimo para as mais atrozes usurpaçoens, Taes pi inci-
píos naõ saõ calculados para obter louvoures no século 
dezenove. O sagaz Veritas intima abertamente, que a 
Corte de Hespanha deve desistir de suas operaçoens contra 
os rebeldes da America Septentrional, porque por isso se 
produz suspeitas no objecto da mediação, nos peitos dos 
insurgentes: i Pode esperar-se confiadamente uma paci
ficação, por meio dos Ministros do Rio-de-Janeiro? A consci
ência do erro produz absurdos. A usurpaçaõ do território 
de Monte- Video tem levado o Governo Portuguez a um 
dilema, que somente pode ser vencido pela varonil, hon
rada, e abonada resignação de um paiz, que naõ tem 
direito a occupar. O manifesto do usurpado Governo de 
Buenos-Ayres, prova sufficientemente os sentimentos dos 
rebeldes, a respeito dos Portuguezes, e o tempo mostrará, 
que a Corte do Brazil se enganou em sua politica. As 
potências medianeiras desejam effectuar uma reconciliação: 
a Hespanha está igualmente anxiosa por este desejável 
objecto: porém Portugal o impede pelo desarrazoado das 
pretençoens do Gabinete do Brazil. 

Ainda que Monte-Video foi tomado pelos Portuguezes, 
sem a approvaçaõ ou desejo da Hespanha, o Governo 
do Brazil requer uma indemnizaçaõ, pelo trabalho e des-
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peza de uma medida, que desagradou à Corte de Hes
panha! Extendendo as suas conquistas, o Governo Por
tuguez podia elevar as suas condiçoens a tal ponto, que 
assegurasse a Soberania da America Hespanhola ao Mo
narcha do Br azil,se tal principio podesse ser reconhecido por 
justo pelas mais sabias potências da Europa. O Governo 
Portuguez achará para o diante, que a Hespanha se tem 
até aqui abstido de obrar contra Buenos Ayres, por solida 
politica, e naõ pela fraqueza, que se lhe imputa O Go
verno do Brazil pôde conhecer em sua consciência, que as 
suas vistas e comportamento tem tido arlguma influencia 
nas decisoens e medidas da Corte de Madrid. Talvez se 
naõ passe muito tempo, antes que se publiquem todos os 
factos, connexos com este importante objecto, e os conse
lheiros de medidas tam desarrazoadas e injustas seraõ as 
primeiras victimas de uma politica viciosa e insustentável. 
Um comportamento honroso da parte de Portugal he 
somente quem pôde impedir as misérias e horrores da 
guerra. A Hespanha obrará segundo o justo e natural 
desejo de preservar a inviolabilidade de seu território, e 
a dignidade de sua Coroa. O mundo applaudirá a sua 
coragem; e todo o corraçaõ honrado exultará em seus 
triumphos contra paizes, que se tem perfidamente apro
veitado de seus embaraços, para desmembrar as suas 
colônias; e se ella se indemnizar de suas perdas na Ame
rica, pela posse e Soberania de Portugal, todo o espirito 
justo se gloriará na retorsaõ. 

Sou, Senhor, vosso obrigado criado, 

P H I L O J U S T I T L E . 

Paris, 26 de Março, 1818. 
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Resposta á antecedente, no Times de 6 de Abril 1818. 

Londres 4 de Abril. 

Senhor! Lendo o vosso papel de hoje, naõ pude 
deixar de participar na admiração, que vós expressais, 
sobre a asserçaõ, tam denodada como arriscada, que 
Philo-Justitite avança na segunda carta, que ves enviou 
de Paris, e que vós lhe fizestes o favor de publicar.— 
A seguinte he a asserçaõ, a que se allude: — 

" He um facto, que a Hespanha cedeo a ilha de Tri
nidad á Gram Bretanha, em ordem a reter a posse de 
Olivença, debaixo da sancçaõ das grandes potências da 
Europa." 

Deixando ao Governo Britannico o contradizer tal as
serçaõ, e a Veritas o replicar aos mui fracos ataques que 
PAilo-Justitias dirigio contra os seus triumpbantes 
argumentos, limitar-me-hei, em apoio da verdade, áo fiel 
Iranscripto do artigo 105 do Acto do Congresso de Vienna, 
datado de 9 de Junho de 1815: — 

u As Potências reconhecem a justiça das pretençoens 
formadas por S. A. R. o Principe Regente do Brazil, 
sobre a cidade de Olivença, e os outros territórios cedidos 
â Hespanha, pelo tractado de Badajos em 1801 ; e, 
olhando para a restituição destes lugares como uma das 
medidas calculadas para segurar, entre os dous reynos 
da Peninsula, aquella completa e durável boa harmonia, 
cuja conservação tem sido, em todas as partes da Europa, 
a constante mira de seus arranjamentos: formalmente se 
empenham em empregar, pela via da conciliação, os seus 
mais efficazes esforços, para effectuar a restituição dos 
dictos territórios a Portugal: e as Potências declaram, 
em tanto quanto depende de cada uma dellas, que este 
arranjamento terá lugar o mais depressa que for possivel." 

Por este artigo veieis, Senhor, que o facto, citado por 
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Pkilo-Justilice, naõ he provável, e que he certo que as 
Grandes Potências o naõ tem saaccionado. 

Deixando a Veritas o explicar se elle tem ou nao 
avançado, como Philo-Justitiai pretende, que o Governo 
do Brazil está inclinado a reter o território de Monte-
Video, a arvorar nelle o estandarte Portuguez, a intro
duzir ali o tope Portuguez, e fazer oraçoens has igrejas 
por S. M. Fidelissima, direi somente, que, se elles dese
jassem fazer o território, de que se tracta, " completa
mente Portuguez," teriam abolido a Inquisição, e per-
mittittido o livre commercio com as outras naçoens. 

Sou, &c. 

U M PORTUGUEZ INDEPENDENTE. 

De Averuncus, ctntra Veritas, no Times de 7 de Abril. 

Senhor!—Para que a correcta asserçaõ de meu ausente 
amigo Philo-Justitiai, a respeito da cessão de Olivença ao 
Monarcha Hespanhol, e a sancçaõ do Congresso de Amiens 
aquella medida, em 1802, naõ tenha as apparencias 
de falsa representação, ou falsidade, pela maneira em 
que a sua ultima carta foi mencionada no vosso Jornal 
de hoje, permitti-me, que anticipe a cândida e cabal res
posta, que meu amigo pudera facilmente offerecer á com
municaçaõ de Um Portuguez Independente, sobre este 
importante objecto. 

Sede servido recordar-vos, de que as Potências regula
doras ou preponderantes naquella epocha, quando se 
ajunctou em Amiens o Congresso pacifico, para o fim da 
restabelecer a tranqüilidade ao mundo, foram, a Naçaõ 
Franceza, sob Napoleaõ Buonaparte, com seus alliados: 
e o Reyno da Gram Bretanha, com seus alliados. Para 
entender a matéria de maneira mais clara, o leitor deve 
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ter em lembrança, a influencia que a França e a Ingla
terra tinham sobre o resto do mundo. A Gram Bre
tanha era o amigo de Portugal; a França podia ser con
siderada como o alliado de Hespanha. Por mais repre-
hensivel que pareça aos espíritos moraes, receio que seja 
demasiado commum, na practica politica, extorquir sacrifí
cios das mais fracas,para conciliar as potências mais fortes. 
A França e a Inglaterra conheceram que éra do seu 
interesse obter uma paz. Se a retrocessaõ de todos os 
territórios conquistados fosse proposta pelos outros nego
ciadores, como uma condição sine qua non para a paz, 
naõ pôde haver duvida de que o Gabinete Britannico teria 
continuado as hostilidades, quaesquer que fossem as cir
cumstancias, antes do que restituir as ilhas de Ceylaõ e 
Trinidad. Para remover estes obstáculos, que a Hes
panha poderia levantar contra o sacrifício, que se reque
ria que ella fizesse para a pacificação geral, parece inques
tionavelmente ter sido a determinação dos Negociadores, 
que a posse de Olivença se confirmasse ao Soberano de 
Hespanha pela mesma authoridade porque se permittia á 
Gram Bretanha o reter as ilhas acima mencionadas. 

O tractado de Badajoz, em 1801, he o seguinte: — 
" Cependant Sa Maj. Catholique gardera comme con-
quête et joindra à ses Domaines Ia Forteresse d'01ivenza 
avec son territoire et les places situeés sur Ia Guadiana, 
en sorte que ce Fleuve soit Ia Frontiére des deux Roy-
uumes de ce Côté." O 7mo. artigo do tractado de A miens, 
de 24 e 27 de Março, 1802, contém o seguinte:—" Les 
arrangemens, qui out eu lieu entre les Cours de Madrid et 
de Lisbonne, pour Ia rectification de leurs frontieres en 
Europe, seront toutefois executées suivant les stipulations 
du traité de Badajoz." 

Assim parece que Olivença he tam firmemente consiga 
nada à Coroa de Hespanha, pelo tractado de Amiens, 
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como Trinadad foi ao Reyno da Gram Bretanha; e naõ 
se requer grande esforço de sagacidade politica para des
cubrir, que o Negociador do Gabinete de S. Jaimes con-
sentio nas vistas de Hespanha, supportada pela influencia 
Franceza, antes do que ceder á Corte de Madrid a Sobe
rania de Trinidad, que aquella Corte tinha legitimo direito 
para exigir, e sobre que sem duvida teria insistido, se naõ 
tivesse recebido satisfactoria indemnizaçaõ. Como Por
tugal naõ foi comparte nas negociaçoens de Amiens, he 
natural e justo o suppôr, que as outras Potências con
tractantes se naõ teriam intromettido, directa nem indi-
rectamente em alguma disposição de seu território, se de 
tal ingerência se naõ obtivesse alguma vantagem grande 
e permanente: e esta vantagem inequivocamente foi, 
nem mais netn menos, o prevenir a reclamação que a 
Hespanha fazia da ilha de Trinidad; confirmando a 
esta potência a soberania de Olivença. A Corte da Gram 
Bretanha obrou como Padrinho (sponsor) da Corte de 
Portugal, seu alliado; e assim para reter Trinidad, se 
segurou Olivença á Corte de Hespanha. Nada pôde ser 
mais plano: portanto naõ éra no menor gráo necessário, 
que o Congresso de Amiens proclamasse ao mundo os 
motivos ou consideraçoens porque a Hespanha cedia tam 
preciosa e importante ilha á Gram Bretanha. Basta o 
uso do senso commum para descobrir os motivos 
reaes, porque se introduzio no tractado de Amiens a esti-
puluçaõ relativa aos limites entre Hespanha e Portugal. 

O ex post facto acto do Congresso de Vienna, em 1815, 
naõ pôde abolir o acto de 1802. Se a Hespanha tivesse 
reclamado Trinidad,em 1815 i naõ se lhe teria dicto, que 
a soberania daquella ilha havia sido garantida à Gram 
Bretanha pelo tractado de Amiens ? Se as intrigas ou os 
talentos do Ministro Portuguez foram sufficientes para 
influir o Gram Conselho de Vienna a que recommendasse 
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a restituição de Olivença t naõ deveria um principio de 
justiça, para com a Hespanha, dirigir a mesma ingerên
cia para a restituição de Trinidad ? Ha muito tempo 
que se tem considerado Portugal, como debaixo da tutela 
de Inglaterra: e como a cessaõ de Olivença foi plena
mente ratificada por seu fiel tutor em Amiens, tem Por
tugal obrado imprudente e ingratamente, queixando-se 
contra um acto, que foi commettido em 1801, e que seu 
protector e aluado reconheceo e confirmou, em 1802.— 
Appellando para o Congresso de Vienna,* e obtendo da
quella grande assemblea politica o reconhecimento "das 
pretençoens formadas por S. A. R. o Principe Regente 
de Portugal e Brazil, á cidade de Olivença," -h naõ tem 
a Corte de Portugal estabelecido para a Hespanha, 
Franpa, e Hollanda, iguaes pretençoens á restituição de 
Ceylaõ, Trinidad, e Cabo de Boa Esperança ? Se El 
Rey de Hespanha declarar aos membros do Congresso de 
Vienna, que Sua Majestade cedeo a ilha de Trinidad aos 
Inglezes com grande sentimento e repugnância, mera
mente para restabelecer a tranquillidade da Europa, 
e em consideração da estipulaçaõ no tractado de 
Amiens, pela qual a cidade e território de Olivença 
se asseguravam a seus dominios; e que S. M- estava 
agora prompto e desejoso de restituir Oiivença aos 
Portuguezes, com tanto que se restituisse também á 
sua authoridade a ilha de Trinidad i o que diria e faria o 
Gabinete Inglez, para desfazer tam justa e razoável pro
posição ? i Consentiria o Governo Britannico em resti
tuir Trinidad, a que naõ tem outro direito senaõ o de 
conquista e o tractado de Amiens ? 

He bem sabido, Senhor, que estava em progresso uma 
negociação, entre as Cortes de Hespanha e Portugal, para 
a restituição de Olivença, ao momento em que Portugal 
temerariamente se apossou de Monte-Video, suppondo, 
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impensadamente, que um acto, que havia de incommodar 
a Hespanha, podia accelerar o objecto, que tinha em 
vista; e sem considerar, que qualquer circumstancia de 
natureza offensiva raras vezes obtém o amedrontar dispo
siçoens firmes e varonis. Reconhecereis, que a Hespanha 
mostraria mais inclinação de attender aos desejos de Por
tugal, relativamente a Olivença (se este naõ occupasse 
pertinazmente Monte-Video) do que he natural que faça 
agora a Corte de Madrid, nas presentes circumstancias. 
Percebereis também com clareza, que a Gram Bretanha 
he obrigada a sustentar as pretençoens de Hespanha ao 
território de Olivença, por todos os principios de politica; 
pois os argumentos, que os Portuguezes podem applicar a 
favor de sua restituição, se applicariam com igual força e 
validade, á restituição deTrinidad, e outras colônias impor
tantes occupadas pelos Inglezes. 

Lord Cornwallis, Joseph Buonaparte, D. Joseph Nico-
las de Azara, e Roger Joaõ Schimmelpenninck, indubita
velmente sabiam muito bem, que a Hespanha cedeo 
Trinidad á Gram Bretanha, em consideração da cidade 
e territoriode Olivença. Aindaqueo Congresso de Vienna, 
em 1815, olhou para o tractado de Amiens, em 1802, como 
injusto a respeito de Portugal, por isso se naõ invalida o 
facto de que as ilhas de Hespanha e Hollanda furam sacri
ficadas para conciliar a Gram Bretanha, e que se fez á 
Hespanha uma espécie de remuneração, confirmando a 
Sua Mejestade a posse de Olivença. 

Se os ministros empregados em negociaçoens políticas 
naõ fizerem os melhores tractados posiveis para o Gover
no a quem servem; se, em qualquer caso, elles desalten-
derem os interesses de sua naçaõ, naõ deixarão de incurrer 
nos reproches e indignação do publico. O nosso plenipo
tenciario em Amiens fez o melhor ajuste, que pôde, para 
os interesses commerciaes da Inglaterra; e, para obter 
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este objecto, empenhou o seu paiz em sustentar as preten
çoens de Hespanha ao território de Olivença; por que tal 
he o propósito e natureza do tractado de Amiens, naõ 
obstante as vazias e insidiósas declaraçoens de Veritas, e 
do Portuguez Independente. 

O mundo naõ apoiará jamais as injustas e impoliticas 
medidas do Governo Portuguez, quando elle faz de uma 
razaõ doloza pretexto para se apossar de Monte-Video, e 
de differente e ainda mais doloso pretexto, argumento 
para o reter. 

Ainda que a maioridade do Congresso de Vienna possa 
ter olhado para a occupaçaõ de Olivença, como uma 
injustiça feita a Portugal, dahi se naõ segue que o Governo 
Britannico entretivessea mesma opinião Se aquelle Con
gresso tivesse formado a mesma decisaõ, a respeito de 
Gibraltar, Malta, e os lugares que acima tenho mencionado, 
concebo que esta valorosa naçaõ haveria despeitado o poder 
de todos elles, antes do que submetter ao dicto delles pos
sessoens obtidas tam honrosamente, e retidas por tam 
solemne e formal tractado de cessaõ. 

Eu naõ imputo culpa alguma aos ministros ou negocia
dores da Gram Bretanha, por adquirirem augmentos ao 
território deste Reyno. O mundo naõ lhes imputa culpa: 
he, pois, igualmente justo, que a honrosa conquista de 
Olivença, e o solemne tractado de Badajoz, naõ pareçam 
mais reprehensiveis do que as acçoens do Governo Inglez. 

A corte do Brazil obraria sabiamente, se fundamentasse 
as suas esperanças de accomodaçaõ com a corte de Hes
panha sobre as bases de acçoens honrosas, generosas e 
amigáveis. As suas ameaças, ou a subrepticia occupaçaõ, 
e injusta retenção de uma colônia Hespanhola, podem 
produzir um effeito desfavorável no comportamento de 
Hespanha, e deve expor a naçaõ Portugueza á censura 
e reproches do gênero humano. A guerra genorosa, he 
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honrada; a amizade pérfida he deshonrosa. Obre o Conde 
de Palmela franca, varonil e nobremente, e se curará a 
ferida sem effusaõ de sangue. Por meio delle se podem 
unir os dous reynos na mais politica e proveitosa amizade. 
Ainda naõ he demasiado tarde, para que a sabedoria da
quelle ministro sirva á sua pátria, e á causa geral da 
monarchia, pela conciliação, e por aquella superior firme
za, que despreza o temor de se julgar que teme. 

Sou, Senhor, vosso obediente criado, 

AVERRUNCUS. 
6 de Abril, 1818. 

Resposta á precedente, no Times de 9 de Abril. 

Senhor! Philo-Justitia) começou por asserverar como 
facto, e persiste em afíirmar, que a Hespanha cedeo a ilha 
de Trinidad á Gram Bretanha, para o fim de reter a 
posse de Olivença, ** com a sancçaõ das grandes potên
cias da Europa." Ainda que para provar que a acquisi-
çaõ de Trinidad por Inglaterra naõ foi de forma alguma 
conseqüência de cessaõ, que Portugal foi obrigado a fazer 
á Hespanha do território e cidade de Olivença, seria suf-< 
ficiente citar a data e os artigos dos preliminares, assig
nados em Londres, quando se cedeo Trinidad, e se reco-
nheceo a garantia do território de Portugal, como existia 
antes da guerra, naõ me aproveitarei deste argumento ; 
e, deixando a quem isso importa o explicar as razoens 
da differença, que se observa, entre os preliminares de 
Londres, e o tractado de Amiens, aonde Portugal naô foi 
ouvido, limitar-me-hei a uma exposição das principaes 
circumstancias, que precederam, e se seguiram á cessaõ 
da cidade e território de Olivença, o que espero provará, 
que a Hespanha perdeo o direito, que o tractado de 
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Badajoz lhe deo ao território de que se tracta, como foi 
reconhecido e proclamado pelas Potências, que assignâram 
o tractado de Vienna, sem exceptuar daquelle tractado a 
mesma Hespanha, que accedeo a elle, (sem protestar 
contra o artigo 105 do mesmo acto), quando se fixou a 
reversão dos Ducados de Parma e Placencia. 

Na guerra de 1793, e 1794, feita pela Hespanha contra 
a França, Portugal forneceo, em ajuda da Hespanha, um 
corpo auxiliar de tropas, cuja cooperação, durante as sobre
dictas duas campanhas, foi de indisputável vantagem ao 
exercito Hespanhol. Ainda que este auxilio foi concedido 
a requirimento da Hespanha, e na conformidade de 
uma convenção feita com ella, aquella Potência, sendo 
obrigada, pelos acontecimentos da guerra, a entrar em 
negociação com a Republica Franceza, concluio pouco 
tempo depois a paz de Basilea, sem incluir naquelle trac
tado o seu alliado, Portugal, e até sem communicar o 
começo da negociação, que foi concluida debaixo do véo do 
mais profundo mysterio. Em conseqüência principal
mente deste auxilio, prestado á Hespanha, a França B<; 
considerou em estado de hostilidades contra PortugaL— 
Desde aquelle tempo até 1801, fez a Corte de Portugal 
varias tentativas infructiferas para concluir a paz com a 
França; e se o território Portuguez naõ foi naquelle 
tempo atacado pelas armas republicanas, deve Portugal o 
ver-se livre de invasão à sua posição geographica, que 
naõ apresentava ponto de contacto entre os dous Estados. 

Em 1801, o Ministro, que dirigia o Gabinete de Madrid, 
irapellido pelas instigaçoens do Primeiro Cônsul daFrança, 
invadio as fronteiras de Portugal com um exercito Hes
panhol, sem nenhum fundamento de justiça real ou pre
tenso, e para o único fim de o obrigar a seguir o seu 
systema, na ruinosa guerra, que entaõ fazia contra Ingla
terra. A paz de Amiens, e o tractado de Badajoz, que 
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suecedêram quasi ao mesmo tempo, puzéram fim, por 
aquelle momento; a esta luta desigual; porém o Principe 
da Paz, que commandava os exércitos de Hespanha, teria 
recusado acceder aquella paz, se lhe naõ fosse permittido 
reter alguns tropheos de suas victorias imaginárias; e 
portanto foi necessário assignar a cessaõ de Olivença. 

Seria supérfluo repetir aqui, quantos sacrifícios fez Por
tugal para manter esta precária paz, desde 1801 até 1807 ; 
uma paz perpetuamente ameaçada pela insaciável cubiça 
do Governo de Buonaparte, e pela necessidade em que se 
achava a Hespanha de apoiar as suas vistas ambiciosas. 
He universalmente sabido, que, em 1807, o Gabinete de 
Madrid, dirigido ainda pelo mesmo Ministro, estando em 
profunda paz com Portugal, concluio secretamente com 
Buonaparte o tractado de Fontainb\ea.u, pelo qual Portugal 
havia de ser dividido em três partes, e a familia de 
Bragança dethronizada. 

Esta segunda guerra começou sem provocação; e naõ 
achando parallelo na historia, naõ teve se quer um pre
texto apparente, senaõ a necessidade de pôr em completa 
execução o systema centinental. Portugal foi entaõ in
vadido pelos exércitos Francezes e Hespanhoes. Feliz
mente a resolução tomada pelo Soberano de Portugal, 
de transportar, provisionalmente, a sede de seu Governo 
para a America, salvou a Peninsula, despertou o mesmo 
povo de Hespanha, e foi talvez o primeiro signal dos 
grandes acontecimentos, que aodepois oceurrêram. 

Com tudo, depois da scena de traição, que suecedeo em 
Bayona, e que privou o Governo Hespanhol de todo o 
poder de obrar, e a naçaõ Hespanhola, por um nobre e 
unanime movimento, testificou a sua resolução de resistir 
ao jugo, que se tentou impôr-lhe, os Portuguezes uniram 
immediatamente os seus esforços e suas armas com as de 
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Hespanha, e sem a existência até o dia de hoje de tractado 
algum de paz ou de aliiança, passaram de um legitimo e 
real estado de guerra para a mais cordeal e intima uniaõ. 

Toda a naçaõ Hespanhola testemunhou os felizes re 
sultados, que a Hespanha obteve, com a cooperação do 
povo e armas Portuguezas na ultima guerra, e nada se 
poderia dizer, neste ponto, que naõ enfraquecesse o simples 
annuncio do facto. Nenhuma batalha ganhou o illustre 
e immortal Duque de Wellington, em que naõ corresse 
o sangue Portuguez. As melhores fortalezas de Hes 
panha fôram tomadas por assalto, pelas tropas Portuguezas 
junctas com as da Gram Bretanha. Os Pyreneos fôram 
defendidos e passados por elles. A mesma Olivença foi 
duas vezes conquistada aos Francezes por estas tropas; e 
com tudo o Governo Portuguez naõ julgou que éra do 
seu dever conservar a sua posse ! Naõ se pôde attribuir 
este comportamento senaõ a um excesso de boa fé, e ao 
desejo, por que Portugal éra impellido, de ver Olivença 
restituida por Hespanha, como penhor da aliiança e ami
zade entre os dous Reynos. O tractado de Badajoz, 
único titulo que Hespanha tem para reter Olivença como 
acabo de provar, tinha sido violado pelo tractado de Fon-' 
tainbleau, e pela aggressaõ commettida contra Portugal, 
em 1807. Naõ existe mais portanto, segundo os reconhe
cidos principios do direito publico; e, considerando todas as 
circumstancias, que o precederam e se lhe reguiram, Por
tugal tem um direito indisputável a entrar na posse de uni 
território» que um daquelles artigos separou de sua monar
chia. Este direito tem sido reconhecido e proclamado 
pelo Congresso de Vienna; e as Potências, que assignâ
ram o tractado, porque se terminaram os seus trabalhos, 
tem mui bem declarado, que a restituição de Olivença, 
por Hespanha a Portugal, foi uma medida necessária, 
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para manter entre as duas Cortes a duração daquella 

firme harmonia, que ellas tem tanto a peito preser

var em toda a Europa. 

Sou, Senhor, &c. 

U M PORTUGUEZ INDEPENDENTE. 

7, de Abril. 

Carla ao Edictor do Jornal Inglez Morning Chronicle 
sobre os negócios de Monte-Video. 

Senhor! Era apenas de suppôr (depois da publicação da 
carta assignada Um Braziliano estabelecido em Londres, 
e inserida no Jornal Times ha algum tempo (que algum 
individuo tivesse o arrojo de se dirigirão publico, da ma
neira que o fez u Philo-Justice, em um N ° . subsequente 
daquelle Jornal. Esta tentativa para influir a opinião 
publica, por mais fraca que seja, naõ se deve tractar com 
demasiada indifferença. A occupaçaõ de Monte-Video 
foi justificada por Um Braziliano, com vários fundamentos; 
elle mostrou primeiro, que a Corte do Rio-de-Janeiro se 
naõ devia confiar nas profissoens políticas da Corte de 
Madrid, vista a experiência, que tam chara lhe custou,em 
tempos passados: segundo, que o Governo Portuguez 
teve em vista, na occupaçaõ de Monte-Video, proteger as 
suas fronteiras contra os desígnios de Artigas. Estes e 
outros motivos, que, sem duvida, tem sido apresentados aos 
Gabinetes da Europa, pela Corte do Rio-de-Janeiro, lhes 
teraõ mostrado, que havia boas razoens para uma medida, 
que, prima facie, pareciam uma usurpaçaõ ou aggressaõ. 

Como, segundo se diz, os Enviados das Potências Medi
aneiras estaõ em negociaçoens, para o fim de acommodar 
as disputas entre as duas Cortes, a ingerência do pom-
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poso escriptor, a que acima se allude, traz as apparencias 
de demasiada officiosidade. Este amigo da justiça, que 
sem duvida he descendente do famoso D. Quixote, mostra 
a sua imparcialidade, dirigindo ao publico naõ razoens ave-
rigauads, mas " que o rumor diz, que o Gabinete do 
Rio-de-Janeiro naõ está disposto a prestar attençaõ á re 
clamação de Hespanha &c. &c". O rumor he a baze, 
em que o seu raciocínio he fundado; e, na conclusão de 
um paragrapho de declamaçaõ, passa a extender-se sobre 
a nobre dignidade de Fernando VII, mixturando também 
os miúdos interesses da coroa Hespanhola com varias Po-
teucias da Europa, como se estas pudessem ter algum 
interesse na escravidão das Colônias Hespanholas da 
America Septentrional. i Pederá suppor-se, que as Po
tências da Europa saõ responsáveis pelos erros políticos da 
Corte de Madrid, e estaõ na obrigação de os remediar .' 
I Naõ tem ellas ante os olhos a successaõ de aconteci
mentos, que se seguiram à sua ingerência nos negócios 
internos da França; acontecimentos, que, se naõ fosse pela 
illimitada ambição de Bonaparte, teriam tido conseqüên
cias fataes aquelles mal aconselhados gabinetes ? A dig
nidade do Monarcha Hespanhol he fértil objecto sobre que 
se amplie—quam infeliz he o Principe, em o seu actual 
advogado! — quam prejudiciaes saõ os panegiricos ao 
heróe dos elogios deste escriptor! Porém retenho-me ! 

Quando se declarou a guerra entre Hespanha e França; 
Portugal, fiel aos seus tractados, mandou um corpo es
colhido de tropas em auxilio dos Hespanhoes, no Roussil-
ion, para obrar contra os seus inimigos: logo que se ter
minaram as hostilidades, a Corte de Madrid fez a paz 
com a Republica Franceza, sem prestar alguma attençaõ 
aos interesses de de seu aluado, e pouco tempo depois se 
unio com a Kepublica Franceza, contra a naçaõj que 
tinha tam baixamente desamparado. Esta guerra ter-
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minou em 1801, pelo infame tractado de Badajoz, em que 
Godoy representou tam conspicuo papel; por este tracta
do, Olivença, parte integral do território Portuguez, foi-lhe 
arrancada, e a Corte de Madrid a tem conservado até 
agora, em despeito da justiça e da liberalidade. Em 1807, 
a Hespanha vilmenle entrou em uma escandalosa conspi
ração formada pela França contra Portugal, no tractado 
de Fontainbleau, em que este Reyno foi dividido entre 
França e Hespanha, e uma porçaõ do desmembrado paiz 
dada ao valido, Manuel Godoy. Este tractado foi posto 
em execução, immediatamente depois da paz de Tilsit, 
quando o primeiro corpo do exercito da Gironda entrou 
em Hespanha, eunindo-se-lhes as forças Hespanholas, sob 
o commando dos generaes Solano, Garrafa, e Taranco, 
marcharam por Portugal dentro, forçando a Real Familia 
e Corte de Lisboa a embarcar-se para o Brazil, aos 29 de 
Novembro no mesmo anno. Tal tem sido o comporta
mento da Hespanha para com Portugal: taes tem sido as 
conseqüências de sua aliiança e pretensa amizade: sua 
honra, e sua fidelidade : taes saõ os equivalentes porque a 
Corte do Rio-de-Janeiro ha de trocar os seus interesses e 
sua segurança / 

Quando a Corte do Rio-de-Janeiro tomou posse de 
Monte-Video, naõ estava aquella praça sugeita á Coroa 
Hespanhola; tinha sido allienada da Hespanha, e S. M. 
Hespanhola deve ter as mais sublimadas noçoens de sua 
prerogativa, e naõ pequena porçaõ de confiança em suas 
pretençoens a respeito de Portugal, se espera que este 
lhe torne a conquistar as colônias alienadas, para mero 
beneficio de Hespanha. Depois do comportamento 
passado de Hespanha para com a naçaõ Portugueza, Fer
nando naõ pode seguramente esperar o constituir a Corte 
do Rio-de-Janeiro seu agente, e agente de seu gabinete, 
para pelejar por sua gloria e seus interesses, e remir os 
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territórios, que fôram separados de Hespanha, pela imbe
cilidade c imprudente comportamento de seu Governo. 
i Pode Fernando esperar,que, depois de sua familia e corte 
haverem cooperado para expellir o Soberano de Portugal, 
e a sua familia, de seu paiz, e expulsailo para uma regiaõ 
distante, a corte do Brazil se una ás suas vistas, para 
subjugar os Hespanhoes independentes, e fazer contra 
elles causa commum com Hespanha; pondo assim em 
perigo a 6ua segurança, para serir uma naçaõ e uma 
corte, que nunca hesitou um só momento em apoiar quaes
quer vistas, e sustentar quasqner tractados, qne arriscassem 
Portugal, e até contribuíssem para extinguir a sua exis
tência? i Para que soffreo a Hespanha que Monte-Video 
ficasse em condição de incommodar o Brazil? Ou a 
Hespanha tolerasse aquella separação de seu Governo, ou 
a naõ pudesse reconquistar, e restabelecer ali a sua au
thoridade : em qualquer dos casos o Gabinete do Rio-de-
Janeiro estava justificado em se proteger, pelo mesmo 
principio da própria conservação, effectuando o que a 
a Hespanha ou naõ queria ou naõ podia fazer. O Brazil 
estava naquelle momento, no mais imminente perigo; 
achando-se os revoltosos em armas, ao longo de toda a 
sua fronteira. 

He verdade que, ao principio, deo mortras de querer 
reconquistar Monte-Video. Concordou em mandar um 
corpo, debaixo das ordens do General Murillo, expres
samente para este fim, e a Corte de Madrid intimou este 
drsignio á do Rio-de-Janeiro. Porém mudou-se o destino 
desta expedição, sem communicar essa intenção á Corte 
do Rio-de-Janeiro, segundo a usual incomprehensivel 
politica do gabinete Hespanhol: aquella corte, portanto, 
ficou livre para obrar, como julgasse mais conveniente. 
Tinham-se feito arranjamentos par dar à Hespanha todo 
o auxilio, que a Corte do Brazil pudesse ministrar; e 



398 Miscellanea. 

havia de dar-se ajuda ao armamento de Morillo, por todos 
os meios practicaveis. Deixada assim rudemente, c sem 
alguma explicação, a Corte do Brazil, naõ tinha esta mais 
do que uma vereda que seguir: a necessidade éra obvia ; 
e a expedição tomou posse da praça, Se a Hespanha 
pudesse dar á Corte do Rio-de-Janeiro uma garantia de 
segurança, contra os partidos hostis, entaõ se mudaria 
especialmente o caso, porém todo o mundo sabe, que 
ella naõ pôde fazer isto, e Portugal he justificado na me
dida, que tem tomado, pelos direitos Natural e das Gentes. 
Se a Hespaulia tivesse em seu poder mandar uns poucos 
de mil soldados para aquellas provincias, tam numerossos 
saõ os Independentes, e tam profundamente arraigada 
está a sua antipathia contra seus oppressores, que se naõ 
poderia esperar a sua completa submissão, e a guerra 
deveria continuar, sempre assustadora e dessoladora, nas 
fronteiras do Brazil. A sorte da expedição de Morillo, e 
outras, prova que esta conjectura he bem fundada. O 
paiz do Rio-da-Prata he hnmenso em recursos, para ura 
systema de guerra defensiva; e os habitantes sabem 
aproveitar-se desta circumstancia. Portugal naõ tem que-
rellas com a grande massa dos Independentes: Artigas, 
que possuía o território de Monte-Video, he somente a ex
cepçaõ desta regra. 

O Soberano de Portugal e a Naçaõ Portugueza, sabem 
muito bem que o Gabinete Hespanhol, desde o momento 
em que o vacilante Cevallos foi nomeado Ministro, tem 
usado de todas as artes para obrigar Portugal a declarar a 
guerra contra as provincias revoltadas. Mais; éra este 
objecto tam desejável para o dicto Ministro, que, durante 
a viagem das Princezas Portuguezas, do Brazil para a 
Europa, como esposas do Monarcha Hespanhol e seu 
Irmaõ, Cevallos repetidamente urgio a Fernando, para 
que as fechasse em um convento, à sua chegada em Hes-
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panha, e forçasse, por esta atroz e diabólica medida, uma 
declaração de hostilidades, e uma linha de politica da parte 
do Soberano de Portugal, conforme ás vistas e interesses 
da Corte de Madrid. Isto he somente um fraco esboço 
do comportamento deste homem, que naõ escrapuliza nos 
meios de obter o seu objecto: a perfídia, a traição, e a vin
gança fôram os auxiliares chamados em sua ajuda, faltan
do-lhe methodos honrosos» Elle teve sempre o mais mor
tal ódio à Naçaõ Portugueza, e nunca deixou de mostrar 
os sentimentos que o animavam, quando apanhou em 
seu poder indivíduos daquelle paiz. Elle metteo em 
prizaõ vassallos Portuguezes, com os pretextos mais frivolos; 
em 1815 um destes, pela simples queixa de uma personagem 
diplomática, mais conhecida por seus titulos do que por 
seus talentos diplomáticos, e cheio das noçoens despoticas 
dos tempos passados, foi mettidoem prisaõ, e se lhe extor
quiu dinheiro, quando elle, nem na Hespanha, nem em 
outro algum paiz, tinha comettido crime algum contra as 
leys, como ao depois se provou plenamente. Cevallos foi 
o primeiro, que levantou a miserável politica, que ainda 
segue o Gabinete Hespanhol; politica bem contraria ao 
que he necessário para o bem daquelle paiz. Em que 
parte do mappa da Europa se achará uma naçaõ tam fraca, 
tam falta de energia, tam desprezível no seu comporta
mento politico, como he a Hespanha? Com tudo uma 
grande porçaõ do seu povo tem mostrado, que he capaz de 
arrostrar todos os perigos, na causa de sua pátria, sendo 
guiados por competentes cabeças. O presente estado 
abatido da Hespanha he devido à sua Corte e Ministério, 
e naõ ao seu povo: e Cevallos tema honra de ter prin
cipalmente contribuído para a sua degraduaçaõ, como o 
escriptor desta carta exporá brevemente ao mundo, mais 
amplamente. 
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O desígnio valido da Hespanha tem sido involverPortu-
gal em guerra com os Independentes Hespanhoes, e isto 
para o exclusivo beneficio da Hespanha. Esta deseja 
receber da Corte do Brazil a fortaleza de Monte-Video ; 
e obter os exércitos Portuguezes para a conquista dos 
Independentes: este he o grande segredo dos Conselhos 
Hespanhoes, e o grande objecto de sua politica. En
gana-se porém a Hespanha: a segurança de Portugal 
naõ será sacrificada á conveniência do Gabinete deMadrid. 
A Corte do Rio-de-Janeiro sabe, que a Hespanha, se for 
mettida na posse de Monte-Video, naõ o conservara por 
muito tempo, a menos que se naõ acabe a contenda com 
o resto dos Independentes. \ Como pôde cila entaõ 
garantir a segurança das fronterras do Brazil ?—Portugal, 
conservando-se em paz com o grande corpo dos 1 ndepen-
dentes, tem prevenido as depredaçoens de milhares de cor
sários, que atacariam seu commercio, contra o que a 
Hespanha o naõ poderia proteger: £e para onde olharia 
Portugal, para ter recompensa pelas perdas, que deve 
immediatamente soffier, no caso em que se declarem 
hostilidades contra os Americanos do Sul ? H e portanto, 
o imperioso dever da Corte do Rio-de-Janeiro conforme 
á linha de politica, que tem seguido. Portugal e o seu 
Monarcha naõ saõ feudatarios de Fernando VIL 

Portugal tem certamente algum direito á consideração 
das Potências Alliadas. Elle foi o primiero que deo o 
exemplo de resistência á oppressaõ Gallica na Peninsula. 
Os monarchas de Rússia e Prússia, estimulando os seus 
subditos a resistir á oppressaõ Gallica, alleg aram o ex
emplo de Portugal, a que talvez o Monarcha Hespanhol 
imputou pouco merecimento. Esqueceo-se elle da per
severança manifestada contra o immenso poder, com que 
Portugal contendeo ao principio; e do heroísmo de uma 
resistência feita em tempo em que a Hespanha, dividida 
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internamente, cheia de ciúme e antipathia nacional, abso
lutamente discorde, esteve nas bordas da sua total destrui
ção: nem tem havido um só acto da parte de Fernando, 
um só e solitário exemplo de seu reconhecimento a favor 
de Portugal. As idades vindouras, porém, poderão apre
ciar devidamente os esforços de Portugal, c registrar a 
gratidão do Rey e Corte de Madrid para com seu ai liado e 
bemfeitor. A posteridade apreciará também na devida 
proporção a espoliação territorial de Portugal, contemplada 
pela Corte de Hespanha, quando tinha de sua parte o poder 
e os meios: se a Monarchia Portugueza ainda existe, naõ 
se devem por isso agradecimentos á naçaõ Hespanhola. 

Portugal tem sempre fielmente prehenchido os seus 
tractados; mas também tem tido cuidado que elles sejam 
o menos possivel em seu prejuizo. Naõ deseja disputas 
com as outras naçoens, porém eslá em todos os tempos 
preparado para justificar o seu comportamento, e a linha 
de politica que segue. A fidelidade, com que os seus 
ajustes se tem executado he conhecida ás Potências Alli
adas, o character pessoal de seu Soberano eslá demasiado 
alto, para admittir suspeita de que elle violará uma pro
messa solemne, e elle tem annunciado, segundo parece, a 
todas as Potências Europeas, que Monte-Video será resti-
tuido â Hespanha, quando a contenda desta com suas 
colônias tiver terminado: os seus dominios Europeos ficam 
como em penhor, desta parte do Atlântico, para o cumpri
mento de sua promessa, 

O território do Brazil he ja sufficienteraente extenso, 
para vir a ser um vasto e formidável império no Novo 
Mundo, a que a insignificante provincia de Monte-
Video naõ pôde acerescentar nada de importância. O 
motivo de segurança, porém, irapélle a Corte do Rio-de 
Janeiro a retêllo. < Que politico Europeo de senso com
mum naõ justificaria esta medida, considerando as cir-
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cumstancias peculiares do caso? NaÕ pôde ser árduo para 
a Hesponha esta occupaçaõ, porque ella naõ possuía o 
território, quando as forças Portuguezas o oecupáram; e 
o ser a fortaleza guarnecida por uma potência neutral, 
antes ajudará do que impedirá a causa de Hespanha, no 
seu ataque contra Buenos-Ayres, e outras provincias.—-
A vantagem real de Portugal consiste em ficar neutral 
com a grande massa dos Independentes. A contenda 
destes com a Metrópole, quando elles naõ toquem na segu
rança da naçaõ Portugueza, naõ hc da competência desta, 
nem ja mais se embaraçará com elles. 

Vereis, Senhor Edictor, e espero que admiUireis prom
ptamente, que eu tenho offerecido razoens justificáveis, 
para o comportamento da Corte do Rio-de-Janeiro, a 
respeito de Monte-Video, fundadas sobre aquelles princi
pios, que tem sempre prevalecido entre as naçoens civi
lizadas, a respeito de seus próprios interesses e segurança. 
Se, no estado presente das cousas, tem ou nao tem as Po
tências da Europa, excepto as immediatamente interes
sadas direito algum para se ingerirem, como insinua o es
criptor, no Times, e até de se armarem contra Portugal; 
he uma questão, que facilmente se resolve. NaÕ tem tal 
direito, excepto como mediadoras. Se os Estados da 
Europa se formam em um grande tribunal para decidir, 
pacificamente, as disputas das naçoens, Portugal terá 
grandes e justas pretençoens a reclamar da Hespanha* 
Talvez requeira Olivença, tam perfidamente retida por 
Hespanha, e também uma indemnizaçaõ pelas immensas 
percas, que tem soffrido em conseqüência da cordeal con-
currencia e ajuda, que a Hespanha deo â França, adi
antando as vistas ambiciosas desta contra Portugal.— 
Este auxilio naõ se exigio mui forçosamente, se he que se 
pôde formar uma opinião pela experiência do passado, 
Sem o consentimento de Hespanha, a França nunca teria 
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alcançado o seu objecto. Se a Corte de Madrid tivesse 
virtuosamente resistido aos engodos que a França lhe 
offereceo; se possuísse uma partícula daquelle valor 
moral, que regeita com indignação o sacrifício da honra, 
até a despeito da mesma existência, Portugal teria tido 
menos um peccado de que a aceusar. 

Fialmente, se a Hespanha insiste no seu requirimento 
da resltuiçaõ de Monte-Video, que ella por si naõ pôde 
recobrar, e que naõ pôde conservar, em quanto naõ ter
minarem os seus negócios com os Independentes, de tal 
maneira que o Brazil fique seguro de naõ soffrer damnos—• 
Se a Corte de Madrid está determinada a ajunctar mais 
outro erro á numerosa lista, qne ja está registrada contra 
ella—Se procura entrar temerariamente era outra guerra, 
ao mesmo tempo que tem uma entre maõs, para que pa
rece tam desigual — a naçaõ Portugueza naõ entrefem 
duvidas do resultado da contenda, contanto que se per
mitia a tentativa só de parte a parte. Naõ pedirá outro 
favor ás Potências Alliadas senaõ que seja deixada 
â sua própria energia e seus recursos. Talvez o re
sultado mostrará, que Olivença he ainda outra vez parte 
integrante de Portugal, c que os direitos deste foram 
propriamente sustentados, c podem ser mantidos : que a 
memória de Aljubarrota, das Linhas d' Elvas, e Montes 
Claros, em dias passados, naõ está em esquecimento; cm 
tal caso, os exércitos de Portugal capitaneados por seu 
valoroso commandante, que está agora naturalizado entre 
elles, e que tantas vezes o tem conduzido á victoria, du
rante a contenda da Peninsula, e cujos talentos saõ alta
mente apreciados e a quem Portugal he tam devedor, naõ 
deixarão de ser bem suecedidos, contra as discordes tro
pas Hespanholas, de cujos officiaes a flor está ou banida 
de seu paiz natal, on definbando-se em masmorras, ou 
tem vertido o seu sangue nos cadafalsos, em vaõs esfor-
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ços para obter alguma diminuta porçaõ de liberdade 
para aquelle paiz, que ha tam pouco tempo, etam valo
rosamente, defendeo contra a aggressaõ Gallica. 

Sou, Seuhor, vosso obediente criado 

U M PORTUGUEZ AMANTE DE SEU R E Y E D E SUA PÁTRIA. 

Paris 9 de Abril. 

Carta de Averruncus, no Times de 13 de Abril. 

Sonhor!—O Portuguez Independente renovou o objecto 
da disputa, relativa ao território de Olivença, sem adiantar 
um só argumento para provar o contrario da asserçaõ de 
Philo-Justio?, que Olivença foi formalmente consignada 
á naçaÕ Hespanhola, pelo tractado de Badajoz, em 1801, 
e plenamente confirmada aquelle reyno, pelo solemne 
ajuste de Amiens, em 1802, como uma espécie de remu
neração subentendida, pela cessão deTrinidad ao reyno da 
Gram Bretanha: sendo entaõ a paz, nos termos mais fá
ceis, o grande objecto e anxiosos desejos das potências 
negociadoras; e Inglaterra o reconhecido amigo de Portu
gal. 

Os tractados a que se allude, estaõ ambos registrados ; 
he portanto escusado lembrar " os preliminares de Lon
dres," como invalidando os reaes e expressos termos de 
um tractado ratificado. 

Qualquer que possa íer sido o desejo do Gabinete Bri
tannico a respeito de Portugal, he sufficienteroente obvio, 
que as estipulaçoens do tractado somente hc que saõ obri
gatórias. Até que ponto seja ímmoral sacrificar os inte
resses de um atliado a fins egoisticos, julgará a Corte do 
Brazil por seu próprio comportamento, pois o Regente de 
Portugal naõ hesitou ordenar " a apprehensaõ dos bens 
de seus alliados Inglezes, e prohibio a entrada dos navios 
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daquella naçaõ em seus portos, relaxando somente os 
actos de hostilidade para com elles, quando achou que 
nenhumas concessoens retardavam a marcha dos France
zes. A. D. 1807." 

O vosso conrespondente tem elaboradamente, e algum 
tanto insidiosamente, elogiado o heroísmo dos Portugue
zes, sobre que presume fundar esperanças desarrazoadas 
de respeito e consideração aos desejos da Corte de Portu
gal. Elle tem considerado o comportamento dos dous 
reynos contíguos em um ponto de vista insincero e illibe-
ral, na esperança de que o blazonado valor e esforços dos 
Portuguezes possam induzir os políticos deste reyno a 
escorregar para a opinião, de que a Gram Bretanha deve 
approvar e apoiar as pretensoens de um amigo, que parece 
ter feito tanto para merecer a nossa amizade ! A sua 
narração, estou certo, naõ deixará de ser attendida por 
Philo-Justitiai, ainda que os affincados e injustos esforços 
do Portuguez Independente, em sustentar as pretensoens 
de Portugal, nunca convencerão o mundo de que o Con
gresso de Vienna tinha menos direito ou razaõ para recom
mendar a restituição de Trinidad, e outros territórios 
cedidos, do que para aconselhar a restituição de Olivença. 

Este, Senhor, he o único, ponto, em que desejo demo
rar-me, e he um, que deve ser considerado como incontro-
vertivel, por todo o homem, que racionar, cândida e jus
tamente. 

Sou, Senhor, vosso humilde criado, 

9 de Abril, AVERRUNC US. 

Carta de Veritas, inserida no Times de 24 de Abril. 

Senhor! Sendo constante leitor de vosso excellente 
Jornal, achei nelle, aos 4 de Abril uma replica de Philo-
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Jiistitioe, a uma carta áeVeritas, sobre a qual vós me per-
mittireis de fazer algumas observaçoens, pelo mesmo meio. 

Philo-Justitia;, naõ attenta provar effectivamente o 
contrario de algum dos factos, nem refutar algum dos 
argumentos, avançados na carta de Veritas, mas dirige-se 
unicamente á mais fácil tarefa de combater por expres
soens vagas ou sophismas palpáveis, asserçoens, que aquel
la carta naõ contém. 

A questão entre as cortes de Hespanha e do Brazil, 
sendo justamente exposta he mui simples e intelligivel. 
O General Elio entrou em um intempestivo armistício 
com os insurgentes de Buenos-Ayres, e sem consultar 
nem a vontade nem a honra do exereito Portuguez^ que 
tinda chamado em seu auxilio, estipulou, que aquelle 
exercito evacuasse o território Hespanhol, e que, no caso 
de recursar fazello, as forças Hespanholas se uniriam com 
as de Buenos-Ayres, para o obrigar a retirar-se! Creio 
que se concederá, que nunca se achou nos annaes da trai
ção um artigo mais escandaloso e atroz. 

Artigas alcançou depois fazer-se senhor de Monte-
Video, e da margem oriental do Rio-da-Prata. Elle 
ameaçou, com continuas irrupçoens o território Portuguez, 
e commetteo hostilidades contra o Governo do Brazil, tra
balhando por excitar os negros e indios contra seus se
nhores e causar uma revolução no reyno de S. M. Fidelis
sima. A corte do Brazil representou á de Madrid os pe
rigos a que o seu território estava exposto, e disse, que 
em própria defensa, éra obrigada a marchar tropas para 
as fronteiras, e, para o fim de maior segurança, a trans
portar para o Brazil parte do exercito de Portugal.— 
A Hespanha nao fez objecçaõ a estes arranjamentos. Ao 
principio prometteo destinar a expedição commandada 
por Murillo para o Rio-da-Prata, a fim de subjugar Arti
gas, e restabelecer á tranquillidade e sugeiçaõ o território 
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que elle occupava. Porém e exercito de MurHlo, em 
esquecimento desta promessa recebeo differente destino; 
e Artigas, sem opposiçaõ, procedeo augmentando de dia 
em dia o numero de seus partidistas, e infestando com seus 
acerescentados meios de fazer mal, o território do Brazil. 
Naõ restava, portanto, outro recurso á Corte do Brazil, 
senaõ lançar maõ de suas próprias forças e adoptar 
aquellas medidas, que pareciam necessárias, para a segu
rança de seus dominios. Aquelle dever lhe éra prescripto 
pelo primário e mais sagrado direito das naçoens, que con
siste na própria defeza; e seguindo os seus dictames o 
Governo do Brazil éra apoiado pela practica, que todas 
as potências tem adoptado em similhantes casos. H e 
evidente, visto o caso por esta face, que o Brazil, exposto 
aos eminentes perigos de incursoens hostis, e ás naõ me
nos formidáveis conseqüências daquellas revoluçoens, que 
dahi podiam resultar, he a parte mais damnificada pelos 
acontecimentos que tem tido lugar no Rio-da-Prata; e naõ 
a Hespanha, segundo a allegaçaõ de Philo-Justitia;.— 
Portanto he um erro naquelle escriptor o dizer? que Ve
ritas deseja estabelecer como um principio ," que o oppri-
raido deve ceder á usurpaçaõ de outro Governo, ou in
correr na indignação dos Alliados." Como pôde este 
escriptor atrever-se a tractar de usurpaçaõ um procedi
mento tam regular e necessário da Corte do Brazil, fun
dado no mais indisputável direito, particularmente con
tinuando sempre aquella Corte a declarar, que reconhece 
a soberania de S. M. Catholica, nos territórios, que 
somente occupa para sua immediata segurança ; e que 
está prompta a restituillos de maneira regular, logo 
que se tomem medidas para prevenir, que perigue a 
sua segurança por aquelle acto? Este ponto de direito 
e de equidade he tam evidente, e além disto, he de tanta 
importância á Europa, que o mesmo Philo-Ja.titioe he 
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obrigado a reconhecêllo, quando d i z , " qne a Hespanha 
naõ deseja comprometter a segurança do Brazil." Mas 
se este escriptor concorda com Veritas neste essencia-
lissimo ponto i para que amontoa tal quantidade de maté
ria estranha á questão principal, que nada mais he do que 
o ver como se haõ de descubrir meios para effectuar a 
segurança do Brazil ? 

Estou convencido de que minguem dnvida, que a se
gurança do Brazil se naõ pode garantir por um exercito 
Hespanhol, o qual provalmente teria a mesma sorte do 
de Elio, visto que as forças de Buenos-Ayres saõ agora 
mais consideráveis do que eram, na epocha de suas opera
çoens, e visto que Artigas, qne igualmente tem de ser 
subjugado, tem grandemente augmentado os seus bandos. 
E u naõ posso portanto descubrir outros meios de garantir 
a segurança do Brazil, durante as dissensoens de Buenos-
Ayres com a Metrópole, senaõ o manter a linha militar, 
qne as tropas Portuguezas agora oecupam: eJse Philo-
Justitiai pôde descubrir outra medida equivalente será 
para mim o Magnus Apoio; e eu lhe aconselharia, que 
suggerisse o seo plano ao Gabinete Hespanhol, com a 
previa segurança de que a Corte do BTazil, desejando ter
minar esta desgostosa dispula,receberá qualquer proposição, 
que se ache ser compatível com a completa segurança e 
tranquillidade de seus dominios,e com a estricta neutralidade, 
que, a exemplo das outras potências, está resolvida a man
ter, na contenda entre Hespanha e suas Colônias. 

Philo-Justitiai descubrio muito as suas vistas, mencio
nando na sua carta a conspiração de Lisboa, e concluin
do com ameaçar a conquista de Portugal por Hespanha. 
Teria aquella conspiração alguma relação com a mysteri-

osa viagem a Lisboa de um certa official Hespanhol, que 
se sabe haver estado em conrespondencia com algum dos 
conspiradores ? O tempo explicará e*te enigma. Porém 
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os acontecimentos, que accurrêram em Lisboa e em Per
nambuco, dam uma forte prova de que a naçaõ Portugue
ze naõ favorece conspiraçoens internas; e recorrendo á 
sua historia se demonstra,que ella he muito menos disposta 
a soffrer o domínio estrangeiro. Portanto,'desenganem-se 
os sequazes da pérfida política de Godoy e Cevallos, e es-
jam convencidos de que os Portuguezes e os Alliados 
estaõ ja informados do facto, de que a intriga, começada 
por este ultimo ministro contra a Corte do Brazil, nos 
differentes gabinetes, tinha por seu único objecto obter o 
consentimento das Potências Mediadoras, para a usurpa
çaõ da soberania de Portugal; visto que o Gabinete 
Hespanhol sabia muito bem, que eom difficuldade poderá 
obter a recuperação das províncias do Rio-da-Prata, ex
cepto se for pela intervenção dos Alliados ; particular
mente, depois dos acontecimentos em Amclia e Gavelstown, 
e outras trausçoens ainda mais futaes á Hespanha, e a 
toda a Europa, que se podem esperar da parte dos Estados 
Unidos: tudo devido á cega obstinação do Gabinete 
Hespanhol, em naõ por em actividade a pacifica media, 
çaõ, que as grandes potências lhe t em tam generosamen* 
te offerecido cm vários períodos. Os desarrazoados obstá
culos, que a Corte de Madrid tem opposto a este modo 
de segurar a pacificação geral da America, que deve ter 
tanta influencia na preservação da paz da Europa, dá 
outro fundamento ás Potências Medianeiras para manter 
energicamente os principios proclamados na sua nota de 
mediação, para o fim de terminar a contenda, entre as 
Cortes de Hespanha e do Brazil, " d a maneira mais justa 
e mais conforme ao seu desejo de manter a tranquillidade 
geral, " consequentemente, negar o seu consentimento a 
qualquer transacçaõ, que possa tender a comprometter a 
sugurança e tranquillidade dos dominios de S. M. Fide
lissima. A asserçaõ de Pàilo-Juststioe" de que o Coverno 

VOL. XX, No. 119. 3 F 



410 Miscellanea. 

da Brazil deseja provar, que a posse da margem oriental 
do Rio-da-Prata seria uma compensação pela perda de 
Olivença, u he inteiramente falsa. O Governo do Brazil 
tem sempre declarado officialmente, que as questoens, 
relativas ao Rio-da-Prata e Olivença, eram distinctas, e 
Independentes uma da outra. Deixo porém este pouto» 
para ser objecto de outra carta, em que responderei ao que 
Philo-Justitiai diz sobre isso; assim como ao sophistico 
commentario de seu amigo Averruncus, inserido no 
vosso Jornal de 7 de Abril. 

Concluo esta carta, Senhor, protestando que nada desejo 
tanto como a perfeita reconciliação e cordeal uniaõ das 
duas naçoens da Península, do que ambas ellas, assim como 
a Europa em geral, tiram immensas vantagens; que eu 
tenho a melhor opinião dos sentimentos do monarcha 
Hespanhol, de seu presente Ministério, e daquelle pru
dente o generoso povo, sobre que elle reyna ; e que so
mente declaro a guerra contra os partidistas da louca 
politica de Godoy e Cevallos, fundada na perpetua 
desunião das duas naçoens, a quem o seu mutuo interesse 
deve atar nos laços da mais perfeita amizade: politica 
aquella que foi o suicídio da moharchia Hespanhola, em 
1808; e que outra vez renovará de maneira mais efficaz 
todos os males, que entaõ se experimentaram, se nella se 
insistir, i Porque se naõ une Philo-Justitiai comigo nesta 
linguagem ? ; Porque naõ trabalha para estabelecer 
aquella desejada uniaõ, sendo meu auxiliar, declarando [a 
guerra contra uma politica tam abominável ? Sou, Se
nhor, vosso, &c. 

VERITAS. 

P. S. Depois de escrever o que fica acima, recebi o 
Vosso Jornal de 20 do corrente, e acho nelle outra carta 
de Averruncus. Como Um Portuguez Independente 
temja respondido á questão sobre Olivença; sem receber 
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refutaçaõ alguma aos factos incontestáveis, que estabalece, 
naõ direi mais cousa alguma, sobre as outras partes da 
carta, senaõ que, quando S.M. Fidelissima ordenou, como 
Averruncus insidiosamente diz, a " apprehensaõ dos bens 
de seus alliados os Inglezes, e prohibio a entrada de outros 
navios," os subditos de S. M. Britannica, em conseqüência 
do avizo que o Governo Portuguez lhes tihha dado, e das 
ordens que o mesmo Governo tinha expedido a todas as 
alfândegas do reyno, tinham embarcado toda a sua pro
priedade, sem que delles se exigesse direito ou emolumento 
algum: e em prova desta asserçaõ appéllo para todos os 
indivíduos neste paiz, que estavam nas circumstancias a 
que alludo. Posso acerescentar, que esta medida, inteira
mente compulsória, foi somente uma daquellas fàtaes 
conseqüências, que resultaram do infame tractado de Fon-
tainbleau, da pérfida politica de Godoy e de seus Coadju-
tores. 

GUERRA DO RIO-DA-PRATA. 

Noticias publicadas na Gazeta do Rio-de-Janeiro aog 
19 de Novembro, 1818. 

Por noticias verídicas, vindas do Sul, nos consta, que a 
expedição doUruguay foy feliz,a pezar do rigor da estação 
e falta de cavallos. Os insurgentes, depois que foram 
rechaçados pela nossa patrulha do Passo de S. Fernando, 
se ausentaram da costa do Uruguay ; marcharam entaõ 
os nossos para o Povo de Apóstolos (18 legoas distante) 
perto do qual, a 2 do mez passado, tomámos 40 cavallos e 
4 prisioneiros, que nos deram noticia de se acharem 500 
gaúchos pouco mais ou menos no mesmo Povo, e em 
S. José ( 3 léguas distante) 200 com André Artigas. Fi
cando uma boa guarda á cavallada, formaram-se em 
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batalha 500 homens dos nossos, augmentada a nossa infan
teria com 50 Milicianos Guaranis, por ser o terreno em
baraçado, ou coberto de arbusto nos arredores do povo. 
Fora deste sahiram os insurgentes com bandeira encar
nada e grande algazarra a receber-nos ; immediatamente 
os investio a nossa tropa com a maior intrepidez. O Es 
quadrão da esquerda rompeo o fogo, tomando as veredas 
do cemitério, e horta. O da direita ganhou a galope o 
por taõ do segundo pateo, e pelo centro atacou a nossa 
infanteria, que logo tomou a bandeira, ficando morto o 
seu conductor; e carregando sobre os gaúchos, (fugiram 
estes para a Praça, e acoçados pela nossa fuzilaria, cor
reram para o Pateo do Collegio, cujo portão fecharam 
guarnecendo-o por dentro com os seus atiradores, assim 
Como as janellas da Igreja, donde nos fiézram muito fogo. 
Ao mesmo tempo os Milicianos da direita haviam forçado 
o dicto portaõ do 2 o . pateo debaixo do fogo dos gaúchos, 
que precipitadamente correram para o I o . pateo, em que 
houve muito fogo de ambas as partes. 

As 3 horas da tarde apparecêo um corpo de cavallaria 
de mais de 200 homens a .galope, commandado por André 
Artigas, em soccoro do povo; sahio-lhe ao encontro um 
esquadrão de 140 homens, commando pelo bravo Capi-
Capitam de Granadeiros José Maria da Gama, que poz em 
fugida o inimigo por espaço de uma legoa, matando-lhe 
3 gaúchos, e fazendo 1 prisioneiro ; por falta de cavallos 
se retirou este Capitão ao povo, onde nos conservamos até 
o seguinte dia, encerrando os inimigos dentro da igreja 
e reforçando o primeiro pateo, onde os nossos milicianos 
da direita matavam e feriam muitos. 

O tempo chuvoso, e a corrente do Uruguay obrigaram 
a retirar, e acampar a uma légua de distancia da referida 
povoaçaõ, que ficou quasi toda queimada. Da nossa parte 
houve 4 mortos, e 16 feridos, em cujo numero entrou o 
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Commandante Francisco das Chagas dos Santos, com 
uma contusão na clavicula do hombro direilo, de que ja 
ficava restabelecido. O inimigo perdeo muita gente entre 
mortos e feridos; naõ se sabendo o numero exacto, contan-
do-se só entre os mortos 82. 

Passaram as nossas tropas o Uruguay a 8, no passo de 
S. Lucas, sem apparecer urna só espia dos inimigos. Cu
raram-se os feridos, o foram conduzidos para S. Nicolao 
(5 legoas de distancia) onde dos feridos só falleceo um 
Soldado de infanteria. Chegou a nossa tropa a 13 a S. 
Borja, e a 18 foram remettidos para Rio-Pardo 88 gaú
chos inimigos. 

Rio de Janeiro 26 de Novembro. 

Constando ao Tenente General Curado, que o inimigo 
tinha a sua vanguarda em numero de trezentos homens, 
commandados pelo Coronel Verdun, na villa de Bellem, 
destacou cincoenta milicianos do Rio Pardo, e quarenta 
lanceiros commandados pelo Capifaõ Bento Manoel com o 
fim de a surprender. A intrepidez deste official, e o seu 
bom conhecimento do paiz vingaram o projecto, e o Co
ronel Verdun com o corpo do seu commando foi surpre-
hendido e feito prisioneiro no dia 15 de Septembro. Além 
da destruição deste corpo fez-se a preza de trezentas 
armas, vinte e cinco espadas, cinco caixas de guerra, um 
clarim, dois pífaros, quatrocentos cavallos, duas carretas e 
muitas muniçoens. As tropas desta Capitania estaõ tam 
costumadas a brilhantes acçoens, e he tam firme a sua re
putação mesmo entre os inimigos, que se saõ pertenderia 
dará esta maior publicidade, se naõ fosse seguida de uma 
scena digna de Portuguezes, ou verdadeiramente uma 
liçaõ de fidelidade. A's 7 horas da noite do dia 10 de Ou
tubro chegaram a esta Capita] os prision eiros, e logo se 
encaminharam para o Palácio da residência do Híustris-
simo e Excellentissimo Senhor Governador e Capitão 
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General Marquez de Alegrete, acompanhados de escolta 
e de immenso povo, que já desde a tarde esperava impa
ciente pôr a vista no Coronel Verdun, que tam celebre se 

tinha feito na fronteira do Rio Pardo, pelos seus arreigados 
sentimentos revolucionários, roubos, mortes e incêndios, 
que tinha practicado com a 6ua Divisão nas Fazendas das 
margens dos Rios Quaraim e Uruguay, e total destruição 
da nascente povoaçaõ de Alegrete, ainda antes de come
çarem as hostilidades por nossa parte. Sua Excellencia 
os recebeo com o grito de Viva Sua Magestade Fidelissi
ma, e morraõ os insurge ntes, ao que todo o Povo respon
deo com o maior enthusiasmo. Sua Excellencia permit-
tio entaõ que entrasse todo o acompanhamento, e as salas 
do Palácio se a pi nh aram de habitantes desta Capital, os 
quaes respirando alegria, ouviam modestamente as repre-
hensoens, que Sua Excellencia com a sua natural bon
dade fazia ao Coronel, chegando a proferir, que conviria 
talvez que a sua cabeça fosse ao Districto de Entre-rios 
apagar a memória das suas maldades. Entaõ Verdun 
appellou para a humanidade de Sua Majestade Fidelissima. 
Oh scena tocante para quem conhece o coração do bom 
Rey, que nos governa! A voz de humanidade e de Sua 
Majestade precepitou-se Sua Excellencia para o Coro
nel, e instantaneamente lhe quebrou os ferros (*) , qoe o 
seguravam, resoando sinceros e plausíveis vivas a Sua 
Magestade. Depois entrou Sua Excellencia para outra 
sala mais interior, e com os officiaes do seu Estada-maior 
conversou com o Coronel para saber de algumas particu
laridades do inimigo, e conheceo-se pelas noticias o estado 
de abatimento, em que se acha. Sua Excellencia Reve-

* A qualidade do sujeito, e a qualidade dos caminhos, que muita faci
lidade lhe davam para a fugida, desculpam os ferros em um Coronel 
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rendissima o Senhor Bispo de Cordova, que se acha aqui, 
fugindo á mais cruel perseguição politica e religiosa, e 
de caminho para o Rio de Janeiro, naõ pode assittir a 
esta scena, que Sua Excellencia o Senhor Marquez tinha 
assim preparado para melher se ver o contraste de fide
lidade e de rebelião. 

Rio de Janeiro 3 de Dezembro. 
Resumo das ultimas noticias da fronteira do RioGrando 

communicadas para esta Corte, em Cartas datadas 
a 26 de Outubro e 4 de Novembro. 

Era resulta das ordens do Excellentissimo Marquez de 
Alegrete, Capitão General da capitania, expedidas ao 
Tenente General Manoel Marquez de Sousa, Comman
dante da fronteira, e forças, que a guaruecem actualmente, 
a fim de que empregue toda a sua actividade e conhe
cimentos, na defeza delia; mormente, ou com a maior 
vigilância, em quanto alli naõ chega a numerosa columna, 
que vai operar offensivamente, mandou o predicto Gene
ral Commandante guarnecer o forte de Santa Thereza, 
com uma columna de Infanteria e Artilheria. commandada 
pelo Brigadeiro Felix José do Mattos, aggregando-lhe a 
intrépida Guerrilha do Commando do Capitão Maneei 
Joaquim de Carvalho: e ordenou outro sim ao Tenente 
Coronel de Cavallaria Mauoel Xavier de Paiva, Comman
dante de outra columna da mesma Arma, e a de Artilheria 
montada competente; que se achava postada na guarda do 
Serrito, na margem do rio Jaguaron, que reunnisse todas 
as patrulhas destacadas do corpo, para poder operar em 
força sobre qualquer ponto, aonde fosse precisa atacar 
o inigimo; caso que este so atrevesse a invadir a fronteira, 
como o indicava; e outro sim, que mudasse a sua posição 
para o lado opposto do rio; no caso de entender que lhe 
era mais vantajoso. 
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Com effeito, lendo aquelle apparecido nas vertentes do 
rio Jaguary, dividido em três celumnas menores, ordenou 
oGeneral ao Tenente Coronel Paiva, que mandasse passar 
de noite para o lado opposto do rio uma partida nossa, 
commandada pelo Capitão da Legiaõ de Cavallaria 
Joaõ Marques de Sousa, a fim de atacar a que estava 
postada na costa da lagoa, antes que as outras se lhe reu
nissem. Executada a ordem, e avistado o inimigo, que 
estava já entaõ no passo da Cruz, do mesmo rio, acampa
do, devia elle ser atacado na madugrada seguinte; mas 
sabendo que era perseguido pela nossa partida; na mes
ma hora, em que teve a noticia, apanharam cavallos, e se 
puzeram em fuga; de tal sorte que, quando chegou a 
nossa força ao ponto, onde se devia travar a acçaõ, acha
ram ainda os fogóens; e os assados. Mandou o Capitão 
Marques exploradores, quo voltaram immediatamente com 
a noticia de que ainda hiam a pequena distancia, e pon-
do-se em seguimento os poderam alcançar, Metteram-se 
entaõ elles em batalha, fazendo frente; e quando nos 
aproximamos a toda a brida, deram uma descarga, sem 
effeito algum, e se poseram em fuga ; sendo nella mortos 
cinco; feridos, dous gravemente, além de outros que o 
ficaram na mesma fuga; fazendo-se outro sim sette prisio
neiros, tomando-se-lhes setenta cavallos; as armas dos 
mortos e feridos, e toda a conrespondencia do Coronel 
Fructuoso Ribeiro, com o Capitão Commandante D. Pe
dro Amigo, a qual se manifestará opportunamente; e 
pela qual se deixa perceber que o predicto Coronel está 
dispoto atrevidamente a impedir o progresso da nova 
columna, que os deve atacar em qualquer ponto, que os 
encontre. 

Pela parte do forte de S. Miguel, foi mandada sahir 
pelo Brigadeiro Mattos outra partida, que igualmente fez 
correr o inimigo, ao qual naõ poderam alcançar por ir 
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melhor montado: perdendo, nam obstante, 40 cavallos da 
sua reserva. 

Fructuoso Ribeiro eslá collocado a meia distancia de 
Monte-Video ao Serro Largo, observando que caminho 
seguirá a nova calumna. 

Mondragon, nam morreo afogado, como se dizia: foi 
assassinado pela sua própria tropa, que se dispersou. 

A parte Official, que se deve receber, especificará mais, 
on em detalhe todas as referidas operações. 

Papeis officiaes relativos aos Catliolicos Romanos nas 
Colônias Britannicas das índias Orientaes. 

(Continuada de p. S06.) 

Pelo teor da dieta carta verá a vossa Honr. Meza, 
que o nosso presente, e approvado vigário está suspenso de 
todos os officios ecclesiasticos, e tem ordem de se retirar 
do serviço da nossa igreja: estamos assim privados de 
nosso pastor ecclesiastico que escolhemos; e naõ somente 
está interrompido o serviço de nossa religião, porém ac
tualmente suspenso; e a nossa igreja sem pastor, que 
officie, circumstancia quasi sem exemplo em alguma com
munhaõ Catholica Romana; e dolorosissima para todos 
os Catholicos Romanos de boa fe: nesta situação de tanta 
augustia para os nossos sentimentos e custumes religiosos, 
ainda olhamos com confiança para aquelles sentimentos de 
benevolência e tolerância, para aquelles expressoens de 
protecçaõ em matérias de religiaõj que a Honr. Corte dos 
Directores tem mostrado para com nosco, e que, em tan
tas oceasioens o vosso Honr. Governo tem practicado.— 
Pedimos Licença para nos referimos á carta do Secretario 
Moris, de 6 de Dezembro de 1793, communicando-nos 
es ordens dos Honr. Directores de 25 de Junho de 1793, 
e appellamos humildemente para aqueelles sentimentos, 
em que podem racionav ei mente fundamentar a nossa 
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justa confiança na attençaõ e favor de Vossa Honr 
Meza. Quanto a nós Honr. Senhor, e cavalheiros, a nossa 
situação he a mais infeliz, e a nossa extremidade só pôde 
ser bem apreciada por pessoas da nossa fé, e que crem 
hos dogmas do nosso credo. Privados, como nós estamos 
de nosso pastor; sem ter nenhum eleito, que nos ajude 
nos casos de extrema necessidade, como he o auxilio na 
hora da morte, os enterros, casamentos, baptismos; nem 
pastor que celebre os officios divinos dos domingos e dias 
sanctos, supplicamos respeituosamente á vossa Honr. 
Meza, que seja servido ordenar, que continue o nosso 
serviço religioso, pelo ministério do algum padre,segundo 
os desejos de nós todos; até que se saiba o resultado de 
nossas representaçoens. a S. Ex a . em Goa; e que, no 
entanto, nao padeçamos pela auzencia de nosso pastor 
espiritual, que, para nós, he a primeira consolação e 
felicidade. 

Pedimos encarecidamente a attençaõ immediata de 
vossa Honr. Meza para as nossas queixas; e conhecendo, 
como conhecemos, a protecçaõ que prestam a seus sub
ditos Catholicos Romanos: esperamos da sabederia e 
justiça do vosso Honr. Governo, o remédio que pedimos. 

Temos a honra de ser &c. 
Assignadas 38 Pessoas. 

Bombaim 19 de Junho, 1812. 

Carta dos Parrochianos ao Padre Donato. 
Revm o . Senhor. Padre Donato de Lacerda 

Queira V. Mce. fazer o favor de dar-nos uma copia 
aulhentica da veneranda carta do Exm o . e Revra». 
Senhor Arcebispo de Goa, nosso Prelado, a qual V. M° 
recebeo em data de 18 de Maio passado, nos 15 da 
corrente. 

Ternos a honra de ser, 
Assignada por 11 pessoas. 

Mazagaõ 16 de JUEJIÍI© •&: :-v .̂v— 
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Resposta do Padre Donato. 

Recebi a carta de V. Mce . em cuja resposta vai 
aqui copiada a baixo,a carta venerandado Ex m o . e Revm o . 
Senhor, Arcebiípo de Goa, nosso Prelado; a qual he do 
teor seguinte: — 

" Reverendissimo Padre Donato de Lacerda, Tem che
gado a Nós a j»oticia, de que V. Mce, intenta, a pezar 
da Nossa ordem, conservar-se por parroco dessa igreja de 
Mazagaõ, naõ obstante pela Nossa provizaõ passada ao 
padre Francisco Parras nosso delegado, estar V. Mcc. 
suspenso da jurisdicçaõ. E porque poderá acontecer que 
esta noticia seja verdadeira, o que Deus naõ permitta, 
por esta nossa carta, de que mandamos dar copias a 
todos os parrocos da nossa jurisdicçaõ, Mandamos a 
V. M<». debaixo de pena de excommunhaõ ipso facto 
íncurrenda; que dentro em nove dias se aparte dessa 
igreja, desistindo do officio parrochial, e lhe assignamos 
três dias por cada uma das admoestaçoens canonicas, 
as quaes V. Mc e . naõ obedecendo, fazemos saber a 
todos os Catholicos Romamos, que V. Mce . está decla
rado publico excommunicado, absolutamente fôra da 
sociedade Christaã. Esta mesma declaração, constando-
nos que V- Mce. naõ obedeceo, havemos mandar fazer 
em Mazagaõ, e em todas as igrejas desta Diocese. Assim 
havemos de escrever as cartas participatorias a todos os 
Prelados vigários apostólicos, e outros bispos desta Ásia, 
para que por tal o tenham e reconheçam. Desengane-
se V. Mce. que he mais tácil fazêllo vir, vindo por 
auxilio do braço secular Inglez do que a V M°e. parece. 
Deus guarde a V. Mce. Palácio de Panelima, 18 de 
Maio de 1812. Rubrica, D. Fr . Manuel Arcebispo 
Primaz do Oriente." 
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A qual cai in recebida por mim. cm os 15 do corrente 
vai aqui copiada authenlicamente. Mazagaõ 16 de 
Junho de 1812. 

Tenho a honra de ser, de V. Mce. 
Muito humilidade criado. 

(Assignado) P . DONATO DE LACERDA. 

Resolução do Governo, de 15 de Julho, 1812. 
Procedendo a determinar o importante objecto destes 

documentos, connexos com o liyre exercicio do culta 
religioso de uma grande classe de habitantes desta ilha 
o Governador em Conselho se referio ás ordens da Honr. 
Corte, a respeito da jurisdicçaõ do Arcebispo de Goa, 
sobre os Catholicos habitantes de Bombaim, nas datas 
enumeradas á margem. 

Dali se vê, que as ordens da Honr. Corte, em data de 
21 de Julho de 1786, ordenam a este Governo, que res-
titua ao Arcebispo de Goa a jurisdicçaõ espiritual sobre os 
Catholicos habitantes de Bombaim, cujo exercicio tinha 
assumido o vigário Geral nos domínios do Mogul, com o 
fundamento de uma representação feita pelo Enviado 
Extraordinário de S. M. juncto á Corte de Portugal, ao 
Marquez de Carmarthen, um dos Principaes Secretários 
de Estado de S. M. A Honr. Corte, porém, naquella 
occasiaõ, ordenou expressamente, que, como, desde o 
anno de 1718 ou 1720, o Governo de Bombaim tinha 
estado em máos termos com o Arcebispo de Goa, por 
causa de haver o Arcebispo introduzido pessoas impróprias 
em benefícios ou funcçoens ecclesiasticas daquella religião 
o Governo devia regeitar as pessoas impropriamente no
meadas pelo Arcebispo, e que a este Governo se orde
nava de continnar a obrar do mesmo modo todas as vezes 
que taes oceasioens se offerecessem. 

Na conformidade das ordens de 21 de Julho, 1786; o 
Governador informou o Arcebispo de Goa, da Sua promp-
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tidaõ em admittir a jurisdicçaõ espiritual do Arcebispo, 
«obre todas as igrejas catholicas, neste Governo; reservan
do pura si a confirmação dos padres, que elle julgasse pró
prio nomear; que aquelle Prelado deputou um ecclesias-
lico, com a denominação de Vigário Geral, para tomar 
cargo das differentes igrejas, e por cujas informaçoens se 
propunha o Arcebispo guiar nas nomeaçoens de pastores 
para elles. 

Sendo a provisaõdo Vigário Geral devidamente partici
pada, e mandando que se lhe obedecesse, por cumpra-se 
do bispo Carmelita, cuja communidade tinha presidido ás 
igrejas desde o anno de 1718: recebeo o Governador em 
Conselho um memorial dos habitantes (perto de 400 
pessoas rogando que se annulasse a resolução, e que o 
Governo continuasse a jurisdicçaõ aos Carmelitas ; também 
se recebeo uma appellaçaõ do bispo, allegando a impossi
bilidade de largar a sua dignidade de bispo sagrado, que 
o Papa lhe tinha conferido, e a quem somente se devia 
considerar responsável, em matérias ecclesiasticas. Offe
receo elle argumentos, na esperança de induzir o Governo 
a continuar os actuaes ministros (carmelitos) nos seus 
benefícios; porem no caso de se determinar, que elles 
fossem desapossados, solicitava tempo racionavel de 
demora, para elles poderem ajustar os negócios de suas 
respectivas igrejas ; no que se conveio, e se defferio por 
um mez a authoridade do Vigário Geral. Porém como 
BC considerou, que as ordens da Honr. Corte eram tam 
claras que naõ admittiam serem mal interpretadas, e como 
o Governo naõ tinha duvida de que a Corte estava ple
namente informada dos procedimentos deste Governo, em 
1718, que deram occasiaõ à expulsão dos padres Portu
guezes, e substituição dos Missionários Carmelitas; insistio-
se na resolução a favor do restabelicimento da jurisdicçaõ 
do Arcebispo de Goa. Porém em consideração do eha-
racter irreprehcnsivel do« frades, e da affeiçaõ que os 
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habitantes lhes tinham, tomou o Presidente sobre si o 
interceder por elles ao Arcebispo, para que continuasse 
em seus benefícios, durante a vida, aquelles que estavam 
de posse: no que acquiesceo S. Exa. dando-lhe a es
colha de três proposiçoens: a saber, accomodar os frades, 
no seu palácio, ou em um convento em Goa; até que 
viessem ordens de Roma a respeito delles: deixállos ficar 
aqui, sustentados por S. Exa. o u dar uma igreja a dous 
delles; e o terceiro viver com o seu Vigário Geral. Os 
dictos Carmelitas porém naõ quizeram estar por nenhuma 
das três proposiçoens; e tendo expirado o tempo, que se 
lhes havia concedido para ajustar os seus negócios com 
seus parrochianos, o Vigario-Geral assumio a sua juris
dicçaõ, e o bispo e frades regeitados foram inhibidos de 
execitar os officios sagrados, ou de se ingerirem de qual
quer modo nos negócios ecclesiasticos; mas tiveram per
missão de ficar na ilha, em quanto se comportassem com 
a decência, que tinham uniformemente observado. Esta 
revolução espiritual, ainda que pareceo fazer uma im
pressão geral nos habitantes, naõ causou insubordinaçoens 
nem desordens. Porém algum tempo depois se offereceo 
uma occasiaõ, que exigio a ingerência de Governo, a favor 
do bispo deposto e seus irmaõs. 

|Contiauar-se-ha. ] 

Reflexoens sobre as novidades deste mez. 
REYNO ÚMIDO DE PORTUGAL, BRAZIL E ALARVES. 

ecreto de Perdaõ; 
Publicamos, a p. 346, um decreto de perdaõ, que S. M. foi ser

vido outourgar, em data de 4 de Dezembro, de 1817: por occasiaõ 
dos desposorios do Principe Real, com a Archiduqueza de Áustria; 
actos de clemência, com que sempre se signalizam as occasioens de 
alegria na Familia Real; e esta, sem duvida, éra digna de simi-
lüanUs demonstraçoens. 
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Notamos, aqui, que, no numero dos crimes exceptuados do 
perdaõ, se nao incluem os de Lesa Majestade; com o que se faz 
mais conspicua e digna de louvor a Real beneficiencia. 

Ao mesmo tempo, naõ pôde deixar de fazer um notável con* 
traste,com a generosidade d'El Rey, a acceieraçaõ dos Governa
dores de Portugal, em darem á execução a sentença contra os reos 
Gomes Freire, e outros, accusados de alta traição, antes de con
sultarem sobre isso o Soberano. Deste decreto de perdaõ fica 
evidente, quaes saõ os benignos sentimentos d'Ei Rey: e o que 
elle obraria, se a sentença daquelles reos lhe fosse communicada, 
antes de sua execução. E como um acto desta natureza éra bem 
de esperar, na occasiaõ de desposorios, que tanto prazer deram a 
El Rey; a acceieraçaõ com que se executou a sentença tirou aos ré' 
os, mui opportunamente, toda a posisbilidade de se approveitarem 
das clementes disposiçoens d,EI Rey, e da revista de uma senten
ça, que characterizou por crime de Lesa Majestade uns pasquins 
contra o Marechal Beresford. 

Os mortos naõ se podem revocar & vida: mas se jamais se apre
sentar a El Rey uma petição de revista daquella extraordinária 
sentença, conhecerão os Portuguezes sem duvida a justeza das 
observaçoens, que sobre ella fizemos; e saberão a differença que ba 
entre o Governo d'EI Rey e o dos Covernadores de Portugal. 

Portaria inintelligivel dos Governadores de Portugal; 
Na gazeta de Lisboa, em data de 6 de Março, apparecêo a 

seguinte portaria: — 
"Sendo necessário declarar as penas, a que ficam sugeitas as 

pessoas, que em contravenção do Artigo Septimo, mandado obser
var por Portaria de oito de Junho de 1816, naõ entregam cartas; 
ordena El Rey N. S. que taes pessoas sejam prezas por oito dias, 
e paguem uma multa, igual ao noveado do valor do porte da carta. 
D. Miguel Pereira Forjaz. do Conselho de S. M. e Secretario dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra e Marinha, o tenha assun 
entendido, e expéssa as ordens necessárias, para cumprimento do 
que se determina nesta Portaria. Palácio do Governo, em 13 de 
Fevereiro, 1818- Com as Rubricas dos Covernadores do 
Reyno." 
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Começa a Portaria," sendo necessário declarar ns penas"; c 
perguntamos aos Governadores de Portugal, sendo necessário de-
clar penas,; a quem compete essa detlaraçaõ? Ao Legislador e a 
mais ninguém. Ora em Portugal só El Rey he o I .egislador; mas 
isso naõ importa aos Governadores do Reyno, elles julgam-se 
lambem Legislado! es, e sendo necessário declarar penas, elles as 
declaram, dizendo, que assim o manda El Rey N- S-, sem declarar 
a ley por que o Soberano tal pena impuzesse. 

O facto, sobre que a tal pena, determinada por esses legisla
dores de própria eleição, se applica, he a contravenção ao Artigo 
Soptimo. ,. Ora qual he esse artigo Septirno P Isso naõ Julgaram 
os Governadores necessário declarar, em um estatuto penal; a con
travenção a qualquer artigo Séptimo, basta para incorrer 
na pena. 

Mas a Portaria que manda executar esse incógnito Artigo Sep
tirno, diz que he contra os que naõ entregam Carta*, i Que carta, 
<! Em que circumstancias ? Nada disto he necessário declarar 
para impor uma pena j seraõ as cartas que os parficulares recebem ? 
I Saõ as qne o Administrador do Correio deve entregar ? Nada 
disso se explicou, na anciã em que estavam os Governador es de 
impor uma pena. 

Assim se governa o Reyno de Portugal 

Correio do Rio- Grande a S. Paulo. 
Nos regulamentos, que publicamos a p. 329, achamos uma 

prova mui conspicua, do poder dos prejuizos e custumes. Naõ 
desejamos «er demasiado severos com um Ministro, a quem a 
morte ja privou de nos fazer mais mal: mas naõ he possivel deixar 
de examinar os seus actos, qne ainda depois da morte de seu 
author, continuam a ter influencia no bem geral. 

A medida,que consideramos, tem por objecto, estabelecer um cor
reio entre a província extrema do Brazil, o Rio-Grande do Sul, e a 
Capital; naõ por conta da Fazenda Real, mas em forma de mono
pólio concedido a um indivíduo. 

He uma das causas da infelicidade dos Portuguezes, o prejuizo 
(naõ lhe queremos dar outro nome) dos que governam, logo que se 
tracta de estabecer um projecto, pelo qual julgam, que naõ deve ter 



Miscellanea 425 

effeito senaõ por meio de nm monopólio, concedido a algum indi
víduo ou combinação de indivíduos; e naõ ha nada tam capaz de 
suffocar a industria, de destruir o espirito de emulação e de per
petuar os abusos, como saõ os monopólios. 

No caso, de que tractamos, ha ainda outras consideraçoens, 
que fazem ser por extremo impolitico o conceder a um particular 
o gozo de um monopólio, de que so o Governo deve ter a admi
nistração. Contentar nos-hemos aqui com copiar algumas passa
gens das notas de Mr. Garnier, em seus commentos á celebre 
obra do Dr. Adam Smith, " As riquezas das Naçoens.' 

" O serviço dos correios, diz Mr. Garnier na sua nota 35, he 
de demasiada importância) para que o Estado o abandone ja mais 
a um particnlar. A s interrnpçoens, as negligencias, as infideli-
dades, em um serviço, de que depende a actividade e a seguran
ça das relaçoens civis, politicas e commerciaes, dariam um grande 
golpe á ordem e prosperidade publica, e tal estabelicimento naõ 
pode deixar-se subordinado áos riscos do bom ou máo comporta
mento de um emprezario. Hé preciso, pois; pôr o correio entre o 
numero daquelles serviços públicos, que nao podem ser exercitados 
senaõ pelo Governo." 

" Porém de todosaquellesserviçosparece, que este dos correios he 
o único, cuja despeza naõ deve ser paga pelo fundo geral das contri
buiçoens. As cartas relativas á administração do Estado, naõ saõ 
senaõ um pequeno encargo dos correios, e o seriam ainda menos, 
seos que governam chegassem jamais a livrar-se daincuravel mania 
de sua ridícula pretençaõ a querer governar tudo, assim como de 
sua solicitude ociosa." 

O § 4, deste mesmo regulamento, que temos em consideração, 
Iras a melhor suggestaõ, que se podia dar para este estabelicimento. 

Regulada a linha de marcha dos correios, e feito o plano, do 
modo de conduzir as cartas, do tempo para sua conducçaõ, nas dis
tancias marcadas, naõ •havia mais que por a lanços, e rematar a 
quem por menos conduzisse as cartas, segundo as condiçoens pre-
scriptas: e esta arremataçaõ sempre por brreves periodos, dema-
neira que se conservasse sempre em actividade a emulação e com
petência. 
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Como este plano requer lugares de parada,aonde se conservem os 
cavallos ou mulas para as mudas; isto podia offerecer os meios 
de crear novas povoaçoens aonde as naõ houvesse; aquartelando 
em taes potnos destacamentos de tropa, que inutilmente se conser
vam nas capitães, pondo-lhe um capelão, e addindo-lhe outros es
tabelicimentos, que no interior do Brazil, quando as circumstancias 
locaes saõ favorareis, naõ dexam jamais de atrahir população bas
tante, com que se dá principio a uma aldea ou freguezia 

Em lugar disto, este plano dos correios admitte a offerta de um 
individuo; que se propõem a ser Administrador Geral; concede-lhe 
as rendas das passagens dos rios, em remuneração; e naõ apparece 
o calculo do que podem montar essas rendas, nem se põem o con
tracto a lanços, para tentar se ha alguém que ache conveniência 
em o executar, por menos doque aquelle individuo exigio por seu 
trabalho. 

Quanto ao preço das cartas, também lhe achamos objecçaõ; por. 
que nos parece exorbitante. Antes que o Governo cuide em tirar 
lneros immediatos do correio, he preciso que se contente com os 
medidos. A arte de ler e escrever naõ he tam commum no Brazil 
como em outros paizes, na Inglaterra por exemplo. O custume de 
escrever cartas limita-se no Brazil quasi somente ás conresponden-
cias de commercio; assim he preciso que o Governo, induzindo o 
povo a communicar-se por cartas, espere que se diffunda o conheci • 
mento das primeiras letras, que se introduza o custnme da commu
nicaçaõ epistolar; em uma palarra,que se augmente a civilização em 
seus diversos ramos, para que esta parle da administração publica 
possa ser rendosa. 

As primeiras depezas, naõ podem ser cubertas pelas rendas do 
estabelicimento; e nem por isso se devem considerar esperdiçadas; 
porque se devem comparar com a semente, que o agricultor lança 
á terra, para depois colher uma boa seara. 

Companhia de Mineração. 
Copiamos a p. 337, a Carla Regia de creaçaõ, e Estatutos 

para o governo das Sociedades de mineração, na capitania de 
Minas Geraes O plano adoptado, nos parece, em geral, summa-
meute defeituoso; porque se conferem demasiados poderesao indi-



Miscellanea. 427 

viduo, que deve occupar o lugar de Inspector Geral. Julgamos 
quem quer que seja a pessoa escolhida para este encargo, que 
tal indivíduo fica com as mais favoráveis occasioens para abusar 
de seus poderes: esta circumstancia deve sempre evitar-se, em pru
dente consideração. 

No § 8vo. adiamos uma disposição, que naõ pode deixar de 
ser fatal ao credito do Governo, e, por conseqüência, ser funesta 
ás mesmas sociedades, que se intentam estabelecer. Este § dâ 
ao Inspector Geral o direito de tirar a propriedade das terras 
de mineração a seus donos, quando elles as naõ lavrarem de 
inaueira conveniente. He verdade, que se faz alguma excepçaõ a 
respeitodas terras, cujos donos tiverem a ellas direito por compra, 
herança ou prêmio de serviço; e com tudo, ainda nestes casos, 
esta propriedade naõ fica de todo izenta da ingerência do Inspector 
ceral. 

He regra universal, qne o credito dos indivíduos depende da 
exactidaõ com que cumprem os seus ajustes: e quanto aos Gover 
nos, o seu credito, além da mesma circumstancia, depende do 
respeito que presta á segurança do individuo e de sua propriedade. 

O Governo do Brazil deseja estabelecer Sociedades de Minera
ção, cujos fundos haõ de provir de acçoens dos particulares : isto 
naturalmente requer, que os contribuintes tenham no Coverno 
aquella fé necessária para fiarem delle o seu capital. Nestas 
circumstancias, a infracçaõ a qne o Governo se propõem dos 
direitos de propriedade, deve servir de aviso aos proprietários 
para naõ se confiarem no Governo, Se o Governo neste caso, se 
propõem atacar o direito de propriedade nas terras, em todos os 
paizes julgado o mais sagrado, naturalmente deve lembrar, que a 
propriedade dos accionistas, que entrarem com o seu capital em 
taes sociedades, pode ser igualmente violada. 

Pôde dizer-se, que se um proprietário de terras, próprias á mine-
reçaõ, naõ faz dessas terras todo o bom uso, que pederia fazer, he 
melhor que outrem as possua, a fim de que a naçaõ, em geral, 
tire do seu terreno todo o proveito que pôde. 

Convimos nisto, mas a questão he sobre o methodo de obter este 
fim. Deve examinar-se, se o bem, que resulta do ataque ápro
priedade particular, he maior que o mal procedente da falta de con-
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fiança do Governo, e da anxiedade, que dahi se segue, naõ se 
julgando ninguém seguro naquillo que he seu. 

Ha casos extremos, em que a propriedade do individuo deve 
ceder a beneficio do publico; mas alem de que taes casos reque
rem uma consideração especial, nunca a decisaõ se deve deixar ao 
arbítrio de um só homem, que pode ter interesses oppostos aos do 
bem publico, e aos do sugeito, cuja propriedade he invadida, com o 
pretexto da causa publica. 

Guerra do Rio-da-Prata. 

Publicamos a p. 411, algumas noticias, sobre a guerra de 
Monte-Video, e outra vez temos de nos queixar da escacez destas 
relaçoens. 

O Governo do Brazil deve saber, que a continuada e fiel exposi
ção dos accontecimentos da guerra, naquelle paiz, deve produzir 
dous effeitos de grande utilidade. Io. O persuadir o povo do 
Brazil, que paga o seu dinheiro, e contribue para a guerra com 
outros sacrificios.que os seus esforços naõ saõ baldados,e que o plano 
de operaçeens se vai sempre dirigindo ao beneficio do Estado. 2 o . 
Mostrar ás naçoens estrangeiras, que as armas Portuguezas saõ de 
sufficiente importância, para pôr em execução os planos do Go
verno. 

Se, com o mediocre cuidado de fazer taes publicaçoens regulares 
pôde o Gabinete do Rio-de-Janeiro obter a seu favor a opinião 
publica, he um erro indisculpavel dar, com essa ommissaÕ, occasiaõ 
aos malévolos para inventar, como todos os dias fazem, rumores 
em descrédito daquelle Governo, com o que se affrouxam os seus 
amigos, e se acoroçoam os seus inimigos. 

Discussão entre Portugal e Hespanha. 

Publicamos neste No. de p . 378, em diante, todas as cartas, 
que se tem impresso nos jornaes Inglezes, durante e mez de AbriU 
obre as disputas entre Hespanha e Portugal. 
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A naçaõ Portugueza deve ficar agradaçida aos campeoens, quo 
assim tem procurado combater a perversa politica dos Godoyanos 
Hespanhoes, que cegos em suas doutrinas, tem procurado com 
seus escriptos voltar a opinião publica da Europa contra o 
Gabinete do Brazil. Se naõ fossem esses escriptos dos patriotas 
Portuguezes, as calumnias publicas contra S. M. Fidellissima 
teriam produzido todo o seu effeito no espirito dos Estadistas; 
assim como as representaçoens secretas dos Ministros Hespanhoes 
conseguiram obter de vários dos Gabinetes Alliados demonstra
çoens tam pouco justas, quanto eram fundadas no parcial relató
rio de uma das partes litigantes, sem que a outra fosse ouvida. 

Publicamos por inteiro estes arrazoados de ambas partes por 
que elles saõ documentos importantíssimos para a nossa historia; e 
porque elles nos dam ciara idea do que ambos os Governos tem de 
allegar ás Potências da Europa, que se iutromettêram, sem que 
Portugal o pedisse, a serem arbitras de simlhante controvérsia. 

Alem disto, tendo os nossos Leitores diante dos olhos todos 
estes escriptos, poderão melhor julgar do que nós diremos, em 
tempo conveniente, á cerca destas negociaçoens tam importantes 
ao Reyno Unido. 

Evidentemente os Hespanhoes do partido Godoyano desejam 
confundir as duas questoens de Olivença e Monte-Video, que 
entre si naõ tem connexaõ, nem admittem comparação em suas 
conseqüências. He de esperar, que o Ministro Portuguez porá a 
matéria em sua própria luz ante as Potências Alliadas; e faltaria, 
mos á justiça se naõ disséssemos, que confiadamente agouranios 
bom êxito da actividade e intelligencia do Ministro encarregado 
desta negociação. 

ESTADOS UNIDOS. 

Publicamos, â p. 362, alguns interressantes extractos da 
conrespondencia official entre o Governo dos Estados Unidos 
e o de Hespanha. Da exposição do Secretario de Estado se vê o 
modo porque a Hespanha tem conduzido aquellas negociaçoens; 
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o pouco remédio, que pode esperar a seus males da parte dos 

Americanos; e os sentimentos dos Estados Unidos a respeito 

das políticas Europeus. 
He apenas necessário, que lembremos aqui a nossos Leitores, 

que sempre recommendamos ao Governo do Brazil, as máximas 
que aqui vemos adoptadas pelo dos Estados Unidos. Em um 
ponto tem o Gabinete do Brazil satisfeito a nossos desejos, e 
he á cerca de Monte-Video. Reforçado agora o GOVerno do 
Brazil com a linha de comportamento dos Estados Unidos a 
respeito da Florida, naõ pode haver duvida que poderá persuadir 
as Potências da Europa, que se tem intromettido nesta disputa, 
da necessidade que tem o Brazil de seguir o mesmo exemplo. 

H E S P A N H A . 

Decreto de perdaõ ou amnestia. 

Mencionamos ja, em outros Nos. 0 documento, que se publicou 
em Madrid, coui o nome de indulto ou perdaõ, mas naõ julgamos 
necessário dar a integra de uma peça, que naõ tem outro uso mais 
do que o papel de embrulhar. Agora porém apparecêo um ex
tracto das minutas do Conselho de Castella, em que aquella medida 
se originou, que he importante para a historia do tempo, em tanto 
qnauto demonstra as vistas e systema de governo da Corte de 
Madrid-

A minuta do Conselho he muito extensa, e occupa 14 ou 15 
folhas, mas delia daremos os extractos, que achamos publicados, 
e pelos quaes se mostra, que a duplicidade e má fé parece serem 
a máxima predominante do Governo Hespanhol, como acontece 
sempre com os Estadistas ignorantes, que julgam que a politica 
deve consistir somente em velhacaria e trapaesa. Daqui se seguio, 
qne o tal indulto ou decreto de perdaõ naõ produzio a volta de um 
só emigrado Hespanhol; porque ninguém se fiou no que promettia 
um decreto, aonde de propósito se metteo a confusão. 

Exaqui o extracto da consulta. 
" A hibtoria das naçoens apresenta vários exemplos de dissen-
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çoens de paizes, dividindo-se os seus habitantes em partidos, sus
tentando cada um tenazmente a sua opinião, e depois de sanguino-
lentas e obstinadas batalhas, e acçoens guerreiras, o partido con
quistador tem perdoado aos conquistados, e por meio de uma 
amnestia geral se tem reunido todos em um corpo, e tornado outra 
vez a viver em paz uns com outros. Porém, Senhor, o presente 
caso naõ tem exemplo na historia. Os partidistas dos Francezes, 
depois de se fazerem delinqüentes, e de se cubrirem de iniqüidade, 
persistem nos seus erros, e naÕ dam prova de seu arrependimento. 
Disto tem V. M. tido provas convincentes nas representaçoens e 
escriptos delles mesmos : e em nenhum delles se acha confissão ou 
arrependimento de seus crimes. O orgulho, a obstinação e os 
insultos, he o que se vê em todas as suas producçoens. Todos 
pedem que se lhes tornem a dar as suas situaçoens antigas, as suas 
honras, as suas propriedades, e as suas dignidades; e alguns até 
re aventuram a pedir uma recompensa pelos serviços feitos ao ini
migo, i Pode o seu atrevimento aspirar a mais ?" 

" O Conselho podia ainda provar a V. M. esta verdade, pelo 
comportamento daquelles, que, depois de sua proscripçaõ, tem, pela 
beniguidade de V. M. lido permissão de voltar para a Hespanha. 
Nenhum delles se tem querido aproveitar desta permissão; tem 
preferido continuar no seu desterro, em vez de snbmetter-se ás 
ordens de V. M." 

'•' Senhor, em tempos como os presentes, quando as naçoens 
cora difficuldade soffrem a soberania seria extremamente impolitico 
permittir a volta, para a nossa naçaõ, de pessoas, que, por suas 
máximas machiavelicas, assim como por seus princípios, conrom-
períam a opinião publica ainda mais, e, augmentando o numero dos 
descontentes, renovariam as horridas scenas de conspiraçoens, que 
V. M. tem infelizmente visto desenvolver-se em differentes pontos 
da nossa Monarchia. Os Afrancezados dizem, que desejam ter um 
Rey, mas este he um, segundo as máximas e princípios de Bona
parte : naõ he V. M. que elles desejam ter por Soberano. Os 
Liberates também querem um Rey, porém deve ser um a seu modo, 
e naõ V. M. Estes partidos, espalhados por Hespanha, poderão 
algum dia unir-se e subverter o throno de V. M." 
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A consulta conclue assim. 
" Senhor, o Conselho, movido pelas sobredictas razoens, la

menta profundamente o naõ poder inclinar V. M. a um perdaõ 
geral, e a um total esquecimento do passado, porém, tendo em 
lembrança a falta de população, que se experimenta, assim como 
a exportação do dinheiro, e junctamente as lagrimas e soffrimen-
tos, que cahem sobre milhares de pessoas innocentes, pelos crimes 
de seus parentes, se resolve a dar a seguinte opinião, a saber:—" 

" Naõ se deve mudar nada do que sr-; acha ja determinado, 
nem em favor de arranjamentos adoptados contra os partidistas do 
intruzo Jozé: tanto a respeito dos que ficaram aqui como dos que 
o seguiram para França: em primeiro lugar, porque ja está feito; 
em segundo lugar porque seria demasiado opposto ás generosas 
vistas de V. M. Em conseqüência do que nenhum dos comprehen
didos no artigo I o rio decreto de 30 de Mayo, 1814, deve ter 
permissão de voltar para a Hespanha, nem lambem aquelles, que 
ao depois se coniprehendêram nelle, em virtude de ordens Reaes; 
isto he, Membros do Conselho de Prefeituras, Intendentes, Conc-
gos de igrejas metropolitanas ou cathedraes, Jornalistas, e outros 
escriptores públicos, que, por suas producçoens, exhortaçoens c 
doutiinas se tem esforçado para esfriar o espirito publico. Tendo 
porém em lembrança que lie prudente naõ os ferir até o extremo 
de os levar á desesperaçaõ, será politico pôr nesta nova prohibiçaõ 
a cláusula "por agora,''' eonservando-se por este meio vivas as 
suas esperanças." 

Ostolaza, o Deaõ de Carthagena, Confessor do Infante D. Car
los, eque fôra banido de Madrid, em 1815, foi ultimamente 
prezo e mettido em Cárcere solitário, no convento de Batuecas. 
Este homem éra grande privado d'El Rey, acompanhou-o duran
te o seu captiveiro, em Valençay, e foi um dos maiores inimigos 
das Cortes, e o promotor do restabelicimento da Inquisição. 
Eslá pago de seus desejos de ver bem radicado um Governo 
arbitrário, em toda a sua forma hedionda. O inventor do touro 
de bronze, para dentro delle se queimarem as victimas do despo-
tinio, diz a historia antiga, foi o primeiro sacrifício offerecido 
naquelle altar nefando. 
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INGLATERRA. 

Viagem ao Polo Ártico. 

A observação, que fizeram alguns dos navios pescadores juncto 
ú Gioelandia, de massas de gelo fluctuantes no mar, mais remotas 
do Polo do que até aqui se tinham visto, induzio a supposiçaõ de 
que algum vulcano submarino, ou outra commoçaõ extraordinária 
da natureza rompeo a grande planície de gelo, que existe ao 
redor do Polo, até grande distancia. O Governo Inglez, approvei-
tando a suggestaõ mandou fazer preparativos, conduzidos por nm 
Committé Selecto da Sociedade Real, a fim de tentar aquella nave
gação, e buscar uma passagem por mar, juncto ao Polo Ártico, ate 
o mar Pacifico, e da China. 

Esquipáram-se para esta empreza dous navios. O Izabella de. 
386 toneladas, commandado pelo Capitão Joaõ Ross, e Tenente 
Robertson, com 45 homens de eqnipagem e officiaes; acompanha 
este navio uma embarcação menor, o Alexandria, commandada pelo 
Tenente Parry, e em segundo o Tenente Hopner j com uma equi
pagem de 30 pessoas. Estes navios se dirigem ao estreito de 
Davis ; e procurarão passagem para o mar Pacifico pelo polo 
Ártico, rodeando as extremidades do Continente Americano. 

O navio Dorothea, de 380 toneladas, commandado pelo Capitão 
David Buchan, Tenente A- Murrell, e uma equipagem de 40 pes
soas ; acompanhado da chalupa Treut, commandada pelo Tenente 
Franklin e em segundo o Tenente Beechy, com 30 pessoas. Estes 
se dirigirão ao Polo Ártico e dali ao mar Pacifico pelo estreito 
de Behrlng. 

Naõ se poupou despeza alguma para prover á comraodidade 
destes navegantes. Os navios fizéram-se o mais forte; que he 
possível: o lastro he de carvaõ de pedra. Levam botes de correr 
por sima da neve. Pilotos accustumados a navegação e pesca dos 
mares do norte ; e philosophos, e astrônomos conhecidos acompa
nham a expedição. 

Ao mesmo tempo que o Governo preparava esta expedição, 
Lord Cochrane esquipou um navio, que he accompanhado por nma 
embarcação menor movida por engenhos de vapor, de nova con
strucçaõ; e publica, que se dirige ao mesmo fim. Nós porem 
temos razaõ para suppôr, que as vistas de Lord Cochrane saõ menos 

V O L . XX. No. 119. 3 l 
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para descubertas scieutificas, do que para operaçoens hostis, contra 
os Hespanhoes na America do Sul; qualquer que seja a derrota 
que elle pretenda seguir. 

A estimulaçaõ naõ parou aqui; porque El Rey de Dinamarca 
vai também mandar um navio a fazer as mesmas descubertas. 

A ultima expedição, que tenton a navegação pelo Polo Ártico, 
foi a de Lord Mulgrave o qual chegou á latitude de quasi 80 
grãos aonde achou uma impenetrável barreira de gelo, e voltou, 
faltando-lhe toda a esperança de obter o seu objecto. 

Aos 7 de Abril se celebrou o casamento do Principe Hereditário 
de Hesse Homburg, com a Princeza Elizabetha, filha d'EI Rey 
da Gram Bretanha. A solemnidade dos desposorios de Suas 
Altezas, teve lugar em presença da Familia Real, dos Gram Offi
ciaes da Corte e de Estado, e dos Ministros Estrangeiros, qne 
fôram convidados para assistirá solemnidade-. 

O paquete Princesa Elizabeth, que chegou a Falmouth do 
Rio-de-Janeiro, foi obrigado a lançar as malas ao mar, por se ver 
atacado por dous vasos, com bandeira Hespanhola, que o abor
daram e roubaram, de tudo quanto linha a bordo precioso, até 
pertencente aos passageiros. 

Algumas circumstancias tem feito ver, que este acto de pirateria 
foi commettido por Hespanhoes. Pelo que referem as pessoas, 
que estavam a bordo do paquete consta, que a epuipagem dos pi
ratas consistia de Hespanhoes, e se entende que os navios eram os 
Cinco Hermanos e o brigue Chico. A listados navios de Cadiz, 
mostra, que aos 27 de Fevereiro saíram de Cadiz, para Vera Cruz. 
o navio Nuestra Senhora de los Dolores, alias Cinco Hermanos, 
Cap. D. Antonio Larragatty, e o brigue S. Joze alias Ramoncilo, 
Cap. D Juan Ramon Cortina, e a pirateria foi commettida aos 
21 de Março na latitude 17°. 55. norte, e longitude 35o. 36 'Oes
te; ver-se-ha pelo computo, que o tempo e lugar concordam com 
o curso regular daquelles navios. 
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RÜSSIA. 

Dieta da Polônia. 
Copiamos, a p. 351, a falia de S. M. I- o Imperador de Todas 

as Russias, na abertura da Dieta de Polônia. A cerimonia da 
abertura da sessaõ foi feita cora toda a pompa e magnificência; 
lembrando aos Polacos a gloria de seus tempos passados, quando 
os poderosos reys de Polônia manlêram, por tantas vezes, a balança 
do poder, no Norte da Europa. 

O Imperador Alexandre se expressa em sua falia com a fran
queza, que lhe he natural: e naõ ha duvida, que, se for bem suc-
cedido na Polônia, com a Constituição Representativa, que deo aos 
Polacos, S. M. extenderá á Rússia as mesmas instituiçoens libe
raes, " cujos principios" como diz o Imperador, "naõ saõ uma 
illusaõ perigosa, posto que se tenham procurado confundir com 
aquellas doutrinas deslructivas, que, nos nossos dias, tem ameaçado 
o systema social." 

He notório, que o Imperador deseja dar á Rússia um Governo 
Representante; mas fazendo primeiro a experiência em Polônia, 
aonde ja houve em outro tempo instituiçoens análogas, provará 
com isso aos Russos a practibilidade de sua execução. Neste 
sentido os passos do Imperador Alexandre, para o melhoramento 
da civilização da Rússia, seraõ ainda de maior proveito, de que 
os trabalhos de Pedro o Grande. 

Finanças da Rússia. 
Em um ajunctamento, que lrouve ultimamente em S. Pettesburgo, 

dos Conselhos dus differentes estabelicimentos do credito nacional; 
o Ministro das Finanças leo um longo relatório, sobre os progressos 
do systema de credito e seu estado presente. Recapitulou os 
benéficos effeitos, que tinham resultado dos Bancos Imperiaes, esta
belecidos nos cincoenta annos passados, e do cuidado, que o 
Governo tem manifestado, ainda no meio dos embaraços dos 
tempos proximamente passados, em guardar a fé no que respeita 
os credores públicos. Dahi chamou particularmente a sua attençaõ 
ás medidas financiaes do anno passado. O empréstimo proposto 
conrespoudeo plenamente á expectaçaõ do Governo; e os capita-
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listas estrangeiros tomaram nelle considerável parle, d'onde resul. 
taram vantagens demasiado obvias, para requererem dilatadas 
explicaçoens. Demonstrou a confiança, que nos paizes estrangeiros 
se tiuha, nos recursos e boa fé do Governo, o que o abilitou a me
lhorar o seu systema de finanças, sem divertir grande porçaõ do 
capital do paiz, tiraudo-o dos cannaes, porque usualmente corre. 
O empréstimo tinha ja produzido a somma de 28.000.000 de rublos! 
com cujo auxilio, e outras appropriaçoens, o Governo tinha podido 
tirar da circulação papel moeda, na somma de 38:000.000 de rublos; 
isto éra fazer muito no primeiro anno. Na verdade, o Governo 
naõ desejava proceder a passos demasiadamente rápidos, no res
gate do papel: porque um systema de operação gradual, mas 
constante e certo, éra, em todos os respeitos preferivel em tanto 
quanto elle previniria aquelles abalos; que a repentina reducçaõ 
podia occasionar nas fortunas dos particulares. As contas dos dif
ferentes estabelicimentos, disse o Ministro, seriam submettidas á 
sua revisão, e o Governo receberia, agradecidamente, quaesquer 
observaçoens, que o Conselho pudesse fazer sobre a matéria. O 
Conselho nomeou entaÕ uma Commissaõ, para examinar as contas. 

Vemos, assim, que o Imperador deo ja um passo considerável* 
para introduzir uma das maiores vantagens dos Governos Repre
sentativos, que he o exame publico das finanças da Naçaõ : por 
corporaçoens independentes do Ministério. 

S U É C I A . 

O funeral d'El Rey Carlos XIII teve lugar aos 20 de Março 
No dia precedente um Arauto do Reyno proclamou, com grande 
ceremonia, o funeral de S. M. El Rey mandou convites, para 
assistirem ao funeral, aos próprios officiaes, ao Principe da Coroa, á 
Princeza Sophia A Ibertina, aos Estados do Reyno, ás Corporaçoens 
publicas, e authoridades constituídas. Os Embaixadores Estran
geiros fôram também informados, por carta do Vice Mestre de 
Cerimonias, que se lhes haviam reservado lugares na igreja de 
Ritterholm. 
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Todo o caminho por onde passou a procissão foi cuberto de 
pano preto; as guardas e cidadãos armados formaram uma linha 
dobrada, e os regimentos, que fôram mandados vir para Stock
holmo, naquella occasiaõ, se formaram nas praças publicas por 
onde a procissão tinha de passar para a igreja. Estando tudo 
prompto o Marechal do Reyno informou a El Rey, o qual acom
panhado da familia Real, os comraendadores das differentes 
ordens, &C.&C. fôram para o salaõ aonde jazia o corpo; e ali o 
Marechal do Reyno, e os três Ministros de Estado entregaram a 
El Rey e ao Principe da Coroa a tampa do caixaõ com a qual 
estes fecharam o caixaõ: entaõ foi o corpo levado para o salão 
aonde se achavam todos os Generaes e Almirantes, de serviço, e 
conduzido em procissão. Esta foi mui longa e esplendida, e a 
cerimonia na igreja extremamente solemne. O sermão fúnebre foi 
pregado pelo Dr. Rosenstien, Bispo de Linkoping. 

CO NRESPONDENCIA. 

Carta ao Redactor, sobre o Ministério do Rio-de- Janeirol 

Senhor Redactor do Correio Braziliense! 
Tem-se dicto aqui, como sabe muito bem, que, depois da morte de Joaõ 

Paulo Bezerra, S. M. F. nomeara seu successor o Intendente Geral da-
Policia.PauIo Fernandes Vianna: e ainda que, porhora, naõ hajam outras pro
vas da veracidade disto, que o dizer-se; direi eu de passagem, que, se 
assim foi, mais occasiaõ haverá para esperar, que o Governo do Brazil tome 
uma melhor face; porquanto mostram taes despachos, que S. M. F. conhece 
bem o verdadeiro modo de governar o Brazil, que be desterrar a rotina e 
abusos velhos, de se darem os lugares ás pessoas, e naõ os pessoas aos 
lugares! Os dou* lugares de Secretario d' Estado das Negócios do Reyno 
e do Erário, tem nada, ou menos com as viagens, que o dos Negócios 
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Etrangeiros e da Marinha. Thomaz Antonio de Villa Nova Portugal, tendo 
tido estudos regulares de Direito Pátrio e da jurisprudência do seu paiz; 
e além disso sendo patriota, e zeloso pelos interesses, e gloria do seu Soberano 
ha de por força ser um optimo Ministro d' Estado. Pela mesma razaõ 
Paulo Fernandes Vianna he mais capaz de ser Ministro do Erário, que o 
eram o Marquez de Ponte de Lima, Luiz de Vasconcellos, ou D. Rodrigo, o 
qual queria á queima roupa applicar as pequenas rendas do Estado a quanta 
instituição vio no estrangeiro; sem cuidar, como cuidam as outras naçoens, 
em augmentar a industria, e por conseguinte as rendas. Pelas mesmas 
gazetas do Rio-de-Janeiro se sabe, que Paulo Fernandes Vianua, com as 
limitadas rendas da Policia tem supportado e emprehendido cousas, que naõ 
tem feito os Ministros do Erário; c pelas informaçons de um dos seus con-
respondentes secoüige; que certos gastos, que exclusivamente pertenciam 
ao Erário, tem corrido pelas suas maõs. E eu a isto acerescentarei um facto, 
de que o seu conrespondente naõ tem feito mençaõ, e que talvez mostre 
mais que algum outro o direito que elle tem a este lugar; e he que, em 
1812,quando se chamavam no Rio-de-Janeiro os diíterentcs proprietários 
para contribuírem com acçoens para o fundo e estabelicimento do Banco, 
o Conde de Aguiar, naõ podendo fazer cousa alguma nesta mateira, foi 
obrigado a encarregar a Paulo Fernandes o pequeno bico d' obra : nada 
menos que persuadir ás pessoas, que se convidavam a contribuir, das vanta
gens, que o Estado e elles mesmos accionistas tirariam de um tal estabeli
cimento .* o certo he, que se formou o Banco, o único grande estabelici
mento nacional, que existe no Brazil, e a Paulo Fernandes se deve muito. 

E porque se naõ encarregaria o Targini para isto, ja que tanto blazona 
Aejinanceiro ! A razaõ he assas clara e lhe don um exemplo, visto termos 
acabado a Semana Sancta; e hc, como sabe, em todas as cidades e villas de 
Portugal, querendo os conventos e as irmandades formar um fundo pura 
se allumiar o Sancto Sepulcro, 5*. e 6". feira sancta, procuram sempre uma 
pessoa de consideração, para accompanhar o irmaõ ou frade; poisque á 
sua consideração e inteireza he que he devida a boa colheita, comque se 
allumia c Sancto Sepulcro, e se allumíam os mesmos frades e irmaõs; pois 
que se assenhorêam do que elles chamam cotos, e quede proporito renovam 
cinco ou seis vezes em 24 horas, vendendo-os ao depois! Pôde fazer a ap
plicaçaõ, como mais obvio lhe parecer. Portanto, Senhor Redactor, no caso 
mesmo que tal despacho fique em rumor, Paulo Fernandes Vianna naõ dei
xará de se lisongear, pois que taes rumores saõ outras tantas proyas, que os 
votos e suffrasios do publico saõ em seu favor. 

Sou &c 

PATRIOTA. 
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Carta ao Redactor, sobre as reclamaçoens de Portitgaí na 
França. 

Senhor Redactor do Correio Braziliense! 

Lendo, no seu Jornal do mez passado, as suas judiciosas observaçoens, á 
rerca do resultado provarei, que deveriam ter as negociaçoens e os inte
resses, dos Portuguezes, quando estaõ nas maõs d' estrangeiros por origem, 
e estrangeiros por interesses: e como do provável ao certo vai sempre alguma 
differença; por isso me apreço para informação sua, a participar-lhe, que 
se terminaram as negociaçoens pecuniárias em Paris; e que, sendo a som
ma de um milhard e sette centos milhoens de francos, o total que a França 
deve dar, decidio-se o dar-se, como para beber, ou mandando beber os 
Commissarios Portuguezes, um milhaõ de francos!! Quando a reclama
ção da parte de Portugal, sem fallar no saque e roubo que soffreo da parte 
dos Francezes, e dos cem milhoens, que impGz o Junot (o que tudoanalo;ro 
ne teve em consideração, e se reclamou da parte da Prússia, Rússia, e 
Alemanha) éra na sua origem e montava a doze milhoens; isto he dos 

fundos que pertenciam a vassallos Portuguezes, e que tinham sido aprezados 
em França. Porém tudo isto he devido a quem impurrou para aqui e para 
ministro das reclamaçoens um tal homem; como o do celebre tractado 
de Cayenna. Tudo isto saõ substantivos, que pertencem á mesma cousa, e 
obras que pertencem ao mesmo obreiro. Ja tem visto, Senhor Redactor, 
que se deo Cayenna ás maõs lavadas; quem sabe se, seguindo a mesma 
marcha e trilho que seguiam as negociaçoens com Godoy, em que haviam 
sempre artigos pessoaes, e secretos. Ja vê a figura assas ricicula, que vem 
de fazer os Portuguezas, em ter tido aqui uma tropa de denominados com
missarios, para um nascetur ridicujus mus. Porém aqui tem comprovada 
até á evidencia a sua asserçaõ; isto he i que poderá jamais esperar 
Portugal de negociaçoens á testa de que estejam Fraucezes e Portuguezes 
bastardos; e identificados com os interesses da naçaõ aonde residem. Para 
que vôja que tudo isto he conforme e coherente á representação do Juiz das 
quoodam reclamaçoens; saberá; que dando outro dia Lord WellLngton 
um baile á Corte, e sendo costume darem os Ministros Estrangeiros uma 
lista d as pessoas mais conspicuas da sua naçaõ para á vista delia serem 
formalmente convidados, o tal Ministro das reclamaçoens e juncto ás duas 
Cortes, naõ achou em Paris, para metter na sua lista, gente d' outra laia, 
que uma Madame, que elle se dignava intitular Marquize de Paris; cujo 
titulo se naõ conhece em Portugal: mas he pela razaõ das bastardias naci, 
onaes, que elle fez isto. Igualmente metteo na tal lista um filho da Condeça 
d' Oeynhausen, denominando-o Conde de Oeynhausen, sem poder estar 
authorizado para tal pela sua Corte, pois que lhe naõ consta, que S. M lhe 
tenha feito tal graça, quando mesmo seu pay naõ era Conde senaõ á ma-
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neira Alemaã, por ser irmaõ do Conde de Oeynhausen. Acaba a lista corn 
os denominados commissarios como o celebre Francez, cônsul de Portugal 
em França, e outros ipsius furfúris finalizando com o pequeno Thome 
Barboza, que lhe veio de Lisboa para aparar as penas. ; E qual foi, Se
nhor Redactor, o resultado ? Custa a crer! ainda que naõ a quem aqui 
está, e conhece este forçado parto da ternura do Conde de B. foi 
riscar Lord Wellington mesmo todos da lista, deix ando Antonio de Salda
nha, naturalmente porque o conhecia de Vienna, pois a ser só pela recom-
mendaqaõ do Petrus . . . . seria borrado, e a tal Marqueza de Paris; 
pois nem he inimigo do sexo, nem tam austero Inglez, que despreze as 
introducçoens do homem de bom gosto! Ora agora tenho a dizer-lhe, 
que outro qualquer em seu lugar se resentiria infinito com tal affronta ; 
porém Lord Wellington sabe muito bem a quem faz isto : pela mesma razaõ 
que o naõ convida aos jantares diplomáticos. O peior he, que cá por 
fora naõ se olha a particulares, vêm-se só os resultados, e deduz-se logo 
delles—fulano he ministro acereditado pelo seu Soberano em tal corte, 
da-se-lhe este bofelaõ, ergo também a naçaõ participa, ergo a naçaõ naõ 
tem consideração alguma. Eis aqui o resultado de se nomearem, para 
representantes de um Soberano, e de uma Naçaõ, gente de tal laia, e 
cheia de podridoens, que, para que se lhes naõ vejam as mazelas levam 
quantas esporadas lhes dem, sem ouzarem dar o menor pinoteI! 

Soo, Senhor Redactor, seu muito venerador. 

CIOZO DA DIGNIDADE NACIONAL. 

Paris 21 de Abril, 1816. 



CORREIO BRAZILIENSE 
D E M A I O , 1818. 

Na quarta parte nova os campos ára 

E se mais mundo houvera Ia chegara. 

CAMOENS, C. VII. e . 14 

POLÍTICA. 

REYNO UNIDO DE P O R T U G A L , BRAZIL, K A L G A R V E S . 

Edictal da Juncta de Commercio, no Rio-de-Janeiro, 
sobre os direitos de exportação do assucar e al
gudaõ. 

Ei ÍL R E Y N . S. foi servido por sua immediata e Real 
resolução de 23 d' Outubro deste anno, tomada em con
sulta do Tribunal da Real Juncta do Commercio Agri
cultura Fabricas e Navegação deste Reyno do Brazil e 
Domínios Ultramarinos, de ordenar, em declaração do 
alvará de 15 de Julho do anno de 1809, que, ou se faça 
a exportação do assucar em caixas, fechos, ou em barricas, 
saccos ou de qualquer outro modo acondicionado, se pa
guem sempre as contribuiçoens conforme o mesmo Alvará 
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quanto dos fechos e caixas, á saida dos trapiches; e quanto 
das barricas e saccos, que a elles naõ vám, se paguem ao 
acto de se embarcarem, sendo destinado o assucar para a 
exportação; regulando-se até 20 arrobas, como fechos, 
e de 20 arrobas para cima até 40 como caixas: bem assim, 
que cada volume d' algudaõ em rama, que se embarcar 
para o fim de se exportar, ou seja cuberto com broacas de 
couro, ou saccas, ou com qualquer outro envoltório, pague 
os cem reis estabelecidos no dicto alvará de 15 de Julho 
de 1809. 

E para que chegue á noticia de todos he afílxado o 
o presente de ordem do Tribunal, e enviado ás Capitanias 
ao mesmo fim. Rio-de-Janeiro, 29 de Novembro, 1817. 

(Assignado.) MANUEL MOREIRA DE FIGUEIREDO. 

Edictal annunciando a nomeação de pessoas, que 
haÕ de arbitrar as contas dos navios de escra
vatura detidos pelas navios de guerra Britan
nicos. 

El Rey N. S. por sua immediata e Real resolução 
de 2 do corrente mez de Janeiro, tomada em consulta 
do Tribunal da Real Juncta do Commercio, Agricultura, 
Fabricas e Navegação deste Reyno do Brazil e Domínios 
Ultramarimos, e que a elle baixou em 13 do dicto mez, 
foi servido, conformando-se com o parecer do mesmo 
Tribunal de ordenar, que na respectiva contadoria se ar
bitrem pelo primeiro e segundo contador, Joseph A ntonio 
da Mira, e Francisco Dias das Chagas, entrando para de
sempatar o escripturario Joaõ Theodoro Ferreira, as 
contas de todos os Actos, quer vindos de Inglaterra, quer 
pendentes ou que penderem, e nos quaes os proprietários 
e mais interessados nos navios empregados no commercio 
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de escravatura, e capturados pelas forças navaes Britan
nicas, tenham pretençoens a serem indemnizados, pelas 
300.000 libras esterlinas, estipuladas na convenção e trac
tado assignado em Vienna aos 21 e 22 de Janeiro, de 
1815. E foi outrosim servido de ordenar, que, subindo 
ao Tribunal o arbitramento, e sendo por elle examinado 
á face dos autos e approvado por sentença, segundo esta 
se expeçam em continente as letras dos capitães, sem mais 
se admittirem quaesquer opposiçoens ou embaraços, que 
algum interessado discolo queira intentar, para impedir a 
execução da dieta sentença, que declarar a somma liquida 
porque se devem passar taes letras, reservando o conhe
cimento destas opposiçoens e embargos, sem suspençaõ 
de expedição das dietas letras conforme a sentença, para 
se proceder a elle depois, e antes do final rateio: espor-
tulando o Tribunal a favor dos dictos officiaes da conta
doria, como he dos estatutos e practica com os demais 
árbitros, aquillo que for justa recompensa do trabalho, que 
devem ter a beneficio de partes, e que por isso naõ he 
obrigação restricta aos seus empregos, ficando em tudo 
o mais em inteiro vigor a immediata e Real resolução 
definitiva de 22 de Septembro do anno passado, tomada 
em consulta da mesma Real Juncta de 20 de Agosto do 
dicto anno: e que para resguardar do direito dos mais 
interessados em seguros, letras de risco e soldadas, jurem 
os proprietários, ao acto de receberem as letras dos capitães, 
que nenhuma responsabilidade tem para com estas pes
soas, tomado por termo o referido juramento perante o 
Deputado Inspector da Contadoria. E para que chegue 
á noticia de todos he annunciado na Gazeta, e também 
affixado o presente de ordem do mesmo Tribunal. Rio-
de-Janeiro, 14 de Janeiro de 1818. 

(Assignado.) M A N U E L MOREIRA DE FIGUEIREDO. 

3 K 2 
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Edictal do Senado da Câmara de Lisboa, sobre os 
atravessadores do azeite. 

Ao Senado da Câmara baixou a Regia Portaria do 
theor seguinte. 

Sendo presente a El Rey Nosso Senhor, em consulta 
do Senado da Câmara, na data de vinte e oito de Feve
reiro próximo pretérito, a necessidade de novas providen
cias, que evitem na maior parte os contrabandos, e tra
vessias dos Azeites, em Villa Franca de Xira, e em Aldêa-
Gallega, e Moita, de que tem resultado e resulta maior 
escacez do dicto gênero na casa do ver o pezo, estabelecida 
para a venda dei le, e grande ugmento no seu preço pela 
menor abundância, que apparece naquelle mercado pú
blico: E querendo Sua Majestade obviar a estes inconve
nientes; he servido que pela Intendencia Geral da Poli
cia, se expeçam as mais positivas Ordens aos Ministros do 
Riba-Téjo, para que hajam de assignar as Guias dos Azei
tes, quer estes venham destinados para a venda do ver o 
pezo quer para pessoa particular, recommendando-se-lhes 
todo o cuidado, e vigilância em que se naõ dupliquem as 
Guias pelos mesmos Azeites, nem consintam em que as 
Embarcaçoens que os conduzem aVilla Franca possam alli 
descarregallos, sem apresentarem Guia própria para 
aquelle Porto; porque naõ a apresentando, seram obri
gados a sahir na primeira baixa mar, se o tempo o per
mittir. Manda outro sim, que Azeite algum seja trans
portado em direitura a Paço d' Arcos, sem haver primei
ramente dado entrada na Meza do Ver o Pezo, que 
poderá tirar a porçaõ, que lhe convier para consummo da 
Cidade, nem que em Villa Franca, ou outra alguma Villa, 
se passem Guias de Azeites, que vierem de passagem, 
ainda mesmo os de Hespanha, ou da Provincia do Alem-
Téjo, que coslumaõ embarcar naquelles Portos; porque 
á as deveram trazer das respectivas Alfândegas, ou 
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Terras de onde saíram; e menos que hajam grandes 
depósitos de Azeite em Villa França, ou Paço d' Arcos; 
podendo o Senado da Câmara mandar conduzir o que se 
achar nos dictos Lugares para a Casa do Ver o Pezo 
quando for indispensável para provimento da Cidade • 
ficando toda a contravenção sujeita às penas das Posturas 
sobre Travessias. O Senado da Câmara o tenha assim 
entendido, e o faça executar pela parte que lhe toca, 
Palácio do Governo em 27 de Março de 1818. 

Com três Rubricas dos Senhores Governadores do Reyno. 

ESTADOS UNIDOS. 

Extractos da conrespondencia, entre o Embaixador de 
Hespanha D. Luiz de Onis, e o Secretario de 
Estado; apresentados ao Congresso, por ordem do 
Presidente, 

O Secretario de Estado dos Estados Unidos teve instruc
çoens do Presidente, para propor o seguinte arranja
mento, como ajuste das differenças, que existem entre os 
dous paizes. 

1. Que a Hespanha ceda todas as suas pretençoens 
ao território, que fica ao poente do Mississipi. 

2. Que o rio Colorado, desde a sua embocadura até 
as suas vertentes, e até os limites septentrionaes da Loui-
siana, sejam os limites occidentaes, ou que se deixem 
estes limites por ajustar até um arranjamento futuro. 

3 . Que as pretençoens a indemnizaçoens, por causa 
de depredaçoens, sejam Hespanhola» sejam Francezas, 
dentro dos limites da jurisdicçaõ Hespanhola, e a suppres
saõ do deposito em Nova Orleans, sejam arbitradas e 
ajustadas por Commissarios, da maneira concordada na 
convenção naõ ratificada de 1802. 
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4. Que as terras da Florida Oriental até o no Perdido 
sejam responsáveis pela somma das indemnizaçoens, que 
os Commissarios possam arbitrar, ficando aos Estados 
Unidos a escolha de tomar estas terras e pagar as divi
das, ou vender as terras para pagamento das dividas, 
distribuindo a somma recebida igualmente, segundo as 
sommas das respectivas pretençoens liquidadas contra os 
reclamadores. Que naõ sejam validas nenhumas conces
soens de terras, subsequentes aos 11 de Agosto de 1802. 

Que a Hespanha seja exonerada do pagamento das 
dividas, ou de nenhuma parte dellas. 

Estas proposiçoens naõ diflérem materialmente das que 
se fizeram a D. Pedro Cevallos, aos 12 de Mayo, 1805-
O Presidente naõ tem visto nada, nos acontecimentos, 
que tem depois occurfido, nem no conteúdo de vossas 
notas, que dem razaõ ou motivo, para se afastar dellas. 
Os acontecimentos, que ultimamente tem tido lugar em 
uma parte do território, que vós me informais, que El 
Rey de Hespanha naõ deseja ceder aos Estados Unidos, 
fazem que seja indispensável mente necessário, que se 
obre sem demora na conformidade da ultima determinação 
de vosso Governo nesta negociação. 

(Assignado.) J O S E P H ADAMS. 

Repartição d' Estado, &c. 

Extracto da resposta de D. Luiz de Onis. 

Passo agora a expor as mais obvias e essenciaes diffi
culdades, que fazem inadmissíveis as vossas três pro
posiçoens, para o ajuste das indemnizaçoens. Eu observo 
que, fallando dellas, vos mencionaes somente as depreda-
çoens que soffreram os cidadãos Americanos, e omittis as 
que saõ igualmente devidas aos Hespanhoes, por depre-
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daçoens commettidas contra elles pelos cidadãos e autho
ridades desta Republica, em violação do direito das gentes 
e dos tractados existentes. Observo também, que vós, 
naõ somente omittis esta indispensável baze de recipro
cidade e justiça commum, mas propondes a immediata 
cessaõ de ambas as Floridas, as quaes duas provincias de 
Hespanha haõ de ser possuídas pelos Estados Unidos, 
como indemnizaçaõ ou pagamento do que possa apparecer 
que a Hespanha deve aos cidadãos dos Estados Unidos, 
segundo o arbítrio da Commissaõ Mixta. 

(Assignado.) Luiz DE O N I S . 

Resposta de D. Luiz de Onis, ás excessivas preten
çoens dos Estados Unidos. 

Vós naõ podeis deixar de admittir, que o plano de ajuste 
proposto involve sacrifícios exorbitantes e enormes, em 
prejuizo da Hespanha : visto que, sem offerecer nenhum 
equivalente ou compensação da parte dos Estados Unidos, 
requer naõ somente a cessaõ de ambas as floridas mas 
também a de immensos territórios, pertencentes á Mo
narchia Hespanhola ao poente de Louisiana. 

Estou perfeitamente persuadido de que vós, fazendo 
estas proposiçoens, tivestes por único objecto o offerecer-
me a occasiaçaõ de fazer outras taes, que vós pudesseis 
considerar justas e admissíveis. Portanto indicar-vos-hei 
as que concebo serem fundadas em justiça, e conveniência 
reciproca. 

1. Que a linha de divisão, entre a Louisiana e as 
possessoens Hespanholas, seja estabelecida em um dos 
ramos do Mississipi, ou no de La Fourch, ou no de Acha-
falaya, seguindo a corrente daquelle rio até as suas ver
tentes. Que a Hespanha ceda as duas Floridas aos 
Estados Unidos em plena e completa Soberania. 
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No caso em que esta proposição naõ pareça admissível 
ao vosso Governo, se substitua a seguinte:—" O Uti 
possidetis, e estado de possessão em 1763, para formar 
a baze; e a linha de divisão occidental ser estabelecida 
desde o mar, em um ponto dado entre os rios Carcasa e 
Marmentos, ou Mermentas, correndo dahi para o Arroyo 
Hondo, até cruzar o Colorado ou Natchetoches, entre 
aquelle porto e Adeas: entaõ para o Norte até um ponto, 
que se haja de fixar e estabelecer pelos commissarios res
pectivamente nomeados para este fim. 

2 . Refere-se ás depredaçoens e propõem cinco ou 
sette commissarios, para ajustar as relamaçoens. 

3 . Refere-se ás depredaçoens, feitas por França, e 
offerece a mediação com aquella potência para o ajuste 
das reclamaçoens dos cidadãos Americanos. 

4. Que o Governo Americano tome medidas effica-
zes, para impedir que se dê auxilio algum aos Insurgentes 
da America Meridional. 

O Secretario de Estado, em resposta a estas proposi
çoens se explica brevemente, como do seguinte extracto. 

Mais de uma vez tendes intimado, que o Governo 
Americano mesmo naõ crê na validade das exposiçoens e 
argumentos, usados por seus Ministros, em apoio das pre
tençoens dos Estados Unidos, como elles asseveram.— 
A linguagem e sentimentos taes naõ pode responder o 
Governo dos Estados Unidos, nem pôde, sem algum 
esforço, continuar de forma alguma uma dissussaõ man
chada por estas indignas e desaguizadas imputaçoens. 

O Ministro Inglez dirigio uma nota official a D. Luiz 
do Onis, communicando-lhe que o Presidente naõ acei-



Politica. 449 

tara a mediação da Gram Bretanha, para ajustar as diffe
renças entre os Estados Unidos e H-espanha. 

Relatório do Secretario d'Estado ao Presidente sobre a 
America Hespanhola, remettido ao Congresso aos 
25 de Março 1818. 

O Secretario d'Estado, a quem se referio a resolução 
da Casa dos Representantes de 10 de Dezembro, tem a 
honra de submetter os documentos, remettidos com esta, 
contendo a informação, que possue esta Repartição, e 
requer aquella resolução. 

Nas communicaçoens, recebidas de D. Manuel H. de 
Aguirre, ha allusocns a certas conferências, entre elle e 
o Secretario de Estado, que pareceo requererem alguma 
explicação. 

O character, em que M. Aguirre se apresentou, éra o 
de Agente publico do Governo de La Plata, e o de Agente 
particular do de Chili: as suas credenciaes (commissoens) 
de ambos simplesmente o qualificavam como Agente; 
porém a sua caria do Director Supremo, Pueyrredon, ao 
Presidente dos Estados Unidos, requeria que elle fosse 
recebido com a considerarão devida ao seu character 
diplomático. Elle naõ tinha credenciaes (commissions) 
como ministro publico de graduação alguma, nem plenos 
poderes para negociar como tal. Nem a carta, de que 
elle éra portador, nem elle mesmo, nas suas primeiras 
entrevistas, com o Secretario d* Estado, suggeriam, que 
elle estava authorizado para pedir o reconhecimento de 
seu Governo como independente: circumstancia esta que 
obtinha pezo addicional pelo facto de que seu predecessor, 
D. Martin Thompson, tinha sido demiltido pelo Director 
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Pueyrredon, por haver excedido os seus poderes; do 
que participou ao Presidente a carta que trouxe M. 
Aguirre. 

Algum tempo depois do principio da sessaõ do Congres
so foi que elle pedio isto, como se verá pelas datas de 
suas communicaçoens por escripto, com esta Repartição. 
Nas conferências, que com elle se tiveram, sobre esta 
matéria, entre outras questoens, que naturalmente occur-
rêram, fôram as do modo por que éra prudente que se 
fizesse o reconhecimento por este Governo, e quaes 
eram os territórios, que elle considerava, como formando 
o Estado ou Naçaõ, que se havia de reconhecer. Ob
servou-se, que a maneira porque os Estados Unidos 
haviam sido reconhecidos por França, como Potência 
independente, fôra por um tractado concluído com elles, 
como existente potência independente, e em que cada 
um dos Estados, que entaõ compunham a uniaõ, fora 
distinctamente nomeado: que alguma cousa do mesmo 
gênero parecia necessária, no primeiro reconhecimento 
de um Governo novo, para que se pudesse formar al
guma idea de/inita, naô dos limites exactos, mas da 
extençaõ geral dos paizes assim reconhecidos. Disse 
elle, que o Governo, cujo reconhecimento desejava, éra o 
do paiz, que tinha antes da revolução sido o Vice-reynado 
de La Plata. Perguntou-se, se isso naõ incluía Monte-
Video, e o território occupado pelos Portuguezes; a 
Banda Oriental, que se entende estar debaixo do Governo 
do General Artigas; e varias outras provincias, que ainda 
estaõ na indisputada posse do Governo Hespanhol. Disse 
que sim: porém observou, que Artigas, posto que em 
estado de hostilidades com o Governo de Buenos-Ayres, 
sutentava com tudo a causa da independência de Hespa
nha, e que os Portuguezes naõ podiam, em ultimo destino, 
manter a posse de Monte-Video. Foi depois disto que 
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M Aguirre escreveo a carta, em que offerecia entrar em 
negociação para conduzir um tractado; posto que admit-
tindo, que naõ tinha authoridade de seu Governo para 
aquelle effeito. Será próprio observar, que o modo de 
reconhecimento, pela conclusão de um tractado, naõ foi 
suggerido como o único practicavel ou usual; porém 
meramente como aquelle que tinha sido adoptado pela 
França a respeito dos Estados Unidos, e como o que 
offerecia os meios mais convenientes, para designar a ex
tençaõ do território reconhecido como novo Dominio. 

A observação de M. Aguirre, que, se Buenos-Ayres 
fosse reconhecido como independente, outras das provin
cias corrtendoras talvez pedissem o mesmo, tinha relação 
peculiar á Banda Oriental. A pergunta éra, se o Gene
ral Artigas naõ poderia representar a sua pretençaõ para 
a independência daquellas provincias, que disputam a 
Buenos-Ayres a totalidade do Vice Reynado de La Plata. 
A possessão Portugueza de Monte-Video foi lembrada, 
relativamente a uma pergunta similhante. 

Deve accrescentar-se, que estas observaçoens eram 
connexas com outras, em que se expunham as razoens ; 
porque o reconhecimento do Governo de La Plata, por 
qualquer modo que fosse, éra, no juizo do Presidente, 
conveniente, tanto a respeito dos interesses daquelle paiz, 
como dos interesses dos Estados Unidos. 

(Seguia-se a lista dos documentos remettidos com o 
relatório do Secretario de Estado.) 

HESPANHA. 

Circular do Conselho Real, sobre as mancebias. 

Por ordem Regia de 22 de Fevereiro de 1815, houve 
S. M. por bem determinar, que o Conselho cuidasse em 
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que se castigassem os escândalos e delictos publicos,occor-
ridos por voluntárias separaçoens dos matrimônios, e vida 
licenciosa dos cônjuges, ou alguns delles, por mancebias 
também publicas de pessoas solteiras, e pela inobservância 
das festas Eeclesiásticas; assim como também as palavras 
obscenas, as injurias feitas aos Ministros da Religião, o 
desprezo com que se fallasse delles, e as irreverências 
no templo; e queria igualmente S. M. que os Juizes 
Reaes auxiliassem francamente os Ecclesiasticos e parro-
cos,para o cumprimento doque paternal mente houvessem 
disposto para realizar a reforma dos costumes, e evitar os 
referidos escândalos públicos, valendo-se uns e outros de 
admoestaçoens e exhortaçoens privadas, e procedendo 
conforme ao direito contra os que obstinadamente as des
prezassem ; a qual Regia ordem se expedio em 2 de 
Março seguinte ás Authoridades Civis e Ecclesiasticas.— 
E agora, inteirado S. M. de uma causa formada por 
mancebia, e das penas com que castigam as leys esta classe 
de delictos, foi servido esolver, conformando-se com o 
parecer do Excellentissimo Senhor Duque do Infantado, 
Presidente do Conselho, que se re-imeumba aos Tribunaes 
e Juizes o pontual cumprimento da mencionada Circular 
de 2 de Março 1815, para que naõ se formem processos 
sobre mancebias sem ter precedido o comparecimento dos 
culpados e sua admoestaçaõ judicial, e que esta haja sido 
desprezada j e chegado o caso de os formar, se abstenham 
de impor por este delicto a pena de presidio, ainda mesmo 
aos correccionaes, nem outra pena infamatoria, limitando-
se ás penas pecuniárias, â reclusão em hospícios ou casas 
de correcçaõ, ou á de applicaçaõ ao serviço militar, se
gundo as circumstancias o exigirem. 

Publicada no Conselho a antecedente Regia determi
nação, e com conhecimento do exposto pelos Senhores 
Fiscaes, tem accordado se cumpra e guarde, e que se 
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expeça a competente participação à relação dos correge
dores da Corte e Casa (Sala de los Alcaldes da Casa y 
Corte,), Chancellarias, e Casas de Supplicaçaõ (Audiên
cias Reales), Corregedores, Governadores, e Alcaldes 
Mayores (ou Juizes de Fora) do Reyno, e aos muito 
Reverendos Arcebispos, Reverendos Bispos, e mais Pre
lados com jurisdicçaõ, para sua intelligencia e cumpri
mento no que lhes competir. 

E o participo a V. por ordem do Conselho para o 
mencionado fim, e para que o faça constar ás Justiças das. 
povoaçoens de seu districto; e me dará aviso de ter rece
bido esta. Madrid 10 de Março de 1818. 

Circular da Direcçaõ Geral de Rendas, sobre as contri
buiçoens do Clero. 

Com data de 8 do corrente se communicou pela Secre
taria da Fazenda a Direcçaõ Geral de Rendas a real 
ordem seguinte: 

Inteirado El Rey nosso Senhor de uma exposição da 
Commissaõ Apostólica do Subsidio extraordinário de 30 
milhões do Clero Secular e Regular, em que manifestava 
terem-se considerado isentas de contribuir para o subsidia 
as terras pertencentes ao Estado Ecclesiastico pelos Inten
dentes de Toledo e Aragaõ com apoio de VV SS. ; houve 
por bem S. M. resolver que similhante isenção he contra
ria ao literal sentido da Bulla do summo Pontífice, de 16 
de Abril de 1817, e do Real Decreto de 30 de Maio do 
mesmo anno. Foi ao mesmo tempo S. M. servido man
dar que VV. SS. e os dictos Intendentes reformem as 
suas providencias sobre esta matéria, c que para o futuro 
nenhuma authoridade se intrometia a fazer declaraçoens 
relativas ao Subsidio Ecclesiastico extraordinário, as quaes 
única e exclusivamente pertencem á Commissaõ Após-
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tolica.—O que communico a VV. SS. por ordem de 
S. M. para seu conhecimento, circulação, e cumprimento; 
encarregando-Ihes também que logo se publique na 
Gazeta. 

E a trasladamos a V. para seu respectivo conheci
mento. Madrid 12 de Março de 1818. 

VENEZUELA. 

Acto de installaçaõ do Conselho de Estado. 

Na cidade de S. Thomaz de Angostura aos 18 de 
Novembro, 1817, Septimo da Independência; congregados 
no Palácio do Governo o Excellentissimo Senhor, Almi
rante Luiz Brion: o Senhor Intendente geral Francisco 
Zea ; os Senhores Generaes de Brigada Carlos Soublette, 
chefe do Estado Maior; Jozé Antonio Anzoategui com
mandante em Chefe da Guarda de Honra, e Thomaz 
Montilla Governador desta praça: o Senhor Intendente 
desta Provincia Fernando Penalver; os Senhores coro
néis Antonio Dias, commandante general das forças sutis, 
Pedro Hernandez, commandante general da cavallaria 
desta Provincia, Matheus Salcede,Joaõ Francisco Sanchez, 
Jozé Ucroz, Jozé Manuel Olivares Fernando Galindo, e 
Francisco Conde, os SenhoresMinistros e Fiscal do Tribu
nal de Seqüestras, Jozé Hespanha e Luiz Peraza: O Se
nhor Commissario geral do Exercito, Manuel Bremont; e 
os Senhores Ministros das Caixas Nacionaes desta Cidade 
Jozé Maria Ossa, e Vicente Lecuna, Membros do Conse
lho de Estado, segundo o decreto de 30 de Outubro 
ultimo. 

S. Ex a . o Chefe Supremo abrío a sessaõ com o se
guinte discurso:— 
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Senhores do Conselho de Estado/—Quando o Povo de 
Venezuela rompeo os laços oppressivos, que o uniam à 
Naçaõ Hespanhola, foi o seu primeiro objecto estabelecer 
uma Constituição, sobre as bazes da politica moderna 
cujos princípios capitães saõ a divisão de poderes e o equi
líbrio das authoridades. Entaõ, proscrevendo atyrannica 
instituição Hespanhola, adoptou o systema republicano 
mais conforme á justiça, e entre as formas republicanas 
escolheo a mais liberal de todas, a Federal. 

As vicissitudes da guerra, que fôram tam contrarias às 
armas Venezuelanas, fizeram desapparecer a Republica, 
e com ella todas as suas instituiçoens. Naõ ficou outro 
vestigio de nossa regeneração, senaõ algumas relíquias 
dispersas dos defensores da Pátria, que, voltando pela 
Nova Granada e Guiria, estabeleceram o Governo inde
pendente de Venezuela. As circumstancias, que acom
panharam esta nova reacçaõ foram taes e tam extraordi
nárias, e tam rápidos e tam impetuosos os movimentos da 
guerra, que foi entaõ impossível dar ao governo da Repu
blica a regularidade constitucional, que as Actas do Con
gresso tinham decretado na primeira epocha. Toda a 
força, e, por assim dizer, toda a violência de um governo 
militar bastava apenas para conter a torrente devastadora 
da insurreição, da anarchia e da guerra i E que outra 
constituição senaõ a Dictatorial podia convir em tempos 
tam calamitosos? 

Assim o pensaram todos os Venezuelanos, e assim se 
apressaram a submetter-se a esta terrível porem ne
cessária administração. Os exemplos de Roma eram o 
consolo e a guia de nossos cidadãos. 

Tornou a desapparecer o governo da Republica, 
insurreiçoens parciaes sustivéram, ainda que precaria
mente, suas bandeiras, porém naõ o seu governo; pois 
este tinha sido inteiramente extincto. Na ilha de Mar-
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garita tornou a tomar uma forma regular a marcha da 
Republica; porém sempre com o character militar des
graçadamente annexo ao estado de guerra. O terceiro 
periodo de Venezuela nao tinha apresentado até aqui 
um momento tam favorável, em que se pudesse collocar 
ao abrigo das tempestades a arca de nossa constituição. 
Tenho suspirado e poderia dizer, que tenho vivido deses
perado, em quanto tenho visto a minha Pátria sem consti
tuição, sem leys, sem tribunaes, regida pelo único arbí
trio dos mandatários, sem mais guias que suas bandeiras, 
sem mais principios que a destruição dos tyrannos, e sem 
mais systema que o da independência e da liberdade. 
Tenho-me apressado, salvando todas as difficuldades, em 
dar á minha pátria o beneficio de um governo moderado, 
justo e legal. Se o naõ he V. E. vai a decidillo; a minha 
intenção tem sido estabelecêllo. 

Pela Assemblea de Margarita, em 6 de Maio de 1816, 
foi a Republica de Venezuela decretada uma e indivi-
zivel. Os povos e os exércitos, que até agora tem com
batido pela liberdade, sanccionáram pelo mais solemne 
e unanime reconhecimento este Acto, que, ao mesmo 
tempo que reunio o Estados de Venezuela, creou e no
meou um poder executivo debaixo do titulo de Chefe 
Supremo da Republica. Assim so faltava a instituição 
do Corpo Legislativo e do Corpo Judiciário. 

A creaçaõ do Conselho de Estado vai a preencher as 
augustas funcçoens do Poder Legislativo, naõ em toda 
a latitude, que conresponde à Soberania deste corpo; 
porque seria incompatível com a extençaõ e vigor, que 
tem recebido o Poder Executivo, naõ só para libertar o 
território, e pacificállo, mas também para crear o Corpo 
inteiro da Republica; obra que requer meios proporcio
nados á sua magnitude, e quantas forças podem residir 
no governo mais concentrado. O Conselho de Estado, 
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rotno V. E. verá por sua creaçaõ, está destinado a supprir 
em parte as funcçoens do Corpo Legislativo. A elle 
compete a iniciação das leys, regulamentos e institui
çoens, que em sua sabedoria julgue necessários, para a 
salvação da Republica. Elle será consultado pelo Poder 
Executivo, antes de pôr em execução as leys, regula
mentos, e instituiçoens, que o Governo decreta. Em todos 
os casos árduos será ouvido o parecer do Conselho de Es
tudo, e seus conselhos teraõ a maior influencia nas deli
beraçoens do Chefe Supremo. 

A Alta Corte de Justiça, que forma o terceiro poder do 
Corpo Soberano, ja está estabelecida, e a sua installaçaõ 
naõ tem tido effeito; porque me pareceo consultar antes o 
Conselho, sobre tam importante instituição, sua forma-, e 
os funccionario , que tem de preencher estas eminentes 
dignidades. A Alta Corte de Justiça he a primeira neces
sidade da Republica. Com ella ficarão cubertos os direi
tos de todos, e as propriedades, a innocencia, e os mere
cimentos dos cidadãos naõ seraõ calcados pela arbitrarie
dade de nenhum Chefe militar ou civil, nem ainda do 
Chefe Supremo. O Poder Judiciário da Alta Corte de 
Justiça goza de toda a independência, que lhe concede a 
Constituição Federal da Republica de Venezuela. 

A erecçaõ de um Tribunal de Commercio, ou Corpo 
Consular, tem tido lugar a favor dos assumptos commer
ciaes, e da protecçaõ da agricultura, que tanto necessita 
de promptas e urgentes medidas. A erecçaõ do Consu
lado fará conhecer a V. E . a natureza deste benéfico 
corpo. 

As provincias livres de Venezuela tem recebido a or
ganização regular, que tem permittido,as circumstancias 
e a situação do inimigo. Em Barcelona o General de 
Brigada Tadeo Monagas foi nomeado Governador e Com
mandante general daquella provincia, prescrevendo-se-
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lhe os limites, que anteriormente tinha, o numero e a 
força dos corpos militares, que a devem defender e paci
ficar. Um Governador Civil está provisionalmente encar
regado do Poder Judicial daquella provincia; porém im
mediatamente sugeito á Alta Corte de Justiça. O Gene
ral Monagas tem recebido instrucçoens circumstanciadas, 
para a conservação dos bens nacionaes, restabelicimento 
da ordem civil em toda a Provincia, e sua organização. 

O General de Divisão Jozé Francisco Bermudez, no
meado Governador e Commandante General da Provin
cia de Cumana, foi encarregado pelo Governo dos objectos 
de pacificar a Provincia e libertar a Capital; para o que 
deve organizar e disciplinar três ou quatro batalhoens de 
infanteria, e um ou dous esquadroens de cavallaria, tanto 
para expulsar os Hespanhoes, como para destruir as fac-
çoens, que a dissidência do General Marino tinha produ
zido na Provincia, applicando a sua maior attençaõ a 
restabelecer a ordem, que o espirito de partido tinha ali 
alterado, e a proteger a agricultura, o commercio e a 
industria; tractando aos Cumanezes com a suavidade, a 
que saõ credores, por sua fidelidade á causa da indepen
dência. 

A invicta ilha de Margarita, que, á sombra de seus 
louros, podia descançar no repouso que procura a paz, 
tem necessitado nestes últimos tempos de todos os cuidados 
de um Governo paternal. As victorias de Margarita tem 
esgotado os seus recursos: assim, se mandaram comprar, 
para a auxiliar, armas e petrechos, e o Almirante Brion 
está especialmente encarregado de preencher este agra
dável dever, a favor de um povo, que merece ser livre, e 
ha mister da protecçaõ de seus irmaõs. A organização 
de Margarita he a obra do benemérito General Aris
mendi; e á sua frente se acha actualmente o General 
Francisco Estevan Gomez. 
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O General Paez, que tem salvado as relíquias de Nova 
<jranada, tem debaixo da protecçaõ das armas da Repu
blica as provincias de Varinas e Casanare. Ambas tem 
seus Governadores políticos e civis, e suasorganizaçoens, 
taes quaes as circumstancias tem permittido; porém a 
ordem, a subordinação e a boa disciplina reynam ali por 
todas as parles, e naõ parece que a guerra agita aquellas 
bellas províncias, Ellas tem reconhecido e prestadojura-
Tueuto á authoridade suprema, e seus magistrados mere
cem a confiança do Governo. 

Libertada Guayana pelas armas Venezuelanas, foi o meu 
primeiro cuidado incorporar ésla provincia, como parte 
integrante, com a Republica de Venezuela, e ordenar a 
erecçaõ de um corpo municipal. Foi ella dividida em três 
departamentos, cujos limites se fixaram, segundo a natu
reza do paiz, e a sua organização civil e militar consta 
pelos documentos, que apresento á consideração de V. E . 

O General de Divisão Manuel Cedefio esta nomeado 
Governador e Commandante general da provincia de 
Guayana, e a sua defeza lhe está igualmente encarregada 
com dez esquadroens de cavallaria, dous batalhoens de 
infanteria duas companhias de artilheria, e a guarda naci
onal. 

Desde a segunda epocha da Republica se tem reco
nhecido a necessidade de fixar um centro de authoridade, 
para as relaçoens exteriores, receber cônsules e enviados 
estrangeiros, começar e concluir negociaçoens de commer
cio, comprar e contractar armas, muniçoens, vestuários e 
toda a espécie de elementos da Guerra. Porém, sobre 
tudo, o objecto, que reclama imperiosamente a nomeação 
de um Conselho deGoverno, he o de occupar provisional-
mente as funcçoens do Chefe Supremo, no caso de faleci
mento. A Republica soífreria considerável transtorno, 
se o Conselho de Governo naõ ficasse estabelecido) antes 
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de eu emprehender a próxima campanha. Portanto me 
dou mutuamente os parabéns com V. E . , de ter procu
rado este novo apoio á Republica. 

Os soldados do Exercito Libertador eram demasiado 
credores ás recompensas do Governo, para que fosse pos
sivel ficarem uo esquecimento. Homens, que tem arros
tado todos os perigos, que tem abandonado todos bons, e 
que tem soffrido todos os males, naõ deviam ficar sem o 
justo garladaõ, que merecem seu desapego, seu valor, e 
sua virtude. Eu, pois, em nome da Republica, mandei 
distribuir todos os bens nacionaes, entre os defensores da 
pátria. A ley, que fixa os termos e espécie desta doa
çaõ, he o documento, que com maior satisfacçaõ tenho a 
honra de offerecer ao Conselho. O prêmio do mereci
mento he o acto mais augusto do poder humano. 

A cidade de Angostura será provisoriamente a residên
cia e capital do Governo de Venezuela. Permanecerão, 
pois, nella, até que a capital de Caracas seja libertada, 
os Conselhos de Governo e Estado, a Alta Corte de Jus
tiça, e a Commissaõ Especial, para a repartição dos Bens 
Nacionaes entre os militares do Exercito Libertador. 

A Religião de Jezus, que o Congresso de Venezuela 
decretou como a exclusiva e dominante do Estado, tem 
chamado poderosamente a minha attençaõ; pois a orfan-
dade espiritual, a que desgraçadamente nos achamos 
reduzidos, nos compelle imperiosamente a chamar uma 
Juncta Ecclesiastica, para que estou authorizado como 
Chefe de um povo Christaõ, que nada pode segregar da 
communhaõ da Igreja Romana. Esta Convenção, que 
he o frueto de minhas consultas com ecclesiasticos doutos e 
pios encherá de consolação o animo afflicto dos discípulos 
de Jezus, e de nossos religiosos cidadãos. 

Senhores do Conselho de Estado!—A installaçaõ de 
um corpo Iam respeitável, e digno da confiança do pov o, 
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he uma epocha fausta para a NaçaÕ. O Governo, que 
no meio de tanta8catastropl-.es e rodeado de tantos escolhos 
naõ contava d'antes com nenhum apoio, terá agora por 
guia uma congregação de illustres militares, magistrados, 
juizes, e administradores, e se achará para o futuro pro
tegido, naõ só com uma força effectiva, mas lambem 
soetido pela primeira de todas as forças, que he a opinião 
publica. A consideração popular, que saberá inspirar o 
Conselho de Estado, será o mais firme escudo do Governo. 

O Governo fica installado. 
Consequentemente S E . o Chefe Supremo nomeou os 

presidentes e membros das secçoens doConselho,conforme 
o artigo 2 ' do decreto de sua erecçaõ pela ordem se
guinte. 

Secçaõ 1». Estado e Fazenda. Presidente o Senhor 
Intendente geral Francisco Antonio Zea: Membros os 
Senhores Intendente da Provincia Fernando Peúalver; 
e os Ministros das Caixas desta cidade José Maria Ossa, 
e Vicente Lecuna. 

Secçaõ 2a. Marinha e Guerra. Presidente o Excel
lentissimo Senhor Almirante Luiz Brion: Membros os 
Senhores Generaes Governador da Provincia e da Praça, 
Manuel Cedeiío e Thomaz Monlilla: o Commandante 
de Cavallaria e o Chefe do Estado Maior da Divisão da 
Provincia os Senhores Coronéis Pedro Hernandez, e 
Francisco Conde. 

Secçaõ 3". Interior e Justiça. Presidente da Alta 
Corte de Justiça o Senhor Advogado Luiz Peraza, José 
Espana, e Antonio Betancourt. 

Expoz também S. E: as razoens em que fundava esta 
eleição, fazendo ver, que os cidadãos, que Fe dislinguiam 
em uma carreira, que obtinham nella os primniros empre
gos, e que os tinham desempenhado com gloria nas cir
cumstancias mais criticas da Republica, eram os mais a 
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propósito para preparar em cada ramo os trabalhos do 
Conselho, e dar o primeiro impulso ás suas benéficas de
liberaçoens. Manifestou também S. E . , que ainda que o 
voto do Conselho naõ fosse senaõ consultivo; porque assim 
o exige imperiosamente a nossa situação politica, desejava 
aue reynasse a mais completa liberdade nas discussoens 
e nos pareceres ; e esperava que lhe dessem provas delia 
no exame de todos os decretos expedidos desde a occu
paçaõ de Guayana, que apresentava á sua deliberação. 
Lêram-se depois todos elles, por mim o Secretario do 
Despacho, a quem S. E . o Chefe Supremo commissionou, 
para que exercitasse as funcçoens de Secretario do Con
selho, em quanto naõ nomeava o que deve servir. Con
cluída a leitura, determinou S. E . o Chtfe Supremo, a 
moçaõ do Senhor Intendente general, que se distribuíssem 
às secçoens respectivas, adiando o Conselho para o dia 
15 do corrente. 

O Chefe Supremo terminou a sessaõ, manifestando a 
sua satisfacçaõ ao vêr-se rodeado dos mais illustres ami-

* 
gos da Pátria, que, animados todos dos mesmos sentimen
tos concurriam unanimes a apoiar e suster o Governo, pre
stando-lhe o poderoso auxilio de seus conhecimentos, de 
suas luzes e experiência, nas grandes operaçoens polí
ticas e militares,que he chegado o tempo de emprehender, 
para fixar de uma vez os altos destinos de Venezuela. 

Pelo Conselho de Estado. 

O Secretario em Commissaõ. 

(Assignado) J. G. P E R E Z . 
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R Ú S S I A . 

Falia de S. M. o Imperador de todas as Russias no 
encercamento da sessaõ da Dieta de Polônia, aos 
27 de Abril, 1818. 

Representantes do Reyno de Polônia. 
Tendes justificado a minha expectaçaõ. As delibera

çoens desta primeira assemblea, o espirito, que as tem 
guiado, e os resultados, que tem produzido, attestam a 
unanime pureza de vossas intençoens e decidem da minha 
approvaçaõ. 

Em conseqüência de vossos trabalhos se achará o 
reyno de Polônia debaixo de um código penal, que he 
uniforme e Polaco. Decidindo que se vos apresentasse, 
na vossa próxima sessaõ, um código de direito criminal, 
satisfiz ao desejo que vos suggerio uma illuminada atten
çaõ á prosperidade e á ordem. 

Era porém indispensável, que as leys, que formam a 
theoria da jurisprudência penal, precedessem aquellas, 
que dirigem a sua applicaçaõ. As primeiras devem 
receber a vossa approvaçaõ, para traçar a caminho, que 
se ha de seguir na dcsenvoluçaõ das segundas. 

Novos regulamentos tem completado uma parte de 
vosso código civil, cuja influencia éra geralmente reco
nhecida. 

Algumas das disposiçoens naõ davam garantia solomne 
aos proprietários^ de terras; vós tendes substituído, em 
seu lugar, leys, que tem dobrado valor por uma feliz 
experiência e pela sua útil modificação. 

Resta ainda um urgente negocio, que tendes a regular; 
tendes decidido sobre uma medida, que era conseqüência 
natural de tantos annos infelizes, que suspenderam as 
naturaes obrigaçoens dos devedores a seus credores.— 
Pezando em uma justa balança a attençaõ devida ás di-
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latadas desgraças de uns, e ás corapensaçoens, que a equi
dade requer que se façam a outros, vos tendes assignado 
os limites de vossos soffrimentos passados, e tendes marca» 
do o começo e progressos de mais feliz periodo. 

Entre os projectos de leys, que se vos apresentaram, 
um somente naõ obteve a sancçaõ da maioridade das duas 
Câmaras. A convicção e a boa fé dirigiram este resal-
tado. Eu o approvei; porque elle mostra a independên
cia de vossos sufrágios. Escolhidos livremente, deveis 
deliberar livremente. A ésla dupla inviolabilidade será 
sempre unido o verdadeiro character da representação 
nacional, que desejei convocar, a fim de ouvir delia a 
livre e completa expressão do opinião publica. Uma 
assemblea assim constituída he somente quem pôde ga» 
rantir ao Governo a certeza de dar á naçaõ só aquellas 
leys, qua as suas necessidades reaes exigem como úteis. 
Alem do que naõ hc isto fácil tarefa. Naõ se pôde exe
cutar cora bom successo senaõ com o auxilio do tempo, 
que purifica as opinioens e forma os magistrados na es
chola da experiência. 

Sou sensível aos sentimentos, que vós expressais a 
meu respeito. A vossa confiança lie omeu único desejo, 
a vossa gratidão a minha única recompensa. Pezarei at-
tentamente os vossos requirimento , e espero que na vossa 
próxima sessaõ os aebareis satisfeitos., em tanto quanto 
as circumstancias o permiUirem. 

Os cuidados, que devo ao meu paiz,me apartam de voi: 
porem a vossa sorte estará sempre diante de meus olhos. 
Voltarei para o meio de vós, para gozar de vossos pro
gressos, na bella carreira, que se vos tem aberto, e para 
vos fazer gozar de novos ftuetos da minha solicitude. 
Polacos! Desejo que se verifiquem as minhas intençoens : 
ellas vos saõ conhecidas. 
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Voltando para voisas casas, levai com vosco o teste
munho de haver trabalhado pela felicidade de vossos 
concidadãos, e pelo bem de vossa pátria. 

Reflecti, que este paiz, elevado á dignidade de Estado 
livre e independente, vos vigia com olhos attentos, no 
circulo de vossas relaçoens particulares e domestica*. 

/ le entaõ, mais do que na conspicua situação em que 
vos achais nas assembléas publicas, que se vos recom
menda que obreis como cidadãos iliuminados, amigo* 
de vossos irmaõs, assim como de vos mesmos, invariavel
mente inclinados a dizer com que todas as classes, parti
cularmente os pilares do edificio do Estado, sintam as 
vantagens inheretes á ordem constitucional, que a 
Polônia goza. 

Porém esta ordem naõ virá a ser de solido beneficio 
para vós, em quanto a authoridade das leys naõ exercitar 
o seu império em vossos coraçoens, antes que ella re
gule as vossas acçoens. Tal he a elevação a que a civi
lização deve chegar, e tal he a que obtém, quando he 
genuína ; isto he, quando a pureza de custumes he a sua 
base principal. 

He entaõ que o bem particular está felizmente combi
nado com a felicidade publica; porque as leys se forta
lecem pelo consentimento geral ; porque ellas saõ funda
das no necessário convênio das consciências de todos. 

Estai persuadidos de que as vossas instituiçoens naõ 
podem prosperar, a menos de que vós as ponhais debaixo 
da salva guarda de principios deduzidos das fontes da 
moral Christaã: a menos de que a vossa vida publica 
c particular mostre a applicaçaõ de seus divinos 
preceitos. 

Pertence aos vossos ministros ão aliar o fazer com que 
esta saudável doutrina triumphe pelas vossas liçoens, 
c ainda mais pelos vossos exemplos. 
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Representantes do Reyno de Polônia, o gráo de zelo 
que manifestais, realizando os meus desejos e as minha 
esperanças, será um penhor do bom successo da adminis
tração nacional, até a convocação da seguinte Dieta. 

Possa aquella assemblea, enriquecida pele fructo de 
vossos trabalhos, fazer rápidos avanços para o honroso 
objecto, que attrahe tam geral attençaõ, e preparar para 
as geraçoens futuras uma abundante colheita de segu
rança, de felicidade e de gloria. 

COMMERCIO E ARTES. 

RÚSSIA. 

Por um ukase do Imperador, publicado aos 11 (23) 
de Abril, se augmentáram os direitos de exportação dos 
principaes artigos Russianos, a 10 por cento, conforme a 
lista seguinte:— 

Direitos segundo a tarifa de 1816. 
Em prata. Augmento de 

10 per Cento. 

Canhamo, por best, ou 1 R. 0 c 0 R. 10 c. 
Linho 1 50 0 15 
Cebo 2 0 0 20 
Trigo, por tschetw . 0 15 0 1\ 
Centeio 0 II O 1£ 
Potassa, por biik . . 0 75 0 7f 
Cera, pud . . . . 0 50 0 5 
Cerdas 1 0 0 10 
Linhaça 0 25 0 9\ 
Semente de Canhamo 0 15 0 1\ 
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Por um ukase Imperial, datado de "Warsovia aos 22de 
Março, se ordena o augmento e extençaõ da navegação 
interna do Império. A fim de occurrer á grande despeza 
se ordenaram ao mesmo tempo vários impostos; como por 
exemplo, o augmento de 10 porcento em alguns direitos 
de exportação. Os negociantes tem de pagar além disto 
5 por cento,em addiçaõ das taxas, que até aqui pagavam, 
e os paizanos um copique mais por cabeça. 

Os barcos empregados na navegação interna, pagarão 
um direito em proporção da grandeza e carga. 

3 N 2 
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Preços Correntes dos principaes Productos do Brazil. 
LONDRES, 22 de Maio, de 1818. 

Gêneros. Qualidade. Q r d t !*«*»* Direitos. 

fRedondo . . 
Assucar . .-{ Batido . . . 

IjVIascavado . 
Arroz . . . .Brazil . . . 
Carie Kio 
Cacao . . . .Pará . . . . 
Cebo Rio da Prata 

rPemambuco 
I C e a r á . . . . 

Bahia . . . . 
Algodão . .< Maranhão . 

I Pará . . . . 
I Minas novas . 
^Capitania . 

Annil Rio . . . 
Ipecacuanba . Brazil. . . 
Salsa Parrilha Pará . . . 
Óleo de cupaiba 
Tapioca Brazil . . 
Ourocu 

m hb. 

Tabaco 

r 
• • { : 

em rolo 
em folha 

Rio da Prata, pilhai B 

lc 
Rio Grande { 

libra . 

54s. Op 
46s. Op. 
43s. Op. 
34s. Op. 
119s. Op. 
67*. Op 

2s. lp . 

2s. Op. 
2s. Op. 
ls. K)lp 
ls. lOjp 

Pernambuco, salgados 
_Rio Grande, de cavallo 

Chifres. . . .Rio Grande . 
Páo Brazil . .Pernambuco . 
Páo amarello Brazil. . . . 

Couro 
123 

Tonelada 

4s. Op. 
12s. 6p. 
4s. 2p 
3s. Op. 
ls. Op. 
33. 6p. 

lejp 

1401. 
71. 

tJ4s. Op. 
Ms. Op. 
lãs. Op. 
86s. Op. 
I20s. Op. 
70s. Op. 
76s. Op. 

2s. 2, , . , 

Livre de direi
t o s por expor
tação. 

3s2pporl l2 lb 

2s. 0*p 
2s. OJp. 
ls. l í $ p 
ls. H*p 

8s. 7p. por lb. 
100 em na\io 

\Portuguez ou 
Inglez. 

4s. 
ISs. 

4s. 
Ss. 
ls. 
3s 

} 
} 

91. 

6p. J 4^p. por lb. 
Op. 3.6?}p. 
6p. ls. 2±p. 
3p. l s . l l j p . 
2p. 4 p. 
9p. direitos pagos 

pelo comprador 

}
Livre de dire i-
tos por expor
tação. 

9 p " 

9Jp. por couro 
8p Vem navio For-

tugue* ou In
glez. 

5s. 6{p. por 100. 

}direitos pagos 
pelo comprado 

Ouro em barra 
Peças de 6400 reis . 
Dobroens Hespanhoes . 
Pezos . . dictos 
Prata em barra 

Rio de Janeiro 
Lisboa . 
Porto 
Paris 
Anisterdam . 

Brazil Hida 
Lisboa . • 
Porto . . 
Madeira . . 
Açores . . 
Rio da Prata 

30s. 
20s. 
SOs. 

25s. 
SOs. 

2 1 0 

. 

66 J 
59 
58J 
24 
11 

Espécie. 

£0 

o 
o 

. . . 0 
0 

Câmbios. 

20 
6 

Hamburgo 
Cadiz 
Gibraltar . 
Gênova 
Malta 

Prêmios de Seguros 

. 
• 
• 
• 

uineos 

Vinda SOs 
. 20s 

20s 
Í 2 s 

0 
0 

0 
5 
5 

o -
<•> 1 

1 b 1 
5?J 

. 
• 

) 
f 
• por om;a. 
1 
1 

o - 1 do 
33 
35 
47J 
51 
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LITERATURA E SCIENCIAS. 

NOVAS PUBLICAÇOENS EM INGLATERRA. 

HORTICULTURAL Transactions, Vol.2. part 7 preço 
I5s 6d. transacçoens da sociedade de Horticultura, em 
Londres, a parte 7m a . do Vol. I I . 

Coxe's Memoirs of Malborough. V. 1 4 to. preço 31. 3s. 
Memórias de Joaõ Duque de Malborough, com a sua con
respondencia original, colligida dos archivos da familia em 
Blenheim, e outras fontes authenticas. Com retratos, 
mappas, e planos militares. Por Guilherme Cox; A. M. 
F. R. S. F . S. A. Archideaõ de Wilts. 

Esta obra será completa em 3 volumes, no decurso do 
anno corrente. 

vo Bells Surgical Observations. Vol. I part. 3 a . 8 
preço 6s. As observaçoens cirúrgicas, ou Relatório do 
quartel de casos de cirurgia. Por Carlos Bell, Cirurgião 
do Hospital de Middlesex. 

Polo's Traveis. 4'°. preço 21. 12s 6d. As viagens de 
Marco Polo, Veneziano, no Século XIII : contém a des
cripçaõ daquelle antigo viajante, de lugares e cousas nola-
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veis, nas partes orientaes do mundo. Traduzidas do 
Italiano, e accrescentadas de notas. Por Guilherme 
Marsden. F. R. S. &c. 

Sass' Journey in Italy. 8vo. preço 12s. Viagem a 
Roma e Itália, em 1817 ; com uma noticia do actual estado 
da Sociedade em Itália; e contendo observaçoens sobre 
as artes polidas. Por Henrique Sass, Estudante da Real 
Academia das Arte». 

Newnham on Inversio Ulteri. 8vo. preço ôs. Ensaio 
sobre os .symtomas, causas, e tractamento do Inversio 
Uteri,com a historia de uma bem succedida extirpaçaõ da
quelle orgaõ, durante o estado chronico da moléstia. Por 
W. Newnham, Cirurgião, em Farnham. 

Staelsur Ia Revolution Française. 3. vol. 8vo. preço 
1/. 18*. Consideraçoens sobre os principaes acontecimen
tos da Revolução Franceza. Obra posthuma de Madarna 
a Baroneza de Stael, publicadas por Mr. o Duque de 
Broglie, e M. o Baraõ de Stael. 

O^Reill^s on Greenland. 4*°. preço 21. 2s. Observa
çoens sobre a Greenlandia, mares adjacentes, e passagem 
do Noroeste para o Oceano Pacifico, feitas em uma viagem 
ao Estreito de Davis, durante o veraõ de 1817. Com 
vários mappas e estampas. Por Bernando 0'Reilly. 
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Dallas* Manners in Spain. 3 . vol. 12m o . preço 18s. 
Felix Alvarez, ou Custumes de Hespanha. Contendo 
noticias descríptivas dos principaes acontecimentos da 
ultima guerra peninsular, e anecdotas authenticas illustra-
tivas do character Hespanhol; eom algumas poesias origi
naes Hespanholas. Por Alexandre R. C. Dallas. Ese 

SchlegeVs Lectures on Literature. 2 vol. 8uo, preço 
11. ls. Liçoens sobre a historia da Literatura antiga e 
moderna. Do Alemaõ. Por Frederico Schlegel. 

PORTUGAL. 

Sahio a luz: Avizos de uma mãy a seu filho, e à sua 
filha, com um tractado da Amizade, e Dialogo entre 
Alexandre e Diogenes sobre a reaüdade dos bens, pela 
Marqueza de Lambert. Traduzido em Portuguez 
1. Vol. de 8*>. 

Reflexoens, sobre a conspiração descuberta e castigada 
em Lisboa, no anno de 1817; em que se mostram as 
verdadeiras causas da conspiração, e a influencia, que nella 
tiveram as máximas dos Pedreiros Livres, espalhadas 
principalmente pelos Periódicos que vem da Inglaterra, 
bem como a atrocidade do plano da Conspiração, e os dam
nos que resultariam a Portugal, adoptando-se a preten
dida forma de Governo Constitucional, e finalmente a jus
tiça e formalidades, com que se procedeo no castigo dos 
roos. Preço 200 reis. Lisboa 1818. 
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Nova Osmia. Tradegia original, escripta pelo Bacha

rel Manuel Joaquim Borges de Paiva. Coimbra 1818. 

Preço 400 reis. 

Diccionario Histórico Geographico e Milhologico para 
uso geral, e particularmente para Seminários, Collegios e 
Aulas, &c. Lisboa 1818. Preço 4.000reis. 

Mappa Chronologico das leys Portuguezas, publicadas 
desde 1603 ate 1818. Com um supplemento no fim. 

Contem as referidas leys, anteriores ao dicto anno de 
1603,em ordem chronologica : nelle se citam os lugares 
em que as integras se acham, ao menos com relação ao 
Index Chronologico do Dezembargador Ribeiro, tirando-se 
assim a difficuldade, que resulta de se acharem neste es
palhadas em vários additamentos : accrescentam-se muitas 
nelle naõ citadas: corrigem-se as datas de muitas, e se 
reúnem as variantes. Lisboa 1818. Preço 2.000 reis. 

Tractado da Versificaçaõ Portugueza. Pelo Professor 
Pedro Joze da Fonceca. Preço 320 reis. 

Tractado de OrtographiaPorlugueza, deduzida de suas 
três bazes, a pronunciaçaÕ, a etymologia, e o uso dos 
doutos, e accommodado á intelligencia dos que ignoram o 
Grego e o Latim. Author Rodrigo Ferreira da Costa . 
Bacharel formado em Leys e Mathematica. 
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Rejlexoens sobre a conspiração descuberta e castigada 
em Lisboa, no anno de 1817. Por um verdadeiro 
amigo da pátria. Lisboa, 1818. 

O pequeno opusculo, que acaba de chegar-nos á maõ, 
çom o titulo acima, começa por um prólogo; em que diz 
o objecto da obra: a saber; I o . causas da presente con
spiração: 2 o . Enormidade do delicto: 3 o . Justiça do 
castigo. 

No annuncio, que desta mesma obra se fez na Gazeta 
de Lisboa, o seu titulo vem mais pomposo; porque naõ 
só diz que nella se mostram as causas da conspiração, mas 
" a influencia que nella tiveram as máximas dos Pedreiros 
Livres, espalhadas principalmente pelos Periódicos, que 
vem da Inglaterra, bem como a atrocidade do plano da 
conspiração, e os damnos, que resultariam a Portugal, 
adoptando-se a pretendida forma de Governo Constituci
onal, e finalmente a justiça e formalidades, com que se 
procedeo no castigo dos reos." 

Esta ultima parte do annuncio nos aguçou o desejo de 
iêr o opusculo; esperando achar nelle as provas da justiça 
do castigo, que se ommittíram na sentença publicada; e 
julgando que os Governadores de Portugal haviam pro
curado este meio de satisfazer o mundo da justiça daquella 
sentença, visto que nella se naõ declarou, nem que os 
reos tinham perpetrado factos, que merecessem a deno
minação de crimes de Lesa Majestade, nem que havia 
prova de que taes crimes se houvessem commettido pelos 
réos. 

Frustráram-se porém de todo as nossas esperanças; 
porque naõ achamos neste opusculo um só facto, que 
tenda a explicar a supposta conspiração; naõ declara 
nem uma das provas, que se produziram no processo; o, 
limitando-se unicamente a declamaçoens vagas, e dis-
cusaõ em abstracto de pontos políticos, sobre as formas de 
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Governo de Portugal e Inglaterra, e dos males inlie-
rentes ás revoluçoens; deixa-nos tam ignorantes das pro
vas da conspiração de que tracta, como nos tinha deixado 
a sentença, que condemnou os réos. 

Alguns extractos da obra daraõ a conhecer a nossos 
Leitores, quam pouco a esterilidade de conhecimentos do 
A. desempenhou o inchado annuncio na Gazeta: e quam 
inútil he esta producçaõ para quem deseja saber alguma 
cousa, sobre a conspiração, cuja historia e causas pro
mette ellucidar. 

" Em todos os tempo» (começa a obra a p. 1,) e debaixo de 
todas as formas de Governo, se tem visto conspiraçoens mais ou 
menos violentas no seu plano e meios, mais ou menos injustas 
nas suas causas e fins. Sendo pois este enorme crime tam fre
qüente, as suas causas naõ podem deixar de ser também communs 
e freqüentes. Descubrillas e combatêllas be o que compete a 
todo o homem, que deseja poupar a seus similhantes as desgraças 
e horrores, que as conspiraçoens costumam causar." 

I Quem poderia esperar, que desta generalidade e ex
tensão do crime, tiraria o A. a conclusão de que os Pedrei
ros Livres foram a causada conspiração de Lisboa 1 No 
entanto he um dos scopos do A. o querer persuadir, que 
os Pedreiros Livres fôram os que fizeram a conspiração 
em Lisboa. 

A lógica do A. se reduz a raciocinar por esta maneira. 
E m todos os tempos, e em todos os paizes saõ freqüentes 
as conspiraçoens: nao sabemos que tenham existido 
Pedreiros Livres em todos os tempos nem em todos os 
paizes; mas assim mesmo tiramos a conclusão, que elles 
causarem todas essas revoluçoens que tem havido; e ergo 
causaram também esta de Lisboa. 

Uma criança de dez annos se envergonharia de fazer 
taes raciocínios como os que faz o nosso A. 

Contradictorio, como o A. naõ podia deixar de ser com 

tal falta de lógica, diz a p. 2, que naõ considera os 
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Pedreiros livres como causa primaria. Ouçamos o que 
diz. 

" Naõ considerarei (p. 2.) pois a seita dos Pedreiros livres, ou 
Franc-Mayous, como única e primaria causa desta presente con
spiração; porque, se naõ liouvesse outra causa além desta, sendo 
ella por desgraça mui coraniura, seria muito maior do que ua reali
dade foi o numero dos réos conspiradores. He necessário dar a 
razaõ porque, havendo tantos que desejam revoluçoens, só 18 nu 
20 se atreveram a conspirar para isto. A razão desta singular 
ousadia uaõ pôde deixar de existir na índole, sentimentos, e pai
xoens pessoaes dos réos, que apparecêrara em scena." 

Aqui temos pois o A. atribuindo a conspiração á 
indole, sentimentos, e paixoens pessoaes dos réos; quando 
quer estabelecer, que a causa, a que adiante chama 
secundaria, saõ os Pedreiros Livres. Traz depois (p. 5,) 
uma pedantesca enumeração de conspiradores, na anti
güidade, como Pisistrato, Sylla, Catilina, &c. o que nada 
faz ao caso, pois ninguém ainda achou Pisistrato, ou 
algum dos outros, no cathalogo dos Pedreiros Livres: e 
se esta erudição he aqui accarretada para mostrar, que a 
indole e character desses indivíduos os induzio a entrar 
em conspiraçoens, o mundo se naõ admirará do A. ter 
descuberto aquillo, que sabe qualquer rapaz da escola: 
isto he, que a mà indole e o máo character dos indivíduos 
os induz ao crime. 

Como episódio, mette o A. neste artigo, em que expõem 
a causa das conspiraçoens, o estado florente, rico, e 
feliz de Portugal, comparado com as outras naçoens da 
Europa, e mesmo com a Inglaterra, a quem descreve, 
com as palavras de Scheffer, em um estado de miséria e 
pobreza a ponto tam subido, que difficultosamente se fará 
idea disso nos paizes estrangeiros. Quanto a Portugal: 

"Alem do que (p. 13,) olhando para o estado actual da Naçaõ 
Portugueza com aquella generalidade, com que, politicamente 
fallaudo, se deve olhar; e pondo de parte queixumes e desastres 
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individuaes, que na balança politica se avaliam como quantidades 
infinitamente pequenas; e attendendo principalmeute ao illustrado, 
recto, suave, e providente Governo, que em Portugal supre a 
ausência de nosso Soberano: reflectindo com toda a imparcialidade 
no acerto e brandura, com que tem regulado nossos destinos no 
meio da crise mais calamitosa e precária, que Portugal nunca 
experimentou: vendo a exactissirua administração do Real Erário, 
a multidão de obras publicas, que se tem feito, depois das incalcu
láveis despezas de uma guerra tam assoladora e titulada, qual he 
a que acabamos de soffrer: vendo os auxílios, que este Governo 
tem prestado para a restauração da agricultura e outras artes: 
vendo em fim a paz, e socego, que rey na por todo o Portugal, 
naõ posso admittir, que a demora de S. M. F. no Brazil dê o 
mínimo pretexto para uma revolução, ou qualquer outro attentado 
menos grave e injusto.'' 

N inguém j a mais vio as contas do Real E r á r i o ; e com 
tudo o A . assevera, sem a menor prova, nem ainda a l le 
gaçaõ a favor de seu dicto, que a administração do 
Erár io he exactissima: e assim vai todo o opusculo to 
mando por factos admittidos, os pontos de controvérsia; e 
t irando as mais desconnexas conclusoens. 

Mas deixando o episódio, de cuja exactidam podem 
ju lgar todos os habitantes de Por tugal , voltaremos, s e 
guindo o A . á sua teima, ue que os Pedreiros Livres 
foram a causa ao menos secundaria da conspiração de 
Lisboa. 

"Posto que o orgulho (p. 23,) e ambição sejam mais que suf
ficiente» para explicar a origem da maior parte das conspiraçoens, 
edesta mesma de que tractamos: com tudo, reflectindo bem na sua 
indole, meios, e fim naõ pôde deixar de conhecer-se, que nella in
fluíram poderosissimamente as infernaes máximas da seita dos 
Pedreiros Livres; de maneira que, quando se naõ possa provar com 
evidencia, que esta conspiração foi regulada, e positivamente de
cretada pelo Grande Oriente, ou Chefe Supremo dos Pedreiros 
LiVres, sempre se poderá concluir, que a propagação, que estes 
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tem feito de suas máximas revolucionárias, foi como fuzil, que a 
ferio, e acceudeo no animo de nossos miseráveis conspiradores esse 
fogo de orgulho e ambição, que naturalmente possuíam. E por
tanto naõ parecerá impróprio ou desarrazoado considerar a seita 
dos Pedreiros Livres como causa secundaria da presente con
spiração." 

Assim, posto que se nao possa provar, que a conspiração 
foi decretada pelos Pedreiros Livres, sempre se pode con
cluir, segundo a Lógica do A., que os Pedreiros Livres 
he que a fizeram; e para tirar essa conclusão opposta ás 
premissas, basta que o A. o diga. 

A p. 38, diz o A. mui seriamente, que bem se mani
festa da sentença, que os conspiradores foram instigados 
pelos Pedreiros Livres; vejamos o seu raciocínio. 

" Nella vemos que dous dos principaes conspiradores eram Pe
dreiros Livres. Dos outros naõ me consta, que o fossem por pro
fissão ; mas sem temeridade se pôde presumir, que o eram nos 
sentimentos e character." 

Os Governadores de Portugal, mandando fazer pergun
tas aos réos e ás testemunhas, sobre a existência da conspi
ração,com a mais decidida ma fé, perguntaram por cousas 
de Maçoneria, de propósito, para fazer apparecer o nome 
de Maçoneria, mixttirado com o de conspiração, fosse 
porque meios fosse : e como nada se pudesse achar de 
commum entre a sociedade maçonicae a conspiração, 
e como dous dos 18 ou 20 accusados disseram que eram 
Pedreiros Livres ; desconcertado nessa parte o plano dos 
enredadores, saío-se o A. com sua publicação para dizer, 
que supposto só dous fossem Pedreiros livres,"sem teme
ridade se pode presumir que os outros eram também Pe
dreiros Livres por sentimentos e character." 

Isto he que he imputar crimes por atacado. Mas assim 
se descobre quem move os escriptores da classe do A. e 
os Ministros da classe dos que fizeram as perguntas, que, 
indagando por uma allegada conspiração, dirigiram as suas 



478 Literatura e Sciencias. 

perguntas sobre os Pedreiros Livres, que ninguém accu-
sava de participar em tal conjuração; e que éra questão 
totalmente alheia do que se tractava. 

Desta tentativa do A. para identificar os Pedreiros 
Livres com a conspiração de Lisboa; passa a mostrar a 
influencia, que nisso também tiveram os jornaes Portu
guezes, que se imprimem em Inglaterra. 

Como a defensa deste ponlo he estranha da matéria 
contejatar-nos-hemos simplemente com expor a authori
dade e opinioens do A. E com tudo, pelo que nos toca, 
diremos, que se as memórias ou conselhos para melhora
mentos da naçaõ, saõ desfarce e hypocrisia do Redactor 
deste periódico, pela simples assersaõ do nosso A. ; lam
bem nôs podemos dizer, que as pretençoens do A. quando 
se intitula verdadeiro amigo da pátria, e assevera ter 
em vista, no seu ercripto, o bem de sua naçaõ, he um es
tratagema de sua hypocrisia; e que elle desejando adular 
o Governo,, encarregado da tarefa por um dos juizes, que 
aentencearam a causa, tomou a si a empreza de escrever 
o seu opusculo, para obter favor e protecçaõ dos homens 
poderosos emLisboa. Aqui temos asserçaõ contra asserçaõ; 
a nossa he a demais fundada na opinião geral em 
Portugal. 

O A. naõ pode ter razaõ de suppor,que este periodico,se 
suas doutrinas saõ más, possam produzir em Portugal 
effeito algum, pois he lá prohibido. As sabias e previ
dentes medidas dos Governadores de Portugal, naõ lhe 
deixam occasiam a duvidar, que ninguém lê naquelle 
Reyno o Correio Braziliense, e se alguma copia possa 
entrar, a pezar da vigilância de tam illuminado Governo; 
bastará este escripto do A. e os de seu collega o Padre 
Jozé Agostinho para desfazer com sua eloqüência a pe
quena influencia, que tam obscuro jornal como o Correio 
Braziliense poderia ter. 
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O A. porém nos descobre um facto, que nós naõ sabí
amos, e he ( p . 56 , ) que " estes folhetos, a pezar da 
vigilância do Governo, se tem propagado em todas as 
classes de vassallos de Portugal." Nos naõ supponhamos 
que assim se pudessem illudir as sabias providencias de 
um Governo iilustrado, de cuja bondade estaõ persuadidas 
todas as classes de vassallos de Portugal. 

O artigo segundo he destinado a mostrar " a enor
midade do del icto;" isto he, do crime de alta traição. 
O A. poderia poupar-se este trabalho: as leys de todas 
as naçoens; os escriptos dos juristas, dos publicistas, e dos 
moralistas saõ conformes nisto. Esta questão, em ab-
stracto, como aqui he tractada, naõ tem nada com a ques
tão da existência ou naõ existência da conspiração em 
Lisboa; he uma alegação pedantesca e deslocada. 

A discnssaõ sobre a bondade da Constituição Ingleza, 
he outro episódio, que o A. introdnz, neste artigo, mni 
fora de propósito. Copiou de Filangieri as objecçoens, 
que se fazem contra a formado Governo Inglez; expoz 
os argumentos com muita mais fraqueza do que vem no 
original, e fez com isso um alarde, que nada impoxta para 
a historia, nem para a prova da conspiração em Lisboa. 

O artigo terceiro f Justiça do Castigo) he o que podia 
trazer alguma cousa de interessante ou nova: e aqui naõ 
achamos nada, que satisfizesse a expectaçaõ indicada pelo 
titulo. E x aqui como o A . se explica a p. 114. 

" Sem recorrer a outra íonte mais do que a sentença, bem se 
vê que a existência e realidade desta execranda conspiração foi 
provada; naõ pelo testemunho de espioens da policia, como o pro-
vidente Investigador receava: mas pela própria denuncia de com-
plices da mesma conspiração—poc uma devassa a mais escrupu-
losa, legal, e solemne—pela confissão dos mesmos reos prezos, 
acareados dirTerentes vezes uns com outros—pela apresentação de 
eedkiosas e inceudiarias proclamaçoens, ja impressas; de creden-
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ciaes, instrucçoens, e outros papeis tendentes a esta conspiração, 
que os mesmos réos promptamente reconheceram e confessaram 
ser obra sua. Provou-se por tanto a realidade do facto coin a 
certeza mais plena e irrefragavel, que pode haver em cousas hu
manas. Provada a existência do facto, segue-se qualificállo ou 
decidir se elle he justo ou injusto, bom ou máo; e proporcionar-lha 
o prêmio ou castigo, que as leys determinam. Do que fica dicto 
no artigo precedente bem se conhece, que este facto vem a ser um 
delicto enonnissirao, um attentado o mais injusto, e atroz, contra 
a pessoa de nosso Soberano, e extremamente ruinoso para a 
mesma naçaõ Portugueza : um crime em fim de alta traição e Le3a 
Majestade de primeira cabeça, revestido de circumstancias as mais 
aggravantcs." 

Aqui temo3 pois, que tractando-se a questão, se existio 

ou naõ uma conspiração em Lisboa, ou até que ponto ou 

para que fins, o A. toma por provado, que existio a tal 

conspiração, que éra na extençaõ de constituir crime de 

Lesa Majestade, e dilata-se em raciocinar sobre a enormi

dade do crime de alta traição, em abstracto, o que nin

guém disputa, e sobre a9 fataes conseqüências de uma 

revolução, em que todo o mundo convém. 

Q u a n d o se dá por provada uma conspiração contra E l 

R e y e seu Es tado , o castigo, que as leys impõem, he evi

den temente jus to . Mas a sentença naõ referio as provas, 

que havia de tal conspiração; logo a duvida da justiça da 

condemnaçaõ resulta da ignorância, em que estamos, de 

que fosse provada, e naõ na applicaçaõ da ley ao facto,se tal 

facto tem existido. 

" Este juizo, (continua o A. a p. 115) porém, que qualquer 
particular promptamente forma sobre tal conspiração, torna-se 
tanto mais seguro e infallivel, veudo-o confirmado e sanccionado 
por Magistrados tara rectos, imparciaes e sábios, quaes saõ os que 
se escolheram para julgar deste facto; nenhum dos quaes segura
mente tinha o minimo interesse em condemnar á morte os miserá
veis reos da conspiração, antes todos elles, por humanidade, e até 
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por credito da naçaõ, ardentemente desejavam poupar um supplicio» 
que, a pezar de bem merecido, consterna, ás pessoas mais indilfe-
rentes, e deslustra algum tanto a fidelidade Portugueza. Além 
disto deo-se aos réuc para seu defensor um dos advogados mais 
accreditados em Lisboa, verdadeiramente hábil, e interessado, por 
humanidade e gloria da naçaõ, em salvar a vida de taes réos, e 
desculpar a enormidade do delicto; e que effectivatuente trabalhou 
nisto corn todo o zelo e intelligencia. Também se naõ pôde dizer, 
que o juizo, que os Magistrados fizeram sobre a presente conspi
ração, fosse accelerado, e falto da madureza e reflexão necessária, 
para confrontar todo o facto, e suas circumstancias com o teor das 
leys, que deviam applicar-lhes. O espaço de quasi cinco mezes, 
que decorreram desde a prizaõ dos réos até o dia, em que se Ihee 
profeno a sentença, sem duvida que he um espaço de tempo mais 
que sufficiente, para indagar todas as particularidades de uma con
spiração tam evidentemente provada, como esta foi desde o princi
pio; e para bem decidir quaes eram os réos e qual a enormidade 
do delicto de cada um delles. Com toda esta exactidaõ, a mais 
conforme á luz da razaõ, e ás leys de Portugal se procedeo, e 
formou o juizo sobre a conspiração e seus réos." 

Estes dousparagraphos, ultimamente copiados, saõ tudo 

quanto o A . diz, a respeito da justiça do processo; e, 

como delles verá o Leitor, deixa-nos ficar na mesma 

obscurídade, sobre as provas, em que a sentença nos tinha 

posto. 

O A. propondo-se, no seu annuncio, e no prólogo, a 

mostrar a justiça do castigo, e formalidades do processo, 

naõ diz mais do que referir-se á sentença; para isto naõ 

< ra preciso o livro do A . , ja tínhamos a sentença im

pressa. O character do integridade,e de sciencia dos juizes, 

o tempo que durou o processo; e haver-se nomeado um 

advogado para defender os réos; só poderiam servir, 

quando tudo isso fosse mui exacto, para nos fazer ter d e 

fé, que a sentença foi fundada em provas legaes; mas 

naõ he nessa frágil fé do simples character dos juizes, que 

V O L . X X . N o . 120. 3 P 
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ja mais se fundou a convicção de que sentença alguma 
fosse justa. A publicação das provas he que seria uma 
demonstração cabal, que produzisse a convicção da justiça 
da sentença. 

Depois disto o A. assume, como prova da justiça da 
sentença, o character dos juizes; e vejamos a que pôde 
isso montar, para persuadir o mundo. 

Supponhamos a hypothese de que esses juizes eram 
corruptos, e que condemnaram os reos, sem prova legal, 
e simplesmente por agradar o Governo, o que tem acon
tecido no mundo repetidas vezes, principalmente nos 
crimes políticos. Nesta hypothesei atrever-se-hia o A. 
anonymo, a escrever e imprimir, em Lisboa, uma obra 
em que desse por tal o character desses juizes? NaÕ 
certamente. Logo o A. naõ tendo liberdade para dar o 
seu sentimento, no caso da hypothese, também o que diz 
agora naõ pôde ter nenhum pezo; porque lhe falta a 
liberdade, que poderia acreditar o seu juizo por livre. 

Nós naõ aceusamos os taes juizes de serem de character 
corruptível; porque na verdade nem os conhecemos, nem 
temos até agora tido informação particular delles, que nos 
conduzisse a fazer de suas pessoas tal opinião. Também 

naõ asseveramos, que no processo naõ haja provas legaes, 
e sufficientes para se estabelecer a existência de um 
crime de Lesa-Majestade, commettido pelos réos; porque 
naõ vimos o processo. 

Dicemos porém, e repetimos, que, na eentonça profe
rida, e que se propõem a dar um resumo das provas, 
naõ se menciona facto algum provado, nem se queralle-
gado, que seja crime de Lesa Majestade. 

A proclamaçaõ dos conspiradores, que a sentença 
menciona, sem citar suas palavras, collige-se da mesma 
sentença, que éra contra o Marechal Beresford e naõ 
contra El Rey ; e uma proclamaçaõ contra o Marechal, 
e naô contra El l íey, naõ he crime de Lesa Majestade. 
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O Conselho Regenerador, que também se menciona na 
sentença, delia mesmo se collige, que nunca existira, e 
fôra mera invençáõ, e ente imaginário: este naõ existente 
conselho, por tanto, por isso mesmo que nunca existio, naõ 
podia constituir crime de Lesa Majestade. 

A sentença menciona credenciaes, proclamaçoens sedi
ciosas, &c. mas naõ cita uma só palavra desses papeis, que 
sirvam de prova do crime de Lesa Majestade, e o que se 
pôde colligir dos dictos dos mesmos réos he, que isso eram 
pasquins ou talvez esboços de uma conspiração contra o 
Marechal, que por maior crime que seji naõ o he de Lesa 
Majestade. 

Naõ obstante isto, diz o A. que " a conspiração foi 
desde o principio evidente, e se torna infallivel o facto, 
considerado o character dos juizes." Será isso assim: mas 
ainda resta a pergunta i porque se naõ citou na sentença 
uma só prova dessas tantas, que fizeram evidente o crime 
desde o principio? 

Os Governadores de Portugal, mandando imprimir e 
publicar a sentença, naõ podiam ter outro fim senaõ o 
de persuadir o mundo da justiçada condemnaçaõ dos réos: 
e essa justiça só resulta das provas de que os réos eram 
realmente culpados do crime,que se lhes imputava: mas 
naõ se mostrando, na sentença publicada, prova alguma 
legal, faltam os meios de persuadir, que a sentença foi 
fundada em provas, e que por tanto foi justa; e se deve
mos crer em sua justiça só pelo bom character dos juizes, 
entaõ escusado éra que os Governadores do Reyno man
dassem publicar tal sentença. 

Agora temos ainda outra difficuldade, e he o facto, de 
que os Governadores de Portugal, fazendo exterminar do 
Reyno um dos réos (o Baraõ Eben) em conformidade da 
sentença, negáram-lhe uma copia do processo, que elle 
íequereo, para com ella se jnstificar ao mundo, e a seus 

3 P 2 
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amigos. Negára ra - lhe mais os seus papeis próprios, que 

lhe foram apprehendidos, e os quaes naõ t inham relação 

com o supposto c r ime. 

Daqui vemos que o nao se citarem asprovas.na sentença, 

que se propõem a fazer um resumo de l l a s ; o naõ se publi

car nem parte do processo, quando se mandou imprimir 

a sentença, naõ foi ommissaõ de accaso, mas plano p reme

ditado. 

Visto este importante facto, de se negar a um dos réos 

a copia de seu processo ; o mundo ju lgará se a ommissaõ, 

d e naõ se citar prova a lguma do delicto na sentença, deve 

servir para que nós accreditemos e tenhamos por fé, que 

tal sentença he jus ta , e fundada em provas legaes, como o 

A . pre tende. 

O A . conclue a sua obra, copiando a Ordenação do 

R e y n o em que se enumeram os crimes de LesaMajestade; 

descreve a procissão da execução dos r é o s ; e faz uma 

grande declamaçaõ contra os que recommendam a El Rey 

a c lemência ; e dizendo que Luiz X V I , da F rança , naõ 

deveria te r sido tam clemente, porque a essa clemência 

foi devida sua ruina, assim falia d' E l R e y de Hespanha 

a p . 1 4 3 . 

" Bem diverso tem sido o procedimento do actual Rey de 
Hespanha Fernando VI I ; e por isso he que elle ainda está sen
tado no seu throno, e chegou a reassumir toda a authoridade So
berana, que os enfunados legisladores das Côrte3 lhe queriam 
cercear e taxar. Oesembainhou com firmeza a espada da justiça -
dispersou essas Cortes ou conventiculos, em que tam impudente* 
mente retumbáram os ecos do Maçonismo; prendeo, desterrou e 
mandou executar os principaes regeneradores ou conspiradores da 
Hespanha, e por isso vai reynando, e por isso he que os Pedreiros 
Livres de todas as naçoens tanto se tem assanhado contra elle 
vomitando por meio dosPeriodicos (incluindo os dos nossos sabicho-
ens de Iiglaterra) todo esse fll e blusplieiuins, que tem apare
cido." 
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Se este extracto naõ basta para characterizar o espirito 
da obra, e os sentimentos de seu author ; daremos ainda o 
seguinte, em que o A. recommenda a clemência, para 
os vassallos fieis e obedientes, que naõ commettem crimes, 
e que por tanto naõ precisam de perdaõ nem da clemência 
de ninguém. 

u Naõ pareça toda via, (p. 144) que eu approvo ou reclamo 
contra a humanidade um rigor de justiça inexorável, ou que quero 
mostrar que os Governos nunca devem desculpar os crimes dos 
delinqüentes, nem usar de clemência. Bem pelo contrario: 
reconheço que a clemência deve ser a principal virtude dos Sobe
ranos, e que he a que melhor lhes afiança o respeito e amor dos 
vassallos fieis e obedientes. Contra vassallos convencidos de 
revoltosos e infiéis, como saõ os conspiradores; contra estes par
ticularmente he que eu desapprovo e reputo perigosa essa clemên
cia, que alguns tanto se empenham hoje em inculcar.'* 

As intençoens do A . se podem descrever com a pas

sagem de Salustio, que elle cita. 

Bonum publicam simulantes pro sua qu isque potentia 

certabat. 
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MISCELLANEA. 

BRAZIL. 

Cerimonia da acclamaçaõ, no Rio-de-Janeiro. 

(Gazeta Extraordinária do Rio-de-Janeiro, de 10 de 
Fevereiro de 1818.) 

O glorioso acto da acclamaçaõ do Senhor D. Joaõ Sexto 
nosso Augusto Soberano e modelo dos Monarchas do 
Universo, annunciado na Gazeta precedente, vai hoje fixar 
as mais serias attençoens dos nossos leytores, e ser o 
objecto da nossa narração ingênua e singela; desejando e 
rogando que á imperfeição do estylo suppram aquelles 
generosos sentimentos, que tam brilhantemente se osten
taram no dia 6 do corrente. 

No dia precedente havia o Senado da Câmara annunci
ado ao povo, que S. M. marcara este feliz dia para formar 
uma nova epocha nos fastos de Portugal. Demorar-nos-
hemos um momento em descrever o apparato, com que 
se fez aquella publicação. Rompia o cortejo uma guarda 
acavallo do Real corpo da Policia. Seguia uma banda 
militar de musica, e logo os officiaes de justiça, os almota-
cés e os Senadores com o seu presidente, todos ricamente 
adornados, com capas de seda preta com bandas brancas 
bordadas com primor. Acompanhava o numeroso estado de 
cavallo das Reaes cavalherices, soberbamente ajaezados, e 
guiados por criados da Caza Real, em grande uniforme, 
seguindo-se o vistoso estado dos Senadores. Fechava 
este aparatoso acompanhamento um grosso destacamento 
de cavallaria, e outra banda de musica. 
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Nosta ordem se dirigiram ao Real Paço da Boa-vista, 
aonde estava S. M. e AA. RR. Ali se leo pela primeira 
vez o bando, e depois de alegres vivas alternados com o 
hymno nacional, retrogadáram e vieram ao palácio da 
Corte, aonde se achava a Raynha N . S. e suas Augustas 
filhas. Passaram entaõ ás praças e ruas principaes da 
cidade, encontrando por toda a parte o maior enthusiasmo 
e o mais vivo prazer, em um povo, que tanto ama seu 
Augusto Monarcha. Raiou finalmente o dia 6, tam 
anxiosamente dezejado, e que devia ser testemunha do 
mais completo prazer, e a sua primeira luz foi festejada 
pelas fortalezas e pelos navios de guerra, surtos neste 
porto. 

Devendo celebrar-se, segundo o custume, a Missa 
Votiva do Espirito Sancto, e concorrendo neste dia a fes
tividade das chagas de Christo, que o Senhor D. Alfonso 
Henriques recebera no Campo de Ourique, como signal e 
garantia da protecçaõ, com que o Omnipotente ampararia 
Portugal; El Rey N . S. em demonstração da sua devo
ção, fez cantar a Missa competente, elevando porém 
aquella festividade á primeira classe, celebrando em 
conseqüência o illustrissimo Deaõ, e fazendo-se comme-
moraçaõ do Espirito Sancto. Orou ao Evangelho o Rev. 
Padre Mestre Fr . Jozé de N . S. do Monserrate, da 
Provincia da Arrabida, e Deputado da Juncta da Cruzada, 
que com muita habilidade e eloqüência conciliou a festi
vidade da Igreja com a da Naçaõ. S. M. assistio na sua 
tribuna, vestido de grande gala, e acompanhado da sua 
Real Familia. 

Para se celebrar a gloriosa acclamaçaõ estava desti
nado o largo do Paço, aonde se erigira uma sumptuosa 
varanda, delineada pelo architeeto Joaõ da Silva Moniz, e 
dirigida pelo illustrissimo Baraõ do Rio Seco, hoje Visconde 
do mesmo titu Io Occupava ella toda a face do Real Paço 
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contígua á capella; compunha-se de 18 arcos elegantes, 
e no principio do seu dilatado plano se fabricou um corpo 
de vistosa architectura, em que havia uma escada, que 
servia para subir a nobreza e pessoas distinctas, que 
deviam concurrer aquella solemnissima acçaõ. No meio 
da dilatada fronteria se notava um elevado pórtico, que 
avançava para a praça, sustentado por columnas; entre 
os pedestaes das quaes e das outras, que compunham a 
varanda, corria uma artificiosa balaustrada. No remate do 
balcão estavam pintadas as armas Reaes, e por cima des
tas a figura da Fama. A parte interior éra guarnecida 
de veludo e damasco carmezim com franjas e galoens 
de ouro. Entre as columnas, que adornavam os corpos 
lateraes pendiam vários gênios sustentando as Reaes 
insígnias. O titulo éra adornado de vários painéis, que 
perfeitamente representavam as figuras allusivas ao 
mesmo acto; a saber; Magnanimidade,Liberalidade, Sa
bedoria, Authoridade, Muniíicencia, Piedade, Religião, 
Prêmio, Amor da Virtude, apontando-se por medêlos 
algums dos nossos excellentes monarchas. O pavimento 
se dividio em taboleiros, que por elevação formavam pe 
quenos degráos, elevando-se sobre o ultimo o throno 
Regio. O espaldar e doceléram ornados com recamo 
de ouro sobre assento carmezim: as çanefas eram de 
veludo com cachos de ouro, por cima das çanefas se viam 
dous gênios, sustentando a coroa imperial de talha dou-
rada,ornada de trofeos e insígnias militares. Poucodesviada 
do espaldar se colocou uma cadeira de talha sobre dou
rada sustendo dous gênios, a coroa posta na summidade 
do postergai. As almofadas do espaldar e assento eram 
da mesma tela do docel, e similhantemente bordadas.— 
Naõ nos demoramos mais com esta descripçaõ, porque 
objectos mais importantes chamam a nossa attençaõ. 
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Âs três horas se achavam no largo do Paço duas bri
gadas : a primeira composta do I o Regimento de infan
teria do Exercito, dous batalhoens N ° . 11, e 15, e da 
infanteria da Policia, e commandada pelo Brigadeiro de 
infanteria Luiz Paulino de Oliveira Pinto da França: e a 
segunda, composta de cavallaria de milicias, de 2 bata
lhoens de caçadores, e granadeiros da expedição de Per
nambuco, e commandada pelo Brigadeiro Virissimo An
tonio Cardozo, e além disto um parque de artilheria mon
tada de oito peças. Commandava em chefe, no impedi
mento do Exmo. Tenente General, encarregado do 
Governo das armas, o Tenente General Luiz Ignacio 
Xavier Palmeirim, Inspector de infanteria de linha e 
milicias, acompanhado do seu estado maior. Havia além 
disto duas guardas de honra, uma próxima à varanda, 
outra à Real capella. Também havia no largo do Rocio 
um corpo de reserva, composto de cavallaria de Policia, 
de infanteria de linha, e de um parque de artilheria, 
commandada pelo Brigadeiro Jozé Maria Rebello de 
Andrade e Vasconcellos, commandante da Guarda Real 
da Policia. 

Pelas 4 horas da tarde, saio El Rey N. S. do seu 
apozento, para baixar á varanda, acompanhado dos Gran
des Titulos Seculares e Ecclesiasticos, e dos Officiaes da 
sua Real Casa. O acompanhamento era ordenado na 
forma seguinte. Adiante iam os porteiros da cana, os 
primeiros com canas nas maõs, e os seguintes com maças 
de praia nos hombros. Seguiam-se os reys d^armas, arau
tos e passavanles vestidos com as suas cotas d'armas. Logo 
iam os moços da câmara, e moços fidalgos; e a poz estes 
os grandes da Corte e titulos, todos descubertos, os bispos 
e os oíficiaes da casa, com suas insígnias, indo estes 
últimos no meio das alas. Seguia-se o Ex m o . Thomaz 
Antonio de Villanova Portugal, Ministro e Secretario de 
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Estado; e depois deste o Ex m ° . Conde de Vianna, servindo 
de Meirinho com vara branca, e juncto a elle o Exmo. 
e Rey11»0. Bispo Capellaõ Mor. Immediato ao Meirinho 
Mor ia o Ex™>. Conde de Barbacena, fazendo o officio 
de alferes mor, com bandeira Real enrolada; e depois 
delle o capitão da guarda Real, o Exmo. Marquez de 
Bellas. Seguia-se logo o Sereníssimo Senhor Infante 
D. Miguel descoberto, com o estoque desembainhado na 
maõ, como Condestavel. O Sereníssimo Senhor Prín
cipe Real ia juncto a S. M. 

Entaõ enchia a todos de alegria a Augusta presença de 
S. M. com magnífico manto Real, todo recamado de 
ouro, semeados em competentes distancias muitos castelos 
com as Reaes Quinas, e seguro por duas riquisimas pre-
zilhas de brilhantes. A cauda do manto Real éra susten
tada pelo Ex m ° . Conde de Parati, que servia de Camareiro 
Mor. Para que o povo tivesse a satisfacçaõ de ver a S. M. 
se retiraram para a parte da parede as pessoas que 
estavam juncto à grade. 

Apenas El Rey N . S. chegou á varanda tangeram os 
ministreis, charamelas e trombetas e atabalas. Logo que 
S. M. chegou ao estrado pequeno, subio o Exm o . Marquez 
de Castelo Melhor, como Reposteiro Mor, descubrio a 
a cadeira em que S. M. havia de assentar-se. Immedi
atamente o Ex m o . Conde de Parati, Gentil Homem da 
Câmara deo a S. M. um magnífico sceptro de ouro, que 
lhe entregou em uma rica salva o Ill rao. Visconde do 
Rio Seco. 

Havendo-se sentado El Rey N. S. , o Sereníssimo 
Senhor Infante D. Miguel em pé, e descoberto, e com o 
estoque desembainhado e levantado na maõ, oecupou o 
extremo do pequeno estrado á direita do mesmo; e do 
mesmo lado e próximo a S. M. ficou S. A. R. o 
Príncipe Real. 
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Assistiam a S. M. e AA. R R . os ExmoB. Gentis Homens 
da Câmara Conde de Parati, D. Nuno Jozé de Souza 
Manuel e Marquez de Torres Novas. 

Seguiam-se do mesmo lado, no estrado grande, o Ex1»"-
Bispo Capellaõ Mor, e mais bispos, ficando todavia o pri
meiro mais próximo ao degrao do throno. 

No mesmo estrado, porém da parte esquerda, estavam o 
Ex r a o . Marquez de Angeja, servindo de Mordomo Mor 
c depois o Exmo. Ministro e Secretario de Estado dos 
Negócios do Reyno, seguindo-se o Meirinho Mor, e depois 
cm ala os marquezes, c próximos a estes os condes, viscon
des e baroens e officiaes da Casa. 

O Alferes Mor so pôz com a bandeira Real enrolada na 
ponta do ultimo degrao superior do estrado grande dames-
ma parte esquerda. No segundo degrao do estrado esta
vam os ministros do Senado em corpo de câmara. Para 
baixo destes a Meza do Desembargo do Paço e da Consci
ência e Ordens, o Conselho da Fazenda, a Casa da Suppli
caçaõ, o Conselho Supremo Militar, a Real Juncta do 
Commercio, a Real Juncta dos A rsenaes do Exercito, a 
Juncta da Bulla, o Real Erário, e os Deputados da Uni
versidade de Coimbra. Nos mesmos degráos ficaram os 
Prelados Maiores das ordens Religiosas. 

No pavimento, antes de chegar ao primeiro degrao do 
estrado grande, estavam os reys d'armas, arautos e passa-
vantes, porteiros da cana e da maça. Seguiam-se os 
fidalgos e pessoas distinetas. Dirigia esta disposição o 
Ex1110. Visconde de Asseca, como Mestre Salla. 

Porém um espectaculo interessantíssimo se offerecia na 
primeira das tribunas, que olhavam para a varanda, rica
mente ornadas de veludo o ouro. S. M. a Raynha N . S# 

as Sereníssimas Senhoras Princeza Real, Princeza D. 
Maria Thereza e Infantas, com as respectivas Camareiras 
Mores, assistiram dalli a esta augusta cereraonia, e toma-

3 Q 2 
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ram a melhor parte no regosijo. Na próxima tribuna 
estavam as damas, na terceira as açafatas, na quarta titula
res e fidalgas naõ empregadas, e na ultima o Corpo Diplo
mático e suas Senhoras, precedendo o competente convite. 

Chegando S. M. ao throno, depois de saudar a Raynha 
N. S. e a SS. A A. RR. occupou a cadeira, que lhe estava 
preparada. 

Logo o Exm o . Secretario d'Estado fez signal ao Ulm°. 
Desembargador do Paço Luiz Joze de Carvalho e Mello, 
para subir e fazer a practica a S. M. Subindo o mencionado 
Desembargador ao estrado grande da parte esquerda, disse 
o Rey d'armas Portugal — "Ouvide, ouvide, estai 
attentos". Entaõ o dicto Desembargador, feita a devida 
reverencia a S. M. recitou uma eloqüente e enérgica 
practica, finda a qual, e feita a reverencia se retirou para 
o seu lugar. 

Promptamente subio o Ex1110. Marquez de Castelo 
Melhor ao estrado pequeno, e pôz diante de S. M. uma 
cadeira raza com um pano de brocado de ouro, e sobre 
ella uma almofada da mesma tela com borlas e guarniço-
ens de ouro: aospezdo mesmo Senhor pôz outra simi
lhante cadeira para ajoelhar. Entaõ o Ex"10. e Revmo . 
Bispo Capellaõ Mor, recebendo dos Mestres de Ceremo-
nia da Real Capella o Missal rico aberto, e sobre elle o 
crucifixo de prata dourada, o collocou sobre a almofada 
sobre posto á cadeira, e ficando juncto á mesma, ajoelhou 
defronte de S. M. , e o mesmo fizeram os dous E x m o \ 
Bispos o de Azoto, Prelado de Goyazes, e o de Leontopoli, 
Prelado de Mosambique e Rio do Sena, como testemunha 
do Real Juramento. S. M. ajoelhou sobre a almofada 
que estava a seus pés, mudou o sceptro para a maõ es
querda, e pondo a maõ direita sobre a cruz e missal, fez o 
juramento, que lhe foi lendo o Ministro e Secretario 
d'Eslado, também de joelhos, junetos á dieta cadeira. 
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Feito o juramento, S. M. tornou a senlar-se na cadeira, 
e se levantaram o Exm o . Revmo . Bispo Capellaõ Mor e 
mais bispos, que voltaram para os seus lugares, e o Ex™0. 
Ministro e Secretario de Estado. Este desceo logo ao 
estrado grande, eno meio delle leo em vóz alta a formula 
do juramento, preito e homenagem, que se devia prestar a 
S. M. ; lido o qual, subiram ao estrado pequeno o 
Exm°. e Revm°. Bispo Capellaõ Mor e o Exmo . Re-
posteiro Mor c afastaram para o lado da parte esquerda 
o primeiro a cruz e o missal, e o segundo a cadeira. 

Logo o Sereníssimo Senhor Principe Real se chegou a 
fazer o juramento, lendo-lhe as palavras o Ministro e 
Secretario de Estado também de joelhos; passando depois 
S. A. R. a beijar a maõ a El Rey N. S. Seguio-se o 
Sereníssimo Senhor Infante D. Miguel, que ajoelhando, 
mudando o estoque para a esquerda, fez o juramento e 
passou a beijar a maõ de S. M. 

Desenrolou entaõ o Exm o . Alferes Mor a bandeira 
Real, e o Rey d' Armas Portugal convidou os grandes 
titulos, nobreza, &c. a prestar o juramento na precedên
cia; c assim o fizeram os titulos seculares e ecclesiasticos, 
miaistros dos tribunaes,fídalgos e mais pessoas da nobreza 

Findo este acto, o Exmo. Ministro e Secretario de 
Estado se chegou á cadeira de S. M. que aceitou o jura
mento, e assim o publicou o mesmo Ministro. 

Logo o Exm o . Alferes Mor desenrolou a bandeira Real, 
disse em alta voz:—" Real, Real, Real, pelo Muito Alto, 
e Muito Poderoso Senhor Rey, D. Joaõ VI Nosso Se
nhor."—O que foi repetido pelos reys ô' armas, e pesseas 
da varanda, tangendo os ministreis e mais instrumentos 
mencionados. 

Feita reverencia a S. M. desceo o Exm o . Alferes Mor 
com a Real bandeira, acompanhando-o os porteiros da 
cana e maça, reys d'armas, arautos, e passavantes, e 
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chegando ao meio da varanda, aonde havia ura balcaõ, e 
um estrado pequeno de Ires degráos, subio a elle e 
junctamente o Rey de Armas Portugal e vollando-se 
ambos para o povo, fez este a mesma advertência, 
e o Ex1»0. Alferes Mor em voz alta acclaraou outra vez 
a S. M., seguindo-se as mesmas formalidades. 

Entaõ salvaram as fortalezas, e os navios de guerra 
surtos neste porto,e se elevaram muitos fogos de artifícios? 
que arremedavam um regular fogo rolante com perto de 
dous mil tiros. Foi neste afortunado momento, que o 
immensoconcurso do povo, que estava em frente da va
randa, e que atulhava as ruas contíguas, rompeo era unani
mes, e naõ interrompidos vivas, que mostravam da ma
neira a mais evidente o prazer que trasbordava no 
coração de todos. Multiplicavam-se os brados, e os 
seus echos eram encontrados pelas vozes dos espec
tadores, que ornavam as janéllas, e até oecupavam os 
telhados, as torres das igrejas, e todos os lugares 
eminentes, donde naõ podendo presenciar a augusta 
cerimonia, aproveitaram sofregamente o momento de 
desafogar seus sentimentos, pospondo o perigo a que se 
arriscavam aos sagrados deveres, quea lealdade inspira. 
Viam-se ondear os lenços, naõ só nos lugares próximos, 
mas em grandes distancias, ouvindo-se dustindameiiíe as 
vozes, que acompanhavam estes movimentos. Naõ he 
possivel, que as nossas expressoens retratem fielmente 
esta scena, cuja recordação somente alvoroça os cora
çoens. Pulando de júbilo parece que estes queriam sup-
prir 6 que faltava aos sons ja cançados, dando muda mas 
enérgica demonstração da sua fidelidade. Quando po
rém parecia que o enthusiasmo chegara ao cumulo, veio 
um novo espectacúlo redobrar ainda, senaõ o afiecto, as 
demonstraçoens. ApresEemo-nos. Finda a segunda 
acclamaçaõ, notificou o Rey d' Armas Portugal a ordem 
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de S» M. que o acompanhassem só a» pessoas, que ha
viam tido igual honra ao entrar na varanda. Seguio 
entaõ o acompanhamento ao som dos instrumentos re
feridos e vimos com prazer inexplicável o nosso Augusto 
Soberano com a affabilidade, o riso e alegria em seu 
Real semblante, receber benigno os applausos, que tam 
justamente se lhe tributavam, e tirando o chapeo nos 
dUTerenle arcos parar no pórtico algum tempo, repe
tindo o mesmo honrosissimo obséquio, e recebendo em 
troca novos votos tam sinceros como bem merecidos. 
Naõ podendo fielmente expresear quanto sentimos, 
confessamos, todavia, que a tam interessante vista naõ 
podemos deixar de recordar e repetir os versos do nosso 
Camoens:— 

" De um Rey potente somos, tam amado 
" Tam querido de todos e bem quisto, 
t( Que uaõ no largo mar com leda fronte, 
" Mas no lago entraremos de Acheronte. 

Proseguio S. M. para a Real capella á porta da qual 
o estava esperando o Exm°. e Revm o . Bispo Capellaõ 
Mor revestido em pontificai, e acompanhado do seu 
Cabido, também ricamente paramentado, com a preci
osa relíquia do Sancto Lenho nas maõs, debaixo de um 
rico palio, e chegando S. M. ajoelhou sobre uma almo
fada, e o Ex m ° . Bispo lhe deo a beijar a sagrada relíquia 
notável pela sua grandeza, adornada de preciosíssimas 
pedras. Feita depois a aspersaõ seguio processional-
meute para a capella mor acompanhado S. M. até o 
sitiai aonde ajoelhou e fez oraçaõ, adiante de S. M. ficou 
S. A. R. o Principe Real, adiante e immediato a este o 
Serenissimo Senhor Infante D. Miguel, com o estoque 
na maõ levantado, e um pouco mais adiante o Alferes 
mor com a bandeiru. 
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O Exmo. Capellaõ Mor pôz no throneto cercado de 
immensas luzes a sagrada relíquia, e subindo ao solio, 
entoou o Te Deura, que cantaram os músicos da Real 
Câmara e Capella, dirigidos pelo celebre Marcos Por-
tagal, Mestre de S S. AA. R R . compositor daquella 
excellente musica. 

A pezar da sua grande extençaõ, a piedade de S. M. 
superou todos os obstáculos, que oppunha o encommodo 
que soffre ha tanto tempo. Assistindo em pé quasi todo o 
tempo que durou o hymno ; findo o qual, o Exm o . Capel
laõ Mor recitou um verso e duas oraçoens análogas ao 
objecto, e chegando ao meio do altar, deo com a cruz a 
triplicada bençaõ pontificai abatendo o Sereníssimo Senhor 
Infante o estoque, e o Exm°. Senhor Conde Alferes 
Mor a Real bandeira. 

Reposta no throneto a cruz desceo o Ex m o . Capellaõ 
Mor saudou a S. M. e se retirou, S. M. cora todo o 
seu acompanhamento passou á varanda, e dali ao 
Real Paço. 

Por falta do espaço reservamos para outro lugar as 
outras demonstraçoens do prazer neste dia e nos seguintes, 
a fim de darmos successivãmente a relação de muitos des
pachos, que por aquella occasiaõ se publicaram. 

Antes porém daremos os dous decretos publicados no 
mesmo dia. 

I o . Para instituir a Ordem Militar da Conceição. 

Tendo-se celebrado o Acto solemne da minha acclama
çaõ, na successaõ da coroa destes Reynos, e reconhecendo 
ser graça de Deus Omnipotente e uma poderosa protecçaõ 
da Providencia, que depois de tantos perigos tem salvado 
a Monarchia, e querendo que fique perpetuada a memória 
detam extraordinários suecessos, e da devoção que consa
gra a N. S. da Conceição, invocoda por Padroeira destes 
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Reynos, pelo Senhor Rey D. Joaõ IV meu predecessor 
e avô; tenho determinado instituir uma Ordem Militar, da 
Conceição,de que ficará sendo Cabeça da Ordem a Capella 
Real de Nossa Senhora de Conceição de Villa Viçoza, na 
provincia do Alemtejo, e terá as differentes ordens de 
Gram Cruzes, Commendadores, Cavalleiros e Serventes, 
em numero prefixo, como se exporá nos estatutos, que lhe 
hei de dar, sendo as Gram Cruzes destinadas para oa títu
los, as com mendas para os que tiverem filhamento de fidal
gos oa minha Real Casa, e similhantemente as mais 
condecoraçoens. A meza da Consciência e Ordens o 
tenha assim entendido, e formalizando os estatutos, e 
mais providencias precisas para a sua execução, os faça 
subir em consulta á minha Real presença. Palácio do 
Rio-de-Janeiro, em 6 de Fevereiro, 1818. 

Com a Rubrica de S. M. 

2 o . Em que se concedem privilégios aos habitantes do 
Rio-de-Janeiro 

Querendo dar ao povo da cidade do Rio-de-Janeiro uma 
demonstração da minha Real benevolência, pela occasiaõ 
da rainha coroaçaõ nesta cidade; hei por bem que todos os 
seus habitantes fiquem gozando d'ora em diante do privi
legio de aposentadoria passiva, e aquelles que tiverem ser_ 
vido ou servirem na Câmara e mais cargos de Governan
ça da mesma cidade, ficarão gozando dos privilégios con
cedidos pela ordenação do Reyno, livro segundo, titulo 
cincoenta e oito, para os fidalgos e seus cazeiros e lavrado
res. A Meza do Desembargo do Paço o tenha assim 
entendido a execute pela parte que lhe toca. Palácio do 
Rio-de-Janeiro, 6m 6 de Fevereiro, 1818. 

Com a Rubrica de S M. 
VOL. XX. No. 120 3 R 
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COLÔNIAS HESPANHOLAS. 

Gazeta Extraordinária de Caracas, de 16 de Março, 

1818. 
O estúpido Simaõ Bolivar fque, segundo o rumor pu-

lico, se naõ satisfaz com nada menos do que o titulo de 
Imperador, porque o seu gosto por titulos o tem feito crer 
que os seus dedos saõ hospedes) estando cançado como um 
touro estúpido, foi acariciado a sair das desertas margens 
do Orinoko, para as habitadas planícies, nos vales de Ara-
gua. Tendo arranjado o seu chamado exercito nestas 
planícies, S. Ex». o General em Chefe vio o momento 
por que desejava, e o atacamos pela retaguarda. Pouco 
entendimento éra bastante para saber o êxito, a quem 
conhece S. Ex 3 . a suas tropas, e aos bandidos do inimigo 
e a seu novo Imperador. 

Relação official de S Ex°-. o General em Chefe do 
Exercito expedicionário ao Capitão General Inte
rino de Venezuela. 

Quartel General de Cagua, 15 de Março. 

Aos 13 do corrente, pela tarde, sai de Valencia, achan-
do-me decidido a atacar o inimigo; e hontem pela ma
nhaã obtive surprender 200 delles emLaCabrera, nenhum 
dos quaes pôde chegar a Maracay, aonde tinham as suas 
forças principaes, que eram compostas de 1.200 cavallos, 
e um pequeno batalhão de infanteria: fôram atacados 
pelo galhardo Brigadeiro D. F . Morales, que os carregou 
pelas ruas da mesma cidade, com os dagroens da Uniaõ, 
e esquadrão das guardas do General, derrotando-os e dis-
persando-os em todas as direcçoens, depois de ter morto 
mais de 250, tomando-lhe uma bandeira 40 cargas de 
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muniçoens, e cerca de 2.000 cavallos mulas e bestas de 
carga de todas as descripçoens, e grande numero de cai-
xoens de bagagem, e de lanças, artigos que elles covarde
mente deixaram ficar no lugar. Tivemos somente cinco 
homens mortos e feridos. Eu procedi immediatamente 
para esta cidade, a fira de os atacar pela retaguarda, sa
bendo que elles estavam na cidade de Victoria, e agora, 
hora e meia da tarde, fui informado por uma mulher, 
que o Brigadeiro La Torre os repulsou hontem, obtendo 
vantagens, e obriga ndo-os a retroceder para a dieta cidade 
de Victoria ; porém ainda naõ sei com certeza deste facto ; 
porque naõ recebi informação official do sobredicto Briga
deiro. A este momento me avizam também os postos 
avançados, de que se a vista o inimigo, movendo-se pela 
estrada de Coroso, depois de ter descido o Monte das 
Mulas na sua marcha para Villa de Cura; por cuja razaõ 
neste mesmo momento, emprehendo perseguillos, naõ 
obstante que as tropas naõ tem tido tempo nem para 
comer nem para dormir; e intento seguillos, sem ter 
tempo para descançar, até o mesmo rio Orinoko, Deus 
guarde a V. S. muitos annos. 

(Assignado.) PAULO MORILLO. 

A. D. Joaõ Baptista Pardo. 

Post scriptum. 

Quartel General de Villa do Cura. 

Março 16. 

He uma hora da noite; em que justamente tenho 
atacado este lugar aonde se açoitaram os rebeldes; e 
quando se acharam carregados pelas minhas tropas dis
persaram-se e continuam a ser perseguidos, pela estrada 

3 R 2 
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que vai para S. JoaÕ, pela cavallaria Europea e columna 
de caçadores. O corpo principal do exercito está che
gando das alturas das montanhas, em ordem a marchar 
e supportar a vanguarda. 

A sua cavallaria está no mais deplorável estado, e naõ 
poderá escapar aos valorosos dragoens e hussares, que 
estaõ com o melhor espirito, assim como o valente esqua
drão das guardas do General. 

A maior parte da sua cavallaria estava a pasto, inevi
tavelmente deve ser dispersa. E como ainda he noite, 
naõ se pode averiguar o êxito deste ataque, que deve ser 
o mais feliz para Venezuela. 

Pelos três dias passados naõ tem as tropas comido cousa 
alguma senaõ comer frio: porém estaõ tam cheias de 
enthusiasmo, que cada soldado venceria uma dúzia da
quelles miseráveis. As chuvas e a lama fizeram com 
que estejam sem çapatos, e neste estado fazem marchas, 
que saõ realmente incríveis. Sirva-se V. S. mandar 
todos os çapatos que se acharem, e que se façam todos os 
esforços os mais activos pelo que respeita a mantimentos; 
porque com ajuda delles eu os perseguirei, até a total des
truição de sua tam gabada republica. 

Os fieis habitantes de Caracas devem fazer um esforço, 
para supprir as necessidades destes valorosos camaradas, 
que senaõ intimidam nem com o cançasso, nem com a 
falta de mantimento, nem com as chuvas e lamas, que lhes 
tem sido tam penosas, depois de tam rápidas marchas. 

Tudo o que communico a V. S. para seu conhecimento, 
e dos fieis habitantes da capital. Deus guarde a V. S. 
muitos annos. 

(Assignado.) PAULO MORILLO. 

A. D. João Baptista Pardo. 
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V E N E Z U E L A . 

Buletims officiaes do Exercito do General Bolivar. 

12 de Fevereiro, 1818. 

O exercito de Guayana, commandado pelo Chefe 
Supremo, commeçou a sua marcha da cidade de Angos
tura, para o Baxo Apure, aos 31 de Dezembro, indo 
em parte embarcado na nossa pequena esquadra, e em 
parte seguindo a margem esquerda do Orinoko, até a 
embocadura do Páo, aonde se lhes unio a divisão do 
General Monagas. Passaram entaõ â margem direita 
do mesmo rio; e aos 17 de Janeiro, em Caycara, se lhe 
ajunctou a divisão de cavallcria do General Cedeiio, e 
cruzando outra vez para a margem esquerda, acima da 
embocadura do Apure, formaram a juncçaõ com a divi
são do General Paez, aos 31 , em S. Joaõ de Payara, 
aonde as suas tropas estavam aquarteladas. Aos 6 de 
Fevereiro cruzou o exercito o Apure, em frente das 
fortalezas de S. Fernando, e hoje (12) às 7 horas da 
manhaã, fôram investidos os fortes de Calabozo, que esta
vam debaixo das ordens immediatas do General Morillo-

O regimento de hussares de Fernando VII, de La 
Union, e de Navarra estavam postados na nossa esquerda, 
e o de Castella na nossa direita, a cavallaria do inimigo 
tentou immediatamente fianquear a nossa esquerda; po
rém por um rápido e simultâneo movimento da nos-a 
cavallaria foi envolvida toda a sua direita, ao momento em 
que o batalhão de infanteria de Barcelona se esforçava 
para chamar a sua attençaõ e tentar corlalla. Eram 
mais de 2.000 homens, deste numero consistiam três 
regimentos Hespanhoes, e delles nem um sô homem 
haveria tido a fortuna de escapar, se mais velozes doque 
a avançada de nossa cavallaria, naõ fugissem para a 
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cidade. Com tudo, apenas 80 dos hussares, e naõ muis 
do que a metade dos fuzileiros, na infanteria, puderam 
escapar-se: todos os granadeiros e caçadores ficaram no 
campo de batalha. O regimento de Castela, que com
punha, como ja se disse, a esquerda do inimigo, vendo a 
direita tam completamente derrotada, apenas pôde execu
tar outro movimento mais do que uma vergonhosa fugida, 
sem dar um sõ tiro; nem teria podido escapar-se, se, em 
conseqüência da visinhança da cidade, naõ fossem prote
gidos pelas suas fortificaçoens, as quaes naõ poderão resis
tir por muitos dias o vigoroso assedio; que immediata
mente estabelecemos. 

O General Morillo, surprendido no meio de immensas 
planicies, por um exercito, que acabava de fazer uma 
marcha de 300 léguas; O General Morillo derrotado na 
primeira vez que desembainhou a espada, sem que ao 
menos tentasse uma acçaõ geral, mas agora nem se quer 
esperando pelo fogo de nossos fuzileiros: este mesmo 
General Morillo, se vio agora em completa fugida do 
campo de batalha, quasi sõ, tendo eccapado de dous dos 
nosssos Lanceiros, somente pela intervenção de dous de 
seus hussares, que morreram a seu lado ; aquelle General 
Morillo, em uma palavra que ha tanto tempo tem ultrajado 
a humanidade, intitulando-se o Pacificador da America 
Meridional, foi quasi em um momento, fechado no centro 
das planicies de Venezuela, devido isto a sua falta de 
habilidade e à extraordinária ligeireza de nossos movimen-
mentos. Tal he o interessante espectaculo, que a acçaõ 
de Calabozo offereee ao mundo militar. 

O resto das forças do exercito está ja cortado da cidade, 
e as nossas tropas marcharam a encontrallas em todas as 
direcçoens. Assim se decidio a sorte da nossa Republica, 
sem ter corrido o perigo de uma só batalha. 
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Nada he comparável à intrepidez da nossa cavallaria ; 
ella somente, com duas companhias de infanteira do bata
lhão de Barcelona, fez tudo. Os Generaes Cedeno, Mo-
nagas e Paez fizeram prodígios de valor. Estes Chefes 
augmentáram hoje o lustre de suas reputaçoefls. 

A nossa perda em mortos e feridos naõ excede 20 
homens; entre os primeiros se acha o capitão Brito, e 
entre os segundos dous Tenente-coroneis, Mc. Lean, e 
Blancas. Quartel General,em Calabozo, &c. 

CARLOS SOUBLET, 

Chefe do Estado Maior. 

Buletim do Exercito Libertador, 17 de Fevereiro, 1818. 

Havendo-se o General Morillo fechado na cidade de 
Calabozo, depois da completa derrota, que experimentou 
aos 12, tomou o Exercito Libertador as mais vantajosas 
posiçoens nas visinhanças, a fim de bloquear o inimigo, 
e cortar-lhe os provimentos. Estabeleceo-s e o DOBBO 

quartel general na villa de Rastro. Aos 14 foi o inimigo 
obrigado a abandonar Calabozo, e executou isto pela meia 
noite, com tal precipitação, que deixou em nosso poder 
toda a sua artilheira, grande quantidade de espingardas e 
muniçoens, os seos hospitaes, armazéns &c. marchou para 
a cidade de Sombrero, pela estrada mais montanhosa, po
rém sendo o seu movimenio observado, antes de amanhe
cer, pelos nossos postos avançados, teve o exercito ordem 
para marchar em seu seguimento. Aos 15, pelas 4 horas 
da tarde, um esquadrão de cavallaria, pertencente à van
guarda alcançou uma columna Hespanhola, nas planícies 
deAuriosa, rompeo o pequeno corpo de cavallaria com que 
o inimigo cubria a sua retaguarda,e o obrigou a fazer halto, 
continuando a atrahir a .sua attençaõ de maneira que 
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desse tempo a chegar o exercicio; porém sobrevindo a 
noite antes què chegasse uma só divisão de infanteira, o 
inimigo, a cuberto da escuridão, e dos matos adjacentes, 
pôde reassumir a sua marcha. Muitos mortos e feridos, 
alem de mais de duzentos prisioneiros, foram o resultado 
deste rencontro da nossa vanguarda com toda a columna 
Hespanhola, nesta tarde. Continuou-se o seguimento 
durante toda a noite, e na manhaã seguinte, 16, alcança
mos o inimigo no vao do rio Guarico, juncto á cidade d» 
Sombrero aonde os hussares da> nossa vanguarda, qu» 
desde o romper do dia tinham picado a sua retaguarda, o 
obrigaram a parar. A posição do inimigo éra, ne.-te mo
mento, naturalmente formidável. Postado em ambuscada 
na direita e esquerda de um caminho estreito, e com o 
rio e uma ribanceira quasi inaccessivel em sua frente, naõ 
havia lugar por onde se pudesse fazer o ataqne, porem a 
nossa infanteria, que ardia pela peleja, marchou denoda-
damente adiante, naõ obstante adesavantagem do terreno. 
As guardas de honra do Supremo Chefe fôram as prim- iras 
qu:í entraram em accaõ, com singular dexteridade e intre-
pidi-Zj c foram seguidas peloô batalhoens do Apure e Barla-
v<nto, causando grande destruição no inimigo. Teria o 
passo sido forçado srm o auxilio dos outros batalhoens, que 
estavam tro reserva, se um movimento da retaguarda do 
inimigo naõ houvesse sido tentado pela nossa cavallaria. 
cuja cooperação tinha a infanteria ordem de esperar. Neste 
intervallo a abandonou o inimigo as suas posiçoens, dei
xando em nossas maõs prisioneiros e o terreno cuberto de 
mortos e feridos. Continuou elle a sua retirada na mesma 
noite, e hoje partio para Camatagua- Tal he o terror que 
o possue, que tem medo de descançar, naõ obstante que a 
fadiga dos Hespanhoes he tam grande e insupportavel, 
que se entregam prisioneiros sem resistência. A perda do 
inimigo, desde que começou a sua retirada de Calabozo ate 
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hoje, excede 800 Hespanhoes, em mortos, feridos e 
prisioneiros. 

O exercito éf El Rey tem desapparecido, e os restos, 
que escaparam do combate, em breve perecerão pela 
fome e cançasso. Em breve a bandeira da liberdade 
tremulará sobre as ruinas de nossos tyrannos, em toda a 
Venezuela. A nossa perca total nesta brilhante seguida 
do inimigo he somente de 80 mortos e feridos. Entre os 
primeiros se acha o Tenente coronel Parsini, Ajudante 
General; o capitão Aiibalo; e tenente Girard os, da Gu
arda de Honra: o capitão Urbinez, de Barlavento: e os 
capitaens Ramirez e Gonzales de Apure. Entre os se
gundos ha o Brigadeiro General Antuategui, Tenente 
coronel Ponce, e Major Hill: capitaens Flores, Milares, 
Colmenraes, Naranjo, e Pulido, tenentes Andara, Melían, 
Sarraga, Sanchez e Bustillos, somente os três últimos 
perigosamente. Todas as planicies estaõ livres, e o inimigo 
sem tropas, gado, cavallaria, nem credito, naõ pode de
fender a capital, para cujo lugar marcha o Exercito Li
bertador-

Quartel General de Sombrero, &c. 

CARLOS SOUBRET, Chefe do Estado Maior. 

Proclamaçaõ. 

FiancibCo Antonio Zea, Presidente ad Ínterim do 
Conselho de Governo, Chefe da Repartição de Finança, 
Intendente Geral dos Exércitos da Republica, &e. &c. 

Aos Chefes, Officiaes e soldados da brigada de Ar
tilheria e aos quatro Regimentos Britannicos debaixo 
das bandeiras de Venezuela; 

Parabéns, parabéns, illustres defensores da liberdade: 
vinde para os braços de vos6os irmaõs, e para o ceio, 
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de vossos novos concidadãos. Os nossos valorosos mari
nheiros sáera a receber-vos cm distancia das nossas cos
tas, he o heróe, que os commanda, estrangeiro como 
vos, pode testemunhar-vos se nós sabemos ou nao 
apreciíir os valorosos de todos os paizes, que vem unir-se 
a gloriosa causa de nossa independência. 

Esta causa he digna de vós ; he a causa da liberdade 
e industria, das artes c do commercio. He a causa 
das relaçoens sociaes, e consequentemente a de todas as 
naçoens e homens. He mais particularmente a da vossa 
naçaõ, que raaisnetiva, industriosa, e commercial do que 
as outras, deve sentir um interesse cm vér os Hespanhoes» 
os ávidos usurpadores de metade do globo, compellidos 
agora a restituillo outravez ao gênero humano. 

Este acto de justiça deveria antes ter pertencido aos 
Gabinetes illustrados do que a indivíduos emprehendedores; 
poremj, donde procede aquella estranha fatalidade, que 
ainda permitte á Europa o respeitar um Governo, que tem 
a estúpida insolencia de a insultar, com o restabelicimento 
da Inquisição, e de suas homicidas instituiçoens, á face 
da Sociedade de Londres; do Instituto de Paris; e de centos 
de Universidades e Academias^, A posteridade acreditará, 
com difficuldade, que a Europa civilizada tem soffrido tal 
Governo em seu ceio: um Governo pródigo de sangue e 
horrores,que ainda mata e enforca,como nos dias de Pizar
ro, que derriba, queima, devora e devasta ; e, no delírio de 
preservar seu insensato dominio, acabaria por privar as 
naçoens dos preciosos fructos do nosso Continente, e a nós 
das producçoens de sua manufactura e arte. 

Naõ lia outro fim a tantos males senaõ o da nossa 
independência. A independência da America he agora 
uma das necessidades de todo o mundo; e o mais deli
cioso dia para a humanidade será aquelle cm que ella for 
reconhecida. 
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Este memorável acontecimento formará o mais brilhante 
periodo da historia. Novo movimento intellectual; novo 
impulso dado á industria e ás artes, á agricultura e ao 
Commcreioí mil novas producçoens offererá á Europa a 
America; e em troca mil novas invençoens offerecerá á 
America a Europa: taes seraõ as conseqüências de nossa 
independência, e taes os laços amigáveis, que uniraõ o 
novo ao antigo mundo, em vez da barbara cadéa, que a 
liga agora somente á Hespanha. Quebremos dr; uma 
vez esta cadea, sobre a cabeça daquelle mesmo Governo, 
e entaõ participe a mesma Hespanha, livre como nós, 
destas vantagens, e reconcilie-sc ao gênero humano. 

Tal he a sublime empreza, em que, como indivíduos, 
vos tendes empenhado com nosco, e a que somos guiados 
por um chefe cheio de gloria e virtude, generoso, mag
nânimo, em todos os tempos patriótico, em todos os tempos 
cidadão, em todos os tempos o melhor amigo dos defen
sores da nossa liberdade. Voai para os seus braços, seguio 
em suas victoriosas marchas, naõ at tenteis a vossos pros-
pectos nem aos de vossos filhos, isto tem elle providen
ciado ; e tendo somente em vista a bella e grande idea 
de libertar o mundo Columbiano, accommettei com 
nosco os Hespanhoes, e expulsando-os do nosso terri
tório para o mar das Antilhas, provemos o que pode 
fazer um exercito de amigos, inglezes e Venezuelanos. 

(Assignado.) FRANCISCO ANTÔNIO Z E A . 

THOMAZ RICHARDS. Secretario, 

do Conselho de Governo. 

S. Thomaz de Nova Granada 
6 de Março de 1818. 

3 s 2 
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FRANÇA. 

Câmara dos Pares. Sessaõ de 25 de Abrtl. 

O Visconde de Monlmorency fez um relatório do Com
mitté de petiçoens, a respeito de uma petição, que tinha 
oecupado a attençaõ do Committé mui seriamente; naõ 
só porque éra distineta da classe de petiçoens ordinária?, 
mas porque éra connexa com a lembrança de um negocio, 
que afflígio a todos os bons Francezes, e que implicou 
nomes os mais respeitáveis, cora outros que o naõ eram 
tanto. Um Par da Gram Bretanha, ou fallando mais 
propriamente, um Par da Escócia, que foi capaz por elei
ção, de ter assento no Parlamento Britannico (Lord 
Kinnaird) transmittio ao Committee de petiçoens uma 
carta dirigida aos Pares de França, em que se expressa 
nestes termos:— 

" Senhores!—Um Francez, condemnado ã morte por 
uma Corte Prevotal, fez a offerta de seus serviços, para 
prevenir um assassinio, que se meditava contra o Duque 
de Wellington, alguns dias antes que aquelle crime fosse 
tentado, no mez de Fevereiro próximo passado. Este 
denunciante, que tinha pedido como única condição 
pessoal para si, um salvo condueto na França, e na sua 
volta até Bruxellas, tendo visto em uma carta do Du
que de Wellington, que deo seguranças de que <> Gover
no Francez estava prompio a tractar com elle, uma ga
rantia, que pareceo sufficiente ao Duque de Rickmond 
e a mim, veio para Parts aonde tudo lhe d o razaõ para 
crer, que teria em seu poder o executar um grande ser
viço. O memorial annexo a ésla p liçaõ vos explicaiá 
os passos que conduziram á prizaõ do homem, que con
fiou na palavra de seu Governo. Em vaõ tenho eu 
invocado a plena execução dos ajustes, que se fizeram 
com este individuo, por minha intercessaõ com os Mi-
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nistros do Rey, como Par da Gram Bretanha, julgo que 
he do meu dever communicar â Câmara dos Pares de 
França esta infracçaõ de um dos mais respeitáveis direitos 
solicitando que cnndescenda apoiar a minha petição, para 
com os Ministros de Sua Majestade. Tenho a honra 
de ser-, &c. 

(Assignado) KINNAIRD. 

A esta carta estava annexo um memorial de grande 
extençaõ, que he demasiado longo prra se ler na Cama a 
O único facto nelle, que he digmo de a fazer interessar-
se n'um negocio, que, em todos os pontos de vista, he 
estranho á sua jurisdicçaõ, e pertenee essencialmente ao 
Governo e aos tribunaes; he a espécie de appellaçaõ. 
que faz um estrangeiro, para a honra da naçáõ Franceza, 
nas pessoas de seus magistrados hereditários. Daqui 
resultou um receio, eilevado até o escrúpulo, de que a 
indifferença ou o silencio da Câmara pudesse permittir, 
ainda nas apparencias somente,os menores laivos na honra 
Franceza, na violoçaõ de uma promessa ou ajuste feito. 
O Committé foi levado a pensar, e a Câmara concor
dará com elle, que o Governo d*Cl Rey tinha mostrado 
a mesma susceptibilidade de delicadeza, e que ou naõ 
tinha feito ajuste, ou o tinha desempenhado. Porém 
desejando dar informação authentica entrou em commu
nicaçaõ official com o Presidente do Conselho de Mini -
tros. O üuque de Richelieu se offereceo a apresenta -
se no Committé; porém sendo impedido por uma confe
rência diplomática, foi o seu lugar supprido pelo Conde 
de Cazes, que deo toda a informação, que se podia dese
jar, e a mais completa explicação do que se tinha pas
sado. O resultado desta informação foi: Io* Que só 
naõ deo nem prometteo salvo condueto; e que as garan
tias, que se poderiam haver proposto, eram todas condi -
cionaes. Nada pôde ser mais authentico, sobre este 
ponto, do que a declaração do Duque de Wellington, 
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arbitro em matérias de honra e generosidade cuja autho
ridade se naõ pôde recusar, e que neste caso éra mais 
particularmente interessado cm procurar o cumprimento 
de uma promessa feita ao ssu compatriota. A seguinte 
he a maneira por que ello se expressa, em uma carta ao 
Ministro da P<dic!a Geral: — 

'* V- Exa- julgará por si mesma, se a minha cartn, 
de que vos mando copia, dis uma só palavra á cercada 
viagem do Sieur Martinet a Paris, ou lhe dá alguma 
g&iaatia qualquer. Verei», que nunoa tomei tsobre mim 
promette.' cousa alguma a ninguém, em nome do Governo 
Francês; e que aquelles de quem elles pretendem haver 
rscebido essas garantias, negam que ja mais as tivessem 
dado.]' 

O Governo Francez, em seu anxioso desejo por des
cubrir o author e os complices de tam vil e odioso crime, 
annunciou a sua intenção de entrar era negociação, com 
qualquer pessoa, que o revelasse. O Duque de Welling
ton, na sua carta ao Ministro de Inglaterra na Corte dos 
Paizes-Baixos, annunciando esta intenção, acerescenta, 
que elle, pessoalmente, naõ toma parte no negocio, e que 
se limitava aos meios officiaes e judiciaes de descubrir o 
culpado. Esta única phrase, na carta do Duque, porém, 
pareceo ter sido o fundamento da esperança, sobre que te 
estribou Lord Kinnaird, vindo para Paris com Marlinet. 
Naõ somente se lhe negou toda a authoridade ou aco-
roçoamento pelas authoridades civis e militares de 
Bruxellas, mas estamos seguros de que estas autho
ridades teriam dado passos directos para se oppôr á 
viagem, se a mesma parte naõ saísse secretamente, e sem 
o seu conhecimento. 

2o- H e igualmente, certo, que Martinet, ficou solto 
em Paris, por vários dias, e naõ foi prezo por cousa alguma 
connexa com a sua passada condemnaçaõ, mas sim como 
suspeito, pelas descubertas subsequentes, de ter tido parte 
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na conspiração, que prometteo descubrir e sobre que 
elle quasi naõ deo informação alguma. Foi prezo por 
um mandado do Juiz d' instrucçaõ. 

Visto que foi necessário fallar ás Câmaras sobre este 
desagradável negocio, será próprio o dizer-lhes, que as 
authoridades tem agora na SUH maõ, mas por meios naõ 
connexos com as communicaçoens de Martinet, o homem, 
que ha razaõ para crer que he o assassino, a respeito do 
qual nos devemos guardar contra algum prezuizo, e espe
rar pela informação obtida pelo Juiz d'instrucçaõ. O com
mitté podia limitar-se a propor a ordem do dia, cõm o fun
damento de que o negocio he estranho á sua jurisdicçaõ; po
rém naõ duvidando da sabedoria das medidas,que oGover-
no d'El Rey tomará, propõem referir tudo ao Presidente 
do Conselho dos Ministros. 

Papeis officiaes relativos aos Catholicos Romanos nas 
Colônias Britannicas das índias Orientaes. 

(Continuada de p. 422.) 

Juncto á casa da residência daquelle Prelado havia uma 
capela filial, até entaõ appropriada unicamente ao uso 
daquelles habitantes, que naõ podiam convenientemente 
ir á igreja matriz, que he situada em distancia conside
rável. O Vigario-Geral, ja de posse de todos os lugares 
de culto, excepto desta capela, e tendo tido a permissão 
de nomear para ella um padre que officiasse, pedio ao 
bispo a baixella da capela, vistuario e ornamentos, com 
o argumento de serem propriedade da capela. O bÍ3po 
pedio anlicipadamente a protecçaõ do Governo, aílirmando 
que a capela, casa de habitação, c terreno em que estava, 
sua prata, vistuario, e ornamentos, e tudo quanto íh? >>PI-
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tencia, éra propriedade particular da communidade. De
sejando averiguar se esta asserçaõ éra ou naõ bem fun
dada, nomeou-se uma commissaõ para inquirir a matéria, 
e referir quem tinha o direito : do resultado desta inqui
rição apparecêo, que a propriedade éra inquestionavel
mente dos Carmelitas, e que a appropriaçaõ de sua 
capela ao culto publico se naõ podia considerar como 
direito; quando se annunciou esta decisaõ, alguns habi
tantes solicitaram permissão para se accommodárem com 
uioa capela dentro dos portoens, o que se lhes concedeo. 

Referindo estas circumstancias á Honr. Corte, foi ella 
ao mesmo tempo informada de que, ainda que se tinha 
obedecido implicitamente ás suas ordens, a medida éra 
universalmente desagradável aos seus subditos Catholicos; 
pois elles se achavam perfeitamente felizes com seus 
antigos pastores, os quaes se conduziam, em todos os tem
pos, com decência e obediência ao Governo. 

Com o fundamento desta communicaçaõ, a Honr. 
Côrté' manifestou a sua promptidaõ de acquiesser á von
tade dos Catholicos Romanos habitantes de Bombaim, que 
eram contrários ao restabelicimento da jurisdicçaõ espiri
tual do Arcebispo de Goa sobre suas igrejas ; e mandou, 
por sua orlem de 15 de Dezembro de 1790,que, naõ 
obstante as suas ordens previas, fundadas no que pedira a 
Corte de Portugal, se lhes concedesse, segundo o seu 
unanime desejo, o exercitar o seu culto religioso, debaixo 
da jurisdicçaõ dos frades Carmelitas, como estavam acus-
tumados havia mais de um século. 

E com tudo, naõ obstante éeta unanime representação 
contra a jurisdicçaõ de Goa, existia um scisma entre os 
Catholicos Romanos da ilha; porque, ao mesmo tempo 
que um partido éra favorável no governo espiritual do8 

Carmelitas, grande proporção dos habitantes daquella per*-
fcuasaõ, e entre elles alguns doa mais respeitáveis, «rara 
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aversos & direcçaõ espiritual local: explicando-se esta 
circumstancia á Honr. Corte, eommunicou ella a sua 
ordem, sobre isto, em uma carta datada de 25 de Junho 
1793, que, por ser de importância aqui se cita por extenso. 

" Temos tomado em consideração (observa a Honr. 
Corte) as differentes representaçoens referidas neste e no 
vosso officio subsequente de 17 de Fevereiro 1792, dos 
Catholicos Romanos habitantes de vossa ilha, sobre o 
objecto de nossas ordens de 12 de Dezembro 1790, em que 
se lhe concede o exercicio de seu culto religioso, debaixo 
da jurisdicçaõ dos frades Carmelitas. Estas ordens fôram 
expedidas na idea de uma quasi unanime aversão dos habi-
tanles ao exercicio da jurisdicçaõ do Arcebispo de Goa. 
Porém achamos agora, que uma grande proporção delles, 
e entre estes alguns dos mais respeitáveis, saõ aversos á 
direcçaõ espiritual dos Carmelitas. Quanto a nós he 
indifferente quem qfficia nas igrejas Caiholicas Romanas, 
em vossa Residência, com tanto que os habitantes daquella 
persuasão estejam satisfeitos, e que o pastor e seu re
banho se conformem com as ordens e regulamentos do 
Governo, e se conduzam, nos outros respeitos, como bons 
e fieis subdiios. Em ordem, pois, a reconciliar todos os 
partidos, e a conciliar os espíritos dos differentes habi
tantes daquella persuasão, ordenamos, que duas das quatro 
igrejas Catholicas Romanas de Bombaim sejam servidas 
por padres da Missaõ Carmelita, e as outras duas por 
padres Portuguezes. Assim ficarão elles em plena liber-r 
dade de exercitar o seu culto religioso, debaixo da 
direcçaõ daquelles pastores que quizerem, e no caso de 
que ou uma parte ou outra se arrogue poderes que lhe naq 
saõ devidos, ou que se levante alguma disputa, deve isso 
ber ajustado por vós, com a maior imparcialidade, u 
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prestando toda a attençaõ á disposição e desejos das 
partes, que sempre devem ser consultadas em matérias 
religiosas; em quanto isso for consistente com os principios 
da solida politica e bom governo. Esta escolha pastoral 
se fará, por conseqüência, daqui em diante, pelos mesmos 
habitantes, sugeita á vossa approvaçaõ e confirmação.— 
Pelo que respeita as capelas particulares na vossa ilha, 
estas seraõ servidas por aquelles padres, que os seus 
respectivos fundadores, ou seus successores julgarem 
próprio escolher; sugeito, porém, como no caso das igrejas 
publicas, á vossa approvaçaõ." 

O Arcebispo de Goaappellou para o Governo Supremo 
sobre o objecto da jurisírcçaõ espiritual, sobre as igrejas 
Calholicas Romanas, nesta Presidência, com exclusão dos 
padres da missaõ Romana de Propaganda, e requereo, 
que o Supremo Governo suspendesse a execução das 
ordens da Honr. Corte. * Tendo o Governador General 
em Conselho recomendado a este Governo, que seremet-
têsse o caso á Companhia; foi mandado á Honr. Côrte; 

em uma carta de 21 de Dezembro 1792. Aos 18 de 
Março de 1795, entregaram vários habitantes de Bom
baim Catholicos Romanos um memorial, em que expres
savam mui fortemente a sua gratidão á Honr. Corte 
pela favorável attenjaõ que tinham prestado á sua repre-
sontençaõ, segundo fôra communicada em vossas ordens de 
25 de Junho de 1793; observando os memorialistas, 
naquella occasiaõ, á Honr. Corte, que os aggravos e 
restricçoens com que tinham lido de lidar havia tanto 
tempo, no exercicio da sua religião,tinham sido totalmente 
removidas, com sua sincera alegria e satisfacçaõ; e que 
a mesma authoridade o jurisdicçaõ, que seus antepassados 
por séculos, elles mesmos e depois delles seus filhos ti
nham sempre reverenciado e attendido, por causa de sua 
veneravel antigüidade, fôra outra vez agora felizmente 
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resliluida: e rogavam, em termos mui impressivos, a 
continuação da benéfica protecçaõ da Honr. Corte sob a 
mais plena e illimitada esperança de sua homenagem e 
fidelidade á Corapanhia.Tendo o memorial sido entregue 
demasiado tarde, para os navios de 1794, foi remettido à 
Honr. Corte aos 7 de Janeiro, 1795. 

O Vigário Geral da missaõ Carmelita entregou as duas 
igrejas da Salvação e Mazagaõ, escolhidas pelos habi
tantes Portuguezes (segundo as ordens da Honr. Corte, 
datadas de 25 de Junho de 1793) os quaes escolheram 
dous pastores para oífjciar como vigários, e fôram confir
mados pelo Governo aos 18 de Março de 1794; sem 
nenhuma ingerência do Arcebispo de Goa. 

A Honr. Corte deo somente uma resposta geral á 
representação do Arcebispo de Goa,recebida pelo Governo 
Supremo; dizendo que ao depois responderia; porém «a 
Bua carta de 22 de Abril, 1796, reconhecendo a entrega 
do memorial dos habitantes Portuguezes, a Honr. Corte' 
w expressou grande prazer, em que as ordens contidas na 
sua carta de 25 de Junho de 1793, relativas á jurisdicçaõ 
sobre as igrejas Catholieas Romanos de Bombaim, tives
sem dado satisfacçaõ aos habitantes Portuguezes daquella 
persuasão." 

Tendo assim citado o resumo das ordens da Honr. 
Corte, relativamente á authorídade espiritual do Arce
bispo de Goa sobre os Catholicos Romanos habitantes de 
Bombaim, será necessário advertir aos procedimentos, que 
se acham registrados, além dos ja citados, de nomeaçoens 
feitas para benefícios ecclesiasticos. 

Aos25dé Maio de 1795, os Portuguezes Catholicos Ro
manos ; achando que éra indispcnsavelmente necessário 
ter uma pessoa, que fizesse as vezes de seu legitimo 
Prelado, e superintendesse, debaixo de sua authoridade 
as igrejas da ilha em matérias espirituaes, submettêram ao 
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Governo a sua unanime escolha do reverendo D. Antonio 
Pinto da Gloria, clérigo secular, natural de Bombaim, e 
missionário de Roma, para que tivesse tal authoridade 
sobre as igrejas e Catholicos Romanos da ilha; o que foi 
confirmado aos 29 de Maio, sem que o caso se referisse 
a Goa, nem dali houvesse ingerência. 

Aos 15 de Fevereio 1798, o padre D. Antônio Pinto 
da Gloria, o Superior Catholico Romano em Bombaim? 
participou ao Governo, que linha recebido uma pastoral do 
Arcebispo de Goa, a respeito da promoção de vigários 
para as igrejas de Bombaim e Salcelle, e asseverava, elle 
que nao continha innovaçaõ; porque se referia a uma 
ley geral da Igreja Romana, a respeito da eleição de seus 
ministros para os officios parrochiaes, e a bem da com
munhaõ Christaã; allegando que assim se linha practicado 
tanto em Salcette como em Bombaim, desde a promul
gação da fé Christaã nestes paizes pelos Portuguezes; e 
que o Arcebispo de Goa éra o único prelado legitimo 
para exercitar em ambas estas ilhas a jurisdicçaõ ecclesias
tica; asseverando alem disto, que, no anno de 1798, um 
dos delegados extraordinários tinha visitado as igrejas da 
dieta ilha de Salcette, e exercitado ali todas as institui
çoens ecclesiasticas, sem nenhuma objecçaõ da parte do 
Governo. 

A carta pastoral do Arcebispo Primaz de Goa, continha 
direcçoens, a respeito do modo, que se devia observar, e 
das qualificaçoens a que se devia attender, na escolha dos 
vigários, que se fez sugeita á sua superintendência; e se 
exigio dos candidatos que fossem ter a Goa, para serem 
examinados pelo Arcebispo; e parecee ser isto fundamen
tado na crença, de que o Primaz possuía o direito de 
exercitar jurisdicçaõ ecclesiastica sobre as igrejas, nas ilhas 
de Bombaim e Salcette. O Primaz ordenou que esta 
pastoral se lesse em todas as igrejas destas ilhas. O Vi-
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gario Geral foi informado, em resposta á sua communi
caçaõ, de que podia proceder na conformidade das instruc
çoens contidas na carta pastoral do Arcebispo de Goa, no 
que respeita as igrejas dentro da ilha de Bombaim, que 
reconheciam a jurisdicçaõ do Arcebispo de Goa; com 
tanto porém, que nenhum padre ou clérigo, de qualquer 
classe ou denominação que fosse, pudesse em conseqüência 
ser removido ou nomeado para outro curato d'ai mas, sem 
a approvaçaõ do Governador, dada por escripto; e sem 
cuja formalidade todas as nomeaçoens e mudanças eram 
declaradas inválidas e de nenhum effeito. 

He necessário notar aqui, que, em conseqüência das 
duas igrejas da Salvação e Mazagaõ estarem inconveni
entemente situadas para os habitantes Portuguezes resi
dentes em Bombaim, obtiveram elles permissão do Go
verno, no anno de 1794, para edificar uma nova igreja 
em Bombaim, com seu cemitério; e durante a sua con
strucçaõ se lhes permittio fazer uso de uma capela velha, 
que estava em Cavei, e que lhe foi concedida pelo reve
rendo Pedro Joze de Moura; Sendo ésla Capela velha, e 
em estado de decadência, porém n'uma situação central* 
se determinou demollilla, e edificar no seu lugar a pre
meditada igreja; o que com effeito se executou, e os 
parrochianos exercitaram ali os seus actos e ceremo-
nias religiosas, sem encommodo, até o anno de 1798. 

Pôde também aqui mencionar-se, que os habitantes 
Portuguezes consentiram em que as suas igrejas fossem 
sugeitas á jurisdicçaõ espiritual do Arcebispo de Goa, em 
tanto quanto éra consistente com as ordens da Honr. 
Corte, de 25 de Junho, 1793; e que em ordem a que os 
seus vigários pudessem estar debaixo de sugeiçaõ própria, 
nomearam, comoja se disse, o Reverendo padre D. Antonio 
Pinto da Gloria, como homem que elles concebiam que 
era, em todos os respeitos,capaz de ser seu superior ec-
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clesiastico; è superintender as suas igrejas e padres, 
como representante do Arcebispo, naquelle lugar. 

Parece, porém, que o Vigário Geral, Antonio Pinto da 
Gloria, de nenhum modo conrespondeo ás esperanças que 
delle tinham os seus parrochianos; porque aos 25 de 
Abril de 1798, entregaram uma forte represeutaçaõ 
contra o teor da pastoral ja citada, accusando o Vigário 
Geral de ter persuadido o PrimaZ de Goa a dirigillo ás 
differentes igrejas da Ilha, e como a sua operação se des
tinava a pôr os habitantes Portuguezes debaixo da escra
vidão e sugeiçaõ do Vigário Geral, elles pediram a inter
venção da authoridade do Governo, para supprimir a tal 
pastoral, ordenando ao Vigário Geral, que a fizesse reco
lher de todas as igrejas de sUa inspecçaõ, e que as liber
tasse da observância de Seus mandados; e que os prote
gesse do comportamento oppressivo do Vigário Geral. 

Esta queixa foi communicada ao Viaario Geral,para que 
respondesse a ella, accompanhada das ordens do Governo, 
para quo supprimisse immediatamente a carta pastoral, 
que o Arcebispo de Goa tinha dirigido ás igrejas Catholi-
cas Romanas de Salcette e Bombaim, como contradictória 
á letra e espirito das ordens da Honr. Corte de 25 de 
Junho de 1793, debaixo de cuja intelligencia se tinha 
permitlido o seu lugar; e ordenou-se além disto, que 
nenhum padre ou clérigo, de qualquer gráo que fosse, 
pudesse ser admittido em nenhuma igreja desta ilha, 
senaõ da maneira providenciada naquellas ordens.— 
Ordenou-se alem disto ao Vigário Geral, que entregasse 
ao Governador uma lista de todos os padres e clérigos, 
que officiávam nas igrejas dentro da ilha Bombaim, por 
parte do Arcebispo; e que no I o de Julhoe no I o de 
Janeiro de cada anno, se entregassem listas similhantes; 
e outrosim se requereo delle posilivamenle, que nem 
fizesse nem admittisse alteraçoens nestas listas, senaõ 
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com expressa licença e approvaçaõ do Governador desta 
Presidência, que para o diante fosse, sob pena de priva
ção e expulsão da ilha. 

O resultado da investigação, a respeito do direito da 
jurisdicçaõ espiritual; a que pretendia o Arcebispo de Goa 
na ilha de Salcette, conduzio ao registro da decidida 
opinião deste Governo, de que a tal pretençaõ naõ éra 
fundada em nenhuma concessão do Governo, nem autho
rizada por algum regulamento ou ordem da Corte dos 
Directores; e como o seu presente ou futuro exereicio 
provavelmente teria inconvenientes públicos sem alguma 
vantagem proporcional quanto ao seu proposto objecto de 
promover a disciplina do clero Catholico Romano; 
e como no exemplo prededente da mui obnoxia caria 
pastoral do Arcebispo de Goa, o Governador em Conselho 
tinha abundantes razoens para se acauteliar contra a 
intrusão das medidas prescriptas, e limites authorizados ; 
ficava portanto resolvido, que se naõ reconhecesse nem 
permiltisse que a júri dicçaõ tivesse alguma operação 
dentro da ilha de Salcette; porém sim que a nomeação, 
regulamento e disciplina ecclesiastica do clero Catholico 
Romano, naquella ilha, fosse encarregada ao cuidado, e 
sugeita unicamente a authoridade daquelle Vigário Geral, 
que de tempo em tempo fosse nomeado pelo Governador 
de Bombaim, o qual se poderiavaler da agencia do empre
gado civil mais antigo naquelle lugar, para execução de 
suas ordens nesta repartição, e achando o Governo con
veniente, que o padre ou clérigo, que occupa o lugar de 
Vigário Geral de Salcette, resida em Tannah, capital do 
districto, se recommendou ao Governador, que mudasse Q 
presente Vigário, o reverendo Senhor Mello; e se elle 
naõ quizesse fixar ali a sua residência, que nomeasse em 
seu lugar outra pessoa hábil, que assim quizesse obrar, 
para maior conveniência do exercicio de seu cargo, 
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debaixo da superintendência do chefe ou de tal empregado 
civil que pelo tempo fosse, e que o Governador nomeasse 
e determinasse para ser o canal de sua communicaçaõ 
com o Vigário Geral para os dictos fins. 

Pela recommendaçaõ dos parrochianos de MazagaÕ, 
foi o padre Elluminc confirmado naquelle beneficio, 
pelo Governador, aos 15 de Septembro, 1798; tendo 
aquelle lugar vagado, pela renuncia do padre Antonio 
Pinto da Gloria, que preferio a obediência ao Arcehispo 
àe Goa. e que em conseqüência resignou a vigairaria de 
Mazagaõ, aos 18 de Junho de 1798. 

[Continuar-se-ha.] 

Reflexoens sobre as novidades deste mez, 

REYNO UNIDO DE PORTUGAL, BRAZIL E ALARVÉS. 

Disputa entre Portugal e Hespanha. 

Acha-se parada a negociação, que deve ajustar as alteraçoens 
entre a Corte do Rio-de-Janeiro c a de Madrid: e cessaram também 
os escriptos, que nas gazetas lnglezas haviam advogado os parti
dos oppostos. Dizem que parára a primeira; porque se espera 
pela vinda do Imperador de Rússia ao Congresso de Soberanos; e 
os segundos provavelmente cessaram, por haverem os respectivos 
combatentes exhaurido os argumentos. 

O território de Portugal, que S. M. F. possue na Europa, impli
ca aquelle Soberano com as políticas Europeas, mais do que acon
tece ao Governo dos Estados Unidos; os quaes regei taram, in 
liinine, a intervenção da Inglaterra, para mediar entre aquelle 
paiz e a Hespanha- He bem para lamentar, que o Governo de um 
paiz, tal como o Brazil, mais rico, mais defensável, e em todos os 
respeitos de maiores recursos do que os Estados Unidos, naõ possa, 
como estes, usar da mesma linguagem independente: e que, para 
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se decidir a questão da posse de um território nos confins do 
Brazil, seja preciso esperar que venha de Moscovia, ua outra 
extremidade do Mundo, o Imperador dos Russianos, para se ouvir e 
seguir a sua opinião. 

Seo temor de uma invasão em Portugal, pela parte de Hespanha. 
he o motivo porque a Corte do Rio-de-Janeiro obra de maneira-
differente dos Estados Unidos, esperando das maõs de soberanos es
tranhos, e tam distantes, aquella justiça, que pode alcançar com suas 
armas; parecenos qoe naõ he isso sufficiente motivo para assim 
obrar; que o temor he pânico, e sem fundamento ; e que a linha de 
comportamento da Corte do Brazil deveria ser, neste caso, mui 
diversa. 

Somos de opinião qne o Governo de Hespanha naõ tem forças 
nem phisiças nem moraes, para lazer uma invasão bem succedida 
em Portugal. Mas supponhamos, que a nossa opinião he errada, 
e que os exércitos de Portugal naõ podiam por si sós resistir aos 
Hespanhoes; i Consentiria a Inglaterra que Portugal se unisse á 
Hespanha ? Certamente naõ; porque similhante arranjamento seria 
tam contraria aos interesses dos Inglezes, quasi, como a annexaçaõ 
de Jersey e Guernesey á França. Os Inglezes por tanto defende
riam o ponto, como seu, caso Portugal o naõ pudesse fazer.— 
Nestes termos, os ameaços das outras potências, e ainda mesmo da 
Inglaterra, nao devem ser olhados senaõ como nma tinta, que essas 
mesmas potências naõ consentirão que se realize: e por tanto be 
mcongruente com a saa politica o fazer concessoens pelo temor 
de ama invasão, que as mesmas potências ameaçadoras tem inte
resse em que se naõ erfectue. 

Quanto aos argumentos, que os differentes escriptores tem pro
duzido, sobre esta questão, e que copiamos por extenso nos nossos 
dous N°s. precedentes, para mostrar a justiça ou injustiça das 
duas partes litigantes, eonvem dizermos alguma cousa, agora que 
os escriptores cessaram. 

Entre as cartas, que se publicaram nos jornaes Inglezes a favor 
Se Portugal, chamamos particularmente a attençaõ do Leitor, 
para a qne copiamos no N°. passado a p. 394 ; e fora originari-
araeiite publicada ua gazeta Ingleza Morning Chronicle. Nesta 
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carta se acham mais factos importantes, do que se mencionam em 
nenhuma das outras : também se expõem mais sem rebuço as vis
tas particulares do Gabinete de Hespanha; e finalmente nome
ara-se os corifeos do systema Godoyano, em Hespanha, fazendo-se 
recair o ódio das intrigas uos indivíduos que se notam como autho
res dellas. 

Naô ha duvida de que esta carta he um pouco fortfe; porém 
applicamos aqui o dicto de Tácito na vida de Agrícola (XLI) Ea 
insecuti sunt reipuòlica têmpora quo silere Agricolam nen sine-
rent. 

,j Que ? Os partidistas do Governo Hespanhol tem accusado o 
Gabinete do Rio-de-Janeiro de vistas ambiciosas, de usurpaçaõ 
intencional de território e soberania de Hespanha, &c. E haõ* 
de os Portuguezes deixar de expor em suas próprias cores o 
character dos calumniadores ? i Haõ de soffrer sem retorsaõ, ver 
o seuRey desacreditado á face da Europa, e haõ de tractar com poli-
dez os mestres de taes intrigas ? Julgamos portanto que o author 
desta carta obrou propriamente em execução do nome que assumio, 
e em consideração das circumstancias que o justificavam 

Agora quanto a Averruncus, que naõ mais do que o seu amigo 
Philo Justitia se naõ atreveo a responder á carta no Morning 
Chronicle, o seu filo he evidentemente involver a Inglaterra nesta 
contenda, e fazer crer ao mundo que a usurpaçaõ de Olivença he 
authorizada pelo Governo Inglez. 

He claro que similhante estratagema naõ pôde ter o exilo a que 
se propõem; porque nem o discernimento, nem os interesses do 
Gabinete Britannico, lhe permittiriam o tentar evadir o solemne 
contracto e ajuste feito no Congresso de Vienna de procurar obter 
a restituição de Olivença a Portugal. 

As gazetas Francezas trazem uma curiosa noticia de Madrid, 
segundo a qual corria naquella capital, que a Corte do Rio-de-
Janeiro havia entrado em negociaçoens com o Governo de Buenos-
Ayres, e que S.M. Fidelissima seria em conseqüência reconhecido 
Rey Constitucional da America Septentrional. 
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< Que pretendem os Hespanhoes com taes rumores J Talvez 
acordar o leaõ, que está dormindo. 

Caso do Commendador Soare. 
Um Portuguez residente em França, tendo negócios a tractar 

em Madrid, foi ter aquella cidade, levando com sigo uma Franceza. 
que de consentimento de sua mãy e parentes o havia seguido: 
o pay obteve da Policia uma ordem para prender o Commendador 
antes que passasse a Hespanha, mais o esbirro da policia executor 
da ordem naõ se encontrou com elle senaõ em Madrid. Ali reque-
reo o esbirro ao embaixador de França, que se prendesse o Portu
guez, o Embaixador obteve logo isto do Ministro Hespanhol, 
Cevallos, e o Commendador Sodre, qne era o Portuguez assim 
aprehendido, foi obrigado a pagar, sem nenhum processo de justiça 
ja se sabe. sommas consideráveis, a titulo de despezas do esbirro, e 
recondução da Franceza para Paris. Voltando o Commendador a 
Paris e tendo posto ali em justiça uma acçaõ ao esbirro da Policia, 
fui decidido,que o commendador naõ havia commetlido crime algum, 
visto o consentimento da dieta Franceza, e de seus parentes; e o 
esbirro foi condemnado a restiluir o dinheiro, que havia recebido, e 
resarcir as percas e damnos ao commendador. 

No entanto o Ministro Hespanhol, Cevalhos, requer aos Gover
nadores de Portugal o castigo de Sodre, e os Governadores, sem 
mais ceremonia, procedem a confiscar os bems e fazendas, que o 
Commendador Sodre tinha em Portugal. Esta circumstancia he 
a que nos induzio a entrar no exame deste caso particular, porque 
elle tende a demonstrar qual he a situação de um Portuguez, 
debaixo do miserável systema de Governo, qne o rege. 

Nada diremos do esbirro de Policia Francez, ter requerido em 
Hespanha a prisaõ de Sodre: nm esbirro de policia on um dennu-
ciante, lie um animal de rapina, que a nada perdoa, e naõ" 
conhece outra ley senaõ a de fazer prezas. 

Deixamos também o Embaixador Francez em Madrid, que obrou 
com tal precipitação, só pelas falsas representaçoens do esbirro.— 
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E quanto a Cevallos naõ vemos no qne elle fez senaõ o desejo, que toda 
a sua vida tem mostrado, de calcar nos Portuguezes collectiva ou 
individualmente, sempre que se lhe offerece occasiaõ. Vamos aos 
Governadores de Portugal, porque o seu comportamento he o que 
nos toca de perto, etodo o Portuguez tem direito de examinar e 
discutir o modo de obrar dos que tem a direcçaõ dos negócios da 
Naçaõ ,e de que tanto depende a felicidade dos indivíduos. 

O Gabinete de Madrid, ou Cevallos, requer em Lisboa, que se 
castigue um Portugez,por um pretenso crime, que se dizia ter sido 
commettido em Paris. 

O accusado nao éra Hespanhol, o crime que fazia objecto da ac
cusaçaõ nao se dizia ter sido commettido em Hespanha. J Logo com 
que pretexto requer Cevallos era Lisboa o castigo daquelle accu
sado? Com igual direito poderia o Gram Cam dos Tartaros 
mandar requerer em Lisboa o castigo do Commendador Sodre, por 
haver saldo da França cora urna Franceza. 

Naõ obstante a evidentissima falta de authoridade, que tinha 
Cevallos,para se intrometter neste negocio, os Governadores de Por
tugal deram-lhe logo ouvidos; porque se tracta va de opprimir um 
individuo; c como o naõ podiam colher ás maça, porque estava em 
Paris, passaram com a mais decidida (Ilegalidade a confiscar-lhe o 
seus bens. 

Os Governadores de Portugal naõ tinham, nem podiam ter 
prova de que aquelle Portuguez tivesse commettido crime algum 
em França. Ainda que tivessem essa prova, naõ tinham direito a 
castigar ura crime commettido em outro paiz- E, quando tivessem 
tal direito, nunca podiam proceder ao castigo do réo, e tam grave 
procedimento como he a confiscaçaõ de bens, sem ouvir o accusado. 

E com tudo, desattendendo a todas estas consideraçoens, sem 
haver accusador ou parte interressada, pois Cevallos naõ tinha nada 
que fazer nisto; sem provas da accusaçaõ; sem jurisdicçaõ sobre 
o crime; sem ouvir o accusado—procederam a confiscar os bens 
do Commendador Sodre. 

Mais: no mesmo paiz, em que se dizia ter sido comettido o 
crime, acha-se solto o accusado, declarado innocente por uma sen
tença, e o esbirro, que o perseguio, castigado: e com ludo assentam 
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os Governadores de Portugal, que tem direito a confiscar os bens 
daquelle Portuguez. 

Para mostrar, ainda mais, o estado de desamparo, em que os 
direitos dos Portuguezes se achara em toda a parte, notaremos aqui, 
que nem o Ministro Portuguez em Madrid, nem o Enviado da mesma 
Naçaõ era Paris, julgaram que éra de seu dever proteger um seu 
patrício que se achava por aquelle modo opprimido. Assim um 
Portuguez he espezinhado pelos estrangeiros, abandonado pelos 
ministros de seu Soberano; e ainda perseguido pelo seu Governo 
em casa, aonde tirando-lhe os bens o privam até dos meios de 
defensa. 

Recebemos de Paris nm folheto impresso, em que todas estas 
circumstancias se referem; e se authorizam com as necessárias 
provas e documentos; e que de boa vontade inseriríamos no nosso 
jornal, se naõ fosse a sua grande extensão. Mas o que temos 
dicto basta para mostrar, qual he a sorte de um Portuguez, tanto 
no seu paiz como no estrangeiro ; e quaes saõ os princípios de jus
tiça, por que se regulam os Governadores de Portugal; e o pouco 
que lhe importam nem os estímulos da boa fama, nem as ordens de 
seu Soberano. 

Compare-se agora este procedimento das authoridadesPortuguezas, 
no caso do Commendador Sodre, com o procedimento do Governo 
dos Estados Unidos, no caso do seu cidadão Meade, prezo em Hes -
panha, e que mencionamos abaixo. 

Sodre prezo arbitrariamente em Hespanha assim como Meade.— 
Este, porém, favorecido pelas mais fortes representaçoens do Minis
tro de sua naçaõ em Madrid; aquelle abandonado do Ministro de 
seu Soberano residente na mesma Corte. Os Governadores de 
Portugal, longe de favorecer Sodre contra a oppressaõ do Mimslro 
Hespanhol, confiscam-lhe os bens que tinha em Portugal, para lhe 
tirar assim os meios de se defender e justificar. O Governo dos 
Estados Unidos resolve o requerer formalmente a soltura de Meade, 
e reparação de suas percas, e ameaça o Governo Hespanhol com 
represálias, caso naõ atteada á estas representaçoens-

Ora; observando este contraste, perguntaríamos i se Mr. Meade 
desejaria trocar a sua sorte, deixar de ser cidadão dos Estados 
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Unidos, e terá felicidade de ser vassallo de tam "illustrado, recto 
sauve e previdente Governo, como o que em Portugal supre a au-
zencia de nosso Soberano." 

E se Mr. Meade for tam ignorante, que naõ queira trocar a sua 
sorte com a do Commendador Sobre, antes prefira a continuar a 
viver debaixo desse insignificante Governo dos Estados Unidos, he 
preciso dizer, que Mr. Meade naõ entende nada de Politica, e naõ 
merece gozar da elevada situação de ser vassallo, e subdito dos 
Senhores Governadores de Portugal, honra e felicidade que dis-
fructa o Commendador Sodre. 

Bom proveito, que lhe faça : e assim se mandará que escreva 
o Padre Jozé Agostinho. 

Á U S T R I A . 

As noticias de Vienna d1 Áustria dizem, que vai para o Brazil 
uma colônia Alemaã, a quem se promettêram terras, e os mais 
auxílios necessários para o seu estabelicimento naquelle paiz. Naõ 
podemos assas louvar estas medidas, convencidos, como estamos, 
de quam importante he o promover no Brazil esta emigração de 
Europeos, e diminuir a importação dos negros de África. Possam 
estas medidas levar-se a diante, com todos os bons regulamentos 
que tam útil mateira requer. 

ESTADOS UNIDOS. 

Os nossos Leitores estarão lembrados de qne o Estados Unidas 
propuzéram á Inglaterra, que se extendessem ás Colônias Britan
nicas nas índias Occidentaes as mesmas vantagens e liberdades 
commerciaes, que o tractado de commercio tinha estipulado mutua
mente a respeito dos portos Britannicos da Europa: e que esta 
proposição naõ fot admittida pelo Governo Inglez. 

Agora, para proteger a sua navegação, passaram os Estados 
Unidos, a este respeito, um Acto que consta de três secçoens. 

A primeira determina," quedos 30de septembro próximo futuro 
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em diante, se fecharão os portos dos Estados Unidos a todos vasos, 
que no total ou em parte forem propriedade de subditos de S. M. 
Britannica, se vierem de qualquer colônia ou território Inglez,aonde 
pelas leys ordinárias da Gram Bretanha lôrem excluídos osCidadaõs 
ou vasos dos Estados Unidos; e que se algum vaso Britannico da 
descripçaõ acima tentar a entrada em algum porto dou Estados 
Unidos será confiscado, com tiida a sua carga, aparelho, &c." 

A segunda determina," que todo o vaso Britauuico, que sair dos 
Estados Unidos com productos do paiz, dará fiança ite que a carga 
naõ será desembarcada em porto algum de S. Al Britannica, aonde 
naõ sêjain admittidos a coinmerciar os vasos dos Estados Ur.i.!os." 

A terceira especifica o modo de executar as penas, e dar conta 
do producto destes confiscos de navios Jnglezes. 

Passou este acto no Senado, cora a maioridade de 32 votos 
contra um; pelo que se vê a sua unanimidade de sentimentos, em 
adoptar leys, que protejam o couimercio nacional. 

O Congresso passou uma ley, para alterar a bandeira e armas 
dos Estados Unidos. Depois de 4 de Julho em diante, constará 
a bandeira nacional de treze tiras horizontaes braucas e verme
lhas alternadaraente; e, no angulo chamado da Uniaõ, vinte es
treitas brancas, em campo azul: e se determinou também, se ac
crescentasse uo mesmo lugar mais uma estrêlla, por cada um dos 
Estados que para o futuro se admittissem á Uniaõ. 

Aos 24 de Março, Mr. Barbour, do Committé das relaçoens es
trangeiras a quem se tinham referido as representaçoens a favor 
de Mr. Meade, fez ao Senado, um relatório de considerável exten
çaõ; declarando a injustiça, que se fazia a Mr Meade; e propondo 
em summa, que, se o requirimento do Executivo para que 
Mr. Meade fosse solto, naõ fosse attendido pelo Governo Hespa
nhol esta oflensa devia ser punida com sereia retribuição. 

O Presideute communicou ao Congresso, por uma messagem, 
que a negociação proposta á Hollanda para um tractado commercial 
naô tinha produzido effeito; porque as leys oppostas de ambas as 
naçoens preveniam a reciprocidade de beneficios,a que a negociação 
se propunha. Em conseqüência recommendou o Presidente, que 
se fizesse uma ley, própria das circumstancias, e que a mesma ley 
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se extendesse aos vasos de Prússia, de Bremen e de Hamburgo. 

Os Hollandezes recusaram conceder privilegio algum em suas 

colônias; a issorespodeo com fortes argumentos o Secretario do 

Estado Americano. 

FRANÇA. 

Parece ainda incerto o periodo em qne se retirará o Exercito de 
occupaçaõ na França; mas a opinião mais provável he, que esta 
medida será resolvido pelo próximo Congresso de Soberanos em 
Aix-la-Chapelle. 

A fim de acelerar a retirada dos Alliados se puzéram em practica 
dous meios mui efficazes, para a liquidação das dividas dosAHiados, 
cujo ajuste também influía na retirada do Exercito de occupaçaõ: o 
primeiro destes meios foi diminuir o Duque de Wellington o total 
das dividas, a mui insignificantes quantias, comparadas com o 
total. O segundo meio foi o preparar-se o Govemo Francez 
a buscar dinheiro.para o pagamento dessa pequena divida que 
se lhe deixou. 

O Duque de Gaeta remetteo áo Committé para o projecto 
das Ltquidaçoens, o seguinte relatório:— 

** Senhores—O Committé, nomeado para examinar o projecto 
relativo á creaçaõ de 16:000.000 de francos de rentes, para o 
pagamento total das dividas, que temos de satisfazer a estrangeiro*-, 
e que se devem liquidar, em execução do tractado de 30 de Maio, 
1814; e um credito occasional de 24:000.000 de rentes, para o 
fim de completar o pagamento das sommas devidas ás Potências 
Aluadas, sob o artigo 4 do tractado de 20 de Novembro, 1815, me 
impõem o penoso dever de vos dar conta de suas opinioens a res
peito deste duplo arranjamento." 

" O vosso Committé, persuadido da solicitude do Govemo, no 
arranjamento deste dificultoso negocio, e, por outra parte, confi
ando nas esperanças, que se mostram, da libertação do nosso ter
ritório: em consequenoia das estipulaçoens de uma convenção, 
cujas cláusulas onerosas tem a França cumprido religiosamente. 
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cedendo, como fez o Governo, a uma inflexível necessidade, propon
do-vos a total e simples adopçaõdo projecto,que se vos apresentou." 

"Julgou meramente, quea adopçaõ da ley faria necessário um 
arranjamento particular, para segurar o pagamento do primeiro 
Semestre, que se vence em 22 de Septembro próximo futuro, das 
16:040.000 libras de rentes." 

Conclue o Relatório assim. 
"O calculo dadividaconsolidada, em 1818, será augmentado com 

a somma de 8:020.000 francos para o pagamento do primeiro semes
tre, vencido em 22 de Septembro, próximo futuro, dos 16:040.000 
francos de rentes creados pelo presente " 

" A receita será augmentada em igual somma, por meio de uma 
addiçaõ de 600.000 francos de rentes, no credito de 16:000.000, 
somma para que o Miuistro he authorizado a abrir em prestimos, 
para o serviço de 1818." • • 

O Duque de Richelieu levou á Câmara dos Pares, aos 16 de 
Maio a proclamaçaõ d'El Rey, que ordena o encerramento da 
sessaõ de 1817. Lida a proclamaçaõ pelo Presidente, separaram-
se os membros gritando" Viva El Rey." 

O mesmo se practicou na Cama dos Deputados. 
Lord Kinnaird a quem se havia descuberto o projecto do assassi-

nio do Duque de Wellington, em Pai is, levou com sigo para aquella 
cidade o denunciante (Mr. Martinet) na supposiçaõ de que o 
Governo lhe garantira a sua segurança pessoal. Martinet foi prez0 

naõ obstante isto, e Lord Kiunaird, qoe se Bupponha implicado na 
promessa, fez requirimentos a favor do prezo, que deram motivos 
ao relatório, que publicamos a p.508. 

Martinet entrou era França, porque Lord Kinnaird lhe promet
teo salvo condueto; e diz, que essa promessa lhe fora feita pelo 
Governo Francez, a fira de que Martinet descobrisse o que sabia 
sobre o assassinio do Duque de Wellington, Martinet foi prezo, naõ 
obstante a promessa, e o Governo Francez nega que tal promessa, 
fizera; porem diz, que as garantias que se poderiam haver pro
posto eram todas conditionaes" 

Daqui concluímos, a pezar da negativa do Governo Francez, 
que houveram proposiçoens de garantia, as quaes se naõ publicam 
posto que se chamem condicionaes. 
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530 Miscellanea. 

Lord Kinnaird publicou nm folheto, era que fez patente toda esta 
transacçaõ; e a impressão que tem feito em todos que o leram, he, 
que as promessas de segurança dadas a Lord Kinnaird foram con
cebidas com a ambigüidade necessária, para depois se naõ cumpri
rem. Se Lord Kinnaird se lembrasse do caso do Marechal Ney, e 
do modo porque se explicou a seu respeito a amnestia estipulada 
pela capitulação de Paris, naõ accreditai ia agora em promessas de 
grantia e segurança ; que naõ tinham maior fundamento. 

H E S P A N H A . 

Além da disputa com a Corte do Rio de Janeiro, tem o Governo 
Hespanhol duas outras insignificantes obritas em que cuidar: um a 
he o desprezo com he tractado pelos Estados Unidos: outra a revo
lução de todas as suas colônias da America: accresce a isto outra 
bagatela, que he a falta absoluta de recursos, para fazer a guerra. 

Para darmos a conhecer o quehe o Governo Hespanhol, exami
nemos o que elle disse, e como obrou depois a respeito dos Estados 
Unidos; porque daqui poderemos concluir,o que elle fará para o 
futuro. 

Os Hespanhoes publicaram, nas gazetas lnglezas, o seguinte 
paragrapho:—" O estado de negócios, entre a Hespanha e os 
Estados Unidos, dá matéria para grandes especulaçoens políticas. 
Ha quem mantenha que a Hespanha deve succumbirao ipse dixit 
dos Estados Unidos, e ceder ainda que com reluctancia, as Floridas, 
para satisfazer o Governo da America Septentrional. Outros 
asseveram que o Ministro Hespanhol nos Estados Unidos, Onis, 
naõ teria procedido á extremidade de declarar inadmissível a 
proposição dos Americanos, sem ter a seguiança de que o seu 
Governo naõ comprometleria a honra e reputação nacional, cedendo 
ás injustas pretençoens dos Estados Unidos. As pretençoens dos 
Americanos devem ser ha muito tempo conhecidas em Madrid; he 
portanto natural o concluir, que o Cavalheiro Onis estava plena-
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mente authorizado para manter a dignidade e respectabilidade de 
Hespanha, por uma peremptória negativa a taes proposiçoens, que 
humilhariam a sua pátria na opinião das outras naçoens." 

"Se isto assim he, podemos igualmente concluir que a Corte de 
Madrid tem resolvido sustentar as suas pretençoens por uma vigo
rosa guerra marítima, no momento em que os Estados Unidos 
derem algum passo, para effectuar as medidas, que tem proposto 
em sua vantagem. A guerra, portanto, depende do acto 
dos Americanos,que demorarão isso ate que os seus numerosos navios 
mercantes tenham informação do perigo; e assim a Hespanha, em 
grande parte, perderá a vantagem, que aquelle Reyno podia tirar da 
repentiina declaração e vigorosa continuação da guerra. Os Ameri
canos sabem isto, e as suas gazetas, portanto, abundam de segu
ranças para tranquillizar os Hespanhoes, a fim de que naõ succeda. 
nesta sessaõ acto algum de hostilidade ; o que he destinado a dous 
fins ; um o de deseucaminhar os Hespanhoes ; outro o de acautelar 
os mercantes Americanos, contra o perigo imrninente. O torpor 
ou a credulidade da parte da Hespanha habilitaria os Americanos a 
segurar o seu extenso commercio contra o risco da captura, e 
igualmente habilitaria o Governo a dirigir toda a sua attençaõ e 
recursos contra as colônias Hespanholas- Se, pelo contrario, a 
Hespanha seguir o comportamento firme, vigoroso e valente, um 
saque immenso enriquecerá a sua marinha, e os aventureiros cor
sários, que velejarem com suas patentes de corso. A America tem 
indubitavelmente muito a perder, se estiver em guerra ainda com 
a petencia mais fraca. Sem duvida he esta consideração a que 
ba de dictar ao Presidente maior porçaõ de justiça e demoderaçaõ, 
em suas pretençoens com Hespanha, do que até aqui tem mos
trado. No espirito de commercio, pedio elle o mais subido preço 
que pôde por sua amizade; porém como prudente mercador politico, 
naõ arriscará grande perda, insistindo nos primeiros termos. Tudo 
que pode interromper o commercio dos Estados Unidos, promovera 
o das outras naçoens rivaes e commerciaes. A despeza de proteger 
o seu extenso commercio seria de si mesma uma decidida vantagem 
ás outras communidades náuticas. O damno, que a Hespanha 
poderia soffrer. seria talvez grande; porém effectuando-o, as suas 
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percas seriam mui consideráveis, e provavelmente muito mais sérias 
do que os interesses commerciaes da naçaõ, que pacientemente se 
submettesse a elles: assim o mesmo mal, que se intenta fazer a 
Hespanha he igualmente provável, que chegue aos outros, pelas 
difficuldades, que impõem a seus Estados; isto he a emancipação 
daquelles Estados do Governo Geral da naçaõ. Os políticos tem 
ha muito tempo contemplado a separação dos Estados do Su) dos 
do Norte, o que poderão talvez produzir os projectos ambiciosos 
do Governo, e os riscos inherentes a uma guerra injusta e des
necessária." 

Este paragrapho, producçaõ da eschola de Averruncus, mostra 
bem qual he a iiifatuaçaõ dos Hespanhoes no meio de seu a bate -
mento. Com a sublevaçaõ de todas as colônias; tendo uma disputa 
tara séria com o Gabinete do Rio-de-Janeiro, que pôde causar a 
total ruina da Hespanha, sem meios ou recursos alguns para fazer a 
guerra; atreve-se este cego partidista da politica Godoyana a 
aconselhar o seu Governo, que declare repentinamente a guerra 
aos Estados Unidos; e, alem de fallar no tom mais altivo, esque
cendo-se do estado dillacerado da Monarchia Hespanhola, lembra 
aos Estados Unidos, como ameaça, a possível separação dos Esta
dos do Norte, em que se fallou algum dia, quando os do Sul naõ 
tinham a preponderante importância em que hoje se acham, e que 
exclue atè a possibilidade de resistência, nos Estados do Norte 
ás leys geraes da Uniaõ. 

A Hespanha parece desejar vingar-se da maneira pouco condes
cendente com que tem sido tractada pelos Estados Unidos; porque 
diz o rumor, que alem do emprego dos navios comprados á Rússia 
logo que se tenham concertado, procura o Governo Hespanhol a 
compra de outros em Inglaterra, com as vistas de fazer prezas ao 
commercio dos Estados Unidos, se o Governo daquelle paiz per
sistir em suas pretençoens, e dahi se seguir a guerra. 

Dizem algumas gazetas lnglezas que o Governo Hespanhol tem 
determinado mandar alguns vasos armados para o canal Britannico 
a fim de interceptar os soccorros, que se mandam de Inglaterra 
para os Insurgentes das Colônias Hespanholas. Com effeito os 
esforços de indivíduos Inglezes e talvez de toda a naçaõ sem o 
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consentimento de seu Governo saõ evidentes. Todos os dias 
saem dos portos Inglezes navios carregados de armamentos e petre. 
chos de guerra, que supposto sejam despachados para outras partes, 
se destinam a vários pontos das Colônias Hespanholas revoltadas. 

Depois de termos lido a fanfarronada de Averruncus, com suas 
ameaças aos Estados Unidos, nos chegon á maõ outra producçaõ 
literária de naõ menos personagem do que o Senhor Fernando VII, 
o Desejado. He a seguinte : 

"Copia da Ordem Geral, dirigida por S. Exa. D Jozé Pizarro. 
Ministro de Estado, de S.M. Catholica, ao Secretario no Supre
mo Conselho de Guerra em Madrid; relativa ao negocio de 
R. W. Meade, cidadão dos Estados Unidos da America." 

"Em conseqüência d'El Rey N. S. ter sido informado, pela 
consulta, qne o Supremo Tribunal de Guerra, na sua Salla de 
Justiça, junctamente com os Juizes Associados, lhe remetteo, aos 
14 de Outubro da anno passado; foi S. M. servido exaraiuar 

inteiramente, e com o maior cuidado, todos os procedimentos rela
tivos á causa entre Ricardo Meade, cidadão dos Estados Unidos, 
da America; e Joaõ Macdermot, vassallo de S. M. Britannica, 
sobre a restituição de 1:050.327 reales, e 20 maravedis de vellon. 
que em qualidade de deposito fôram entregues pelo primeiro; e 
naõ obstante que com anticipaçaõ e segurança resulta do processo, 
que o dicto deposito fora feito effectivamente em espécie, e por tal 
reconhecido pela Repartição da Real Fazenda; e consequente
mente, sendo esta matéria solemnissiinaraente provada, naõ se 
podia chamar a Meade bancarrota ; nem podia elle ser sugeito á 
prizaõ que está soffrendo; que naõ havia possibilidade de declarar 
nulloo deposito, em quanto a sua validade éra reconhecida por 
varias ordens Reaes, por declaraçoens do Thesoureiro da Real 
Fazenda transmittidas ao Conselho Suppremo por esta Repartição 
da Secretaria de Estado, pelo Ministro da Fazenda, e igualmente 
pela informação tomada directamente por este mesmo supremo 
Tribunal de Justiça, naõ obstante tudo isto, foi S. M. servido 
ouvir de novo o que o Ministro da Fazenda tinha a dizer sobre 
este ponto, que éra directamente counexo com o credito do Real 
Thesouro, e pelo relatório ou narração, feita pelo dicto Ministro. 
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se confirmou S. M. na opinião de que a Fazenda Real naô podia» 
nem pó le fazer menos do que confessar, que o dicto deposito he 
real e effectivo e em espécie, e reconhecer-se obrigado ao seu 
reembolço, na mesma espécie de dinheiro. S. M. tem, portanto, 
sido servido declarar de novo que isto assim he; eque se passem 
as ordens necessárias, com toda a brevidade possivel, para que 
se entregue ao Consulado para o fim da demanda pendente entre 
as dietas partes 

" Tem S. M , outrosim, visto coro profundo sentimento, que ce 
tem realizado as desagradáveis conseqüências, que eram de espe
rar da longa prizaõ de Mr. Meade, embaraçando e auçmentando 
naõ pouco este acontecimento as difficuldades e sério couipromet-
tirrrento das importantes relaçoens de S. M cora o Governo dos 
dos Estados Unidos da America, em um dos mais criticos momen
tos, e dando lugar ás fortes representaçoens daquelle Governo, era 
apoio do seu Ministro em Madrid, cujas reclamaçoens sobre a 
matéria nao fôram attendidas, e excitando uma impressão, por 
meio da imprensa, nao pouco desfavorável e assustadora naquelle 
paiz, e muito inconveniente aos interesses de S M. e, finalmente 
tem S. M. recebido informação das determinaçoens do Congresso, 
promovidas com o maior calor, de expor os vassallos de S- M. 
Catholica ao rigor das mais severas represálias." 

" Em conseqüência de todas estas circumstancias, e de que 
naõ existem motivos taes como os que se allegáram na Real 
Ordem de 25 de Abril de 1813, e sobre os quaes havia a Su_ 
prema Salla de Justiça fundado a prisaõ de Meade, tem S. M. 
resolvido que elle seja immedialamente posto em liberdade, e 
que, considerando o deposito como real, valido e legal, e a 
cargo da Real Fazenda se contiuue a causa em todos os outros 
respeitos pelo seu curso usual de justiça: o que vos communico 
de ordem Real para informação do Conselho e sua immediata 
e punctual execução." 

«f Deus guarde a V. S muitos anuos. Palácio em 20 de Abril 

de 1818. 
(Assignado.) JOSEPH PlZARJRO, 

Ao Secretario do Supremo Conselho do Guerra. 
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Jamais Governo algum cantou a palinodia, por termos tam 
expressos. Ja mais algum Governo confessou por tal maneira, 
que fazia justiça aos direitos de um inditido, pelo temor da 
vingança da naçaõ desse indirido, de maneira tam inequívoca. 

Depois de tam dilatada prisaõ, depois de tam reconhecida in
justiça, sáe-se o Governo Hespanhol mandando, por uma ordem 
immediata d1 El Rey, que os tribunaes attendam aos diieitos de 
um cidadão dos Estados Unido* ; isto pelo temor das represálias 
que o Congresso tinha determinado contra os vassallos d' El Rej 
de Hespanha. 

Compare-se o procedimento dos dous Governos e se verá, 
quanto o da Hespanha deve decair aos olhos do mundo, e quanto 
o dos Estados Unidos deve elevar-se na opinião publica. 

O peior he que desta tardia administração da justiça, desta 
humilhante confissão de um procedimento arbitrário e crueL 
nenhum bem podeja resultarão Governo Hesprnhol, Os dam
nos causados a Mr. Meade; pois o obrigaram a fazer bancarrota, 
quando elle tinha feito um deposito sufficiente, e demais su-
geitàram-o a uma prizaõ rigorosa por dous annos, passando sette 
mezes em uma masmorra; com que o arruinaram de todo em 
sua vida mercantil. Estes damnos, dizemos, ha de resarcir o 
Governo Hespanhol, como lá dizem, com liguade palmo ; e, como 
a tardia justiça, involuntariamente extorquida naõ confere favor 
nem induz a agradecimento, isto naõ adiantará uma polegada as 
negociaçoens sobre as Floridas a favor de Hespanha. 

Taes saõ as conseqüências de um Governo arbitrário e mal 
administrado. Este incidente cha racteriza cabalmente o Governo 
da Hespanha. 

COLÔNIAS HESPANHOLAS. 

Publicamos a p. 454, o acto deinstallaçaõ de um Conselho do 
Governo em Venezuela. O General Bolivar, em sua falia, des
faz-se em elogios do» Governos Republicanos, ao mesmo tempo 
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que estabelece um Governo Militar, e naõ diz uma «6 palavra 
nem á cerca da Constituição, que ja tinham feito os povos de 
Venezuela antes da ruína daquelle Governo pelo terremoto e 
capitulação de Miranda, nem explica como se extinguio o con
gresso de Margarita, que o mesmo Bolívar chama legal. 

A falta de conhecimentos políticos, em todos os paizes insur
gentes, na America Hespanhola, he mui conspicua na ponta 
attençaõ, que tem prestado em estabelecer alguma forma de 
Governo. Louvar o Governo Republicano, Federal, Monarchicr, 
ou outro qnalquer, naõ he o que basta para consolidar uma 
authoridade permanente; e sem esta de pouco valerão as victorias 
contra os Hespanhoes; porque se estes forem expulsados total
mente da America, antes que os povos saibam a que espécie de 
Governo se haõ de ater, o resultado daquella expulsão será a 
completa anarchia do paiz 

A desculpa do General Bolivar, de que o Governo Militar he 
um mal necessário, como inherente ao estado de guerra, parece-
nos de mui pouco pezo; porque em guerra estavam os Estados 
Unidos, quando estabeleceram o seu Governo Federal e Con
gresso; e nem os subditos no p-iiz nem os estrangeiros de fora, 
poderão contar com medidas permanentes de um Governo mili
tar, a quem as alternativas da guerra devem sempre dar o cha
racter precário e insonstante, natural ao poder dos chefes mili
tares, cuja authoridade naõ tem outro apoio mais do que o suc
cesso de suas armas. 

Quanto ás operaçoens de guerra em Caracas, comparando as 
ttarraçoens de ambos os partidos, parece-uos que oslndependentes 
levam decididamente a melhor. 

Pelos otficioa do General Bolivar se vê, que o exercito dos 
Independentes bateo o do General Morillo em Calabozo, e 
marchou depois adiante até Sombrero, na direcçaõ de Caracas. 
Os officios do General Morillo. que publicamos a p. 498 naõ 
dizem nada destas acçoens, e se referem a operaçoens subse
quentes, em que se attribuem a victoria. Sobre isto ainda noô 
recebemos as contas de Bolívar, porque estns tem de cl.egnr 
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pelo rodeio de Angostura. Aí datas dos officios porém mos-
tram, qne Morillo de Calabozo passou a Sombrero, dahi a Villa 
de Cura, 14 léguas distante, e depois a Cabrera, e Maracay, 
nas vizinhanças de Porto Cavello, o que tudo he em linha de 
retirada; posto que Morillo vá sempre chamando-se viclorioso em 
todos os combates, e confessando que as suas tropas estaõ sem 
çapatos, e sem mantimentos. 

As noticias publicadas em Caracas pelo General Morillo, referem 
acçoens, que este chefe tivera com o General Bolivar. em que 
os Independentes perderam, aos 13 de Março, 250 mortos, 40 
carros de munição, e cerca de 2.200 cavallos e mulas. Morillo 
diz mais iria perseguindo o inimigo atè o Orinoko; tendo o seu 
quartel general em Cagua, aos 15 de Março, e em Villa de 
Cura aos 16. 

Uma Carta do Rio-de-Janeiro, datada de 12 de Março, diz o 
seguinte: —" O Vice Rey de Lima mandou 3.200 homens, para 
reforçar a guarniçaõ de Talcahuano, e nomeou o General 
Osório, para tomar o commando de todas as tropas, que ali se 
lem ajunetado. O General San Martin concentrou as suas força* 
para o Sul de Valparaizo, e dizia o rumor que o General O* 
Higgins, que commandava as tropas do Chili juncto a Talca
huano, terta ordem de retirar-se, a fim de attrahir os Realistas 
para fora de sua forte posição e cortai los por um movimento 
rápido das tropas de Buenos-Ayres sob o commando do Gene
ral em Chefe San Martin. H e provável que a este tempo tenha 
ja havido alguma acçaõ decisiva." 

" Na margem esquerda do Rio-da-Prata vam as operaçoens 
excessivamente devagar -. no decurso do mez passado, haviam 
os Portuguezes de entrar a obrar offensivãmente; e elles tem 
forças sufficientes, se soubessem fazer dellas melhor uso, e 
occupar todo o território até o Urugay." 

As noticias chegadas do Brazil, em data de 25 de Fevereiro, 
dizem, que Artigas- irritado pelo que delle tem dicto os jornaes de 
Buenos-Ayres, e informado de que se mandava contra elle uma 
expedição, desembarcou uo território chamado de Entre-rios, e 
mandou decapitar alguns habitantes de Monte-Video, que linha 
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em prizaõ. Alguns de seus officiaes se tinham rebelado contra 
elle, o que o obrigou a dividir as suas forças. Um destes officiaes. 
Erena, tinha chamado em seu auxilio as tropas de Buenos-Ayres, 
porém foi derrotado. Outro official, Samauigo, formou um partido 
contra Artigas. As tropas Portuguezas tiveram ordem de lhe 
offerecer combate. O Supremo Director de Buenos-Ayres, 
Pueyrredon, havia de mandar um reforço de 500 homens, em 
auxilio de Erena. 

Pelos documentos, que publicamos a p 449, verá o Leitor, que 
ja se encetou, nos Estados Unidos, uma negociação, para reco
nhecer o território do Rio da-Prata como naçaõ independente.— 
Com effeito a negociação chegou ao ponto de que Mr. Clay propoz 
na Casa dos Representantes, que se concedesse ao Presidente certa 
somma, para ajuda de custo, e nm anno de ordenados de um 
Ministro residente juncto ao Governo de La Plata, sempre que o 
Presidente julgasse conveniente nomear tal Ministro. Esta propo
sição porém foi regeitada por uma maioridade de 70 votos. 

Parece, que ss duvidas, suscitadas a respeito deste reconheci
mento do Governo de La-Plata, foram motivadas pelos mesmos 
agentes e Governo de Buenos-Ayres: primeiro; porque D. Ma
nuel H. de Aguire, que tractava esta negociação nos Estados 
Unidos, por parte do Govemo de Buenos-Ayres, nao mostrou cre
denciaes, nem plenos poderes, suficientes para concluir tractados, 
sobre a iropoitanlissima negociação do reconhecimento de seu 
Governo por uma Potência estrangeira: segundo; porque o mesmo 
Agente naõ pôde definir o território, que devia pertencer á nova 
naçaõ; cujo reconhecimento pelos Estados Unidos se procurava. 

Neste ponto- da negociação se mencionou expressamente o ter
ritório de Monte-Video, parte do qual se acha oecupado pelos Por
tuguezes, e parte ainda na posse do General Artigas. 

Disto se vê, que a falta de habilidade diplomática nos de Buenos-
Ayres, e naõ falta de desejos no Governo dos Estados Unidos, foi o 
único obstáculo para que o território de La-Plata naõ fosse reconhe
cido Naçaõ independente, e o seu Governo soberano. 

A experiência, pois. deste máo sueceso ensinará aos de Buenos-
Ayres que he preciso-qnando se tracta de negociaçoens Iam impor 
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tantes com Potências tstrangeiras,munir os seus rgentcs do suffici-
eutes plenos poderes; e se naõ querem fiar-se de uui só homem, de
vem entaõ mandar uma commissaõ de dous ou três sugeitos, aquém 
confiram conjiinctamente seus plenos poderes. 

Quanto á duvida sobre o territórios de Monte Vídeo- a suainclusaõ 
ou exclusão, no tractado de reconhecimento com os Estados 
Unidos, naõ podia tirar nem acerescentar nada ao direito, que pu
desse ter o Novo Governo de Buenos-Ayres, paa reconquistar ao 
depois Monte-Video, ou para negociar sobre isso com a Corte do 
Rio de-Janeiro, que delle está de posse. Assim naõ naõ tinha 
Aguirre a menor necessidadede hesitar sobre este ponto. 
. Mas suppondo ainda, que a omissão do território de Monte-
Video, neste tractado de reconhecimento pelos Estados Unidos, 
pudesse ser interpretada como abandono daquelle território, a 
importância deste reconhecimento lie de Iam superior magnitude, 
que em comparação delia o território de Monte-Video he matéria 
insignificantissima para o Governo de La-Plata. 

De facto o território de Monte-Video eslá separado dos paizes, 
que formavam o antigo vice-reynado de Buenos-Ayres, pelo grande 
rio da-Prata, que he quasi um braço de mar. Pela parte do 
Brazil, aquelle território naõ offerece divisão ou limite algum 
natural de rios, montes, ou outras barreiras, que, marcando os dous 
estados limitrophes, removam a probabilidade de disputas entre os 
dous vizinhos; e assim quasi se pode dizer, que o território de 
Monte-Video he um pedaço de terra encravado dentro do Brazil, 
e que por isso, se for possuído por uma naçaõ estrangeira; ficará 
sempre sendo a pedra de escândalo, o motivo de disputas, e a 
occasiaõ de rixas, entre as duas naçoens vizinhas, 

Um território, pois, assim situado, nunca poderia ser de tam 
grande utilidade ao novo Governo de La-Plat: , como lhe seria im
portante e daria consideração, neste momento, o reconhecimento 
de sua independência, e soberania, por uma naçaõ estrungeira, e 
nma naçaõ tal como os Estados Unidos. 

Alem de que, se de alguma cousa naõ ha falta na America, he de 
terras; o Governo de La-Plata, sem se lembrar do território de 
Monte-Video, tem terras em que possa accommodar metade da 
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população da Europa^ e naõ he ridículo, em taes circumstancias, 
fazer depender a questão importantíssima de seu reconhecimento 
da posse de mair uma porçaõ de terreno, que está defora de seus 
limites naturaes? 

He verdade, que naquelle território de Monte-Video se encon
tram dous artigos, que se consomem em Buenos-Ayres: a saber 
a madeira, e a erva-de-mate, que naquelles paizes se usa como o 
chá na Europa. 

Mas estes artigos, naõ só seriam suppridos aos de Buenos-Ayres 
pelos seus vizinhos,que teriam interesse em lhos trazer,mas também 
se podem obter dentro dos mesmos limites, da parte occidental do 
Rio-da-Prata, posto que em mais alguma distancia para o interior, 
e pelas margens do Paraná acima. 

Logo estas insignificantes vantagens naõ deviam entrar na con. 
templaçaõ dos Diplomáticos de Buenos-A yres quando se tractava 
de tam importante questão; nada menos que do reconhecimento de 
sua existência politica. 

INGLATERRA. 

A medida de mais importância para os Estrangeiros neste paiz, 
lie a continuação do AUien Bill: segundo o qual tem os ministros o 
direito de fazer sair do paiz a qualquer estrangeiro. Rigorosa 
como esta medida parece, na Tnglateraa, aonde se naõ soffre, como 
no resto da) Europa, acto nenhum arbitrário das authoridades, ainda 
assim na sua execução tem mais brando character do que se lhe 
podia attribuir. Depois da paz e continuação deste acto; só três 
estrangeiros fôram mandados despejar a Inglaterra : e eram esses 
pessoas connexas com o partido de Buonaparte na França. 

Segundo o tractado conoluido entre as Potências Alliadas e a 
França, esta devia pagar á Inglaterra a somma de 125 milhoens 
de francos, a pagamentos de quartel, como indemnizaçaõ e pelas 
despezas de sua parle do Exereitode occupaçaõ. As contas dos 
pagamentos, que se apresentaram ao Parlamento, mostram, que 
as sommas recebidas da França, ate o 1°. de Maio, 1818, montam 
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a 60:966.439 francos 84 centos. Desta somma 8 milhoens de 
francos fôram pagos ao Duque de Wellington, á conta dos 25 
milhoens que o Parlamento concedeo como dinheiro depreza, às 
tropas de seu commando; o resto foi pago á caixa militar em 
França, ou remettido para a Inglaterra. 

As liquidaçoens lnglezas em França, estaõ suspensas, até 
que os Commissarios Britannicos recebam novas instruçoens. Os 
Governos Francez e Inglez entraram em nova convenção, pela 
qual a França pagará em 12 pagamentos mensaes de três mi
lhoens de Rentes cada um, representando 60 milnoens de francês 
de 5 por cento consolidados, todas as reclamaçoens de subditos-
Britannicos; assim estes teraõ de ajustar suas contas daqui em 
diante, somente com os Commissarios Britannicos, para liqui* 
daçaõ de seus créditos. 

R Ú S S I A . 

O Senado do Reyno de Polônia apresentou ao Imperador, em 
26 de Abril um memorial, em que depois de ter agradecido a 
S. M. Imperial a sua constante solicitude a favor dos Polacos 
accrescenta o seguinte: — 

"Senhor, estava na vossa maõ abandonar uma nobre mas infeliz 
naçaõ á fatal sorte, que o destino parecia haver-lhe preparado.-
YOS quizestes antes eleválla e fàzêlla feliz: em vossos magnânimos 
pensamentos nos tendes assignado a mais alta graduação, a que 
podem racionavelmente pretender os homens desencamiuhados na 
sociedade- Porém a vossa sabedoria naõ dissimulou, que éra 
somente com a perseverança, que se podia obter tam grande e tam 
dificultoso resultado: e que as liberaes instituiçoens naõ podem 
adquirir solidez e segurança, senaõ por meio de gradual e syste
ma ti ca desenvoluçaõ, " 

*' As mais bellas theorias tem, nos nossos tempos, produzido, 
grandes males; naõ se pode approximar á perfeição senaõ com o 
auxilio da luz da experiência ;he ella a que tendes tomado pur 
vossa guia " 



542 Miscellanea. 

"Confessamos, Senhor, que nos sentimos felizes ;e que o somos 
pelas vantagens que a charta constitucional nos assegura, e que 
ja gozamos ; e pelas que a mesma charta alem disto nos promette, 
mas que naõ podem ainda ser desenvolvidos, seja por causa da 
brevidade do tempo, seja porque a sabedoria de V. M, espera 
pelo momento mais conveniente paraas pôr em acçaõ Finalmente, 
somos felizes, pela esperança, que a vossa magnanimidade nos 
permitte entreter; por uma esperança que emana de vossa bon
dade, authorizada pela vossa sabedoria, e snstendada pelo vosso 
poder, e que, aos nossos olhos, tem o character de realidade e cer
teza; e o que prova particularmente, que esta felicidade he sentida, 
he o conhecer-se a fonte donde ella dimana: todos; todos sacrifica
riam voluntariamente o seu sangue, e até a vida, se a vossa segu
rança on a vossa gloria o requeresse." 

S U É C I A . 

Concluio-se o exame das contas dos Directores do Banco Naci
onal em Malmoe, os quaes tinham sido prezos em Outubro passado, 
por accusaçoens de administração fraudulenta. A perca do Banco 
se calcula era 720.000 dollars: e o Fiscal da Alta Corte de Jus
tiça requereo que os Conselheiros Commerciaes Nordlindh e Bjor-
kmann fossem julgados infames, e sentenciados a estar por duas 
horas no pelourinho, e depois mandados para trabalho rigoroso nas 
{brtificaçoens, por certo numero de annos. O castigo do negoci
ante Falkmann será mitigado; porque parece que a sua culpa naõ 
Ire tanto de desígnio criminal, como de negligencia, e de ocultar; 
mas todos três seraõ sentenciados a fazer boa a falta pela sua pro
priedade, em tanto quanto ella chegar. Quanto aos descontadores 
Stahl e Kock, o Fiscal requereo também, que fossem sentenceados 
e perda das honras, prisaõ e seqüestro de suas propriedades, 
para o fim de indemnizaçaõ. 

A coroaçaõ d' El Rey, Carlos XIV, teve lugar em Stockholmo; 
na Igreja de S. Nicolao, aos 11 de Maio. 
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CON RESPONDENCIA. 

Carta de Manuel Coherente, sobre o Investigador. 

Senhor Redactor do Correio Braziliense! 

JrE-RDOE-ME V. M™. que no mez passado naõ lhe mandasse o meu 
lembrete sobre o Investigador. As minhas occupaçoens, mui diversas das 
tarefas daquelles Redactores, me impediram entaõ fazer o que executo 
agora. 

No N°. 82, p. 268, publicou o Investigador uma carta, de Imparcial, 
negando que a Condessa de Linhares tivesse influencia nos últimos despa
chos diplomáticos, feitos pelo entaõ Ministro, Bezerra, e a prova que dá de 
sua negativa he, que na datados despachos, a Condessa naõ estava no Rio-
de-Janeiro ; e a demais que alguns dos despachados naõ saõ dos do partido 
Roevides. 

Muito rizo me causou o argumento do Diplomático, que escreveo tal 
carta. <• Pois a Condessa de Linhares, ou outras personagens do partido 
Roevidico espalhadas por varias partes do mundo, naõ se podem commu
nicar por cartas ? Accaso naõ sabiam os do partido Roevidico, que o Bezerra, 
creatura daquelle partido, tinha sido chamado ao Rio-de-Janeiro, para 
entrar no Ministério? 

Por exemplo, porque o Conde de Linhares estava no Rio-de-Janeiro, e o 
Conde de Funchal em Londres, segue-se, que naõ se podiam entender 
para formarem o miserrimo tractado de commercio, que tantos elogios 
mereceo ao Investigador, e que tam detestado he por todos os Portuguezes. 
Tal he a lógica deste Imparcial, que com uma citação de Voltaire se pro
põem a corrigir a historia do tempo. 

No seguinte N°. (83) do Investigador torna o senhor Imparcial a appa
recer a p. 403, corrigindo a historia do tempo, respondendo ao Correio 
Braziliense, sobre a traducçaõ do ultimo tractado com a Inglaterra rela. 
tivo ao Commercio, da escravatura. Naõ se attreve, porem, o Impareial 
a asseverar nem que aquelle tractado está escripto em boa linguagem Portu
gueza, nem que naõ differe da traducçaõ Ingleza; contenta-se com dizer 
que o Secretario mais antigo na Embaixada, Portugueza em Londres. 
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chegou aqui em Janeiro de 1810 e portanto naõ podia ter parte no tractado 
de Commercio assignado em Fevereiro daquelle anno. Dou os parabems 
ao Investigador, por ter um conrespondente tam bem informado da 
Chionologia da Legaçaõ Portugueza; mas que faz isso ao caso para a 
péssima linguagem do tractado ? 

Mas o Correio Braziliense traduziomal o papel de Pueyrredon. e* Sim ? 
I Com que uma traducçaõ da exposição histórica dos negócios públicos de 
Buenos-Ayres, copiada no Correio Braziliense, tem a mesma influencia, e 
he da mesma importância, que a traducçaõ authentica de um tractado entre 
duas Naçoens? 

Assim escreve este Diplomático corrcctor da historia do tempo, que 
suppoem dever comparar os escriptos de uma publicação periódica, sempre 
feitos corrente calamo, pela mesma natureza da obra, com as solemnes e 
importantíssimas expressoens de um tractado entre dous Governos. 

Assim se corrige a historia do tempo. 

Seu, Senhor Redactor, &c. 

MANUEL COHERENTE. 



CORREIO BRAZILIENSE 
DE J U N H O , 1818. 

Na quarta parte nova os campos ara 

E se mais mundo houvera Ia chegara. 

CAMOENS, C. VII. e . 14 . 

POLÍTICA. 

REVNO UNIDO D E P O R T U G A L , BRAZIL, E A L G A R V E S . 

Decreto de perdaõ aos amotinadores em Pernambuco. 

T, ENDO-SE celebrado o acto da minha acclamaçaõ, e 
exaltação ao throno desde Reyno, e tendo conhecido, pelas 
varias demonstraçoens do meu Povo, da Nobreza, e Re
presentantes da Câmara, e Corporaçoens que a elle 
concorreram a prestar o juramento de respeito, homena
gem, amor e lealdade,que tem á minha Real Pessoa, á 
Monarchia e ao nome Portuguez, querendo-lhe mostrar 
quanto me foi agradável estes lieis sentimentos: Hey por 
bem que as devassas, a que se estava procedendo em 
Pernambuco, ou em outras quasquer terras, pelos crimes, 
que alguns malvados, trazendo de longe o veneno de opi
nioens destruidores, e querendo inficionar a Naçaõ Portu
gueza, que acabo de ver que se acha ileza, como entaõ era, 
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contra o Estado, conspirando-se e rebelando-se contra elle' 
cessem os seus procedimentos, e se hajam por fechadas, e 
concluídas j para se proceder sem outra demora a julgar os 
culpados, pelo que por ellas ja constar, que, segundo as 
suas culpas merecera, pois naõ permitte a justiça, que 
crimes tam horrorosos fiquem impunidos. Naõ se proce
derá consequentemente a prender ou seqüestrar mais 
nenhum réo, ainda que pela mesma devassa ja se lho 
tenha formalizado culpa, excepto tendo sido cabeça da 
rebelião: os que tiverem sido prezos ou seqüestrados depois 
da data deste dia seraõ soltos, e relaxados os sequestros; 
pois que he minha intenção, que as justiças somente prosi-
gam contra aquelles, que ja se acham prezos, e que todos 
os mais fiquem perdoados, ainda que tenham commettido 
culpas provadas, á excepçaõ dos sobredictos ja exceptuados. 
A Meza do Dezerabargo do Paço o tenha assim entendido 
e faça executar Palácio do Rio-de-Janeiro, em tí de 
Fevereiro de 1818. 

Com a Rubrica de Sua Majestade. 

Alvará porque se manda dar aos Membros do Governo 
de Portugal e Secretários delle o tractamento do 
Excellencia. 

Eu El Rey, faço saber aos que este Alvará virem; 
que, tendo consideração á preeminencia do Cargo de 
Governador dos Reynos de Portugal e Algarves, e á 
representação, que estes devem ter, para mais facilmente 
conciliarem o respeito dos PÓVOB, tam necessário para o 
desempenho das suas funcçoens; e da grande confiança; 
que ii-.ln.-s tenho; hei por bem e mo praz, que os 
Membros, que actualmente compõem o Governo dos 
sobredictos Reynos, e os Secretários delle, e os que daqui 
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Política. 547 

«m d iante occuparem os mencionados Empregos, tenham 
o tractamento de Excellencia, e por elle se lhes falle e 
escreva. 

E este se cumprirá como nelle se contém, e valerá 
como carta passada pela Chancellaria, posto que por ella 
naõ ha de passar, e que o seu effeito haja de durar mais 
de um anno, sem embargo das Ordenaçoens, e de quaes
quer outras leys, regimentos ou disposiçoens em contrario. 

Pelo que, mando que assim se observe em tudo e por 
tudo, ese registre em todos os lugares, que necessário for. 
Dado no Palácio do Rio-de-Janeiro em 22 de Janeiro, 
de 1818. 

R E Y . 

Thomaz Antonio de Villanova Portugal. 

Edictal. 

Pela Superintendenci Geral das Décimas. 

O Doutor José Antonio de Sá, Cavalleiro Professo na 
Ordem de Sant-iago da Espada, Fidalgo Cavalleiro da 
Real Casa de S. Majestade, do seu Conselho, Conselheiro 
Honorário do de Sua Real Fazenda, Desembargador da 
Casa da Supplicaçaõ, um dos Directores da Reai fabrica 
das Sedas e Obras de Águas Livres, e Superintendente 
Geral das Décimas desta Cidade, e seu Termo, pelo dicto 
Senhor, que Deos guarde, etc. 

Faço saber que pelo mesmo Conselho da Real Fa
zenda baixou a esta Superintendência Geral das Décimas 
a Real Resolução de 16 de Dezembro do anno próximo 
passado, do theor seguinte: 

Sendo presente a El Rey Nosso Senhor a Consulta do 
Conselho da Fazenda de 6 de Outubro do anuo próximo 
passado, sobre a Representação do Conselheiro Superin-
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tendente Geral da Décima, em que propõem que se 
diminua a pena dos Credores de Dividas litigiosas na 
regularidade de suas declaraçoens: foi o Mesmo Senhor 
servido resolver, que para ampliar o que por Sua Real 
Resolução de 12 de Dezembro de 1815, publicada pela 
Portaria de 0 de Setembro de 1816, se acha estabelecido 
a favor dos Credores de Dividas litigiosas, que, depois de 
a manifestarem por lembrança, forem negligentes em 
declarar de seis em seis mezes o progresso de execução: 
manda, que a pena da Lei de 26 de Setembro na declara
ção quinta imposta aos dictos Credores no § 8 da Reso
lução de 12 de Junho de 1770, e ja modificada pela 
mencionada Resolução de 12 de Dezembro, se limite, 
quanto ao pretérito, somente a solução da Décima de 
um anno, ficando alias a mesma Resolução em plena 
observância para o futuro: E Ordena Sua Majestade que 
assim se execute como providencia interina, em quanto 
o Mesmo Senhor naõ mandar o contrario. 

E para constar esta Real Resolução de 16 de Dezem
bro de 1817, se manda fazer publica por esta forma. 
Lisboa 7 de Janeiro de 1818. D. Miguel Antonio de 
Mello. D. Francisco Manoel d' Andrade Moreira. 

E para constar este novo Indulto do dicto Senhor, que 
modifica segunda vez a Lei a favor dos seus fieis Vassallos 
mandei affixar o presente; devendo nesta conformidade 
differir-se aos muitos Requerimentos feitos a esta Super
intendência, ainda pendentes, de que as parles podem 
sol licitar os despachos respectivos quando lhes pareça; 
lembrando por esta occasiaõ a todos os Credores de divi
das a juro, e mesmo gratuitas, a obrigação de as manifes
tarem, para naõ incorrerem nas penas do perdimento 
d' Acçaõ, e outro tanto, impostas na sobredicta Lei de 26 
do Setembro de 1762, Declaração quinta, que nessa parte 
gc acha em todo o seu vigor, de cuja transgressão se 
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conhece naõ sõ por meio das Denuncias, que se continuam 
a dar com freqüência neste Juizo pelo Sollicitador, e 
Partes interessadas uo vencimento ; mas pelos exames de 
Officio nos Livros das notas dos Tabelliàens, a que devem 
proceder os Superintendentes pela fôrma determinada 
uo Alvará de 11 de Maio de 1770, § 1 , e nas Resolu
çoens de 12 de Junho do mesmo anno, § 2 . Lisboa 23 de 
Janeiro de 1818. 

(Assignado.) J O S É ANTÔNIO DE S A . 

LISBOA, 
22 de Maio. 

A Juncta da Saúde Publica mandou publicar o 
seguinte. 

Edital. 

A Juncta da Saúde Publica constando-lhe por Officio 
do Cônsul Portuguez em Trieste, que na Croácia Aus
tríaca, e particularmente em Fiume, e suas vizinhanças, 
se renovara uma moléstia, que em outros tempos alli 
existira, e que se suppunha extincta, conhecida pelo nome 
de Scerlievo, ou Escabia venera, cujo attributo he o de 
destruir a carne humana, principiando como uma erapi-
gem em qualquer das parles mais carnosas do corpo, e 
reduzindo-se em breves dias a profunda,e asquerosa chaga, 
se propaga com rapidez, até atacar as partes mais nobres, 
de que sempre resulta a morte ; manda pelo presente 
recommendar as Cautellas, que devem observar-se em 
todos os Portos do Reyno, e particularmente no de Lisboa, 
a fim de prevenir o ingresso de similhante moléstia, que 
a mais seguida opinião dos Facultativos considera conta
giosa de certo periodo em diante, e susceptível de contra-
hir-se pelo contacto, e communicaçaõ continuada, pelo 
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uso do falo dos enfermos, e mesmo pelo calor, que commu-
uícam aos lugares em que por muito tempo se demoram. 

1. Todas as Embarcaçoens procedentes de Fiume, e 
dos mais Portos da Croácia Austríaca, alem de qualquer 
quarentena, ou observação, a que as suas circumstancias 
especeficas as tenham sujeitado, naõ se lhe dará practica 
sem que primeiro a sua Tripularão seja examinada indi
vidualmente pelos Facultativos do Juizo da Saúde compe
tente, e conste por Certidão legal, que nenhum dos indivi-
viduos tem signaes característicos do contagio de que 
se tracta. 

2 . Havendo algum indivíduo, ou seja da Tripulação, 
ou passageiro, atacado do Contagio, tal Embarcação com 
toda a sua Gente será obrigada a sahir a Barra, sem se lhe 
permittir communicar com a Terra, fornecendo-se-lhe o 
que precisar para a sua viagem, e permittindo-se-lhe 
descarregar, e receber carga ou pessoas, quando assim o 
pertendam,sempre debaixo de impedimento, visto que este 
Contagio privativo sõ das pessoas, e communicavel unica
mente pelas maneiras acima indicadas, só pelo meio da 
separação se pôde evitar. 

3 . Recommenda-se a todos os Guardas mores da 
Saúde dos portos do Reyno o fazerem especial mençaõ 
nos autos de entrada, das perguntas relativas a este ob
jecto, e mui particularmente ao do Porto do Belém, pela 
maior freqüência da entrada de Embarcaçoens de portos 
da Croácia Austríaca. 

E para que chegue á noticia de todos, e se naõ possa 
allegar ignorância, se mandou affixar o presente em 
todo» os lugares, e praças públicas dos Portos do Reyno, 
ficando em sua inteira observância em quanto naõ fôr 
modificado, ou derrogado por outro. Lisboa 27 de Abril 

de 1818. 
MANOEL CYPRIANO DA COSTA. 
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AMERICA MEREDIONAL. 

Protlamaçaõ da Independência de Chili. 
Por mais de trezentos annos tem a força sido a princi

pal razaõ, que tem conservado o Novo Mundo na neces
sidade de venerar como dogma de fé a usurpaçaõ de seus 
direitos, e de buscar nisso a origem de seus maiores 
deveres. Porém nada pôde impedir que chegasse o termo 
desta desnatural submissão, posto que no entanto éra 
impossível anticipar exactamente o periodo. A resistên
cia de homens fracos, quando oppostos aos mais fortes, 
imprime o character de sacrilégio a seus esforços e pre
tençoens, e até lhes tira a justiça, em que estas saõ fun
dadas. Estava reservado para o século 19 o ver a 
America reclamando os seus direitos, sem que fosse tida 
por delinqüente, e mostrar que o periodo de seus soflri-
mentos só podia durar tanto tempo, quanto fosse o da 
existência de sua fraqueza. A revolução de 18 de Sep
tembro de 1810, foi o primeiro esforço, que fez Chili, 
para occupar os altos destinos a que éra chamado pelo 
tempo e pela natureza. Desde aquelle periodo os seus 
habitantes tem mostrado a energia e firmeza de sua 
determinação, arrostando denodadatnente as vicissitudes 
de uma guerra, em que o Governo Hespanhol tem pro
curado mostrar, que a sua politica a respeito da America 
sobreviveria a destruição de toda a sorte de abusos.— 
Esta ultima prova tem naturalmente inspirado aos habi
tantes de Chili a resolução de se separarem para sempre 
da Monarchia Hespanhola, e de proclamar a sua inde
pendência á face do Mundo. Porém naõ permittindo as 
presentes circumstancias da guerra a convocação de um 
Congresso Nacional, que possa sanccionar a voz publica, 
ordenou-se que se abrissem registros, em que os mesmos 
habitantes pudessem inscrever, livre e espontaneamente 
os seus sentimentos, a respeito da urgente necessidade de 
o Governo declarar a nossa independência, habilitando-o 
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ao mesmo tempo a dar a negitiva, ou a expor, se a 
medida devia ou naõ demorar-se. Tendo agora resul
tado, que o desejo universal dos habitantes he irrevocavel 
e decididamente pela aflfirmaliva da proposição, julgamos 
próprio, no exercicio dos poderes extraordinários, com que 
fomos authorizados pelo povo, para este caso particular, 
declarar solemnemente em seu nome, e na presença do 
Altíssimo, e fazer com que seja sabido á Grande Confe
deração do Gênero Humano, que o território continental 
de Chili e suas ilhas adjacentes daqui em diante, de facto 
e de direito, forma um Estado livre, independente e 
soberano, e he para sempre separado da Monarchia de 
Hespanha, com pleno poder para adoptar a forma de 
Governo, que for mais conforme a seus interesses. E , 
em ordem a que esta declaração tenha toda a força e 
solidez, que deve characterizar o primeiro acto de um 
povo livre, empenhamos e affiançamos o mesmo com a 
honra, vidas, bens e relaçoens sociaes dos habitantes deste 
novo Estado: também empenhamos a nossa palavra, a 
dignidade de nossos empregos e o character das armas 
da nossa pátria , e ordenamos que, nos respectivos regis
tros, se inscreva o acto original, e se deposite na muni
cipalidade de Santiago, e se circulem copias delle por 
todas as cidades, exércitos e corporaçoens, a fim de que 
a emancipação de Chili seja jurada e fique sellada para 
sempre. 

Dada no Palácio Directorial da Conceição, neste pri
meiro dia de Janeiro de 1818. Assignado por nossas 
maõs, e pelas da naçaõ, e contrasignado por nossos minis
tros e secretários de Estado nas repartiçoens do Governo, 
Finança e Guerra. 

(Assignado.) BERNARDO 0'HiGGiNs,DirectorSupremo 
M I G U E L Z A N A R T U . 

HlPPOLVTO DE VlLLEGAS. 

J O S E P H IGNACIO Z E N T E N O . 
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Manifesto, dirigido pelo Supremo Director de Chili ás 
outras Naçoens, exhibindo os motivos, em justifiçaÕ 
da revolução dequellc paiz, o a declaração de in
dependência; datado de Chili aos 12 de Fevereiro 
de 1818. 

Ao tempo, cm que a justiça da causa Americana ja naõ 
he objecto exclusivamente consignado ás pennas de certos 
philosoplios, que mui cedo a proclamaram, e que ja rraõ 
oxiste o espirito inquisitorial que condemnou as suas obras; 
ao tempo,em que todas as naçoens polidas se oecupam com 
esta questão, examinando-a antes pelo que respeita a seu 
esperado êxito, do que quanto ao principio do direito de 
nossa emancipação, em que todas concordam; ao tempo, 
em que estes mesmos principios saõ exactamente confor
mes aos que a mesma Hespanha proclamou, em apoio de 
sua soberania, e usou como sancçaõ para sua heróica 
resistência contra a França; em uma palavra, ao tempo 
em que a posteridade ja naõ requer os registros impressos 
da historia de nossos suecessos, que de pays a filhos se 
propagarão mais firmemente, e seraõ transmittidos pela 
denodada e inextinguivel tradicçaõ da mesma liberdade 
que temos agora obtido; pareceria desnecessário exhibir 
as razoens, que tem induzido ao Chili a declarar a sua 
independência, se a constante practica, e o que devemos 
á dignidade daquellas potências, em cuja classe vamos 
entrar, nos naõ compellisse a dar este passo; por outra 
parte conforme á nossa honra, e ao respeito que lhes 
devemos. 

Na verdade, para felicidade do gênero humano, he pas
sado o periodo de escuridão, em que, em quanto os sábios 
da Europa deploravam a situação dos estabelicimentos 
coloniaes, se suppunha crime em nós até o alivio de nos 
queixarmos; assim como a lembrança da conquista, a 
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menos que fosse para elogiar o sanguinário poder dos 
usurpadores, que a effectuáram. Saõ passados aquelles 
dias de cavallaria, em que, authorizado pela absurda moda 
dos combates singulares, o direito da força éra somente 
quem prevalecia, principio este tam inconsistente em si 
mesmo, quanto a violência e o consentimento saõ entre si 
cont radie to rios, sem o segundo destes nenhum homem 
pôde exercitar dominio sobre o seu similhante. Este 
abuso solapou os fundamentos da authoridade, erigida 
sobre elle ; porque ou os subditos tinham direito de reco
brar a sua liberdade, logo que fossem mais fortes, ou os 
meios por que eram privados delia naõ eram legaes. 

Esta he a posição, em que a America se acha presente
mente collocada. A Hespanha, invadindo as nossas costas, 
debaixo do simoniaco pretexto de uma religião, profanada 
por aquelles pseudo-apostolos, que em ordem a pregàlla, 
buscavam as veias das colinas mineraes, do mesmo modo 
que o cirurgião busca as do corpo para sangrar, naõ tem 
ao depois procurado legitimar este horrível titulo, senaõ 
por meio daquella ratificação, com que algums políticos tem 
pretendido dar valor ao celebre diploma de conquista. 
Longe disto, a America, sem a menor participação na
quellas Cortes formadas pelo capricho dos governantes 
Hespanhoes, e por elle vendidas, ligada à supersticiosa 
observância de um juramento, prestado por um magistrado, 
o qual em leilaõ publico havia comprado o direito de ser 
representante naquella fanática farça; inhibida de entrar 
em qualquer discussão sobre a causa de sua obediência; 
sentenceada, em uma palavra, sem ser ouvida, a soffrer a 
sua escravidão em silencio, teria perdido, com o uso de 
sua lingua, a lembrança de seus males, se tivesse sido tam 
fácil esquecêllos como foi priválla de fallar. Mas esses 
males estavam continuamente presentes e vivos nos sen
timentos de todos, devendo-se isto ao mesmo systema de 
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politica conservado por nossos algozes, que ganhavam co
ragem e prazer á vista de nossa moderação, ao mesmo 
tempo que deviam antes ter ensurdecido pelo tinir dos 
ferros, que éramos obrigados a arrastrar com nosco. 

Aquelle miserável resto de aborígenes, que tem podido 
sobreviver a tantos milhoens de victimas, e que, espalha
dos por varias tribus errantes, como oscombros de área no 
meio do deserto, em suas queixas e elegias preservam 
ainda o registro monumental de suas tristes perseguiçoens; 
provando assim a sua repugnância ao jugo de seus aggres
sores, tanto como pela constante guerra, que lhes fazem, 
e com que trazem continuadamente as fronteiras de nossos 
estabelecimentos em estado de fermentação. L Que argu
mento, portanto, pode a Hespanha ürar a seu favor, odi
ada como ella he pelos naturaes, e regeitada pelos descen
dentes dos primeiros conquistadores, desde o momento em 
que puderam abrir a boca, sem temor de a ter outra vez 
fechada por cruel tortura? Reclamamos o direito por que 
o criado deixa a seu amo, porquem he mal tractado: o 
direito daquelle que, emancipado pelo lapso do tempo, está 
hábil para manejar os seus negocois, e he senhor de suas 
acçoens: o direito daquelle que sáe do estado de tutela; 
e temos alem disto a generosidade de naõ pedir contas ao 
passado tutor: o directo de mordomo, que, havendo-se 
feito mais rico do que seu amo, e pago amplamente os seus 
favores e protecçaõ passada, se sente agora assas forte 
para por de parle os laços da dependência. Tendo outro 
sim recebido da natureza o direito de nascimento, temos o 
de chamar aquella terra nossa pátria, aonde primeiramente 
vimos a luz do dia, e aonde temos aprendido a participar 
da civilização do século. 

Os dilatados e unidos esforços da tyrannia nunca pude
ram destruir este direito, deduzido como elle he da natu
reza. Em virtude disto constituímos agora uma associação 
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de homens igualmente tam livres como aquelles que fôram 
ao principio conquistados. Porém a Hespanha, naõ menos 
cruel com nosco do que com elles, tem uniformemente nos 
seus planos de morte e dessolaçaõ, por meio de sua legis
lação, consummado com nosco todos os horrores exercita
dos pela espada, durante a conquista. Naõ procuramos 
recorrer aquelle Código das índias, dictado somente para o 
fim de educar os neophitos da escravidão sob o feudalismo 
ecclesiastico dos cathechistas, e inhumana inspecçaõ das 
Encomiendas. Aquella abjecta porçaõ do gênero humano 
para quem se compilaram os cruéis decretos de uma Isa
bel, de um Fernando, um Phillippe e um Carlos, ja naõ 
possuem nenhuma porçaõ de vida civil. Gente mais illu-
minada tem agora succedido naquellas devastadas regioens 
e por ella os três séculos de nossa infâmia, que precede
ram, saõ sentidos cora duplicada pungenoia. As provin
cias nossas irmaãs, que antes de nos se tinham formado em 
Estados Independentes, tem também apresentado ao juizo 
de outras naçoens a extensa pintura de suas desgraças, que 
aquellas mesmas naçoens tem visto com tanta mais admi
ração, quanto tinham contemplado atônitas o nosso 
soffrimento. Obrando assim, tem feito com que seja para 
nós desnecessário o traçar o esboço geral ; porque todos 
sabem que naõ tem havido variação ou suspensão neste 
systema de oppressaõ, crueldade e roubo, acompanhado 
de todos os males de uma estudada escravidão, sustida por 
todas as invençoens do feroz despotismo. 

Se a instituição de Governos naõ conhece outra origem 
mais doque a de homens, que procuram apoio á segurança 
e prosperidade da associação a que pertencem ? como he 
possivel que o povo da America tenha conferido os seus 
poderes a fim de vira ser mais infeliz e humilhado? i Quem 
poderá crer que os Americanos, possuidores da terra a 
mais rica e fértil do Universo, desejam habitai Ia para o 
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único fim de regar com suas lagrimas o sacrilego inter-
dicto de que ella naõ produza? Que se ordene* o ar-
rancárem-se as oliveiras e as vinhas, no Chili, para o único 
fim de nos obrigar a receber o azeite e a aguardente da 
Peniusula? i Que devêssemos ir aos pilares de Hercules 
e registrar ali as tarifas, formadas somente para o nosso 
commercio local e passivo? j,Que neste mercado exclusivo 
fossemos obrigados a receber as mesmas leys, que os 
governadores da ilha de Joaõ Fernandez impõem ás 
necessidades dos prezos confiados a seu cuidado ? i Que, 
em quanto as nossas costas eram negligenciadas e expos
tas às tentativas do inimigo, a Hespanha nos absorvesse 
cincoenta milhoens de direitos d' alfândega, debaixo do 
pretexto de as guardar com navios, os quaes nunca appa-
reciam, se naõ quando nos vinham fazer guerra ? i Que, 
sendo-nos prohibido negociar com outras potências, fosse
mos obrigados a comprar delia por dez, o que das outras 
podíamos obter por um, e que sendo-nos prohibida toda 
a communicaçaõ com os estrangeiros, fossem todos elles 
expelidos doChili junctamente com os livros em sua lingua? 
1* ;, Que tendo-se tanto as ideas como os interesses no 
mesmo monopólio, fosse a liberdade da imprensa, e até a 
do pensamento proscripta com tanta severidade, que na 
nossa Universidade éra prophibido agitar a questão do 
pretenso Império do Monarcha das índias, em ordem a 
prevenir qualquer discussão relativa aos titulos de um 
dominio tam nullo como he vergonhoso? Em uma 
palavra, que, naõ obstante estarem os nossos archivos 
cheios de resoluçoens, que pretendem fazer-nos iguaes, e 
extorquidas do Soberano pelas altas e reiteradas queixas 
dos injuriados tenhamos de ir à distancia d e três mil 

* Pelo decreto de 15 de Outubro 1767. 
t Ordem Real de 1 Septembro, 1750. 
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léguas, para obter remédio e acharmos, que a justiça se 
compra e vende nos tribunaes de Hespanha? i Naõ 
temos nós poi longo tempo sido calados espectadores de 
nossas próprias desgraças, e continuado interiamente de
pendentes da vontade e capricho de nossos amos? 

Porém como podem estes agora sustentar o character 
que tem abusado, quando tem ja raiado sobre nós a aurora 
do dia; e quando por outra parte temos erescido alem 
daquelle terrível estado de influencia, em que queriam 
conservar-nos? Sentimo-nos envergonhados de termos 
pacientemente soflrido a nossa situação por tantos annos, 
e corre-nos o pejo por aquelle fatal habito de respeito, em 
que se tem fundado a nossa servidão. Perguntamos^, naíi 
tem ainda chegado o tempo de revogar a obrigação, tida 
como hypotheca,pelas joyas que deo a Raynha Izabel para 
a expedição de Columbo? < Somos ainda devedores,depois 
de termos mandados tantos milhoens para Madrid?—Naõ: 
a revolução de Hespanha, e a indocilidade de nossos algo
zes tem posto em nossas maõs a alabanca por que se ha de 
levantar este insupportavel pezo. Naõ podemos deixar 
passar o momento, sem nos fazermos responsáveis â pros-
terídade. Naõ conhecer os nossos direitos pelas mesmas 
liçoens, que a Hespanha nos deo ; naõ os deixar seguros e 
fundamentados em uma solida independência, seria um 
crime digno da execração de nossos filhos, e o opprobrio 
do presente século. Temos declarado a nossa indepen
dência, e os suspiros, que ainda nos arrancam as hostilida
de» de nossos injustos rivaes, seraõ adoçados pela satisfac
çaõ de garantir aos descendentes dos antigos conquista
dores, aquella liberdade, de que os Hespanhoes despoja
ram a seus antepassados. Desejamos, podemos e, por
tanto, devemos ser livres. 

Tal he a conseqüência que naturalmente emana das 
sobredictas permiesas, tara evidentemente fundadas em 
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facto e em direito. Naõ Tornemos pois a perguntar á 
Hespanha qual he o direito sobre nós, que ella ainda 
allega. Olhemos para os principios, que ella mesma tem 
promulgado, a favor de sua soberania, depois da prizaõ de 
Fernando. Observemos o seu comportamento, com-
parêmollo com o nosso, e naõ nos esqueçamos de sua loca
lidade e situação. O resultado será a justiça de 
nos3a causa. 

(Contrnuor-se-há.) 

INGLATERRA. 

Falia do Orador da Casa dos Communs a S. A. R. 
o Principe Regente, em Parlamento, 10 de Junho 1818. 

Possa isto ser do agrado de Vossa Alteza Real. 
Nos, os fieis communeiros de S. M. do Reyno Unido 

de Gram Bretanha e Irlanda, viemos ter a V. A. R. 
com o nosso ultimo Bill de subsídios. 

Em obediência, Senhor, da recommendaçaõ de V.A.R. 
naõ deixamos de applicar a nossa anxiosa e continuada 
attençaõ ao estado das rendas e despezas publicas; e 
oneroso, como inquestionavelmente he, o pezo e aperto, 
que ainda resta em nossas finanças, temos a satisfacçaõ 
de observar, que as rendas, nos seus mais importantes 
ramos, vam melhorando gradual, e progressivamente. 

Entre os differentes deveres, Senhor, com que no* 
oecupamos, naõ ha talvez algum, que nos incumbisse, 
mais consonante, como estamos persuadidos, com os sin
ceros e naõ fingidos sentimentos de todas as classes de 
vassalos de S. M. doque o dever de adoptar as medidas 
necessárias para o preenchimento daquelles ajustes, que 
V. A. R. foi servido communicar-nos,que havia feito com 
as Cortes de Hespanha e Portugal, sobre a matéria do 
commercio de escravatura. 
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Nem fomos, Senhor, menos attentos a outro objecto 
de grande importância publica, encarecidamente recom-
mendado por V. A.R. á nossa primeira e particular 
consideração; isto he, a falta, que ha tanto tempo tem 
existido; no numero de lugares de culto publico, segundo 
o rito da Igreja Estabelecida (Anglicana). Para remediar 
esta falta, promptissimamente ministramos um grande e 
liberal auxilio ; bem convencidos de que o primeiro e 
mais charo dos interesses deste paiz, a sua verdadeira 
felicidade, a sua mais solida prosperidade, a sua mais 
segura independência, a sua mais orgulhosa e mais firme 
gloria nacional, todas estaõ envolvidas e connexas intima 
e inseparavelmente aos com costumes religiosos e moraes 
de seu povo. 

O Bill, Senhor, que he sgora do meu dever apresentar 
humildemente a V. A. R. tem por titulo. 

" Um Acto para applicar certos dinheiros, nelle menci
onados, ao serviço do anno 1818." 

Para o qual, com toda a humildade rogamos o Assenso 
Real de S. M. 

Falia de S. A. R. o Príncipe Regente. 

My Lords e Gentishomens. 

H e com profundo pezar, que outra vez me acho na 
necessidade de vos annunciar, que naõ tem havido altera
ção no estado da lamentável indisposição de S. M. 

Continuo a receber das Potências Estrangeiras as mais 
fortes seguranças de sua amigável disposição para com este 
paiz, e do seu desejo de manter a tranquillidade geral. 

Sou plenamente sensível á attençaõ que tendes pres
tado a muitos objectos importantes, que se vos apresen
taram. 
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Causa-me peculiar satisfacçaõ a medida, que tendes 
adoptado, em conseqüência de minha recommendaçaõ, 
para augmentar o numero dos lugares de culto publico, 
pertenencentes á Igreja Estabelecida; e confiadamente 
espero, que esta medida produzirá os mais benéficos 
eflèitos, na religião e custumes moraes do povo. 

Gentishomens da Casa dos Communs. 

Agradeço-vos os subsídios, que me concedestes, para o 
serviço do presente anno; e approvo altamente os passos 
que tendes dado, com as vistas de reducçaõ da divida 
naõ fundida. 

Julgo-me feliz em poder informar-vos, que as rendas 
vaõ em caminho de continuado melhoramento. 

My Lords e Gentishomens. 

Encerrando esta sessaõ, julgo próprio informar-vos de. 
que he da minha intenção dissolver immediatamente o 
presente Parlamento, e dar ordens para que se chame 
outro de novo. Fazendo-vos esta communicaçaõ, naõ 
posso deixar de advertir á importante mudança que tem 
oceurrido, na situação deste paiz e da Europa, desde qne 
aqui vos encontrei pela primeira vez. 

Naquelle periodo o dominio do inimigo commum se 
havia extendido tam diffusamente sobre o Continente, 
que muitos julgavam desesperada qualquer resistência a 
seu poder; e nas extremidades da Europa somente foi 
que se manteve efficazmente tal resistência. 

Pelos esforços sem exemplo, que vós me habilitastec 
a fazer em auxilio dos paizes, que nobremente conten
diam pela independência, e pelo espirito, que se accen-
deo em tantas naçoens, foi por fim o Continente liber
tado da mais maligna e oppressiva tyrannia, debaixo de 
que ja mais padeceo; e tive a felicidade com a bençaõ 
da Divina Providencia, de terminar, em conjuneçaõ com 
os Alliados de Sua Majestade, o mais tremendo e sangui-
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nario conflicto, em que a Europa se achou empenhada ha 
muitos séculos, com incomparavel bom successo e gloria. 

A continuação de tal conflicto por tantos annos, e mais 
particularmente os esforços, que marcaram o seu fim, 
•oram seguidos no nosso paiz, assim como no resto da 
Europa, por consideráveis difficuldades e penúrias. Po
rém, sentindo profundamente o immedialo aperto do pov0 

de S. M . , olho com tudo para o futuro sem susto, tendo 
sempre a mais plena confiança na solidez dos recursos do 
Império Britannico e no alivio, que se pôde esperar da 
continuação da paz, e da paciência, espirito publico, e 
energia da Naçaõ. 

Estas esperanças naõ tem sido frustradas. 
O melhoramento nas circumstancias internas do paiz 

he felizmente manifesto; e promette ser firmemente pro
gressivo, e eu sinto uma perfeita segurança de que a 
continuada lealdade e esforços de todas as classes de 
subditos de S. M. confirmarão estas crescentes mostras 
de prosperidade nacional, promovendo a obediência ás 
leys, e a affeiçaõ à Constituição de que se tem deduzido 
todas as nossas bençaõs. 

O Chanceller Mor disse entaõ:-— 
My Lords e Gentishomens. 
He a vontade e prazer de S. A.R. o Principe Regente, 

obrando em nome e a bem de S. M., que este Parla
mento seja agora dissolvido, e consequentemente fica 
dissolvido. 

Proclamaçaõ de Chamamento do novo Parlamento. 

George, Principe Regente, 

Porquanto julgamos conveniente, por e como parecer 

do Conselho Privado de Sua Majestade, c obrando em 
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nome e a bem S. M., dissolver, como pelo sobredicto pare
cer temos hoje dissolvido o Parlamento, começado em 
Westmraster, aos 24 de Novembro de 1812, no 53°. anno 
do reynado de S. M. e desde entaõ continuado por varias 
prorogaçoens até os 27 de Janeiro do ano de 1818, o qual 
no dicto dia 27 de Janeiro se convocou e teve sessaõ, 
continuada até hoje 10 de Junho, quando foi dissolvido 
como fica dicto. E desejando nós e tendo resolvido, logo 
que possivel for, encontrarmo-nos com o povo de S. M. 
e ouvir o seu parecer no Parlamento; por ésla fazemos 
saberá todos os amados vassallos de S.M. a nossa vontade 
e prazer, de chamar novo Parlamento; e outro sim por 
esta declaramos, em nome e a bem de S. M. que, com o 
parecer do Conselho Privado de S. M. temos hoje dado 
ordem ao Chanceller daquella parte do Reyno Unido cha
mada Gram Bretanha, e ao Chanceller de Irlanda, para 
que respectivamente expessam mandados (writs) em 
devida forma e conforme a direito, para chamar novo 
Parlamento. E também por esta Proclamaçaõ, sob o 
Gram Sello do Reyno Unido, em nome e a bem de S. M. 
ordenamos, que immediatamente se expeçam mandados, 
pelos dictos Chancelleres respectivamente, para que os 
Lods Espirituaes e Temporaes, e os Communs, que tem 
de servir no dictoParlamento, sejam alistados por certido
ens e se achem presentes no dicto Parlamento, cujos 
mandados, voltarão com as certidoens Terça-feira, 4 de 
Agosto próximo futuro. 

Dada em nossa Corte, em Carlton-House, aos 10 de 
Junho de 1818, no 58°. anno do reynado de S. M. 

Deus guarde El Rey. 

Proclamaçaõ para a eleição dos 16 Pares de Escócia. 
George, Principe Regente. 
Porquanto julgamos conveniente, por e com o parecer 

4 B 2 
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do Conselho Privado de S. M. declarar o nosso prazer de 
chamar e haver o Pariamento do Reyno Unido da Gram 
Bretanha e Irlanda, em Terça-feira, 4 de Agosto próximo 
futuro á data desta; em ordem, portanto, a que se elejam 
e chamem os 16 Pares da Escócia, que devem ter assento 
na casa dos Pares do dieto Parlamento obrando nós como 
dicto he, com e pelo parecer do Conselho Privado de S.M. 
expedimos esta proclamaçaõ, encarregando estrictamente 
e ordenando a todos os Pares de Escócia, que se ajunctem 
e encontrem no Palácio de Holy-Rood em Edinburgo, 
Sextafeira,24 de Julho, próximo futuro, entre as 12 e duas 
horas datarde,para nomearem e escolherem 16 pares,que 
tenham assento e voto no dicto seguinte Parlamento, por 
eleição aberta, á pluralidade de votos dos Pares, que 
entaõ se acharem presentes e das procuraçoens daquelles 
que estiverem ausentes (sendo os procuradores Pares, e 
produzindo um mandado, por escripto, devidamente as
signado ante testemunhas, e sendo tanto o constituente 
como o procurador qualificados conforme a direito,): E 
ao Lord Escrivão Registador, ou outros dos Escrivaens 
principaes da Sessaõ, que por elle fôrem nomeados para 
officiar em seu lugar se ordena, respectivamente, por esta, 
que se achem psesentes á tal assemblea, e administrem 
os juramentos, requeridos por direito, que devem prestar 
os dictos Pares, e recolham os seus votos; e immediata
mente depois de tal eleição feita e devidamente examina
da, certifiquem os nomes dos 16 Pares assim eleitos, e 
assignem e attestem o mesmo, na presença dos dictos 
Pares Eleitores, e remettam a tal certidão á Alta Corte 
da Chancellaria da Gram Bretanha. E por esta procla
maçaõ estrictamente ordenamos e requeremos, que oPro-
voste de Edinburgo, e todos os outros magistratos da 
dieta cidade, tenham especial cuidado em conservar a paz 
delia, durante o tempo da dieta eleição, e previnam toda 
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a sorte de assuada, tumulto, desordens, ou violência 
qualquer. E estrictamente encarregamos e mandamos, 
que se publique devidamente ésla proclamaçaõ naCruz do 
Mercado em Edinburgo, e em todas as cabeças de Conda
dos em Escócia, 25 dias ao menos antes do tempo determi
nado para o ajunctamento dos dictos Pares, cm que haõ 
de proceder á Eleição. 

Testemunha, George, Principe de Gales, Regente do 
Reyno Unido da Gram Bretanha e Irlanda, em West-
minster, aos 10 de Junho de 1817 do 58°, anno do Rey
nado de S. M. 

Deus guarde El Rey. 

R Ú S S I A . 

Petersburgo 5 de Março, 

O Conselho dos Estabelecimentos do Crédito publico, 
em virtude do Manifesto de 7 de Maio de 1817, e do 
Regulamento, que o acompanha, teve a sua primeira 
sessaõ a 22 do mez próximo passado, presidido pelo actual 
Conselheiro d'Estado da primeira classe o Principe Lapu-
chin. Os deputados effectivos do Conselho, que assistiram, 
foram o actual Conselheiro Privado Gurieff, Ministro da 
Fezenda; o Conselheiro Privado Baraõ de Kampenhausen 
Contador Geral do Império, e o Conselheiro Privado e 
Senador Principe Schakusky. Os membros do Corpo da 
Nobreza, eleitos para assistirem a este corpo, foram o 
Monteiro Mór Mr. Narischkin, o Major General Mollor, o 
Conselheiro Privado e Senador Conde Chvostoff, o Con
selheiro de Collegio Baraõ Tscherkassoíf, o Major General 
Adaduroff, o Juiz Conservador dos Negociantes de 
Petersburgo, Jukof. Os indivíduos do Corpo do Com
mercio, que concorreram também a este Censelho, por 
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haverem sido eleitos para isso, foram o Conselheiro de 
Commercio Molow, o Negociaete de Vitegorsky o Con
selheiro de Commercio Kussoff, o Conselheiro honorário 
Seherbarkoff, e oCommerciante de Narva, Meyer. 

Abrio-se a sessaõ pela leitura do Manifesto, edo Regu-
mento do Conselho dos Estabelecimentos do Crédito pu
blico; e seguidamente lêo oMinistro da Fazenda a seguinte 
Exposição á cerca do estado do nosso systema de Credito. 

"Senhores: Pela vontade do Imperador, e pela elei
ção da nobreza e dos negociantes, vos achais reunidos 
no Conselho dos estabelecimentos do credito, cuja aber
tura se faz hoje em virtude do regulamento, que S. M. I. 
confirmou a 7 de Maio do anno passado de 1817. 

Como mediadores que sois entre o publico e as pes
soas que dirigem estes estabelecimentos, pertence-vos 
examinardes e certificardes-vos se exactamente se tem 
observado os regulamentos. 

Mas primeiro que passemos a examinar as operaçoens 
e contas,que tem a dar-vos os dictos directores,perraitti-me 
que vos apresente um bosquejo da marcha successiva do 
nosso systemade crédito, e do seu estado actual. 

Os bancos imperiaes estabeleceram-se nos últimos 50 
annos do século passado. As caixas ou cofres de socorro, 
que até entaõ haviaõ existido debaixo de diversos nomes, 
tinhaõ seguramente um louvável fim; embaraçadas porém 
em suas operaçoens, pelatardança e difficuldade dos giros, 
que dimanaram da falta de papel de crédito, ficaram mui 
longe do gráo de perfeição a que as pretendia levar a 
profunda sabedoria da Imperatriz Catharina. Mas o esta
belecimento dos bancos tem tido uma influencia benéfica, 
a qual se tem diffundido por todo o Império. 

Tem-se feito mais expedito o giro do dinheiro; tem o 
amor ao trabalho recebido novos estímulos; a Industria 
tem sabido de seu entorpecimento; tem-se reanimado o 
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Commercio; e os mananciaes da riqueza nacional, abertos 
com profusão, tem feito os mais rápidos progressos. 

O crédito dos bancos, indo em successivo augmento, 
chegou por fim a attrahir capitães estrangeiros de grande 
somma, e os Cofres do Banco de Empréstimos se enri
queceram com os depósitos dos Capitalistas estrangeiros. 

Estas novas riquezas, derramadas successivamente pelo 
Império, tem desenvolvido novas forças productivas, e tem 
feito que se formem, augmentem, e multipliquem entre 
nós immensos capitães. 

A invariabilidade dos principios, e a convicção moral 
de que elles se haõ de observar rigorosamente, saõ as 
bases mais essenciaes para a consolidação do credito pu
blico. 

Esta convicção, que he o resultado da experiência, que 
se tem ha tantos annos,da exactidaõ com que os bancos tem 
satisfeito desde o principio as obrigaçoens contrahidas com 
o publico, produzio o feliz resultado de manter o crédito, 
ainda mesmo na espinhosas circunstancias do annode 1812. 
Se o banco de empréstimo, cedendo às circumstancias 
imperiosas, suspendeo os seus avanços, nunca deixou de 
restituir a seus donos os capitães que tinha em deposito, 
toda a vez que elles os pediram; e a pequena porçaõ que 
por este meio teve de restituir, prova que o terem alguns 
retirado os seus capitães foi effeito de necessidade que pade
ciam, e naõ por ter diminuído a confiança, que se tinha no 
banco. 

Naõ foi também menos solicito o Governo em sustentar 
o seu crédito nos empréstimos do Estado; e durante o 
reynado de S.M. temos pago o que se devia a Gênova em 
um tempo mesmo em que a politica poderia ter justifi
cado alguma demora sobre a exactidaõ dos nossos paga
mentos. 
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Os juros da divida de Hollanda naõ só se tem pago sem
pre com exactidaõ, mas até, tendo-se principiado em 1810 
a pagar-se o Capital, e tendo-se visto em 1812 o Império 
em precisão de suspender os seus pagamentos, continuou-
oslogoque se assignou a paz, e pagou além disso os juros 
conrespondentes á demora que a forçadas circunstancias 
tinha feito tara involuntária como indispensável. 
O empréstimo da antiga Juncta de amortização pagou-se 

antes do termo prefixo, attendendo ao beneficio dos que 
tinhaõ depositado alli os seus capitães. Desta sorte temos 
sustentado o nosso crédito depois de uma guerra nacional 
naõ menos devastadora que gloriosa. 

Chamarei agora, Senhores, a vossa attençaõ acerca das 
medidas que se adoptáram o anno passado para estender e 
assegurar o systema do credito; medidas que faraõ época 
na administração da fazenda nacional. 

As mais sabias liçoens em matérias políticas saõ as que 
o tempo dá; e basta manifestar a um Governo observa
dor as partes débeis e envelhecidas das suas instituiçoens, 
para elle descobrir meios de as refundir, e de as aperfei
çoar. Novos descubrimentos mudam na administração a 
natureza de idênticos objectos; e o que tinha parecido 
inútil ou impossível, tornam-no possivel e até indispensa-
ivel novas reílexoens confirmadas pela experiência. 

Esta verdade em nenhuma cousa se faz tam palpável 
e manifesta como nos systemas do crédito. As opinioens 
dos políticos mais illustrados tem por muito tempo vacillado 
sem poderem concordar nas bazes destes systemas, até que 
por fim os ensaios feitos em duas das naçoens mais sabias 
da Europa, e seus felices resultados patenteando a ver
dade, tem fixado os principios que devem servir de baze a 
estes systemas. 

Convencido S. M. o Imperador das incalculáveis vanta
gens que o credito pode procurar á naçaõ, mandou que 
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sobre estes princípios se formasse o regulamento que ha 
de servir ao nosso estabelecimento do crédito: e que épo
ca se nos poderia apresentar, que nos offerecesse mais 
felices resultados que o reynado de Alexandre? 

Sim, Senhores, tudo nestes últimos tempos tem mani
festado até á evidencia, que o credito se tem feito indis
pensável a todos os Governos. Se em tempo de paz 
devem estes guardar a mais rigorosa economia no em
prego das suas rendas, para naõ sobrecarregarem de 
tributos os seus vassallos, que recursos podem ser preferí
veis ao do credito para occorrer ás despezas extraordinárias 
em tempo de guerra? Os empréstimos, que pagam por 
meio de réditos uma renda, sujeita a uma amortização 
progressiva em quantidade, saõ um verdadeiro beneficio, 
que ao passo que alivia os contribuentes, naõ entorpece os 
progressos da industria. No meio da tranquillidade, que 
gozamos, graças aos benefiiciosde uma solida paz, conside
raçoens particulares, mas naõ menos indispensáveis, 
fizeram que o Governo se resolvesse o anno passado a 
abrir um empréstimo, cujo objecto he accelerar a amorti
zação da excessiva quantidade que ha de papel moeda. 

Naõ me deterei em referir por miúdo todos os inconve
nientes, que resultam deste excesso de papel-moeda, por
que saõ demasiado notórios e incontestáveis. Em virtude 
do manifesto do I o . de Setembro se assignalou um Capital 
annual de 20 milhoens, naõ só para a amortização deste 
empréstimo, mas para acudir também a todos os que 
puderem contrahir-se com o mesmo fim de dar seu verda
deiro valor ao signal representativo de nossa moeda. 

Tem vários Capitalistas estrangeiros tomado considerá
vel parte neste empréstimo, o que, ao mesmo tempo que 
prova o credito que lhes merecemos, nos facilita a precio
sa vantagem de deixarmos aos nossos Capitalistas a liber
dade de darem um emprego mais útil aos seus fundos ; 
quando a nossa industria naõ necessitar dos soccorros 

V O L . XX. No. 121. 4 c 
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estrangeiros, será maior a concurrencia dos nossos Capi
talistas. 

Entretanto naõ devíamos privar-nos da vantagem de 
amortizarmos o nosso papel-moeda por meio de emprés
timos, nem tam pouco devíamos despojar os Capitalistas 
Russianos dos recursos que precisam. 

Estes tem sido, Senhores, os motivos, que tem servido 
de Norte ao Governo no estabelecimento da nova Juncta 
de Amortização: a sua intenção foi liquidar logo a Divida 
do Estado, e regular o seu pagamento, para consolidar 
cada vez mais a confiança, que com tanta razaõ tinha 
sabido grangear, e estabelecer ao mesmo tempo o systema 
de empréstimo, que se tinha conhecido ser o melhor, para 
accelerar a amortiziçaõ do papel-moeda, e assegurar re
cursos extraordinários nos casos urgentes. 

O mappa, que a Juncta vai apresentar-vos, mostrará 
quanto tem correspondido bem as esperanças do Governo. 
O empréstimo, que se abrio no I o . de Julho do anno 
passado, tem produzido ja uma somma de 28 milhões de 
rublos, sem que isto tenha custado à naçaõ sacrificioalgum. 

Depois de ser realizado o Empréstimo, as nossas 
firmas, longe de perderem cousa alguma do seu credito, 
successivamente o tem augmentado, de sorte que no curto 
espaço de um mez chegaram até 87, o que dá um 
beneficio de 5§ por cento. 

Os productos do Empréstimo junetos com os outros Ca
pitães, que se destinaram o anno passado para o mesmo 
objecto, formam uma somma de 38 milhoens, que hoje se 
acham fora da circulação; quantia que será sufficiente para 
o primeiro anno das nossas operaçoens, cujo objecto he 
reduzir gradualmente a massa do papel-moeda até aquella 
quantia que for necessária para a circulação. Assentou o 
Governo que devia proceder nisto com muita circunspecção, 
e até com certa morosidade, para evitar as difficuldades e 
o transtorno que resultaria tanto ao Estado como aos 
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particulares, se esta reducçaõ se fizesse com muita celeri
dade; estando por outra parte convencido o Governo de 
que a pezar desta lentidão se naõ deixará de obter o fim 
proposto. 

A Casa de desconto, que até ao anno presente tem 
dependido do Banco do papel moeda, descontava as letras 
de cambio, e fazia avanços mediante o deposito de 
mercadorias; porém os capitães, que para isto se lhe havia 
designado,estavam mui longe de guardarem proporção com 
a extensão do giro mercantil, e a sua organização exigia 
muitas alteraçoens e melhoras. Por isto o Governo 
julgou conveniente que as funcçoens desta Casa fossem 
desempenhadas pelo Banco de Commercio, ao qual se 
assignarammaiores capitães e algumas novas attribuiçoens, 
que o objecto do seu estabelecimento requeria, e debaixo 
desta ordem principiou as suas operaçoens no I o . de 
Janeiro deste anno. 

O Banco de papel-moeda vos manifestara, Senhores, 
nas contas que vos ha de apresentar, o giro dos capitães 
confiados á casa de desconto, durante o anno próximo 
passado, assim como as operaçoens da troca dos antigos 
bilhetes, pelos novos. 

O Banco de empréstimo, naõ estando ainda regulado 
conforme ao que previne o Manifesto de 7 de Maio, naõ 
pôde offerecer á industria agricultora e fabril os soccor
ros de que necessitam; mas como presentemente o Minis
tério da Fazenda trabalha em o fazer arranjar na ordem 
que se lhe designou, em breve se haõ de expor também 
as suas operaçoens ao exame deste Conselho. 

A vista das expo6Ícoens, que vos haõ de apresentar os 
estabelecimentos doCredito,que aLey poz a vosso cuidado, 
eu me lizongeio, Senhores,de que vereis claramente que 
a Administração se naõ tem separado do caminho que se 
lhe assignalou. 

Se depois do vosso exame quizerdes illustrar-nos com 
A r\ O 



572 Politica. 

as vossas observaçoens, nós as receberemos com apreço e 
gratidão. Animados do mesmo zelo de que se cumpram 
os benéficos desejos de um Monarca, que sem cessar se 
occupa em procurar o bem dos seus vassallos, estamos 
como elle penetrados de que a confiança naõ se estriba 
precisamente na authorídade e no poder do Governo, mas 
sim se mantém pela exactidaõ e escrúpulo com que o 
mesmo Governo observa os principios estabelecidos, e que 
a convicção moral, companheira inseparável desta mesma 
confiança, he alma e o apoio do Credito. 

Concluída a leitura deste discurso os Directores da 
Juncta de Amortização do Banco de papel-moeda e do 
Banco de empréstimos, apresentaram ao exame doConselho 
as Contas do anno de 1817.—Depois de ter ouvido a 
leitura dellas, nomeou o Conselho, em virtude do artigo 
13 do seu Regulamento, uma Commissaõ, para que as 
examinasse separadamente. Esta Commissaõ, presidida 
pelo Contador Geral do Império, compóem-se de mais 
quatro Deputados. 

SUÉCIA. 

Falia oT El Rey na cerimonia da acclamaçaõ. 

O solemne e religioso zelo, impresso no contracto, que 
une os destinos do povo Sueco ao meu, e ao de meu filho, 
iigam indissoluvelmente a nossa com a vossa existência. 
Tendes testemunhado o juramento, que prestei ante 
Deus: tenho invocado a sua inexhaurivel bondade a bem 
de um povo adornado com tantas virtudes, e que pela sua 
nobre perseverança está a par daquelles, que saõ mais 
celebres na historia de seus brilhantos feitos. Queira 
o Ceo ouvir as minhas oraçoens, e conceder todas as suas 
bênçãos à naçaõ que representamos. 

Determinados a manter e defender os vossos direitos, 
poremos em acçaõ todos os nossos esforços para vos cias-
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sificar com as naçoens felizes, naõ com as conquistadores. 
Separados do resto da Europa, a nossa politica e os nossos 
interesses igualmente nos induzem a naõ nos intrometter 
em discussoens estrangeiras: porém o nosso dever e a 
vossa dignidade seraõ sempre a regra do meu compor
tamento, e ambos prescrevem a inadmissibilidade de 
estrangeiros na nossa administração interna. 

Esta Naçaõ, igualmente valoroza e independente, tem 
encontrado com leal conrespondencia nossos cuidados e 
nossa anxiedade. Suas innumeraveis provas de amor e 
gratidão garantem a estabilidade de seu destino, e a 
inviolabilidade de seus juramentos. 

Na presença do monumento levantado pela gratidão 
publica á memória do grande Rey, que morreo pelejando 
pela liberdade de pensamento, vos chamamos, senhores, a 
prestar ao vosso Rey constitucional o juramento prescripto 
pela ley. O Soberano, a quem a Suécia deve a gloria de 
ter recobrado entre as naçoens a orgulhosa dignidade de 
sua antiga posição, e que confirmou a vossa escolha de 
mim pela sua adopçaõ, olha agora para vós de lá das 
regioens celestes, aonde a sua nobre alma esta recebendo 
o prêmio de suas virtudes: elle applaude esta majestosa 
ceremonia. Em quanto vos pronunciaes o vosso jura
mento, o meu coroçaõ repetirá aquelle, que ja prestei, 
diante do Todo Poderoso, e em vossa presença. 

Oh! Pudesse eu n'este momento, deste throno a que 
vós me tendes elevado, ver todo o povo de Suécia, con
gregado n'um lugar, e fazer-lhe ouvir estas palavras, que 
exprimem os meus genuínos sentimentos. " Se o titulo 
de ser vosso Rey me he precioso, he porque eu me hey 
de empregar particularmente com vosco e com a vossa 
felicidade". Esta he a minha mais chara e única ambi
ção; ella inspirará todos os meus pensamentos, dirigirá 
todas as minhas acçoens, e o vosso amor será a minha 
remuneração. 
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COMMERCIO E ARTES. 

Edictal da Juncta de Commercio de Lisboa, sobre as 
quarentenas na Rússia. 

c, 'OM Aviso da Secretaria d'Estado dos negócios 
estrangeiros, da Guerra e Marinha datado de 2 do 
corrente, baixou á Real Juncta do Commercio, Agri
cultura, Fabricas, e Navegação, a copia d' uma nota em 
Fraucez, dirigida pelo conselheiro de Collegio, e Cônsul 
Geral de Sua Majestade o Imperador de todas as Rus-
sios ; cuja nota traduzida he do theor seguint e: 

u O abaixo assignado Conselheiro de Collegio, e Côn
sul Geral de Sua Majestade o Imperador de todas as 
Russias, pela sua nota de 9—21 de Agosto de 1817 teve 
a honra de levar ao conhecimento de Sua Excellencia 
o Senhor D. Miguel Pereira Forjaz, Secretario d' Estado 
dos Negócios Estrangeiros, Guerra, e Marinha o regula
mento dado era S. Petersburgo a 25 de Maio de 1816 
para preservar as costas, e portos do Baltico, e do mar 
branco da introducçaõ de moléstias epidêmicas." 

" O abaixo assignado acabada de receber uma commu
nicaçaõ da Sua Corte, com a noticia de que muitos Navios 
destinados para os portos da Rússia, tem passado adiante 
da quarentena de Elseneur sem se munirem dos Certi
ficados prescritos pelo dicto regulamento ; e a vista das 
informaçoens chegadas ao Ministério Imperial de que os 
piratas Argelinos infectados da peste visitam todos os 
navios, que encontram, tem ordenado Sua Majestade 
Imperial, I o que os navios que aportarem aos portos 
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da Rússia sem os Certificados conformes ao regulamento 
de 25 de Maio de 1816 seraõ tractados com todo o rigor 
que nelle se prescreve, fazendo-se saber esta disposição 
a todos os seus Ministros e Cônsules nos Reynos Estran
geiros, para que a participem aos Negociantes nos Paizes 
em que residirem : 2o que o Ministro da Marinha ficara 
encarregado de observar, que os Navios que navegarem 
no Baltico, e se destinarem para a Rússia sem os sobre
dictos Certificados naõ sejam admittidos nos seus portos 
debaixo de algum pretexto, mas antes reconduzidos de
baixo de escolta dos navios de Guerra,: 3°. que incessan
temente se recommendará a todos os Agentes de quaren
tena o vigiarem escrupulosamente, que os Navios, que 
houverem tido communicaçaõ com os Corsários, naõ pos
sam continuar a sua derrota para a Rússia, sem que façam 
primeiro quareutena; recommeudando-se também ás 
Authoridades residentes nas Praças marítimas e sobre as 
costas, que observem rigorosamente as regras indicadas 
no mencionado regulamento. 

" Em conseqüência pois do interesse que ao Commer
cio e Navegação Portugueza podem resultar do conheci
mento destas novas disposiçoens, o abaixo assignado se 
apressa a communicallas a Sua Excellencia o Senhor 
General Forjaz, a quem tem a honra de renovar nesta 
occasiaõ as seguranças de suaalta consideração.—Fran
cisco de Borel —Lisboa 9— 21 de Abril de 1818." 

<c E para constar se mandou affixar o presente. Lisboa 
14 de Maio de 1818. 

(Assignado.) J O S É ACCURSIO DAS N E V E S . " 

Extracto dos Decretos Russianos, sobre as quarentenas. 

Francfort 20 de Março. 

A Legaçaõ Imperial da Rússia communicou aqui de 
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officio, para se publicar, o extracto de um decreto impor
tante, tanto para o Commercio interior, como para o 
exterior, que o Ministério Imperial de Policia acaba de 
expedir com a sancçaõ de S. M. I. Este decreto, con
cernente ao estado de saúde da tripulação dos navios es
trangeiros, que entram nos portos da Rússia, he do theor 
seguinte. 

"Ainda que pelo decreto de S. M. I. de 25 de Maio de 
1816, que se communicou ás authoridades mercantis, e cujo 
objecto era preservar de enfermidades contagiosas as cos
tas da Rússia, e os seus portos do Baltico e do Mar Bran
co, estejam obrigados os navios, que entram nos portos da 
Rússia, a provar o estado de saúde dos seus passageiros e 
tripulação, por meio de A ttestaçoens passadas em devida 
forma pelo Tribunal de Quarentena de Dinamarca; sem 
embargo disso, alguns Navios estrangeiros, destinados 
para os portos da Rússia, tem passado pelo Tribunal de 
Quarentena de Elseneur, sem se proverem destas Attes-
taçoens, ou Certificados. 

" Neste estado se recebeo a noticia de que os Corsá
rios Argelinos, que se acham infestados de enfermidade 
contagiosa,detêm todos os navios que encontram; por cujo 
motivo o Ministro Imperial de Policia, considerando que 
devia redobrar os meios de precaver o contagio nas costas 
e portos Russianos, tem ordenado o seguinte: 

I o . Observar-se-ha rigorosamente tudo o que o 
decreto de 25 de Maio de 1816 previne contra as embar
caçoens, que entram nos portos da Rússia, sem estarem 
providas das Attestaçoens (ou Certificados) prescritas por 
esta mesma ordem, communicando esta resolução a todos 
os Miuistros e Cônsules da Rússia, para que a façam saber 
a totlos os Negociantes estrangeiros. 

2 o O Ministério da Marinha naõ permittirá, debaixo de 
pretexto algum, que entrem nos portos da Rússia, as 
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Embarcaçoens, que navegam no Baltico com destino para 
estes portos, senaõ se acharem munidas da Attestaçaõ 
do Tribunal de Quarentena de Dinamarca, e neste caso 
deverão detellas, e fazer que fiquem debaixo da vigilância 
dos Navios de Guerra. 

3 o . Repete-se de novo a todos os Empregados da 
Quarentena a ordem de exercerem a mais escrupulosa 
vigilância, para que os Navios, que tiverem tido commu
nicaçaõ com os Corsários, naõ entrem nos portos, sem 
terem feito quarentena; e se impõem a obrigação a todos 
os Inspectores das Costas e Enseadas de observarem 
com o maior escrúpulo tudo o prevenido no dicto Decreto 
de 25 de Maio de 1816. 

ÁUSTRIA. 

O Governo Austriaco tem permittido a exportação de 
trigo e de qualquer outra qualidade de graõ,<para os pai
zes estrangeiros, e isto de todas as provincias e portos 
da Monarchia Austríaca; pagando-se os direitos estabe
lecidos pela tarifa de 1788, que montam a 20 reis por 
medida. 

V O L . XX. No. 121 4 D 
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Preços Correntes dos principaes Productos do Brazil. 
LONDRES, 23 de Junho, de 1818. 

Gêneros. Qualidade. Quanti
dade. Preço de Direitos. 

{Redondo . . 
Batido . . . 
Mascavado . 

Arroz . . . .Brazil . . . 
Catfe Rio 
Cacao . . . .Pará . . . . 
Cebo Rio da Prata 

rPernambuco 
I C e a r a . . . . 
j Bahia . . . . 

Algodão . .< Maranhão . 
Pará . . . . 
Minas novas 

..Capitania . 
Annil Rio . . . 
Ipecacuanha . Brazil. . . 
Salsa Parrilha Pará . . . 
Óleo de cupaiba 
Tapioca Brazil . . 
Ourocu 

Tabaco { em rolo 
em folha 

Rio da Prata, pilha 

Rio Grande 

_A 
B 

.C 
'A 
B 

*.C 
Pernambuco, salgados 

iRio Grande, de cavallo 
Chifres. . . .Rio Grande 
Pâo Brazil . .Pernambuco 
Pao amarello Brazil. . 

112 lib. 

libra 

54s. Op 
46s. Op. 
43s. Op. 
36s. Op. 
120s. Op. 
6õs. Op 

2s. lp. 

2s. Op. 
2s. Op. 
ls. lOp. 
ls. lOp. 

J5s. Op. 
52s. Op. 
45s. Op. 
38s. Op. 
I25s. Op. 
70s. Op. 

2s. l$p, 

2s. 0*p 
2s. Ofp. 
ls. l l p . 
ls . l l p . 

Couro 
123 

Tonelada 

4s. Op. 
I2s. Op. 
4». 3p 
3s. Op. 
ls. Op. 
3s. 6p. 

> 

»6*p 

4s. 6p. 
35s. Op. 

1501. 
71. 

43. 
.Ss. 
43. 
Ss. 
ls . 
33 

Gp. 
Op. 
CP. 
3p. 
2p. 
9p. 

}O»P 

Livre dedirei-
•tos por expor
tação. 

33 2p por 1121b 

8s. 7p. por lb. 
100 em navio 

> Portuguez ou 
Inglez. 

4}p. por lb. 
3.6*p. 
ls . 2 ip . 
ls . 114p. 

. 4 P * 
direitos pagos 

pelo comprador 
•* Livre de dir» i-
>tos por t-xpor-
' taçao. 

7s 
35. 

} 9$p. por couro 
8p >em navio Por

tuguez ou In
glez. 

6p._ 
e 10.5s. 6 íp. por 100. 

{ direitos pagos 
pelo comprado 

Ouro em barra 
Pecas de 6400 reis 
Dobroens Hespanhoes 
Pezos . . dictos 
Prata em barra 

Brazil Hida 
Lisboa . . 
Porto . . 
Madeira . . 
Açores . . 
Rio da Prata 

Espécie. 

Câmbios. 

£4 l 6 -j 
0 0 0 / 
o o o V 
0 5 6 1 
0 0 0 J 

Rio de Janeiro . . 66 
Lisboa . . . 5 9 
Porto . . . 5 9 
Paria . . . . 2 4 
Ameterdam . . . 1 1 

Hamburgo 
Cadiz 
Gibraltar . 

35 Gênova 
7 Malta 

Prêmios de Seguros 
30s. 
20s. 
20s. 
25s. 
SOs. 

S Guineos 

Vinda SOs 
20s 
20s 
2js 

por onça. 

34 S 
38*} 
84 
474 
25 
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LITERATURA E SCIENCIAS 

NOVAS PUBLICAÇOENS EM INGLATERRA. 

-L*J-ULLER>8 Universal History. 3 vol. 8V°. preço 
11. 16*. Historia Universal, em 24 livros. Traduzida do 
Alemaõ de Joaõ Von Muller. 

Esta obra naõ he mero compêndio de Historia Universal, 
mas contém uma indagação philosophica sobre a moral, e 
mais especialmente sobre as causas políticas, que tem dado 
origem ás mais importantes revoluçoens, na historia do 
gênero humano. 

Estlin on Moral Philosophy. 2 vol. 8 r o . preço 18s. 
Liçoens familiares sobre a Philosophia Moral. Por JoaÕ 
Prior Estlin, D r . em Leys. 

Frisi onRivers. 4to. preço 1/. 11*. 6c?. Tractado sobre 
rios e torrentes, com o methodo de regular o seu curso 
e cannaes. Por Paulo Frisi. Addindo-se e esta tra
ducçaõ Ingleza um ensaio sobre os cannaes navegáveis do 
mesmo A . ; traduzido pelo Major General Joaõ Garstin. 

Purves on Population. 8vo . preço 10*. 6d. Os Prin
cipios de População e Producçaõ examinados; e discuti
das as questoens i A população regula a subsistência, 
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ou a subsistência a população? i Tem esta, no seu aug
mento, tendência para augmentar ou diminuir o termo 
médio do emprego e da riqueza? e i deve o Governo 
promover ou obstar aos casamentos em pouca idade ?— 
Por George Purvis. 

Millar on the Glasgsow Fever: preço 2s. Narra
tivas sobre a presente febre epidêmica entre as classes 
pobres de Glasgow; com algumas suggestoens para dar 
mais adequado soccorro aos doentes, e para impedir os 
ulteriores progressos do contagio: em uma carta diri
gida ao Honrado Lord Provost de Glasgow. Author 
Ricardo Millar, M. D. 

Graham on the Glasgow Fever. preço 5s. Obser
vaçoens practicas sobre a febre continua, especialmente 
aquella forma, que presentemente existe como epidêmica, 
e algumas notas sobre os planos mais efficazes para sua 
suppressaõ. Author Roberto Graham, M. D. 

Saabye^s Greenland. 8v o . preço lOs 6d. Extractos 
de um Jornal escripto em Greenlandia nos annos de 1770 
até 1778. Traduzidos do Alemaõ, de H . E . Faabye. 
Clérigo ordenado, que foi nos districtos de Claushavn e 
Christianshaab, e agora de Ubdye no Bispado de Fuhnen. 

Ao que se ajuncta uma Introducçaõ, contendo alguma 
conta dos costumes dos Greenlandezes, e da Missaõ em 
Greenlandia, com varias informaçoens interessantes rela
tivas á Geographia, &c. daquelle paiz, e illuslrado com 
um mappa de Greenlandia, por G. Fries. 
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Anaya sur les langues Vivantes. 12mo- preço 4s. 6d. 
Discurso sobre as línguas vivas; contendo em resumo as 
regras necessárias para adquirir o conhecimento dellas, 
particularmente da Italiana e Hespanhola, com um trac
tado sobre as difficuldades da Poezia Italiana: por 
A Anaya. 

Anaya on Spanish Literature. 12m o . preço 5s. 
Ensaio sobre a Literatura Hespanhola, contendo a sua 
historia desde o principio, no século XII, até o tempo 
presente ; com uma noticia dos melhores escriptores em 
suas varias repartiçoens, e notas criticas; seguidas de 
uma historia do Drama Hespanhol, e exemplos dos 
escriptos das differentes idades. Por A. Anaya. 

View of the state of Europe in the Middle Ages.— 
2 vol. 4 t o . preço 31. 3s. Revista do estado da Europa 
durante os séculos médios. Por Henrique Hallam, Esc. 

Kenneir^s Journey through Ásia Minor. 8vo . preço 
18s. Viagens pela Ásia Menor, Armênia e Kurdistan, nos 
annos de 1813 e 1814. Com algumas notas sobre as 
marchas de Alexandre, e retirada dos Dez-mil. Por 
Joaõ Macdonald Kenneir; com um mappa original illus-
trando as marchas de Alexandre, Xenophonte, Juliano, 
e Heraclius. 

Laing's Plans of Buildings. foi. preço 51. 5s. Pla
nos, elevaçoens e secçoens de edifícios públicos e parti
culares, executados em varias partes da Inglaterra, in
cluindo os planos e particularidades da nova Alfândega de 
Londres, com descripçoen6. 
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Elegantemente gravados por Davis e outros eminentes 
artistas, em 53 estampas. 

Author David Laing. F . S. A. 

Pybus' Amusing Companion. lã"10, preço 1*. 6</. 
O Companheiro divertido; contendo divertimentos philoso-
phicos, e recreaçoens do entretenimento para gente moca. 
escolhidos de vários authores. Por Guilherme Pybus. 

Jamieson^s Scotish Dictionary. 8vo preço 14s. Dic-
cionario etymologico da lingua Escoceza, em que se 
deduzem as palavras de seus originaes, explicadas no* 
seus differentes sentidos, e authorizadas pelos nomes dos 
escriptores, em cujas obras occorrem. Por Joaõ Jamieson. 

Esta obra he um compêndio da edicçaõ de 4to. do 
mesmo Author. 

Mawe,s Catalogue of Minerais. 121*10. preço 3s.— 
Novo catalogo descriptivo dos mineraes, seguindo, em 
geral, o systema de Werner. Com estampas e explicação 
dos foles hydraulicos, e apparato de Lapidarios. Por 
J . Lauve. 

PORTUGAL. 

O Elogio da Vaidade; composto pelo Padre 
Vanzeler. Preço 60 reis. 

Tractado sobre a Aposentadoria, a que se ajunctam as 
leys respectivas; por Francisco Joaquim Pereira e Souza: 
1 vol 4 t o . preço 1.200 reis. 



Literatura e Sciencias. 583 

A Quinta Parte do índice Chronologico Remissivo da 
Legislação extravagante: até Eevereiro do corrente anno, 
composto pelo Desembargador Joaõ Pedro Ribeiro. 

Cathccismo do Concilio Tridentino para uso dos 
Parrochos, traduzido em Portuguez, nova ediçaõ revista, 
ordenada e augmentada com os sumários dos capítulos, e 
um índice geral por um dos mais dignos Prelados do 
Reyno. 1 vol. 4to. preço 1.440 reis 

Descripçaõ de Portugal, apontamentos, e notas de sua 
historia antiga e moderna, ecclesiastica, civil e militar, com 
um supplemento no fim. 1 vol. 8V0- preço 480 reis. 

Prospecto de um systema simplicissimo de Medecina^ 
ou illustraçaõ e confirmação da nova doutrina medica de 
Brown, pelo Dr. Weikard, e annotaçoens de Frank; e 
agora traduzido e ampliado por Manuel Joaquim Henri-
ques de Paiva, 2 vol. 8vo. preço 1.600 reis. 

Geographia Moderna, precedida de um pequeno trac
tado da esphera e globo terrestre, ornada de varias passa
gens de Historia Natural, Politica e commercial, com 
taboas das longitudes das principiaes cidades, villas, portos, 
cabos, e ilhas do mundo 10 vol. preço 4.800 reis. 

D. JoaÕ I. Tragédia; por Manuel Caetano Pimenta 
de Aguiar. 
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Caracteres da Verdadeira Religião. Obra, que 
excellenteuiente explica os fundamentos da nossa sancta 
Religião, e digna de ser lida como clássica por toda a mo-
cidade, nas aulas e casas de educação. Preço 320 reis. 

Manual da Religião Christaã e Legislação criminal 
Portugueza, ou código da mocidade, dividido em dez 
licoens, segundo o decalogo, e as classes dos crimes ; por 
onde os pais de familias, e as demais pessoas encarregadas 
da educação dos meninos, devem ensinallos, para que 
aprendam com proveito desde os seus tenros annos o que 
deve saber essencialmente o Christaõ e o cidadão Portu
guez, para ser verdadeiramente feliz, que á naçaõ Portu
gueza offerece o Bacharel J . P . B. H . S. 

Mappa de Portugal e seus Domínios: em que se 
tracta das principaes terras de Portugal, suas distancias 
de Lisboa; seus magistrados principaes, donatários a que 
pertencem, parrochias e população das comarcas, c outras 
muitas curiosidades. Preço 480 reis. 

Ortografia Filosófica da linguagem Portugueza, por 
Joaõ Chrysotono do Couto e Mello. Preço 400 reis. 

FRANÇA. 

Vai a publicar-se em Paris um Periódico em Portu
guez, intitulado Mercúrio Luzitano. O prospecto desta 
obra diz, que, tendo-se prohibido nos dominios de S. F . M. 
o Correio Braziliense e o Portuguez, julga será bem aceita 
esta obra obra, a qual lera cuidado de naõ cair no mesmo 
escolho: assim, nas cinco partes em que será dividida 
(Politica, Noticias, Literatura, Miscellanea, Contos e 
Anecdotas,) naõ comprehenderá nada relativo a Portugal. 
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ECONOMIA POLÍTICA DE M R . SIMONDB. 

CAPITULO IV. 

Dos impostos que nao alteram os preços, e que se 
lançam na renda dos immoveis. 

(Continuada de p. 371.) 

Uma das primeiras taréas, que competem ao Legislador, 
he sem duvida, a de prover ás finanças Nacionaes, e 
assegurar rendimentos ao Governo; e isto naõ pode elle 
fazer senaõ pela via dos impostos; pelo que se vê muitas 
vezes obrigado a alterar os preços por meio de regula
mentos de finanças, e mesmo com prejuizo do consummi-
dor: he portanto necessário, que, ao menos, conheça as 
conseqüências de cada uma das suas operações, e a in
fluencia de cada espécie de tributos sobre as rendas da 
naçaõ. Este conhecimento he de interesse geral para um 
povo livre,cstá ligado com as questoens que vimos de trac
tar, e quasi que he o seo desenvolvimento. Dedicaremos 
portanto este Capitulo, e os três que se seguem, à inda
gação dos impostos sobre os preços. Aproveitar-nos-he-
xnos para isto das luzes de um escriptor (Mr. Canard) cuja 
opinião, todavia, nos preparamos a combater. Tracta elle 
os seos Principios de Economia Politica com um espirito 
methodico mui vantajoso para todos os que seguem o seo 
systema: foi elle o primeiro que tractou por forma de álge
bra o modo por que se estabelece o preço relativo de 
toda a propriedade que passa de maõ a maõ; e a elle he que 
devamos a vantagem de poder formar uma idea clara do 
dicto preço, vindo no conhecimento de que este se fixa 
entre o comprador e o vendedor, depois de uma lueta 
em que as forças do comprador saõ o numero e a ne
cessidade dos vendedores, e as forças do vendedor, o 

VOL. XX. No. 121. 4 B 
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numero e a necessidade dos compradores; ou, em que 
as forças de cada uma das partes contractantes saõ em 
razaõ inversa das suas necessidades e do seu numero. 

Pode-se concluir desta máxima, que,no capitulo seguinte, 
teremos de sustentar e desenvolver com mais largueza, 
que, quando o preço intrínseco de uma mercadoria he 
augmentado por um imposto e suas conseqüências (que 
havemos incluído no numero dos accidentes) saõ os vende
dores ou os compradores, que deverão pagar o accidente, 
segundo uns ou outros naõ poderem, por causa delle, 
diminuir nada, nem das suas necessidades nem do seo 
numero; porque, em quanto as forças destes soffirem 
diminuição, as da parte contraria ficam exactamente 
as mesmas. 

Em geral, quando o preço intrínseco augmenta, os pro
ductores, para determinarem um augmento igual do preço 
relativo, tem toda a liberdade de diminuir o seo próprio 
numero, empregando parte dos seos capitães e do seo 
trabalho em alimentar outro gênero de industria. Sô a 
ameaça de o fazer he bastante para augmentar as suas 
Forças, levantar o preço relativo, e restabelecer o equi
líbrio. Porém oecuparnos-hemos neste capitulo de um 
caso particular, em que os productores naõ podem aban
donar o gênero de industria que lhes he próprio, e devem 
por conseqüência, receber sempre a ley. 

Já temos visto que o Proprietário de terras exerce 
uma espécie de monopólio contra os seos concidadãos.— 
A retribuição, que elle exige d'aquelle a quem arrenda a 
sua terra, naõ he proporcionada a trabalho, que haja feito 
ou para fazer; mas unicamente à necessidade que se 
tem d'elle. Na opposiçaõ, que se estabelece entre o pro
prietário e o rendeiro, e cujo resultado deve determinar 
a avaliação das rendas das terras, a necessidade de arren-
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dar dos proprietários he absoluta, e o seo numero he 
limitado; em quanto da parte dos rendeiros, a necessi
dade de arrendar uma fazenda naõ he absoluta, e o nu
mero daquelles que o podem fazer he limitado; porque 
todos os cidadãos se podem apresentar no mercado, se 
julgarem que d'ahi lhes resultará vantagem*. Os pro
prietários aproveitam-se pois do numero dos locatários ser 
superior ao seo, para levantarem a sua renda; porem 
estes que saõ livres, e cuja necessidade naõ he senaõ 
relativa, naõ se resolvem a tomar uma fazenda senaõ 
achando-lhe ganância; e quanto mais esta diminue, 
também mais o seo numero diminue, e as suas perten-
çoens augmentam: em quanto os proprietários, cujo 
numero e necessidades permanecem invariavelmente os 
mesmos, naõ podem regular as suas pertençoens senaõ 
pelo que offerecem os que querem alugar. 

Supponhamos agora que o Governo impõem um tributo 
na lavoura, proporcionado á renda da terra, ou ao pro
ducto bruto: pouco importa que o pagador immediato 
seja o rendeiro ou o proprietário, sempre ha de ser este 
quem o ha de vir a pagar na realidade. Pelos proprie
tários pagarem o imposto nem porisso ha de diminuir o 

* Poderá alguém figurar-se que a necessidade de arrendar dos proprie
tários naõ he absoluta, porque lhes resta 3empre o partido de fazer valer as 
suas terras por si mesmos, ou, serem elles cs seos próprios fazendeiros; mas 
isto mesmo confirma a asserçaõ seguinte, que o numero d"aquelles que 
podem tomar de renda uma fezenda he illiinitado; pois naõ somente todos 
os outros indniduos; mas até os mesmos proprietários de terras podem 
fazêllo. Estes todavia naõ se fazem labradores senão" por gosto, e em quanto 
lhe acham algum proveito : ao mesmo tempo que he de necessidade o esta
rem na classe de proprietários. Ou devem cultivar as suas terras ou fazellas 
cultivar, por pouca vantagem que lhes offereçan^sob pena de perderem tudo; 
deixando-as de baldio ; e tem a escolher entre o partido de as cultivar elles 
mesmos, ou de as dar de renda, segando, como todos os outros indivíduos, 
forem tentados pelas vantagens que gozam o, que tomam fazendas de renda. 
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seo numero, que he invariável, nem a sua necessidade 
que he absoluta: de outro lado o imposto naõ augmentará 
o numero e as necessidades dos rendeiros; porque elle naõ 
fará a terra mais fértil, nem lhe augmenta a propriedade 
virtual de produzir, se ella andar amanhada como deve 
ser: de sorte que os proprietários naõ poderão obter dos 
rendeiros o menor augmento da renda das suas terras, 
depois de estarem sobrecarregados de um imposto 
em quanto este imposto naõ for tam oneroso, 
que lhes leve a renda liquida da terra, e os 
exponha mesmo a perder; de sorte que prefiram antes 
deixar as suas fazendas em baldio, ou ainda mesmo aban-
donalla», do que pagallo. Porque neste caso, as produc
çoens do campo, diminuindo em quantidade, subiriam de 
preço, e a terra, sem se tornar mais fértil, viria a ser 
mais lucrativa para o fazendeiro. De sorte que o preço 
necessário das producçoens da terra, com o accidente, 
vindo a ser superior ao preço relativo, este augmentaria 
quanto fosse a differença, e o excesso do imposto sobre o 
rendimento das terras viria a ser pago pelo consumidor. 

Se o caseiro he que adianta o imposto ao fisco, força o 
proprietário a indemnizar-lho ; porque, quando os lucros 
dos caseiros ou rendeiros saõ diminuídos por um imposto, 
o seo numero e as suas necessidades devem diminuir 
também, uma vez que naõ possam obter dos proprietários 
novo arrendamento; mas estes, cujo numero e necessi
dades saõ invariáveis, deverão ceder logo que o numero e 
as necessidades dos seos contrários houverem diminuido, 
ou mesmo somente pelo receio de nma diminuição, que 
elles tem poder de fazer.* 

* O effeito (alvez naõ siga immediatamente a causa .• porque he priciso 
tempo assaz longo para que uma quantidade d' homens, que naõ formam 
corporação, conheçam suas forças, e possam fazer uso d'ellas; e particular
mente aos rendeiros he preciso mais do que a toda outra classe intermediária 



Literatura e Sciencias. 589 

Para que o imposto na lavoura seja pago inteiramente 
pelos proprietários, he preciso que ellQS naõ tenham meio 
de o evitar; porque se lhes he possivel diminuir as suas 
producçoens sem perderem a sua renda, ja elles naõ saõ 
os que pagam o imposto, mas sim os consumidores. Sup
ponhamos, pois, que se lançava um tributo sobre a cul
tura da cevada, e que cada proprietário o devesse pagar 
em razaõ das geiras que nas suas terras se empregassem 
naquella cultuia: estes sem duvida inseririam nos seos 
arrendamentos uma cláusula prohibindo aos rendeiros a 
cultura da Cevada, uma vez que estes se naõ obrigassem a 
reembolçallos do tributo, correspondente á cevada que 
semeassem: Ora os rendeiros, de certo, a naõ cultivariam, 
em quanto as necessidades dos consumidores naõ fizessem 
subir o preço relativo desíe graõ até lhes cobrir o imposto» 
Porque, desde que houver a possibilidade de diminuir a 
quantidade da producçaõ, como nem sempre ha meio de 
diminuir a quantidade do consumo, o preço relativo 
deve augmentar. 

Em certos paizes, um imposto particular sobre as vinhas 
íaria levantar o vinho, e n'outros faria diminuir a renda 
das terras: porque ha paizes em que o terreno, que se 
emprega em vinhas naõ seria próprio para mais nada; ou 
pelo menos, nunca de outra cultura se lhe tiraria tanto 
proveito como das vinhas, apezar do imposto. Em taes 
paizes naõ se poderia diminuir a producçaõ, sem perder 
toda a conveniência da propriedade. He entaõ que o 

entre o proprietário e o consumidor ,• porque lhes he mais dlfficultoso 
passar para outras profissoens doque aos negociantes mudar de um commer
cio para outro Todavia, o seo empenho diminue immediatamente, e como 
o seo numero diminue gradualmente também, em quanto o numero e as 
necessidades dos proprietários permanecem inalteráveis, sempre os rendeiros 

vem por fim a descarregar-se inteiramente do imposto. 
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proprietário tem de pagar o imposto. Em outras provin
cias uma taxa sobre as vinhas fallas-hia arrancar, para 
semear de paõ ou de pastos, que renderiam o mesmo. 
Neste caso, se oconsumidor quizesse ter vinho, teria de 
pagar o imposto para que as vinhas se conservassem. 

Um imposto sobre o trigo fallo-hia certamente subir, 
porque, sendo as terras próprias para o trigo io-ualmente 
capazes de produzir cevada, avea, e outras mais cousas, 
seria aos lavradores mais fácil diminuir o seo trigo, que 
aos consumidores as suas necessidades. 

O dizimo que se pagava* em França de todas as plantas 
cereaes, e naõ das forragens, naõ parecia, em geral, 
encarecer os graõs, ainda que podesse fazer converter as 
terras em prados ; porém esta excepçaõ provinha do estado 
vicioso da sua agricultura: quanto mais esta se fosse 
aperfeiçoando, mais influencia teriam os dizimos sobre o 
preço dos graõs. E certamente, quando a agricultura he 
mal intendida, que muitas terras se deixam por cultivar, e 
os pastos naturaes saõ numerosos, naõ se lira dos prados 
tanto lucro como se pode tirar das terras de lavoura: de 
sorte que o agricultor, que, para evitar os dizimos, conver
tesse as suas terras em prados,perderia com isso a principal 
vantagem da sua propriedade. Porem á medida que a 
agricultura se aperfeiçoa, cresce a precisão do gado e do 
estrume, e com esta a conveniência dos pastos; e estes? 
sendo de mais a mais, isentos de dizimos, dedicar-lhes-haõ 
tantas terras que naõ ficarão para paõ; e para resolver os 
lavradores a cultivallo, será que os consumidores lhe 
augmentem o preço. Tenho razaõ para crer, que uma 
das causas que tem contribuído mais para excluir a cultu
ra do trigo dos pequenos Cantoens da Suissia, he que em 
muitos delles se pagaram dizimos; o que levantava o 

* Falia da França antes da Revolução. 
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preço intrínseco dos graõs acima do preço relativo, que 
lhes dava o commercio. Ainda se pagam no Cantaõ de 
Ury; mas como ali se naõ cultiva planta alguma cereal 
naõ ha senaõ as macieiras, e as pereiras, e as amoreiras 
que estaõ sujeitas a isso. 

Em um systema de agricultura aperfeiçoado, os dizi
mos, multiplicando os prados, fariam um bem geral: 
porque, com mais estrume, cada terra produziria mais 
graõs, e naõ se soffreria muito tempo pelas terras serem 
convertidas em prados; mas se os seos effeitos fossem 
augmentando de modo, que se reduzissem tanto as terras 
de paõ, que lhe fizessem subir o preço, causariam os 
dizimos entaõ um effeito mui prejudicial; porque viriam 
a ser um imposto sobre um objecto da primeira necessida
de, e traria todas as conseqüências desastrosas, que, como 
veremos depois,andam annexas aeste gênero de impostos. 

Portanto, quando se quizer estar certo de que o im
posto será pago inteiramente pelo proprietário, he pre
ciso lançar uma contribuição igual sobre todas as produc
çoens da terra: perceber o dizimo, por exemplo, sobre 
todas igualmente; ou, o que he muito mais simplez, mais 
fácil, e sujeito a menos abusos, proporcionar o imposto 
á renda da terra e naõ ao producto bruto; de sorte que 
a ley naõ mude nada do interesse, que deve ter o rendeiro 
na cultura das suas fazendas. 

(Continuar-se-ha,) 
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MISCELLANEA. 

V E N E Z U E L A . 

Carta do General Anzoatigui ao General Montilla. 

Quartel General de Calabozo, 23 de Fevereiro, 1818-
Meu Charo Thomaz!—Depois da minha ultima, escripta 

na passagem de Urbana, me tem sido impossível infor
mar-vos do que tem occurrido, pois taes tem sido as 
minhas fadigas e occupaçoens com os meus deveres, em 
disciplinar a minha brigada, que para nada tenho tido 
tempo. Considero-vos, porém, perfeitamente informado 
da nossa chegada a Payara, da organização do exercito, 
de nossos progressos, e passagem do Apure, que portanto 
omitto repetir; e me limitarei a uraa succinta relação do 
que tem subseqüentemente occurrido. 

Aos 9 marchamos do Apure, para este lugar, deixando 
S. Fernando observado por dous esquadroens de caval
laria, assim como Nutrias (aonde estavam Calzada e 
Aldama,) pela divisão de Rengel, aquartelada em Apu-
rito. No dia antecedente marchamos dous destaca
mentos de cavallaria, que tiveram ordem de occupar 
Guayabal e Camaguan, o que effectuáram, rebatendo o 
inimigo, que ali estava postado, voltaram depois e reuni
ram-se. Depois de uma árdua marcha nos formamos em 
frente deste lugar ao amanhecer do dia 32, aonde achamos 
Morillo com os regimentos de Castilha, Uniaõ, e Navar
ra, e dous esquadroens de Hussares. 
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Até aquelle momento, Morillo suppunha que nós está
vamos em Apure, e podeis julgar de sua surpreza, e con
fusão, quando vio de repente as planicies de Calabozo 
cubertas com um numeroso e bem esquipado exercito 
republicano. Effectivamente ficou aterrado : os hussares 
e duas companhias de Navarra, que estavam postados na 
Missaõ Superior, cerca de uma légua do forte, tentaram 
ganhállo, a cuberto de uma sortida de duas companhias 
de Navarra e Uniaõ, porém em vaõ. Em menos de 
20 minutos mais de 500 tyrannos Peninsulares ficaram 
estendidos no campo de batalha; mui poucos somente 
obtiveram fugir com Morillo em pessoa, que apenas pôde 
escapar-se. Durante a acçaõ, aconteceo que o regimento 
de Castella, que estava postado na Missaõ Inferior, quasi 
na mesma distancia do forte, fez boa a sua entrada (em 
quanto nós estávamos empenhados com a outra columna) 
sem que fosse percebido: poucos foram mortos, e algums 
tomados prisioneiros. Podeis, porem, estar seguro de que 
o Pacificador da America perdeo quasi 600 homens neste 
primeiro ensaio. O resto do dia se passou em escaramuças, 
trabalhando em provocar o inimigo a combate, mas elle 
nunca se atreveo a mostrar-se fora dos muros. No dia 
seguinte, o Commandante em Chefe postou uma brigada 
de cavallaria de observação, e o exercito marchou para 
Rastro, duas léguas distante, aldêa bem supprida de for-
ragem para a cavallaria, e bem situada para interceptar 
os viveres ao inimigo. Assim S. Exa. D. Paulo Morillo 
General em Chefe do Exercito Expedicionário, com 
os seus valentes Generaes, Morales, Real, e Corrêa, estaõ 
reduzidos á p osse de Calabozo, cercados por uma brigada 
de cavallaria; e assim se tem humilhado a presumpçaõ 
deste vanglorioso homem e de seus associados. 

Aos 15, ás 7 horas da manhaã, recebeo-se noticia de que 
o inimigo tinha evacuado Calabozo durante a noite, lo-

V O L . XX. No. 121. 4 F 
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mando a estrada de Sombrero. Para averiguar este 
facto, marchou o exercito para ali, por ordem do com
mandante em Chefe, quando tendo recebido a necessária 
informação, se determinou perseguillo ; e, tendo passado 
pela cidade, ao meio-dia estávamos em plena marcha para 
Sombrero, pela estrada que o inimigo tinha tomado. 

As 5 da tarde, a cavallaria da vanguarda alcançou a 
sua retaguarda na savana de Auriosa, aonde se formou em 
um quadrado vazio; a cavallaria repetio a carga, ma
tando e ferindo grande numero, havendo previamente 
tomado 70 prisioneiros. Infelizmente a infanteria e ca
vallaria da reserva desencaminharam-se e naõ chegaram 
senaõ às 9 da noite: e o inimigo continuou a sua retirada 
em columna; e ao anoitecer, reunido o exercito, conti-
nou o seguimento até às duas da manhaã, quando fez halto 
para tomar algum desanco. 

As 5 horas marchamos outra vez, e ás 9 alcançamos o 
inimigo no rio Sombrero, cujas margens cheias de mato 
elle occupava. O Commandante em Chefe ordenou-me 
immediatamente que buscasse o vão superior do rio, e 
atacasse e inimigo. Eu naõ pude achar o váo, mas carre
guei com os caçadores de linha, naõ havendo chegado a bri
gada. Tinha eu justamente avançado contra uma guerrilha 
de 70 homens, postada em uma azinhaga estreita, quando 
se abrio na minha direita uma embuscada, e me achei entre 
dous fogos. Toda a força do inimigo defendia o rio e 
mato, e a acçaõ se fez geral ; grande parte dos que esta
vam postados no mato foi repulsada; porem o Comman
dante em Chefe observando a grande perda de gente que 
soffriamos, e sabendo que se havia descuberta o váo mais 
favorável, ordenou ás guardas, que se retirassem (único 
corpo que havia entrado em acçaõ) sustentado pelos 
regimentos de Barlavento e Valoroso, que manobraram 
com a melhor ordem: passou-se entaõ o váo superior sem 



Miscellanea. 595 

opposiçaõ, e se formou o exercito em frente da aldea. 
Pela noite o inimigo, a cuberto da escuridade e dos matos, 
se retirou para Barbacoa, deixando atras de si os seus feri
dos em peior estado, na igreja da fivquezia, junctamente 
com alguns dos nossos, que para ali se mandaram para 
serem curados ; e de Barbacoa foi para Camatagua, 

A nossa perca em mortos e feridos naõ he menos de 
89 homens, e destes 23 saõ officiaes das guardas. Entre 
os mortos se acham os valorosos Pasoni, Arevalo, Ramirez, 
Girardot, Sarraga, Rosales, Sanches, Urbina, e Bustillos, 
e dos feridos saõ Ponce, Gil Flores, Colmenares, Pululo, 
Mixares, Nava, Meliancito, &c. Eu recebi uma leve 
ferida no joelho esquerdo, e seria gravemente ferido se a 
balia naõ tivesse ja quebrado a sua força, batendo contra a 
minha pistola entre a boca e a vareta. 

Trouxeram-me para aqui n'uma rede, e agora estou 
melhor, e espero unirme á brigada em 8 dias. A perca 
do inimigo excede 200 homens, naõ incluindo 100 prisi
oneiros, e seis officiaes mortos, dos quaes he um o coronel 
Navarra, e muitos mais feridos. O bando Pretorio por
tou-se com admirável valentia, havendo muitos caído den
tro das linhas do inimigo. A força de Morillo, que ex
cedia 2.000 combatentes, está agora reduzida a 300, e 
estes cheios de terror e desmaiados. Hoje voltou o ex
ercito para aqui, para augmentar o seu numero, organizar 
as aldeas, remontar a cavallaria, e marchar. Ortiz está 
empregado com um dos nossos esquadroens, e Alvarez 
com outro. 

Calzada evacuou Nutrias, e retirou-se para Varinas, 
conservando-se sem duvida nas montanhas, para chegar a 
Valencia, ou ao Reyno (Nova Granada). Rengel vai-lhe 
no alcance. O Tenente Governador de S. Joaõ de los 
Morros veio offerecer os seus serviços, e os da aldea. 
O» officiaes Gudos creoulos vem vindo em magotes j a 

4 P 2 
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guerra está quasi acabada com os officiaes Hespanhoes e 
Creoulos, estes tem recusado continuar no serviço. Paez 
marcha hoje com a sua divisão a tomar posse de S. F e r . 
nando. Acaba de chegar um padre de Caracas, em três 
dias de viagem, o qual diz que alguns do inimigo, que 
foram derrotados na primeira acçaõ, chegaram aquella 
cidade com a noticia da derrota de Morriilo; que quatro 
vezes se tocou a rebate em um dia, sem que ninguém 
apparecesse: Quero prendeo entaõ 300 artistas, e amar
rados fôram conduzidos por 100 Hespanhoes do batalhão 
de Burgos (único regimento de guarniçaõ em Caracas e 
La Guyra) para Victoria, para auxiliar Morillo. A 
confusão he extrema em Caracas, e os vales de Aragua 
auxiosamente esperam por nos. 

Em Sombrero, Rastro, Guardatinajas e Camaguam se 
se estaõ formando esquadroens de cavallaria voluntários, 
para o serviço da Republica. Em breve tempo Vene
zuela será libertada dos tyrannos, e dentro em um mez 
a bandeira tricolor apparecerá nos muros de La Guayra. 
A Deus meu charo Thomaz, vosso servo e amigo. 

(Assignado) ANZOATIGUI. 

Officio de D. Nicolao Pumar Secretario do General 
Paez, dirigido ao General Bermudez Governador 
de Guayana. 

S. Fernando 8 de Março 1818. 
Senhor!—Depois de 16 dias de rigoroso assedio, e 

de alguns árduos ataques, na noite de 6 do corrente 
abandonou o inimigo a cidade e fortaleza de S. Fernando, 
perdendo uma quarta parte de suas forças, as quaes, pas
sando-se a nós, se uniram á nossa causa, e agora a defen
dem da maneira mais heróica. Quinze peças d'artilheiia 
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caíram também em nossas maõs, alem de grande quanti
dade de muniçoens de guerra, 400 espingardas, seis vasos 
de guerra, e todo o hospital do inimigo. 

O valoroso General Paez, partio hontem em segui
mento do inimigo, que tinha evacuado a praça, e ao meio 
dia o alcançou, e o obrigou a entrar em acçaõ, nas mon
tanhas de Biruaca, três léguas distante deste lugar. Nesta 
acçaõ adquiriram as nossas armas novo lustre. Ainda 
naõ recebi as relaçoens officiaes, mas sei positivamente, 
que, com mortos, prisioneiros, e desertores, o inimigo naõ 
tem agora mais do que 200 homens, dos 600 com que 
evacuou esta praça; e mesmo estes lhe he impossível 
salvar; porque cada soldado apenas leva com sigo 70 
cartuchos, os quaes se devem ter consumido no caso em 
que houvesse algum fogo vivo hontem. 

S. Fernando tem completado a posse das planicies em 
poder da Republica; e esta importante posição revivirá 
outra vez as relaçoens, que uniam Guayana com esta 
provincia. 

(Assignado) NICOLAO PUMAR. 

Alem do dicto acima, tomamos 3 botes de guerra, 
(fiecheras) 5 lanchas, 3 pirogas, 70 botes de fundo razo, 
algumas outras peças d'artilheira, e 70 espingardas. 

CARACAS. 

Officios do General Morillo, referindo acçoens com 
os Insurgentes. 

Victoria sobre os rebeldes. 

Cheguei a esta cidade depois de ter batido completa
mente o inimigo, expulsando-o de Cabrêra,que elle aban
donou, fugindo para as montanhas. Mais de 2.000 cavallos 
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e mulas, 20 cargas de bagagem, 200 mortos, muitos 
feridos, um estandarte, uma selia e grande quantidade de 
outra propriedade fôram os fructos de nosso bom successo, 
fugindo o inimigo cheio de terror da carga de nossos 
dragoens da Uniaõ, que o dispersou. Nenhumas outras 
tropas entraram em acçaõ. O inimigo tinha mais de 
1.300 de cavallaria, e um batalhão de infanteria. A nossa 
perda consiste em 5 homens mortos e 3 feridos. Os 
restos das forças do inimigo vagam pelas montanhas, a 
maior parte dispersos, e fugindo para Victoria, aonde tem 
segundo parece, 4 batalhoens, que brevemente se dis
persarão. Communicai esta agradável noticia ao fiel povo 
desta vizinhança, assegurando-lhc que as valorosas tropas 
d'El Rey uaÕ embaiuharaõ suas espadas, em quanto naõ 
restabelecerem a estes districtos a felicidade e tranqüili
dade, de que tem sido privadas pelos ferozes inimigos do 
socego, que saõ tam covardes, quanto bárbaros e 
exterminadores. 

(Assignado) P A U L O MORILLO. 

Maracay, na noite de 14 de Março. 
Isto he copia de um officio, que trouxe Mr. Thomas 

Ward, Bapitaõ do brigue Inglez Mariano. 

(Assignado) M A N U E L DE BERASA. 

Barcelona 28 de Março. 
Em data de 15 do corrente, S. Exa. D. Paulo Morillo 

General-em-Chefe do Exercito Real, me communicou a 

seguinte noticia: 
Villa de Cura 16 de Março 1818. 

Meu charo Monaga3.—He agora 1 hora da madrugada, 
e tenho alcançado expulsar completamente os Insurgentes 
deste luo-ar, e elles vam seguindo a estrada de S. Joaõ ; 
porém antes que amanheça o dia r.aõ podemos dizer o 
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resultado desta brithanle victoria. Obtivêmolla sem uma 
só ferida. Seguirei o inimigo. Tenho ordenado que se 
occultem os meus movimentos. As tropas tem estado 
sem çapatos, e naõ tem comido comida quente durante 
todos estes dias ; porém continuam cheias de enthusiasmo 
a combater os inimigos d' El Rey, que por toda a parte 
fogem em terror. 

Logo que chegar o vosso batalhão mandarei que vá 
immediatamente para aquella cidade. Mandai-me gado 
e outros mantimentos. 

A Deus. De vosso amigo e General. 

P A U L O MORILLO 

P . S. O Libertador, conservou-se em segurança com 
grande prudência ; Que covarde! 

Ao Ten. Cor. Jozé Maria Monagas. 
Governador Militar e Politico de Valencia. 

SUÉCIA. 

Cerimonia da coroaçaõ d'El Rey. 

No dia da coroaçaõ, 11 de Maio, procedeo El Rey para 
a Igreja, e pelas ruas foi saudado por um immenso con
curso de povo, que altamente expressava a sua alegria e 
satisfacçaõ. A entrada da Igreja foi El Rey recebido 
pelo velho Arcebipo, que naõ obstante a sua grande enfer
midade, que apenas lhe deixava forças bastantes para estar 
em pé, nao se queria ver privado da honra de pôr a 
coroa ao heróe, que na sua chegada á Suécia elle tinha 
recebido nas fronteiras. Depois do serviço Divino, subio 
El Rey ao throno, e prestou o juramento em Sueco; 
entaõ executou o Arcebipo o acto de o ungir, e, ajudado 
pelo Ministro de Justiça, pôz a coroa na cabeça d'El Rey. 
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O Arauto do Reyno proclamou Carlos XIV. Joaõ legal
mente coroado R e y ; e o ar retumbou com"" Viva Carlos 
XIV." O Joven Principe da Coroa prestou entaõ o 
juramento a El Rey, pondo as suas maõs nas de 6eu pay, 
e recebeo o coronel de Principe da Coroa. Esta scena 
foi extremamente tocante, e obteve de todos os circum-
stantes signaes de profundo interesse. Os officiaes e con
selheiros d' Estado prestaram ao mesmo tempo o jura
mento, e El Rey voltou para o palácio Real ás Ires da 
tarde entre o regosijo e vivas do povo. 

Pouco depois de voltar ao palácio, montou El Rey a 
cavallo, o procedeo para o jardim Real, cercado como 
d'antes por um immenso concurso de povo, que se tinha 
ajunctado nos cáes e orredores do palácio, enchendo o 
ar com incessantes acclamaçoens de alegria. No jardim 
Real estavam postadas todas as tropas, em ordem de 
batalha. El Rey, acompanhado pelo Principe da Coroa, 
e por um numeroso e brilhante estado maior do Exercito 
passou por todas as fileiras, dando as tropas continuados 
vivas, que eram repelidos pela multidão que as cercava. 
Havendo as tropas desfilado diante d'El Rey, voltou S.M. 
para palácio. Concluio-se o dia com grandes banquetes 
dados pelo Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros, 
e pelo Presidente da Dieta, e muitos outros vários Gram 
Officiaes d' Estado. 

Quando El Rey foi ao jardim caíram, como he custume, 
as ferraduras de prata do cavallo em que montava, e depois 
que voltou para o palácio espalhou-se a medalhada coroa
çaõ, em cujo reverso se acha a inscripçaõ, que El Rey 
escolheo para sua divisa. " O amor de meu povo minha 
remuneração" 

Terça feira, 12 Maio, El Rey, acompanhado pelo Prin
cipe da Coroa, fez uma grande revista em Ladugardsgardet 
a todas as tropas, que aqui se acham presentemente, e a 
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que assistiram os habitantes da capital em grande numero, 
a fim de verem e saudarem a El Rey, e se renovaram 
todas as alegres e animadas scerias do dia precedente. 

Na Quinta feira, o Principe da Coroa deo a seu Real 
Pay um grande jantar e baile, para que fôram convidadas 
mais de mil pessoas. 

Na Segunda feira do Espirito Sancto, ou festividade do 
Pentecostes, houve grande Beija-maõ. No dia seguinte, 
19 de Maio, se prestou a homenagem na praça chamada 
Leyonbacken, arranjada para esta cerimonia com perfeito 
gosto. O throno foi posto em uma espécie de templo, cujo 
tecta éra sustentado por columnas de armas junctas 
entre si. Na frente se lia a letra d' El Rey " 0 amor do 
povo, minha remuneração" e no cimo se viam as armas 
da Suécia e da Norwega, cercadas de tropheos. De cada 
lado do throno se construíram em fôrma de amphiteatro, 
varandas para a Corte, Ministros Estrangeiros, e Estados 
do Reyno. Entre a rica tapeçaria deste amphiteatro 
estavam postas as armas das differentes provincias Suecas; 
apresentando o todo um agradável e grandioso aspecto. 
A praça éra a mais bem escolhida possivel, a situação 
aberta e elevada deo occasiaõ a que um immenso concurso 
de habitantes de Sockholmo testemunhassem o solemne 
acto. Depois de se haver El Rey sentado no throno, deo 
a sua falia ao Principe da Coroa, e disse em Sueco, que 
encarregava seu fiho de a lêr. O Principe da Coroa leo 
entaõ a falia, que fez uma profunda e geral impressão-
Os estados do Reyno prestaram logo o juramento, e 
procederam depois um por um a beijar a maõ d' El Rey. 
Todo o acto foi igualmente bello e majestoso; brilhava 
a alegria nos olhos de todos ; e, quando El Rey se levantou 
do throno para voltar ao palácio, retumbou o ar com " viva 
Carlos Joaõ," repetido desde o mais próximo até o mais 
distante espectador. Durante a procissão, e cerimonia 
de beijar a maõ, resoou a artilheira das baterias e do rio> 
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cheio de embarcaçoens de todas as qualidades, decoradas 
com differentes bandeiras, e postas ali a fim de participar 
da alegria do dia. 

A noite encheo-se o theatro Real, e se repetio o hym-
no nacional entre os actos, com o maior enthusiasmo, e 
reiterados da capo. As mesmas scenas de alegria e 
enthusiasmo tem distinguido as representaçoens dos dias 
seguintes. Estas festividades, desde o dia da coroaçaõ até 
o da homenagem, tem sido favorecidas pelo mais bello 
tempo: no segundo dia caio alguma chuva, que'refrescou o 
a r ; naõ tem havido desordens nem accidentes infelizes, 
durante estes immensos concursos de povo. 

Sabbado o Principe da coroa deo outro brilhante baile, 
que El Rey honrou com a sua presença. Domingo 
todas as tropas tiveram um festim em Ladugardsgardet. 
Logo que se soube que El Rey ia ali ter, os habitantes de 
Sloekholmo concorreram também. S. M. seguido de um 
brilhante cortejo andou a pé entre a soldadesca, e ani
mou-a com a sua custumada condescendência, a continu
arem alegres em seus divertimentos. Os soldados res
pondiam com altas aclamaçoens de alegria, era que se 
unia enthusiasticamente o immenso concurso de povo, 
que se havia misturado com a soldadesca. Incessante
mente se repetia " Viva Carlos Joaõ" e continuaram os 
vivas até que El Rey se retirou. Segunda feira passada 
se deo um espectaculo para que foram convidados os cida
dãos e suas senhoras. O salaõ do theatro estava decorado 
com o mais exquisito gosto, que com os elegantes vestidos 
das senhoras, fazia no todo um bello effeito. Quando El -
Rey, o Principe da Coroa, e a Princeza Sophia Albertina, 
acompanhados-pela corte e corpo diplomático, entraram 
no salaõ, em vez do alto enthusiasmo de alegria, que se 
observou nas oceasioens precedentes, somente se vio ura 
profundo e geral movimento de affeiçaõ e respeito, tanto 
melhor adaptado á graduação e delicadeza daquella dis-
tineta companhia. 
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Papeis officiaes relativos aos Catholicos Romanos nas 
Colônias Britannicas das índias Orientaes. 

(Continuados de p . 520.) 

O Governador em Conselho também se referio aos 
registros de 1718 e 1720, aonde se achou, que, em periodo 
remoto, se urgio muito a conveniência de resistir à juris
dicçaõ espiritual do clero de Goa, e as ordens da Honr. 
Corte, nesta occasiaõ, positivamente determinaram ao 
Governo, com as vistas de se acautelar contra a introduc
çaõ de espias e pastores impróprios, por meio das nomea
çoens dos prelados em territórios Portuguezes, que se 
resistisse a toda a ingerência estrangeira, e que se exer
citasse a livre eleição dos padres Catholicos Romanos; 
referindo-se, nesta occasiaõ, ao exemplo do Governador 
Pet em Madras, o qual se oppoz a que certos missionários 
mandados de Roma se intromeltessem na jurisdicçaõ 
ecclesiastica daquelle estabelecimento, conseqüente publi
cou-se uma proclamaçaõ em que se exigia de todos os 
habitantes da persuasão Catholica Romana,que prestassem 
ao bispo Itatiano, e padres nomeados por elle, a mesma 
obediência que d' antes tinham ao bispo e padres Portu
guezes. Fsta medida foi mui fortemente opposta pelo 
Geral Portuguez do Norte, como contraria e violadora dos 
fundamentos principaes da concessão desta ilha á Coroa 
da Gram Bretanha, e foi com a mesma força apoiada pelo 
Governador Roome. Porém a conseqüência foi somente 
o haver uma total interrupção da communicaçaõ entre as 
as ilhas de Bombaim e Salcette, entaõ estabelecimento 
Portuguez-

(Assignado.) J. FARRISH. 

Assistente Secretario. 

4c2 
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A F . Warden Secretario Principal do Governo, em 

Bombaim. 

Senhor! 

1. Tenho ordem de aceusar a recepção do vosso offi
cio, datado de 15 do passado, sobre o objecto da pretençaõ 
do Arcebispo de Goa, ao exercicio da jurisdicçaõ espiri
tual, sobre os habitantes [Catholicos Romanos em Bom
baim. 

- 2. O Muito Honr. Governador General em Conselho 
considera, que os Catholicos Romanos de Bombaim tem 
direito, na mais plena extensão da palavra, ao livre e im
perturbável exercicio de sua religião; igualmente a res
peito das matérias de jurisdicçaõ espiritual, como dos ritos 
e modos de culto, retendo o Governo unicamente o reco
nhecido poder de confirmar as nomeaçoens clericaes, 
recommendadas pela vóz do povo. Portanto sobre este 
principio de perfeita tolerância, se deve permittir aos 
Catholicos Romanos o determinar, entre si mesmos, o gráo 
em que tem de ser admittida a jurisdicçaõ espiritual do 
Arcebispo de Goa. 

3 . O poder de confirmação, acima descripto, existe 
prescriptiva e necessariamente no Governo, debaixo de 
cuja protecçaõ residem os Catholicos Romanos. He de
duzido de consideraçoens de segurança politica; e a opçaõ 
que elle envolve, de recusar a confirmação, somente se 
pôde exercitar propriamente, com referencia a estas consi
deraçoens ; porque de uma parte a intrusaõ.do Arcebispo 
de Goa nao pôde abrogar aquelle poder; e assim também, 
pela outra parte, o Governo naõ he obrigado, nem na ver
dade pode, segundo o principio de perfeita tolerância, 
confirmar a [nomeação e actos do Arcebispo, em opposi
çaõ aos desejos dos subditos Catholicos Romanos. 
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4. O Honr. Governador, em Conselho, infere destas 
observaçoens, que o Mto. Honr. Governador Geral, em 
Conselho concorre inteiramente na decisaõ declarada em 
vossa carta ao Enviado em Goa, em data de 15 do passado: 
e no caso em que o Arcebispo faça alguma appellaçaõ a 
este Governo, Sua Senhoria em Conselho está preparado 
para lhe responder, conforme o espirito da quella decisaõ. 

Tenho a honra de ser &c. 

(Assignado) N . B. EDMONSTONE, 

Forte William, Secretario. 
28 de Agosto, 1812. 

Extracto da Uonsulta Politica de 16 de Outubro 1812, 
em Bengala. 

(Enviado em Goa.) 

A. N. B. Edmonstone, Principal Secretario do Governo, 

em Forte S. George. 

Senhor, 

1. Havendo S. Ex a . o Arcebispo de Goa pedido-me 
que remettesse uma referencia, que elle achara neces
sário fazer ao M t o . Honr. Governador General, sobre o 
objecto de seu direito de nomear vigários para as igrejas de 
Bombaim, o que naõ foi reconhecido por aquelle Governo, 
tenho a honra de transmittir a carta dirigida a Sua Se
nhoria, que peço sejais servido pôr ante elle. Tendo-me 
S. Ex a . fornecido uma copia, tenho a honra de mandar 
uma traducçaõ a S. S. 

2. Tenho também a honra de vos mandar a copia de 
uma carta, que dirigi ao Secretario do Governo em Bom
baim, em resposta a uma communicaçaõ delle,de 15dopas
sado, sobre o dicto objecto ; a qual carta, estou informado, 
vos foi ja remettida pelo Governo de Bombaim. 
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3 . As cartas marcadas N ° . 1 e 2, dirigidas a mim, e 
que também vos remetto, me fôram escriptas por S. Exa. 
o Arcebispo de Goa. 

Tenho a honra de ser &c. 

(Assignado) EOURT*1. SCHUYLER. 

Goa, 31 de Agosto, 1812. Enviado. 

N ° . 1. 
IlI-no. Senhor, 

Julguei conveniente informar ao Ex m o . Governador de 
Bengala, do que se tinha passado em Bombaim; e peço 
a V. S. o favor de lhe remetter a carta inclusa, de que 
também mando uma copia a V. S. para sua informação. 

Deus guarde a V. S. muitos annos. 
De V. S. &c. 

Palácio de Panelim. (Assignado) F R . M A N U E L . 

22 de April, 1812. Arcebispo, Primaz do Oriente . 
Ao Illm°. Senhor, Enviado Britânico. 

Hlmo. e Exmo. Senhor, 

Participo a V. Ex a . que tendo mandado a Bombaim, 
como meu Vigário Geral, um padre chamado Francisco 
Parras, o nomeei ao mesmo tempo parrocho da igreja de 
Mazagaõ, tirando daquelle lugar outro padre chamado 
Donato de Lacerda; porque me julguei obrigado em con
sciência, a mandállo recolher a Goa, d' onde he natural; 
e para que naõ receasse obedecer-me,dei a minha palavra 
a elle e a seu protector, de que lhe naõ faria mal. 

Quando o dicto padre Parras saio deste lugar, eu dirigi 
uma carta ao Governador de Bombaim, participando-lhe 
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que havia mandado como meu Vigário Geral o sobredicto 
padre Parras ; porque tendo havido ha algum tempo a 
esta parte dissençoens entre os padres, em conseqüên
cia do Arcebispo passado haver nomeado visitador a um 
delles com exclusão do outro, eu julguei conveniente 
mandar de Goa uma pessoa de minha confiança; e neu
tral ; e tanto mais que sendo fiel vassallo de S. A. R. o 
Principe Regente de Portugal, eu anxiosamente desejava 
manter a paz entre os catholicos, vassallos de S. M. Bri
tannica. Em conseqüência da dieta rainha carta, O Go
vernador de Bombaim mandou entregar ao padre Fran
cisco Parras, meu delegado, a provisão porque o nomeava 
meu Vigário Geral: porém como o padre Donato nao 
desejava sair da igreja, requereo ao Governo, em nome 
da communhaõ Catholica, para que o retivesse ; conse
quentemente o Governo prevenio que se executasse a 
minha provissaõ, por que eu nomeava o dicto padre Parras 
parrocho da mesma igreja; com a esperança de que, no 
entanto, a communidade se dirigiria a mim. Sendo 
informado da desobediência do dicto padre Donato; deso
bediência de que ha poucos exemplos; o ameacei com a 
pena de excommunhaõ, se dentro em nove dias naõ 
resignasse; com o que effectivamente elle se conformou; 
porém, com universal escândalo, fechou a igreja, entre
gando as chaves ao que elle chamou a communidade.— 
Isto, e para que as minhas cartas naõ fossem mal tradu
zidas, meinduzio a escreverdirectameete ao dicto Gover
nador a inclusa carta em Francez; mas o resultado naõ 
foi mais do que uma resposta, em que o Governador de 
Bombaim me diz, que elle naõ estava informado dos 
fundamentos pava a remoção do sobre dicto padre Donato; 
e que estimaria muito se a communidade elegesse o outro 
padre Francisco Parras ; por quanto segundo as ordens da 
Corte dos Directores os parrochos devem ser eleitos pela 
communidade. 
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Igualmente me acabam de informar de que o dicto 
Gevernador, em conseqüência de uma pretença eleição da 
communidade, e naõ obstante a resignação do padre 
Donato, sua ssuspensaõ e excommunhaõ, o restituio 
outra vez à igreja, dizendo-lhe que a sua primeira provi
são, por que tinha sido nomeado parrocho, éra muito suffi
ciente ; o que he uma decisaõ absurda, e nunca admissível 
na Igreja Catholica. 

Nestas circumstancias, naõ posso deixar de assegurar a 
V. Exa., que, na Communhaõ Catholica Romana, os 
bispos (naõ sem motivo) estaõ authorizados a remover os 
parrochos, ainda os collados; e para isto he bastante que 
elles estejam persuadidos de que ha outro de quem se possa 
tirar mais fructo. Porém quer os parrochos sejam collados 
quer naõ, quando o bispo os suspende, elles naõ podem 
exercitar funçcaõ alguma de seu ministério. Se o bispo 
suspende os seus subordinados sem motivo, he verdade 
que isto he sem prejuizo do direito de se justificar; mas he 
igualmente verdade, que elle naõ pôde exercitar as suas 
funcçoens ministeriaes, em quanto o bispo lhe naõ levan
tar a suspençaõ. Sendo isto uma verdade sabida e reco
nhecida por todos os Catholicos ; quaesquer que sejam as 
ordens da Corte dos Directores, em quanto a religião Ca
tholica Romana for consentida em Bombaim, eu posso 
remover os parrochos, que julgar próprio, e no caso de 
suspender algum, nem a communidade nem o Governo o 
podem authorizar a exercitar as suas funcçoens par-
rochiaes. 

Além disto, na hypothese em que a Corte dos Directores 
deseje que os parrochos sejam eleitos pela communidade, 
seria necessário que a dieta Corte concordasse sobre isso 
com S. A. R. o Principe Regente de Portugal, que tem 
direito ao patronato das Igrejas de Ásia, o qual patronato 
lhe foi concedido pelos Pontífices Romanos, isto he, tem o 
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direito de eleger os bispos e parrochos de todas as igrejas; 

direito este, que custa a S. A. R. grandes sommas de sua 

Real Fazenda, para manter todos os Bispos, e quatro 

seminários, aonde se educam os padres, que tem de serem 

nomeados parrochos; direito que tem sido explicitamente 

estipulado, no solemne tractado por que Bombaim foi cedi

da á Inglaterra. Porém, quer os parrochos sejam eleitos 

pelos principes, quer pela communidade, he um dogma 

dos Catholicos Romanos, que elles naõ podem exercitar 

as suas funcçoens parrochiaes, sem que a jurisdicçaõ lhes 

seja previamente conferida pelo bispo. 

[Continuar-se-ha.] 

Reflexoens sobre as novidades deste mez. 

REYNO UNIDO DE PORTUGAL, BRAZIL E ALARVES. 

Perdaõ aos amotinadores de Pernambuco. 

Começamos este N° . pelo decreto, porque Sua Majestade con
cede perdaõ, com algumas excepçoens, aos revoltosos de Pernam
buco. A copia, que nos chegou a maõ, nem éra authentica, nem 
escripta de maneira, que pudéssemos confiar em sua orthographia 
on linguagem : e com tudo naõ nos resta a menor duvida a respeito 
do facto. 

Pedia a politica, que se adoptasse esta medida, para mostrar ao 
mundo, que o motim de Pernambuco naõ éra, como se snppoz na 
Europa, uma prova de rebelião da Naçaõ. 

Porém, ainda que este passo seja conforme ás regras da politica, 
dizemos, que tal acto de clemência characteriza a bondade do 
coração d' El Rey. Uma rebelião ou insurreição, por mais insig
nificante que seja, irrita, exaspera e provoca a vingança daquelle, 
contra quem tal rebelião se dirige. Isto he da natureza humana, 
e requer uma bondade superior no indivíduo, para afogar taes 
sentimentos, e, n' um momento d' alegria, tal qual o da acclama
çaõ, fechar os olhos á offença, e decidir-se pelo perdaõ. 

O Decreto faz algumas excepçoens, mas ellas saõ taes, que 

V O L . X X . No . 121 . 4 H 
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El Rey naõ podia deixar de as mencionar; porque, por maior 
que fosse a sua bondade, he de seu officio vigiar pela dignidade de 
sua Coroa, a pelo socego e qnietaçaõ do Reyno. 

Se considerarmos bem a natureza das excepçoens, e o modo por 
que ellas saõ enunciadas, ver-se-lia claramente, que El Rey deixa 
ainda a porta da clemência aberta, para esses mesmos exceptuados. 
Na verdade, vista a intenção dJ El Rey, de tractar o motim de 
Pernambuco com o desprezo, qne merece, nenhum Governador se 
attreverá a executar as sentenças de ultimo rigor, mesmo para com 
os exceptuados, sem lhe dar lu»-ar a implorar a clemência do Mo
narcha, salvo se taes juizes ou taes governadores no Brazil houver, 
que tenham os coraçoens formados á maneira dos Principaes 
Souza* ou Secretários Forjazes, que governavam Portugal, quando 
o infeliz Gomez Freire e os outros réos fôram levados ao cadafalso, 
com indizevel magoa de toda a Naçaõ Portugueza, e, segundo se 
diz, desprazerdp Moruarcha, que tam clemente se tem mostrado. 

He de razaõ que notemos ainda outro motivo de louvor d' El 
Rey, nesta importante occasiaõ. O perdaõ foi concedido, sem 
petição, nem requirimento de ninguém. Os de Pernambuco, logo 
que se concluio a rebelião, deviam ter mandado a El Rey nma 
Deputaçaõ, e talvez toda a Câmara, a prestar a sua homenagem 
a El Rey; repetir lhe os seus votos de fidelidade, e entaõ pedir a 
Regia clemência para os illudidos criminosos. Os Pernambuca
nos furam tam estupidos, que nem disto se lembraram ; e no entanto 
El Rey, sem ser implorado, mostra a sua generosidade. 

Dir-nos->liaõ, que a Câmara de Pernambuco naõ podia tal fazer, 
para se naõ indentificar com os criminosos. Naõ ha tal. Primeira-
mente o acto de ir ter com El Rey, para protestar de novo a sua 
fidelidade, nada tinha de commum com o crime nem com os crimi
nosos da rebelião. Em segundo lugar.o actodaCamara pedir o perdaõ 
dos criniouosos, geralmente fallando, naõ os identificava com o 
crime, éra unicamente uni dever dos representantes d'uraa cidade, 
aonde alguns sediciosos haviam causado um motim. 

Mariana, no L.vro X de sim Historia, refere, que o celebre 
Portuguez Egas Monis, havendo ajustado em nome de D. Affonso 
Henriques certo tractado com El Rey de Leaõ, e sabendo que o 
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tractado naõ podia ser ratificado por conter condiçoens demasiado 
onerosas a Portugal, foi apresentar-se a seu Soberano com um 
baraço uo pescoço, para lhe mostrar que estava prompto a receber 
o castigo por seu-erro, mas que uaõ se supptinha em sua consciên
cia réo de traição. Oiz o mesmo Historiador, que El Rey o 
despediu com louvores. 

Mas, deixando estes exemplos, se a Câmara de Pernambuco 
houvesse feito o que devia, a clemência d' El Rey naõ houvera 
tido, em nossa opinião, tanto realce. 

Concluiremos este artigo annunciando, que, em conseqüência 
do decretode perdaõ, algumas pessõas,que haviam sido prezas,de-
poisdodia 6 de Fevereiro, por crimes connexos com a insurreição 
de Pernambuco, foram soltas, e a accusaçaõ suppressa, como 
pelo decreto se ordena. 

Vinda d^El Rey para Lisboa. 

O Investigador, No. 84, começou con» uma dissertação intitu
lada Consideraçoens sobre a sede da Monarchia Portugueza, 
questão, que confessa interessar " a todos os indivíduos," c- por
tanto eer-nos-ha também licito dizer a nossa opinião sobre tam 
interessante matéria. 

Deixando o que se diz, nesta dissertação, sobre os Governos em 
geral, consideraremos os argumentos relativos á qneaiaõ em parti
cular: e porque D. Luiz da Cunha éra de opinião, que El Rey 
de Portugal devia ter a sua Corte no Brazil, para assim se pôr 
ao abrigo contra o poder de Hespanha, o Author desta dissertação 
dirige os seus argumentos a refutar a ujiimaõ daquelle político, 
que, pelo respeito, que lu« prestam ou Portuguezes como Diplo
mático, deve ter grande influencia entre as pessoas, que mais 
respeitam a authoridade do que o raciocínio. 

O author desta Dissertação t-im» como provada a proposição 
de Vegecio, que " nenhuma naçaõ unida pôde dejx.ir de defender. 
se, ainda contra o maior poder." Concordamos uo principio, só 
por argumento, para ver até que ponto se verefica a conclusão 
do Author. 

4 n 2 
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Se o principio he verdadeiro, pelo que respeita a Portugal,; 
porque o naõ será também pelo que respeita a Hespanha ? Se 
suppómos em Portugal aquella uniaõ de naçaõ e aquelles princi
pios de patriotismo, que faraõ com que todos os indivíduos pelêgem 
até exhaurir as forças phisicas, naõ ha motivo para que naõ 
supponhamos o mesmo de Hespanha; e, no caso de duas naçoens 
belligerantes animadas do mesmo patriotismo e força moral, he 
claro que a vantagem deve estar da parte daquella, cujas forças 
phisicas forem superiores. 

Diz o A p. 431, alludindo á exaggeraçaõ de D. Luiz da Cunha, 
que a conquista de Portugal por Hespanha he obra de uma 
campanha, "que se Portugal se defendia uma campanha, isto 
he, um anno, que duvida em restar a Corte até esse fim e aban
donar entaõ o paiz conquistado?" Se o A. julga, que, em ultimo 
recurso, se deve adoptar tal medida da mudança da Corte para o 
Brazil, he preciso que convenha, que, quando a familia Real 
Portugueza foi para o Brazil, tinha com effeito chegado o momento, 
em que o Reyno se devia suppôr conquistado; porque nenhuma 
prudência humana podia entaõ prever os suecessos, que ao depois 
favoreceram a libertação de Portugal. 

O A., para provar a invencibilidade de uma naçaÕ, que se quer 
defender, cita o exemplo de Tyro. Mas naõ foi essa mesma Tyro 
conquistada.? A Palestina foi conquistada pelos Hebreos ou Israe
litas; estes foram conquistados pelos Caldeos, pelos Persas, pelos 
Gregos, pelos Romanos: era fim naõ mostra a historia uma só 
naçaõ, que naõ tenha sido conquistada por outra mais poderosa, 
quaes quer que tenham sido os seus principios de patriotismo. 

Conviraos que a força de uma naçaõ naõ he resultado somente da 
extençaõ do território, nem da riqueza de suas producçoens, como 
mui bem observa o A- a p. 431; mas se o Brazil possue essas 
vantagens phisicas, um Governo sábio pôde nelle conseguir, o que, 
em paridade de outras circumstaucias, naõ poderia conseguir, n'uni 
paiz que taes vantagens naõ possue. 

Mas consideremos agora os argumentos de pequenos Estados, 
que fizeram notáveis proezas era defender-se, e em atacar seus 
inimigos, sem precisar-mos dos exemplos de Esparta, e outros 
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paizes, achamos assaz provas mesmo dentro em Portugal. O 
argumento porém he este : se Portugal, conforme o raciocínio do 
A. pôde naõ só defender-se, mas obrar grandes feitos, tendo o patri" 
otismo, que lhe resulte de um bom Governo, muito mais fará tsse 
mesmo bom Governo, se souber no Brazil aproveitar-se das maio
res vantagens phisicas, que tem á sua disposição. 

A pouca povaçaõ do Brazil he, sem duvida, a maior desavan-
tagem, que o seu Governo tem de encontrar; em sua maõ está 
remediar este mal, como Iam exemplarmente tem feito os Estados 
Unidos. Mas tomemos as cousas mesmo no Estado em que se 
acbain. Supponhamos que Hespanha quer mandar uma expedição 
de 10.000 homens contra Portugal, e uma de igual numero contra 
o Brazil, quam fácil lhe he a primeira operação, comparada com 
as difficuldades da segunda? A differença, pois, de povoaçaõ 
nao eqüivale de nenhum modo ás vantagens da situação local, 
distancia da Europa, recursos internos, &c. que se acliaraõ no 
Brazil, para resistir aos suppostos 10.000 homens. 

Do principio de que a população de Portugal be mais compacta 
que a do Brazil, e que portanto tem as suas forças mais coucen-
tradas, conclue o A. que he ali, e naõ no Brazil, aonde deve ser 
situada a cabeça do Império-

A. p. 334 diz o A., " que tem considerado tam importante objecto 
mui erradamente;" e a razaõ hc por suppôr, nesta questão, a 
Monarchia Portugueza composta sô de Portugal e <lo Brazil, 
quando os seus dominios se estendem a muitas ilhas, e varias pos
sessoens na Afinca e na Ásia, e conclue assim :— 

" Debaixo desta idea, a capital e cabeça de um similhante 
Império deve ser, naõ tanto no lugar de mais extenso terreno, mas 
sim no que guarde e sirva ao melhor Governo e direçcaõ de todas 
as suas partes, situadas e dispersas pelas quatro partes do mundo." 

Convnnos nisto perfeitamente com o A., e com as authoridades, 
que elle cita: mas agora convém examinar, se deste principio se 
segue, que Portugal seja quem deva ler a preferencia, nesta questão. 

O A. cita uma passagem de Luiz Mendes de Vasconcellos (Sitio 
de Lisboa p. 11.) aonde Vasconcellos se estende a mostrar as 
vantagens de Lisboa, e seu porto, para o commercio da Europa, 
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Com effeito, Lisboa, constituída como porto franco, com os regula
mentos e facilidades convenientes a tal estabelicimento, tem van
tagens superiores a todo e qual quer porto de Portugal, e á maior 
parte dos da Europa. Mas desta circumstancia da facilidade do 
commercio se naõ segue, que Lisboa seja por isso mais própria do 
que o Brazil, para ser a capital de toda a Monarchia Portugueza, 
eu lugar da Corte, e residência do Monarcha. 

Peto contrario somos de opinião, que a Corte naõ deve residir 
no porto; ou lugar, que se destinar a ser o empório do cominercio; 
porque os negociantes, iiludidos com o brilhante da Corte, desejam 
fazer-se cortezaõs, em vez de serem commercianles: procuram 
hábitos, condecoraçoens. e titulos, em vez de procurar sobresaír 
em seu commercio, que he o que Hies convém, e interessa o 
Estado; e saindo assim aquelles indivíduos da esphera em que 
tam úteis eram, de negociantes da primeira ordem passam talvez a 
ser nobres da infima graduação, no que se naõ utilizam a si, nem 
fazem bem ao Estado. He nesta consideração, além do manifesto 
interesse de ter a capital no centro da monarchia, que temos por 
mais de uma vez dicto, que o Rio-de-Janeiro he impróprio para 
ser a residência da Corte; e que nas campinas do Rio-Doce, e 
vertentes do Rio-de S. Francisco, se acham muitos lugares, que 
offerecem as mais bellas situaçoens para se estabelecer a Corte. 

Considerando, porém, como o A. deseja, a Monarchia Portu
gueza composta de Iodos os seus Estados, nas quatro partes do 
Mundo, parece-nos claro, que o Brazil he quem fica sendo o ponto 
central. Se as possessoens Portuguezas na Índia merecem ainda 
a contemplação de serem consideradas como provincias compo
nentes da Monarchia, e naõ como meras feitorias de commercio; 
entaõ o Brazil está em melhor situação para ser soa metrópole, 
do que Portugal, situado na extremidade opposta do globo. 

Tomemos três pontos no mappa, Portugal, Brazil, Cabo de Boa 
Esperança, e tendo as colônias de Affrica em frente do Brazil. 
A mera inspecçaõ do mappa a que o A. se refere, mostra, que o 
Brazil, e uaõ Lisboa, he o ponto central, que distando igualmente 
das extremidades, se indica pela vista como o mais próprio para 
a capital tias difílreutes provincias. 



Miscellanea. 615 

A p.444, oA. estabelece athesede que as naçoens só se revolucio
nam pelos seus próprios Governos: esta proposição he bem desen
volvida, c clarameute explicada pelo A. com raciouios ligados, e 
appropriada citação de exemplos. E com tudo esta consideração 
naõ adianta nada as provas da opinião do A., porque a questão lie 
simplesmente o considerar, em que parte dos dominios Portuguezes 
estará a Corte mais abrigada de uma invasão dos inimigos, e 
mais livre da inQueiicia das potências estrangeiras, para legislar 
a bem de seus subditos, sem temor do resentimento de seus rivaes. 

O A. suppoem,que a causa, ou pelo menos uma das causas, 
de naõ voltar a Corte para Lisboa, he o temor de que o Brazil 
se faça entaõ independente de Portugal. 

Quanto a nós, essa consideração naõ entra na linha de conta, 
quando formamos a opinião de que a Corte se deve conservar 
no Brazil. Convimos perfeitamente com o A. que tal separação 
naõ he provável, no estado actual das cousas; porém quando o 
A, suppondo a hypothese dessa separação, julga que o Brazil 
perde mais do que Portugal; ou que fazendo se, nessa hypothese, 
dous Estados separados, o de Portugal seria mais poderoso do 
qne o Brazil, pedimos licença para differirmos totalmente de tal 
opinião. 

Parece-nos que o A., alias comedido, cândido e atilado, labora 
com tudo debaixo do prejuizo, mui natural ao Portuguez Euro-
peo, de desejar ver o seu Monarcha restituido a Lisboa; e todos 
sabem que os prejuizos, e a inclinação influem no modo de 
raciocinar dos homens, ao ponto de obscurecerem ainda os me
lhores entendimentos. Desta luta entre a paixaõ e a razaõ 
resulta, segundo a nós, que o A, destinando-se a escrever uma 
dissertação, para provar, que a Corte Portugueza deve voltar 
para Lisboa, conclue propondo um plano de separação absoluta 
dos dous Estados, e que Sua Majestade dê Portugal, ilhas e pos
sessoens de África e Ásia, a um de seus Filhos; e a outro o 
Estado do Brazil. 

Se este plano he ou naõ prudente, no momento actual, naõ o 
examinaremos por agora: porém o mesmo facto de o A. o 
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haver proposto, quando se dirigia a mostrar que o Monarcha 
devia voltar com sua corte para Lisboa, faz evidente, que as 
razoens allegadas naõ tinham para com o mesmo A. a força 
que a sua inclinação lhes suppoem. 

Reassumiremos esta matéria no N°. seguinte. 

Empréstimo á Fazenda Real em Lisboa. 

A p. 135 do Vol XIX. deste Periódico, publicamos a portaria 
dos Governadores de Portugal; datada de 8 de Julho de 1817, 
pela qual mandavam abrir um empréstimo, no Real Erário, de quatro 
milhoens de cruzados. 

Nesse mesmo Vol. a p. 205 e seguintes, copiamos a circular aos 
negociantes, pedindo-lhe dinheiro, e dicemos o que convinha a este 
respeito, e demos a nossa opinião, de que ninguém entraria volunta
riamente com o seu dinheiro para tal empréstimo; porque ninguém 
acredita na palavra de um Governo, que tantas vezes tem faltado a 
ella. 

A p. lílO deste vol. (XX.) publicamos outra portaria, datada de 
20 de Janeiro, 1818, sobre o mesmo assumpto; e a p. 205, fazendo 
nisso algumas observaçoens, mostramos o máo successo deste 
plano do empréstimo, o que attribuimos á falta de credito do Go
verno, e ás medidas arbitarias dos Governadores, com o qne de 
dia em dia se desacreditam mais e mais. 

Com effeito, persuadido o Governo de que ninguém nelle accre-
ditava, resolveo estabelecer uma ou duas Commissoens de negoci
antes, por quem corresse este negocio, a fim de ver se obtinha pela 
respectabilidade dos inviduos, o que naõ podia alcançar só com a 
authoridade do poder. 

Mas como todos se escusassem de envolver o seu character com 
o do Erário, nomeou-se por fim a Commissaõ com poderes coerci-
vos, como se vê da seguinte. 

Portaria. 
" Para facilitar os meios de se concluir com igualdade e prom-

tidaõ o Empréstimo aberto no Real Erário, era observância da 
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Portaria de 8 de Jullio do corrente anno, manda El Rey N. S., que 
se estabeleçam duas Commissoens, uma na cidade de Lisboa, com
posta dos doze negociantes indicados na relação, que baixa com 
esta, assignada por Alexandre Jozê Ferreira Castello, do Conselho 
de S. M., que serve de Secretario do Governo das Repartiçoens 
dos Negócios do Reyno e Fazenda: e outra na cidade do Porto, 
que será confiada á Illustrissima Juncta da Administração da 
Companhia Geral d;is Vinhas do Alto Douro, para haverem de 
deliberar, lançar e distribuir, com juizo imparcial, o resto que falta 
para completar o dicto Empréstimo, pelos negociantes, capitalistas 
e pessoas mais abastadas de todo o Reyno, á proporção dos seus 
fundos e commercio, assim interno como externo, encarregando-se 
a primeira do lançamento desta Capital, e das piovincias da Estre-
madura, Alemtejo e Algarve, e a segunda do da cidade do Porto, 
e resto do Minho, Beira, e Tras-os-Montes; podendo para este 
effeito as mesmas Commissoens chamar e escrever ás pessoas, 
que bem lhes parecer, pois para isso ficam autliorizadas; repre
sentando uma e outra o que occurrer, em tudo o que for condu-
cente ao melhor êxito desta importante incumbência, ao Marquez 
Administrador Geral do Erário Regio ; o qual lhes dará as instruo. 
çoens por onde se haõ de reger, e indicará as sommas de que 
cada uma fica encarregada de distribuir; até facultando aos mu-
tuantes, que para realizarem a entrada das suas acçeens o possam 
fazer, aceitando escriptos do Regio Erário, a prazos compatíveis 
com as forças e precisoens do mesmo Erário, passados com a 
formalidade dos que se extráhem sobre os Contractadores, para 
se poderem dar em pagamento, e correrem como os Escriptos das 
Alfândegas, segundo as Reaes Ordens, que os estabeleceram.— 
O mesmo Marquez Administrador Geral assim o fará executar 
com os despachos necessários. Palácio do Governo em 15 de 
Novembro de 1817." 

Com duas Rubricas dos Governadores do Reyno. 
Instrucçoens para o Regulamento das Commissoens encarrega

das do lançamento e distribuição do Empréstimo, aberto por 
Portaria de 8 de Julho próximo passado, e mandado fazer effectivo 
pela outra de 15 do corrente mez. 

VOL. XX. No. 121 4i 
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1°. Devem proceder ao lançamento com muita regularidade. 
prudência e solidez a fim de se vereficar, efieclivamente e quanto 
antes, a entrega das sommas arbitradas a cada mutuante, 

2». A Commissaõ estabelecida nesta cidade fica encarregada 
de destribuir ainda a somma de 733 contos de reis, das pessoas 
constantes da relação, que com esta se lhe remette, as quaes a 
Commissaõ poderá augmentar mais a quantia com que entender, 
que cada uma deva contribuir; em proporção do justo lançamentoda 
sua competência. E a Commissaõ da cidade do Porto fica encar
regada de distribuir 567 contos de reis. 

3». Concluídos que sejam os lançamentos, seraõ logo remettidos 
por copia legal ao Erário Regio, para seu conhecimento: e as 
Commissoens faraõ saber a cada um dos collectados a somma, que 
lhe foi lançada, competindo-lhe promover, que se effectuem as 
entradas respectivas. 

4°. As entregas das mportancias, arbitradas pela Commissaõ 
desta cidade, seraõ realizadas no ErarioRegio, ficando os mutuantes 
obrigados a apresentar as cautellas na mesma Commissaõ, para 
serem registradas em livro áesse fim destinado: e as da Commissaõ 
da Cidade do Porto se realizarão no Cofre da Illustrissima Juncta 
da Companhia das Vinhas, participando esta todos os oito dias ao 
ErarioRegio, com a precisa individuaçaõ, o que ali se tiver rece
bido, para se determinar o ulterior destino, e se lhe expedirem sem 
demora os titulos respectivos, de que fará entrega aos proprietários, 
esegatando as cautellas, que interinamente lhe houver passado. 

5°. A admissão de Escriptos do Real Erário, em pagamento 
das collectas, só terá lugar nas entregas de 4:000:000 de reis, e 
dahi para cima, verificando-se as de 4 ate 8 contos de reis metade 
logo em dinheiro, e a outra metade em Escriptos de dous mezes, e 
as de 8 até 12 contos de reis, metade logo, e a outra metade a 2 e 
4 mezes; e as que excederem de 12 contos de reis, metade logo e 
a outra metade em Escriptos a 2, 4, e 6 mezes. 

6°. Os vencimentos dos juros das quantias, de que se passarem 
Escriptos, prncipiaraõ a contar-se desde o dia do seu pagamento, 
em cuja epocha também se entregarão aos mutuantes os referidos 
titulos. 
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7°. Os Escriptos, que se sacarem sobre os mutuantes do dis
tricto da Commissaõ, estabelecida na cidade do Porto, ficarão 
conservados no Cofre da Illuslrissima Juncta (depois de aceitos) 
para se promover a sua cobrança nos devidos tempos, ou se entre
garem em virtude da ordem do Erário Regio. 

8 o . Cada uma das Commissoens estabelecerá os livros precisos 
para o lançamento, registro de officios, apontamentos das cautellas 
entregues e contas correntes de cada um dos mutuantes. 

9 o A Coniicissaõ desta cidade fará as suas sessoens na casa 
de que proximamente saio o Tribunal do Conselho de Guerra; e para 
a escripturaçaõ e expediente respectivo, se lhe destinarão os offi
ciaes do Erário Regio, que se fizerem necessários, e igualmente 
quem sirva de Porteiro, 
lísboa 18 de Novembro de 1817. 

(Assignado) MARQUEZ de BORBA. 

Relação dos Negociantes, qne, em conformidade da Portaria de 
15 do corrente saõ nomeados para a Commissaõ encarregada nesta 
Cidade de Lisboa de preeucher o empréstimo de quatro milhoens de 
cruzados, estabelecidos pela outra Portaria de 8 de Junho passado. 

Henrique Teixeira de S. Payo. Jacinto Fernandes da Costa Ban
deira. Joaõ Antonio de Almeida. Antônio Jozé Baptista de Sales. 
Jozé Bento d'Araújo. Jozé Nunes da Silveira. Pedro Jozé da 
Silva. Francisco Antonio de Campos. Jozé Ferreira Pinto Basto. 
Jozé Luiz da Silva. Pedro Antonio da Silva Pedrozo, Vincente de 
deCastro Guimaraens. 

Palácio do Governo, em 15 de Novembro 1817. 

(Assignado)ALEXANDRE JOZE FERREIRA CASTELLO. 

Segundo estas Instrucçoens fica claro, que o Govemo depois de 
esperar cinco mezes, vendo que naõ podia achar quem delle se 
fiasse para lhe fazer o empréstimo, recorrcreo á medida de tornar 
em contribuição forçada, o que tinha pedido como empréstimo. 

As Commissoens, depois de varias duvidas, fizeram a sua der
rama, e mandaram aos collectados a seguiute. 

4 i 2 
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Circular. 

" Sendo indubitavel, que as urgências do Estado, e o bem do 
Real Serviço saõ poderosos motivos, que refleclem precisamente 
de mui perto sobre os honrados deveres de vassallo fiel; espera a 
Commissaõ, creada pela portaria do Governo de 15 de Novembro 
para a verificação do Empréstimo ordenado na outra de 8 de Jullio, 
ambas de 1817, que V. na conformidade das Reaes Ordens haja 
de entrar em poucos dias no Reai Erário com a importância 
de acçoens de 500.000 reis cada uma, em razaõ 

do lançamento practicado com a moderação, que lhe foi recommen-
dada; e como Sua Majestade, em virtude da nova portaria aqui 
juncta, tem determinado o distrate, naõ pôde admittir-se alteração 
alguma, o que se lhe participa para prompta e exacta execução.'' 

' Lisboa de de 1818." 

Por ordem da Commissaõ 

" como Secretario. 

Isto mesmo naõ produzio o effeito que se esperava: em Lisboa, 
muitos naõ tem respondido á circular ; outros tem offerecido en
trar para o empréstimo, com parte do que lhes deve o Erário 
Regio; outros tem escapado com protecçoens do mesmo Erário. 

No districto do Porto, consumio-se muito tempo em preparatórios; 
depois oceurrêram tropeços e difficuldades insuperáveis; dahi 
entraram as desculpas dos collectados, faltando alguns linguagem 
tam denodada, que dizem querer antes ver os seus bens sugeitos a 
confisco, pelas quantias que delles se exige, do que pagar a titulo 
de empréstimo o que nunca haõ de tornar a receber, e que de pre
sente naõ podem dispensar sem manifesta ruina de seus negócios. 

Dicemos ja, nos lugares acima apontados, que estes eram os 
resultados que se deviam esperar da falta de credito do Governo, 
e do systema de arbitrariedade dos que governam: mas convém notar 
aqui outras circumstancias, e erros palpáveis, na execução desta 
mesma medida, que a tornam ainda mais absurda, e deterioram mais 
para o futuro o character de tal Governo. 

As portarias dos Governadores de Portugal saem sempre em 
nome d'El Rey: assim naõ se sabe se esta, que determinou o 
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empréstimo, impoz tributos e assignou rendimentos para o seu 
pagamento, éra ou naõ providencia simplesmente dos Governa
dores, ou disposição immediata d'EI Rey. Em matéria de tal 
natureza, que depende da crença e convicção dos indivíduos, éra 
absolutamente necessária toda a clareza; e com effeito dizem os 
que podiam emprestar, que naõ sabendo se a medida se origi
nou somente nos Governadores, talvez ao depois El Rey naõ 
approve os seus arranjos, e appliquea outras despezas, o que os 
Governadores promettem para estes pagamentos. 

Depois disto, os impostos applicados para o pagamento destes 
juros saõ incompetentes; porque a importação dos arenques 
he quasi nada; a bolacha em tempo de paz, he cousa insignifi
cante; e a carne salgada, visto o estado da marinha Portuguezaj 
he mui diminuta j d'onde, logo, haõ de sair os 249 mil cruzados, 
que se preeisaõ para estes juros ? Restos de outros cofres, diz a 
Portaria^ mas quaes saõ os cofres em Portugal que tem restos? 

Falta-nos lembrar a manteiga: este artigo he com effeito o 
mais importante; mas se ja mais houve um imposto em violação 
da fè publica, he este da manteiga importada em Lisboa; porque 
o Povo daquella cidade remio este direito em tempo d'El Rey 
D. Manuel, e offereceo em seu lugar outros impostos, que se 
ficaram cobrando e se cobram no dia de hoje j como pôde pois o 
Governo, com a menor apparencia de justiça, cobrar aquelles 
direitos, e impor o outro da manteiga? 

Como os empréstimos passados, por exemplo o do Hospital 
Real da Marinha, se naõ tem pago, nem nisso se cuida, dizem que 
fôra a opinião da tal Commissaõ de Negociantes, que se impu-
zesse uma derrama geral no Reyno, antes do que um empréstimo; 
que sugeita a naçaõ á ulterior despeza dos juros: mas isto 
naõ foi attendido, e se passou a fazer as listas da contribuição 
forçada, a titulo de empréstimo. 

Porém nestas listas naõ entraram os Governadores do Reyno 
nem seus Secretários, nem o Thesoureiro Mor, nem outras per
sonagens em grandes empregos. 

Os Senhores da Commissaõ exceptuaram também todo o clero. 

Também se naõ pedio nada ao corpo de Magistratura. 
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Etn uma palavra lie esta contribuição forçada, odiosa pelo 
irrisório e insultante nome de empréstimo voluntário, injusta, 
porque opprime somente certo numero de indivíduos; e im
politica, porque tende a augmentar o descrédito do Governo 
pelas promessas que faz, e que se naõ haõ de cumprir. 
OAlvará(de7deMarçode 1801)promettiaaosmutuantesojurode 

6 por cento, livres dadecima, isto éra sem duvida mui bom emprego 
para o dinheiro dos capitalistas que naõ gyram no com
mercio, mas a pezar desta inducçaõ ninguém queria emprestar, 
e foi preciso recorrer á "i iolencia, logo he porque se naõ acere-
ditava que o Governo cumprisse com o que promettia. 

Mas na verificação deste plano commetleram os saus executores 
ainda outros desmanchos, que mais obstáculos lhes causaram — 
Ao principio naõ quizéram aceitar pequenas quantias, affectando 
que tinham muito quem concorresse o poz delles: depois recusaram 
receber á conta do empréstimo dividas do Erário, o que éra 
mostrar o Governo, que naõ dava credito a si mesmo: ultima
mente espalhando rumores, que quem ncõ emprestasse seria tido 
por desleal, e confundindo-se estas vozes com outras mais absur
das do povo, de que os pasquins contra o Marechal Beresford se 
tinham considerado crime de Tesa Majestade, e castigado como 
tal, e que portanto mais facilmente se daria este character á falta 
de contribuição para o empréstimo. 

Todos estes procedimentos errados, discursos ineptos, e ru
mores sem fundamento, augmentaram a desconfiança, de maneira 
que o Governo foi obrigado a recorrer á força; esta ainda assim 
naõ tem surtido todo o effeito que se esperava, resta ver se se 
recorre á confiscaçaõ de bens dos indivíduos, que naõ quizerem 
ou naõ puderem emprestar a quantia, que se lhes lançou na 
derrama. 

Os males desta natureza nunca se curam sem lhe applicar o 
remédio á causa radical. O desconto do papel moeda, que 
anda agora por Jô^pcrcenlo , influe no cambio estrangeiro, o 
que naõ podem remediar milhoens de Portarias do Governo, 
nem todas as forcas, que erigirem no campo de S t a. Clara, ou 
cm todas as esquinas da Lisboa: desta influencia no cambio cs-
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trangeiro resulta a care.itia dos artigos, com o qne perde o Go
verno e soffre o indivíduo: neste desmancho ninguém lucra. 

O thesoureiro Mor do Erário em Lisboa he também Presi
dente; porque o Marquez de Borba he simplesmente Adminis
trador: o mesmo Thesoureiro Mor he Thesoureiro das tropas .-
tem cargo das cavalheirices Reaes; da obra do Palácio,e naõ dá 
contas se naõ a si mesmo de todas estas repartiçoens. Suppo
nhamos, que a integridade deste homem he acima de toda a 
suspeita: e na verdade nada sabemos cm contrario; mas; quem 
nos responde pelos seus erros ? i quem ha de emendar um syste
ma falso, que elle por engano adopte como verdadeiro? j quem 
ha de verificar, se as conseqüências de seus planos conrespon-
dêram á expectativa a que se propunha? 

Conduzidas as cousas por este modo; e sentindo cada um 
o que sn lhe tira para entrar no Erário, mas sendo para todos 
um mysterio o modo por que se dispende; seria preciso que 
os Portuguezes tivessem fé mais que de carvoeiro, para entra-
em voluntariameute em tal empréstimo. Quando vem a força, 
he necessário succumbrr. 

Demarcação das Guayanas. 

Pela» listas de despachos da Corte do Rio-de Janeiro, achamos, 
que foram nomeados Commissarios para a demarcação de limite* 
das Guayanas Portugueza e Franceza, o Brigadeiro Manuel 
Marquez; o Coronel Graduado Francisco Saraiva da Costa Refoios; 
o Tenente Coronel Graduado Joaõ de Souza Pacheco Leitaõ; e 
para aduncto á dieta Commissaõ o Conselheiro Joaõ Severiano 
Maciel da Costa, Intendente que foi de Guayana. 

Assim vemos que está a ponto de se pôr em execução, uma 
parte importante do tractado, por que S. M. Fidelissima cedeo, sem 
nenhuma compensação, a sua conquista da Guayana Franeeza. 

He de esperar, que os Commissarios se lembrem da circumstan
cia de ser aquella conquista cedida sem compensação, quando 
houverem de interpretar as partes duvidosas do tractado, pelo que 
respeita os limites. 
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ALEMANHA 

Vários Estados da Alemanha tem feito algumas representaçoens 
á Dieta, sobre certos pontos, e em modo algum tanto violento. Os 
objectos destas representaçoens se referem: Io. Ao estabelicimento 
da plena e inteira liberdade de fazerem o seu mntuo commercio, e 
favorecerem sua industria. 2°. A' livre navegação dos rios da 
Alemanha. E sobre isto se expuzéram todos ns obstáculos, que a 
navegação do Rheno soffre nos paizes expostos ao deminio dos 
Paizes-Baixos. Propôem-se o usar de represálias contra os Hol
landezes, até que elles se conformem com as disposiçoens dos tracta
dos, em que o seu Governo foi parte; e naõ soffrer que elles subam 
pelo Rheno du Cologne para cima, sem lhes impor onerosos tributos. 
3°. A' garantia do Commercio marítimo da Alemanha, contra os 
piratas de todas as descripçoens, Esta garantia naõ deve, dizem os 
representantes, ser obtida por meio das Potências Estrangeiras, que 
lhes fariam pagar caro pelo seu auxilio: mas sim pelos mesmos 
Alemaens, que devem mandar construir certo numero de fragatas e 
outros vasos menores de guerra, feitos em portos seus, e especial
mente nos portos Hanscaticos; e próprios para proteger o commer
cio contra todos os corsários e piratas, e particularmente contra 
os Barbarescos. 4°. Ao estabelicimento da completa liberdade da 
imprensa, e abolição da censura em toda a Alemanha, naõ 
somente para as obras, propriamente assim chamadas, mas também 
para os jornaes e periódicos; e ao mesmo tempo a publicação de 
leys geraes, para reprimir o abuso da imprensa. 

A R G E L . 

Aos 8 de Maio entrou no porto de Argel uma esquadra Ingleza, 
composta de dous navios de linha, uma fragata e uma chalupa de 
guerra; a fim de apoiar as reclamaçoens do Cônsul de Sardenha, 
quepor longo tempo tinha em vaõ protestado contra o seqüestro e 
roubo de um navio Piemontez. O Dey respondeo a principio, que 
naõ éra responsável pelos actos de seu prodecessor; porém depois 
resolveo-se a attender ás representaçoens; e prometteo resarcir o 
damno causado aos proprietários do navio. 
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BAVIERA. 

El Rey publicou um edicto, relativo á liberdade da imprensa, 

pelo qual permitte as publicaçoens, sem previa censura, seja qual 

for a natureza das obras, que se imprimam, excepto jornaes e 

obras periódicas, que tracteni de matérias políticas, as quaes seraõ 

sugeitas a censura previa. 

Esta questão, agitada também na Dieta em Frankfort, he uma 

daquellas, em que se mostra mais interesse na Alemanha, e sobre 

que os Gabinetes, oppostos á liberdade da imprensa, teraõ de 

encontrara mais deeidida contradicçaõ na opinião publica. 

E S T A D O S U N I D O S . 

Como exemplo do modo porque os Estados Unidos tem decidido 

executar as suas leys de navegação, em retorno ás de Ingleterra, 

deve mencionar-se o caso de uni navio Inglez, que foi seqüestrado 

em Nova York, por haver mettido a bordo, em S. Miguel, durante 

a sua viagem de Inglaterra para os Estados Unidos, algumas 

caixas de laranja, que, uo entanto, metleo no seu manifesto. 

He verdade, que o navio foi depois restituido, como se sabe po r 

noticias posteriores; e, com tudo, a disposição dos Estados Unidos, 

a este respeito, se conhece bem, pela seguinte carta do Cônsul 

Britannico em Nova York. 

" Consulado de S. M. Britannica, em Nova-York, 2 de Maio de 

1818.—O brigue Britannico Bacchus, em sua viagem de Londres 

para este porto, em conseqüência de desastre foi obrigado a entrar 

na ilha de S. Miguel, aonde o capitão metteo a bordo 65caixas de 

limoens e laranjas, que entrou regularmente no manifesto. Por 

«sla inadvertida infracçaõ do Acto de Navegação, ultimamente 

passado no Congresso, foram o navio e carga confiscados, e se lhe 

po/, libello de processo. Grande demora, serias e dispendiosas 

conseqüências se seguirão daqui ao capitão e ao navio, e muito 
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inconveniente áos negociantes, que tem fezendas a seu bordo. O 
Coileetor dos direitos, neste porto, seutio que o rigor da íey o 
obrigasse a proceder em um caso, em que se naõ intentava frande, 
e que sè originou meramente na ignorância da ley. Requereo-se 
ás authoridades próprias, porém em quanto se naõ fizer o libello do 
processo naÕ se pode alcançar remédio; e isto faz o navio sugeito 
ás custas. Sinto que he do meu dever particularizar isto assim, a 
fim de que os mestres dos vasos Britannicos se guardem contra as 
conseqüências, aqui referidas, e peço que façais isto publioo. As
signado—James Buchanan, Cônsul." 

O Cônsul mesmo parece admittir, que houve nisto o crime de 
violação de um acto do Congresso; mas alguns dos negociantes 
Inglezes naõ julgam assim, e suppoem que o caso carece de ulterior 
investigação. 

Como quer que seja, havendo os Americanos arranjado as suas 
leys de navegação, de maneira que sirvam de contrabalançar as 
leys de navegação lnglezas, vê-se deste facto,que naÕ estaõ dispos
tos a relaxar a sua execução. 

FRANpA. 

O Monileur publicou um longo decreto, pelo qual S. M. reforma 
as escholas militares da França. Saõ isto restos das instituiçoens 
de Napoleaõ,. pelas quaes elle se dispunha a fazer da França uma 
naçaõ puramente militar. Nada he na Europa mais contrario ao 
systema do século em que vivemos, quaesquer que sejam os esforços 
dos gabinetes. 

Dizem que o partido dos Ultra-Realistas fizera um memorial 
ás Cortes Alliadas, sobre o estado actual da França, Mr. D Vi-
trolles, de Bruges, Jules de Polignac, de Chateaubriand, &c. se 
nomeara como os que compuzéram a juncta encarregada de redi
gir o memorial, e de o apresentar. 

O objecto desta representação foi o chamar a attençaõ dos 
Alliados para o presente systema, que seguem os Ministros, e urgir 
a necessidade de os mudar; ou de conservar por mais tempo o 
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Exercilo Alliado em França. Este passo he sem duvida o mais 
adaptado, para fazer aquelle partido impopular; e mostra quam 
destituídos se acham de apoio os seus membros, quando se lembram 
de pedir a continuação da estada de um exercito estrangeiro ua 
França, o qual serve tanto de oppressaõ, como de opprobrio aos 
Francezes. 

Os Ministros de França, tendo alcançado mui facilmente o pri
meiro empréstimo de banqueiros Francezes, determinaram offerecer 
o segundo a capitalistas estrangeiros; talvez com as vistas de 
interessarem outras potências na tranquillidade da França. Porém 
qualquer que fosse o motivo politico, que induzisse os Ministros a 
esta medida, tem ella sido causa de murmuraçoens entre os mesmos 
Francezes. 

Os motivos que se assiguam em publico, para esta preferencia 
dada aos capitalistas estrangeiros, saõ estas. Ia. Que os estran
geiros naõ participaram no primeiro iuiprestimo, que se fez á razaõ 
de 66 francos 50 centimos, e foi todo dado aos nacionaes : 2a. Que 
os estrangeiros deram grande prova de sua confiança uo credito 
publico da França quando elle vacilava, contribuindo para os pri
meiros imprestiinos em 1817. 3 a . Que os contractos para o im-
prestimo de 24 milhoens de rentes se naõ pôde tomar por acçoens; 
porque o Duque de Richelieu deve apparecer uo Congresso de Aix-
la-Chapelle, com os ajustes assignados pelas melhores casas de 
commercio da Europa, que apresentem toda a garantia necessária, 
que possam desejar os Soberanos Alliados. 

As gazelas de Paris publicaram copias da convenção concluída 
entre El Rey de França, e as Cortes de Gram Bretanha, Áustria, 
Prússia e Rússia, relativamente a appropriaçaõ de 14:040.000 
francos em annuidades, para liquidar as dividas, que a 
França tem de pagar a indivíduos, no Continente, e também de 
uma convenção separada com a Gram Bretanha, para o paga
mento de 3:000.000 de francos em annuidades, em satisfacçaõ 
das reclamaçoens dos subditos de Inglaterra. As convençoens 
saõ datadas de 25 de Abril, c o primeiro pagamento deve ser 

feito aos Commissarios das respectivas Potências, um mez denois 
da troca das ratificaçoens. 
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Anhalt Bernbourg . . 17.500 
Anhalt Dessau. . . 17.500 
Áustria . . . . 1:250.000 
Baden 32.500 

. 500.000 

. 50.000 

. 350.000 

. 850.000 

. 250.000 

. 35.000 
1-.000.000 
. 500.000 
. 25.000 

Baviera . . . 
Bremen ' . . 
Dinamarca . 

Hespanha . . 

Estados Romanos 
Franckfort . . 
Hamburgo . . 

Hannover . . 
Hesse Eleitoral 
Hesse Gram Ducado, 

incluindoOldenburgo 348.150 

Ilhas Ionias, Ilha de 
França e outros ter
ritórios nos dominios 
de Inglaterra . . 150.000 

Lubec . . . . 100.000 
Mecklenburg Schwerira 25.000 

Mecklenburg Strelitz . 1.750 

A distribuição das sommas he na seguinte proporção. 

Nassau . . . . 
Parma . . 
Paizes Baixos 
Portugal , 
Prússia . . 
Sardenha 
Saxonia . . 
Saxonia Gotha 
Saxonia Meinungen 
Saxonia Weimar 
Schwareburg . . , 
Suissa . . . . 
Toscaua . . . . 
Wurtemberg . . 
Hannover Brunswick 

Eleitoral e Hesse 
Prussiano . . 

Hesse Eleitoral eSax-
onia Weimar . , 

GramDucado de Hes
se e Baviera 

Saxonia e Prússia . 

. 6.00!) 
. 50.000 
1:650.000 
. 40.000 
2:600.000 
1-250.000 

225.000 
. 30.000 
. 1.000 
. 9.250 
. 7.500 
. 250.000 

225.000 
. 20.000 

, 8.000 

. 700 

. 8.000 

110,000 

HESPANHA. 

A p. 254 deste volume, publicamos um Decreto d'El Rey de 
Hespanha, em data de 27 de Janeiro, pelo qual S. M. estabeleceo 
quatro portos francos nos seus dominios Europeos. Em conseqüên
cia deste decreto se declararam portos francos, aos 30 de Abril, 
Santander, Coruna, Cadiz e Alicante, permittindo-se ali o deposito 
nas fazendas estrangeiras, mediante um direito de 2 por cento. Pu
blicados estes regulamentos, concorreram vários negociantes, prin
cipalmente Inglezes, a depositar varias fazendas naquelles portos; 
mas de repente vem outro decreto, em que se manda suspender « 
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primeiro até segunda ordem; e ficam os illudidos particulares, que 
confiaram na fé daquelle Governo, sugeitos a pagar os direitos de 
45 por cento, sem que tenham alguma esperança de poder vender 
suas fazendas na Hespanha: aonde naõ ha quem possa ser 
comprador. 

Os partidistas do Governo Hespanhol, em Londres, negaram isto; e 
para responder ao que se tinha dicto, pelas noticias dos negociantes, 
publicaram o seguinte documento; sem assignatura; nem nome de 
pessoa a quem foi dirigido. O Leitor decidira, se esta ordem beou 
naõ contraria ao decreto do estabelicimento dos portos francos; e 
se esta exacçaõ de 5, 10, e 15 por cento de direitos» sobre as mer
cadorias exportadas para a America, he o mesmo que 2 por cento, 
que o decreto acima citado tinha estabelecido. O documento a que 
aíludimos he o seguinte :— 

" Na conformidade do decreto d' El Rey Nosso Senhor, de 29 de 
Abril, próximo passado, foi S.M. servido ordenar, que, até que a 
Juncta de Avenceles conclua os seus trabalhos, se cobrem 15 por
cento de direitos, sobre todas as manufacturas estrangeiras, que se 
exportarem dos portos de deposito para a America; sobre manti
mentos 10 por cento; sobre instrumentos, ferramentas e machinas 
5 por cento, dando credito ás partes interessadas pelo que se tenha 
cobrado dos 5 por cento de producçoens, effeitos e manufacturas 
nacionaes; o direito de armamentos será exigido somente durante 
as presentes circumstancias. Communico-vos isto para sua execu
ção. Cadiz 20 de Maio." 

S. M. Catholica, expedio um decreto, em data de 8 de Maio, no 
qual diz; que, depois de ter ouvido o parecer de seu Supremo 
Conselho de Guerra, aos 27 de Fevereiro, relativamente aos estran
geiros, que fazem causa commum com os Insurgentes da America 
Hespanhola, decretou, que todo o estrangeiro, que se apanhar com 
armas na maõ, nos dominios Americanos de S. M. seja tractado 
como rebelde, e sugeito aos mesmos castigos como se fossem natu
raes: havendo-se respeito ás differentes graduaçoens, em que 
servirem. 

Com effeito El Rey de Hespanha achará amplas occasiocns de 
por em vigor esta ordem, se puder, pois só em Guayana se acham 
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mais de 2.000 Inglezes, que tem ido offerecer os seus serviços aos 
independentes. 

A esquadra de Cadiz, destinada para a America, deo á vela aos 
21 de Maio, com ordens selládas, para que se naõ soubesse o seu 
destino. Consta a esquadra de 13 vasos comboiados por uma fra
gata, e leva a seu bordo 2.000 homens. Segundo as noticias de 
França prepara-se ainda em Hespanha outra expedição para a 
America, e para esse fim se recruta com grande actividade na 
Navarra. 

Corre ha tempos o rumor, de que o Ministério Hespanhol vai a 
ter mudança considerável, saindo o Secretario de Estado da 
Fazenda, Pizarro, e entrando em seu lugar o Duque de S. Carlos, 
actual Embaixador de Hespanha em Londres. Como principio de 
nova regeneração do Governo, propoz o Ministro da Guerra, 
que se diminuíssem dez regimentos do exercito; porém esta medida 
que desgostou muitos militares, apenas poderá trazer com sigo 
melhoramento sensível, no deplorável estado das rendas publicas 
daquella naçaõ. Para remédio geral se adopta em toda a sua 
extençaõ a máxima de conservar a naçaõ em absoluta ignorância 
do que se passa dentro ou fora delia: assim se deo a Inquisição 
todo o vigor, que as circumstancias permittem, e se prohibiram os 
jornaes estrangeiros, com pena de prizaõ solitária por oito annos. 
^Comohe possivel esperar melhoramento algum, em tal estado de 
cousas ? 

C O L Ô N I A S H E S P A N H O L A S I N S U R G E N T E S : 

Publicamos a p. 551 o Acto da declaração da independência 
de Chili, e depois parte do manifesto, ou exposição dos motivos 
daquella medida: este ultimo documento será continuado em occa
siaõ opportuna. 

O novo Governo de Chili publicou depois uma proclamaçaõ, 
no Io . de Fevereiro, pela qual convida os Hespanhoes Liberales, 
e os habitantes de Lima a unirem-se â causa do Chili, do mesmo 
modo que tinha ja feito esta offerta o Governo de Buenos-Ayres. 

Pela via dos Estado Unidos se sabe, que aos 12 de Fevereiro 
depois de Chili declarar a sua independência-, se achavam seus exer 
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exércitos muito augmentados; e em uma carta de Valparaizo, de 
6 de Fevereiro, se diz, que havia ali chegado o navio Americano, 
Ontario, e entrado naquelle porto, naõ obstante o bloqueio procla
mado pelo Commandante Realista. O capitão do Navio de 
Guerra Inglez, Amphion, fez, em conseqüência, uma declaração 
publica, de que considerava o bloqueio nullo e invalido; visto que 
o Governo Hespanhol tinha permittido a entrada daquelle vaso 
Americano. 

De Lima, porém referem, que aos 10 de Dezembro tinha saido 
daquelle porto uma expedição, destinada a reconquistar Chili. 
Compunha-se a exdediçaõ de 3.464 homens, e éra commandada 
pelo Brigadeiro d'Artilheria D. Mariano Osório; e o partido Rea
lista sepromettia disto grandes vantagens. 

Noticias de Nova-York, de 6 de Maio dizem, que o Governo dos 
Estados Unidos havia recebido officios dos Commissarios, enviados 
a examinar o estado das Américas Hespanholas. Chegaram 
elles ao Rio-da-Prata, aonde foram recebidos com grande alegria. 

Quanto ás operaçoens de guerra, nas diversas provincias» 
apenas podemos conjecturar os resultados, comparando cuidadosa
mente as datas. De Vera Cruz escrevem os Hespanhoes, que ja 
naõ ha chefe algum insurgente de consideração em todo o México ; 
e que o ultimo, chamado Pedro Roxas, o Negro, foi apanhado, e 
morto; de maneira que as tropas d' El Rey ja naõ tem que fazer* 
Mas estas mesmas noticias dizem, queesperam verem breve livres 
as communicaçoens, e abertas as estradas. Se as tropas d' El 
Rey ja naõ tem que fazer, por estarem destruídos todos os insur
gentes, naõ podemos entender quem he que ainda obstrue as com
municaçoens, que se esperam ver abertas em breve tempo. 

Pelo officio do General Morilho, que copiamos a p. 597 se vê, 
que elle se attribue uma completa victoria sobre os Insugentes, em 
Cabrera. Isto refere-se á mesma acçaõ, mencionada no officio, que 
publicamos no nosso No. passado, a p. 498. O brigue Mariano, 
que levou estas noticias a Barcelona (colônia da Terra Firme) deo 
também noticias de batalhas aos 14, 16, e 17 de Março, e o capi-
faÕ daquelle brigue referio verbalmente, que na acçaõ de Boca chica 
e Las Puertas, posto que Morilho ficasse ferido, com tudo tal foi a 
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victoria, que Bolivar foi tomado prisioneiro, tentando fugir em 
Parapara. Mas he de notar, que o General Morilho data este 
ultimo officio de Valencia, que he ainda mais adiante na linha de 
retirada, que elle tem ido fazendo desde Calabozo. 

Por outra parte a gazeta de Kingston (na Jamaica) publicou uma 
carta vinda de Curaçaõ, em que se faz opposta pintura daqueilas 
batalhas; declarando-se que as victorias foram sempre da parte dos 
insurgentes. A ferida do General Morillo, declara esta carta, que 
fora mortal. A demais refere outra victoria do General Indepen
dente Paez, em Ortez, aos 27 de Março, quando derrotou o Gene
ral Hespanhol Lá Torre, que tomou o commando do exercito de
pois da ferida de Morillo. 

Entre os documentos, que nos chegaram á maõ, dos Insurgen
tes, ha duas proclamaçoens do General Bolivar; que animam o 
povo e tropas com os parabéns de suas victorias; estas proclama
çoens saõ meramente interessantes por suas datas. Uma he 
de Rastro, aos 14 de Fevereiro; outra de Sombrero aos 17 do 
mesmo mez. Assim o exercito insurgente avançava sempre. 

O conflicto destas relaçoens oppostas, que evidentemente tem 
origem nos partidistas de uns ou outros dos combatentes, naõ dam 
lugar para fazermos agora idea clara do actual estado das respecti
vas forças; mas quando tenhamos as relaçoens officiaes por mais 
que ellas desfigurem os factos, as datas e os lugares nos daraõ 
modo de formar correcta opinião da parte qne tem a vantagem. 

Quanto ás primeiras batalhas, a carta do General Anzoatigui 
que copiamos a p. 592 decididamente mostra, que Morilho fôra 
sempre batido, do contrario naõ se iria retirando, posto que cantando 
victorias, desde Calabozo até Valencia; deixando atê a Cidade de 
Caracas descuberta. 

O importante posto de S. Fernando de Apure foi tomado pelos 
Insurgentes, que trouxeram contra aquella praça 1.000 homens, 
e uma flolilha de 17 vasos. A guarniçaõ constava de 500 homens, 
que evacuaram o logar aos 6 deMarço, como se vê do ilicio, que 
copiamos a p. 596, mas sendo atacados e derrotados, os que 
ficaram vivos renderam-se à discrição; sendo 170 soldados,ll 
officiaes, e o seu commandante Quero. 
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Como os officios do General Bolivar tem de ser remettidos das 
vizinhanças de Caracas para Agostura, actualmente a capital dos 
insurgentes, he claro, que dali os naõ podemos reber na Europa 
sem maior demora. 

A esquadra dos Insurgentes, commandada pelo Almirante Brion, 
estava ao mar de Margarita, e naõ havia forças navaes Hespa
nholas, que se lhe pudessem oppor. 

INGLATERRA. 

Publicamos a p. 559 a falia do Orador da Casa dos Commum, 
ao Principe Regente, em Parlamento; e depois a falia de S. A. R. 
fechando a Sessaõ; seguindo-se entaõ a dissolução do mesmo 
Parlamento. 

Copiamos também a p. 562 as proclamaçoens de chamamento do 
novo Parlamento, que começará a suas sessoens a 4 de Agosto; e 
na traducçaõ destes documentos nos cingimos, o mais que nos foi 
possivel aos teimos technicos do original, para darmos a nossos 
Leitores alguma idea das formalidades jurídicas deste paiz. 

Agora toda a Inglaterra se occupa cora a eleição de novos 
Membros para o Parlamento. A fermentação, que todo o Reyno 
experimenta em taes oceasioens, hc inintelligivel nos paizes estran
geiros. As mesmas gazetas Francezas, guiadas pelas fallas vio
lentas, que para estratagemas de eleição se copiam nas gazetas 
lnglezas, tiram bem erradas conclussoens do estado actual da 
Inglaterra. 

A fragata Ingleza, Spartan, que fôra mandada ás costas de 
Barbaria, com a expedição que mencionamos acima, no artigo 
Argel, chegou a Falmoutll aonde foi detida na quarentena. A ne
gociação, em que ella tinha sido empregada sa refere deste modo. 

O navio Genovcz, Misericórdia, roubado pelo Dey de Argel, deo 
occasiaõ a fortes representaçoens do Vice Cônsul Genovez, o qual 
foi por isso mui mal tractado pelo Governo Argelino e expulso d' 
Argel. Fazendo-se disto queixa ao Governo Inglez, como de uma 
\ iolayaõ directa do tractado concluído pelo Almirante LordE.trtiauth, 
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foi a fragata Spartan, commandada pelo Capitão Wíse, despacha
da a pedir explicaçoens deste procedimento. A' sua chegada o 
Cônsul Inglez em Arj;el começou uma negociação como Dey, que, 
resistindo ao principio,concordou depois em pagar uma compensação 
aos donos do navio roubado, na somma de 35.000 dollars, e desap
provar publicamente o comportamento do Dey seu predecessor-

NAPOLES. 

El Rey de França concluio uma convenção com El Rey de Ná
poles, que foi ratificada aos 6 de Março de 1817* El Rey de Ná
poles abrogou todos os privilégios, que o commercio Francez gozava 
naquelle paiz, em virtude dos tractados dos Pyrenneos, e de Aix-la-
chapelle ; mas promette naõ conceder os mesmos privilégios a 
outras naçoens, e que naõ sugeitará os Francezes a buscas mais 
rigorosas, nem maiores direitos do que se praclicarem com a naçaõ 
mais favorecida. Com tudo estipula-se nma diminuição de 10 por 
cento, nos direitos de importação, a favor dos commerciantes Fran
cezes nos portos das duas Sicilias, segundo a tarifa de 1816. 

Parece que El Rey de Napoies, que tinha feito outra convenção 
similhante com a Inglaterra, concluio iguaes ajustes com a Corte 
de Madrid, dando porém a esta alguma indemnizaçaõ. 

S. M. Siciliana concluio também uma Concordata com o Papa, 
e que S. S. annunciou ao Sacro Collegio, em um cousistorio 
secreto aos 16 de Março. 

A concordata foi assignada em Terracina aos 16 de Fevereiro, e 
refere-se á abolição de certos bispados, que eram mui pequenos,-
á divisão de outros, que se suppunham demaziadamente grandes 
e á mutua nomeação de benefícios era mezes alternados, entre a 
Sancta Se e os Bispos. 

Alem disto estipula-se a restituição ás igrejas dos bens ecclesi
asticos, naõ alienados, que foram confiscados durante o Governo 
dos Francezes; a reunião dos frades, que se dispersaram de seus 
conventos, na mesma epocha; e qne se naõsupprima fundação 
alguma ecclesiastica, sem o consentimento da Sancta Sé. 
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O Papa reserva para si rendas em vários benefícios, e concede 
ao Rey o direito, que d' antes naõ tinha, de nomear os Bispos. 
Alem disto S. S. estipula certas vantagens para a Corte de Roma, 
como appella ens nas causas ecclesiasticas, e outras. 

P O T Ê N C I A S A L L I A D A S . 

Depois de tantos rumores parece agora, que o Congresso de 
Aix-la-Chapelle se abi irá aos 26 de Septembro. Os seguintes saõ 
cs Ministros que ali se acharão. O Principe de Metternich, por 
Áustria: o Duque de Wellington, por Inglaterra; o Conde Capo 
d' Istria, pela Rússia; o Duque de Richelieu por França; e o 
Principe Hardenberg, pela Prússia. 

Assevera-se que nenhuma outra Potência, além das referidas, 
será admittida a tomar parte directa naquella assemblea, aonde se 
intenta apagar de todo os ullimos resquícios da passada commo
çaõ geral, e consolidar a ordem social em tanto quanto o per-
mittirem as paixoens humanas. 

R Ú S S I A . 

Publicamos por extenso neste N°. a p. 565 o relatório da Juncta 
Russiana, para o melhoramento do credito publico, a que ja tí
nhamos alludido no nosso No. passado Posto que esta noticia seja 
muito mais importante no interior de Rússia doque nos paizes 
estrangeiros, no entanto a sua leitura deve ser útil em Portugal, 
para comparar os principios, que naquelle documento se contém, e 
os resultados do comportamento do Governo Russiano a este res
peito, com o que estaõ practicando Suas Excellencias os Governa
dores de Portugal e dos Algarves, relativamente ao empréstimo, 
que desejam obter para o Erário, O relatório conclue assim. 

*' Animados do mesmo zelo, de que se cumpram os benéficos 
desejos de um Monarcha, que, sem cessar, se occupa em procurar 
o bem dos seus vassallos, estamos como elle penetrados de que a 
confiança naõ se estriba precisamente na authoridade, e no poder do 
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Governo, mas sim se mantém pela exactidaõ e escrúpulo, com que 
o mesmo Governo observa os principios estabelecidos, e qne a 
convicção moral, companheira inseparável desta mesma confiança, 
he a alma e o apoio do Credito." 

O Governo Russiano tem consolidado o credito publico de sua 
naçaõ, obrando cm conseqüência destes principios; assim, nem ainda 
na epocha desastrosa de 1812, tocou em algum dos fundos dos 
estabelicimentos do credito; antes tem deixado o seu manejo ás 
pessoas nisso interessadas, e tem-nas feito o mais independente que 
he possivel da authoridade do Governo, e adoptado medidas pró
prias para o exame e publicação das contas. 

IQual tem sido o resultado? O que se expõem no relatório. 
"A convicção moral de que os regulamentos se haõ de observar 
rigorosamente;" o concurso de capital estrangeiro para a Rússia; 
as riquezas que resultam ao paiz do emprego desse capital, a 
desenvoluçaõ de novas forças produetivas; em uma palarra, o 
augmento rápido da prosperidade da naçuõ. 

O Conselho do Império apresentou a S. M. Imperial, aos 27 de 
Maio um relatório, contendo o resultado do systema do credito 
publico; cujo resumo he o seguinte:— 

As dividas do Império inscriptas no Livro Grande, eram no Io. 
de Janeiro, 1818, 

Estrangeiras. 

O empréstimo Hollandez de 99:600.000 florins. Desta somma 

somente a metade se ha de pagar annualmente do fundo de 

amortização; porque pelo tractado de 3 de Maio de 1815, os 

Governos da Gram Bretanha e da Hollanda se obrigam a pagar 

a outra metade. 
Domesticas. 

Em notas do Banco, 214:201.184 rublos; em prata 3:000.544 

rublos; em ouro 18.260 rublos. 

No anno de 1801, se assignâram 30.000.000 para o pagamento 

destas devidas. Desta somma se pagou actualmente aos credores 

tanto no interior como no estrangeiro 13:863.882 rublos do prin

cipal; e 16:121.260 rublos de juros, fazendo a somma total de 

29:985.143 rublos. 
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Nesta somma se incluem os pagamentos feitos em ouro e prata 
Os juros, que se naõ tem pedido pelos credores, montam em 
14:856.000 rublos estes naõ pagaram os Commissarios em 1817. 
e se reservam para o anno de 1818; e com elles se forma o total 
de 30:000.000 de rublos. 

Perguntamos agora jque he feito de um Banco, que se estabele
ceo em Lisboa, sob os auspícios de D. Rodrigo de Souza Couttinho' 

Que he feito do empréstimo ao Erário, de doze milhoens de 
cruzados, ordenado pelo Alvará de 7de Março de 1891; e instruc
çoens da mesma data? 

Será o imprestimo de agora, solicitado pelos Governadores do 
Reyno, mais bem garantido do que os dous estabelicimentos acima 
dictos ? 

No Alvará citado se hypothecáram para o pagamento dos juros 
daquelle empréstimo, vários direitos, no algudaõ, assucar, cbapeos 
e outras manufacturas, uma loteira, &c. Mas tudo isto administra
do pelo Erário, assim tudo acabou em fumo. Os direitos dos aren-
ques, bolacha e carne salgada, que os Actuaes Governadores agora 
propõem para o pagamento destes juros, naõ offerecem mais solidez 
que os outros 

Em uma palavra, para um Governo ter créditos, he preciso que 
obre como sempre tem obrado a este respeito o de Inglaterra; e 
como agora esta obrando o de Rússia. 

Todo o systema de finanças, que naõ se fundamentar em plano 
que pague as dividas atrazadas do Governo por mais oneroso 
que isso seja, e por mais difficultoso, que pareça; nunca pode ser 
bem succedido. 

Nenhum estafador por officio, que quizer contrahir novas dividas, 
será acreditado em suas promessas, por mais que prometta e jure, 
em quanto naõ mostrar, que tem procurado meios de pagar as 
dividas antigas. 

Seria mais cândido, e menos oneroso ao Reyno, se os Governa-
doresde Portugal em vez de pedir nm imprestimo impuzessem uma 
contribuição a todo Reyno; porque, sem pagar primeiro as 
dividas que deve, he impossível obter imprestimo, que depende de 
íer credito, 
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O imperador de Rússia tem dado as suas ordens, e acha execu
tores, que naõ compromettem a Soberana palavra, nem se altrevein 
a propor medida alguma, tendente a faltar a essa palavra. Pagá-
ram-se em Peterburgo os empréstimos da antiga Juncta de amorti
zação, antes do termo preciso. Esta punctualidade na execução das 
ordens do Imperador fez sustentar o credito publico, no meio das 
mais urgentes necessidades do Estado, e será uma das bazes da 
prosperidade futura da Naçaõ. 

O Imperador de Rússia, depois de se demorar quatro dias em 
Odessa, partio aos 16 para a Crimea. Passou revista ás tropas 
postadas no campo de Terespol, juncto a Bender, aonde seaoha-
vam 30 regimentos de infanteria, além de 15 regimentos de 
hulanos ou cossacos, em Odessa, S. M. ficou tam satisfeito com 
a fiorecente condição de Odessa, que despachou um correio a 
Paris, para levar ao Duque de Richelieu uma carta,escripta de 
seu próprio punho, em que expressa a sua gratidão aquelle novo 
fundador de Odessa. O Imperador assignou 2:000.000 de rublos, 
para a construcçaõ de um lazareto, e de um aqueducto em Odessa. 

S U É C I A . 

A p. 572 deixamos copiada a falia d'El Rey, na sua acclamaçaõ ; 
«? a p. 529também transcrevemos as particularidades daquella ceri
monia. Se todos os Suecos se acham tam satisfeitos como o es
criptor daquella narração, El Rey começa o seu reynado, com mui 
favoráveis auspícios; e parece estar completamente seguro em 
seu throno. 
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