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POLÍTICA. 

REVNO UNIDO DE PORTUGAL, BRAZIL, E ALGARVES. 

Decreto de creaçaõ de novos officios na Alfândega do 
Rio-de-Janeiro. 

J^ENDO-me presente a necessidade, que ha, de se 
creârem vários officios na Alfândega desta Corte, para 
melhor, e mais prompta expedÍ9aõ dos despachos delia, 
que de tal sorte tem crescido, pelo progressivo augmento 
do Commercio, que he impracticavel o poderem ser 
aviados com a actividade que exige o interesse dos Nego
ciantes e do Publico, e com a fiscaliza9aõ conveniente 
dos meus Reaes direitos, conservando-se o pequeno 
numero de officiaes, que ella hoje tem, e que éra somente 
proporcionado em outros tempos, em que naõ estava esta
belecida a franqueza do commercio, e a communicaçaõ di-
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rectacom todos os portos da Europa; hei por bem crearna 
mesma Alfândega mais dous officios de escrivaens da 
Meza Grande, um de Conferente da Porta e um de Feitor 
da Meza de Abertura; todos com a natureza de ser
ventias vitalícias; e sou outro sim servido, que cada um 
dos escrivaens da Meza Grande, nomeados para os dous 
officios de novo creados, vença annualmente o ordenado 
de oito centos mil reis, sem emolumentos, em quanto nao 
vagar o antigo, que actualmente está servindo, Miguel Joaõ 
Meyer, e que vereficada a vacatura deste fique cessando 
o mencionado ordenado, e sem dependência de outro 
despacho todos os três escrivaens repartam entre si os 
emolumentos, e tenham os mesmos vencimentos com 
igualdade. O Conselho da Fazenda o tenha assim enten
dido, e faça executar com os despachos necessários. 
Palácio do Rio-de-Janeiro em 19 de Maio, de 1818. 

Com a Rubrica de Sua Majestade. 

Decreto de creaçaõ de Meza do Consulado na Alfân
dega do Rio-de-Janeiro. 

Tendo determinado no Alvará de 5 de Abril do corrente 
anno, que todos os gêneros paguem por salda dous por 
cento de Consulado, e sendo necessário estabelecer o me-
thodo desta arrecadação com exacçaõ, simplicidade e 
facilidade, para que os meus fieis vassallos tenham 
prompta e desembaraçada expedição no embarque das 
mercadorias, e gêneros que exportam, sem prejuízo da 
minha Real fazenda, na arrecadação dos direitos; Hei 
porbemcrear na alfândega desta Corte, uma Meza, que se 
denominará do Consulado da Saida, composta de um escri
vão, um recebedor, dous feitores, e dous guardas, vencendo 
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de ordenado em cada um anuo, o Escrivão e o Recebedor 
oito centos mil reis; os feitores seiscentos mil reis, sem 
levarem emolumentos pelos despachos, e os guardas á 
razaõ de 640 reis por dia. Nesta Meza, que se collocará 
no lugar da Alfândega, que for mais desembaraçado, e 
commodo âs partes, iraõ ellas fazer o despacho dos seus 
gêneros, declarando a qualidade, e quantidade, e pagando 
os direitos de dous por cento do preço corrente, e 
fazendo-se dous bilhetes na forma uzada na Alfândega, 
se entregará um ao despachante para sua resalva, e para 
acompanhar o embarque dos gêneros, ficando outro na 
Meza, e lançado pelo escrivão no competente livro; e 
no meio e fim do mez, virá o Recebedor entregar ao 
Thesoureiro da Alfândega os rendimentos, com a conta 
extrahida do livro, e com os bilhetes, para se remetter 
ao Real Erário, com os rendimentos geraes, com addiçaõ 
de renda especial dos direitos de salda, fazendo o 
Escrivão da Meza Grande a competente carga ao 
Thesoureiro do sobredicto rendimento. Para a percepção 
e arrecadação se fará na Alfândega em cada mez uma 
lista dos preços correntes dos gêneros, que se custumam 
embarcar, pela qualidade media entre o baixo e o subido, 
pelo modo mais authentico e legal, a qual se reformará 
todos os mezes, no que for necessário, por poder haver 
variedade de preço em algum gênero. Os capitaens e 
mestres das embarcaçoens, quando vierem á Meza 
requerer o seu despacho de salda, apresentarão um 
mappa circumstanciado, de toda a carga que levam, e 
o livro do portaló, ou do contramestre, e conferindo-se 
ambos com os despachos, e achando-se exactos, e tendo 
os mestres jurado a verdade de suas declaraçoens, se lhes 
dará um manifesto legal e authentico, para apresentarem 
nas alfândegas do seu destino. O Conselho da Fazenda 
o tenha assim entendido e o faça executar com os des-
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pachos necessários. Palácio do Rio-de-Janeiro, em 7 de 
Julho de 1818. 

Com a Rubrica de Sua Majestade. 

Decreto sobre os Feitores do Pateo da Alfândega. 

Constando na minha Real presença serem necessários 
dous Feitores no Pateo da Alfândega desta Corte, para 
cuidarem no bom, fácil e seguro arranjamento da entra
da e salda das mercadorias que nella entram; hei por bem 
crear dous lugares de Feitores do Pateo e Porta da Alfân
dega desta Corte, com 400.000 reis d'ordenado cada uni 
por anno. O Conselho da Fazenda o tenha assim enten
dido e faça executar com os despachos necessários. 
Palácio do Rio-de-Janeiro, em 7 de Julho, de 1818. 

Com a Rubrica de Sua Majestade. 

Alvará concedendo aposentadoria passiva aos mercadores 
da Cidade do Rio-de-Janeiro. 

Eu El Rey faço saber aos que o presente Alvará com 
força de Ley virem; que, tendo consideração ao favor, 
que mereciam os mercadores estabelecidos nesta Corte, 
para naõ serem despejados das casas e lojas de sua 
habitação e commercio, por causa dos graves damnos, 
que receberiam com as repentinas mudanças; e também 
a ser oneroso, que se marcasse o armamento determinado 
pelos Estatutos da Meza do Bem Commum; fui servido, 
conformando-me com o parecer da Real Juncta do 
Commercio, Agricultura, Fabricas, e Navegação deste 
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Reyno do Brazil e Dominios Ultramarinos, em con
sulta que sobre esta matéria subio á minha Real Pre
sença, de ordenar pela minha immediata e Real reso
lução de 18 de Julho de 1809, que os mercadores, sendo 
matriculados pela mesma Real Juncta, tivessem proviso
riamente nesta Corte, e gozassem o privilegio de apozen-
tadoria passiva, nas casas e lojas em que habitassem «u 
conservassem seu negocio, ficando porém salvos os direi
tos dos proprietários dellas; o qual privilegio novamente 
confirmei, pela outra minha immediata e Real Resolução 
de 16 do corrente mez de Janeiro deste anno, tomada 
igualmente em consulta do dicto Tribunal; e hei por 
bem que assim se observe e guarde. 

Pelo que mando á Meza do Desembargo do Paço e da 
Consciência e Ordens; Presidente do meu Real Erário; 
Regedor da Casa da Supplicaçao; Conselho da Minha 
Real Fazenda; Real Juncta do Commercio, Agricultura, 
Fabricas, e Navegação, e a todos os mais Tribunaes, 
Ministros de Justiça, e Pessoas a quem o conhecimento e 
execução deste Alvará pertencer, o cumpram e guardem, 
e façam inteiramente cumprir e guardar como nelle se 
contém, naõ obstante quaesquer leys em contrario, que 
todas hei por derogadas, para este effeito somente, como 
se de cada uma fizesse especial menção. E este valerá 
como carta passada pela Chancellaria, ainda que por ella 
naõ passe, e o seu effeito haja de durar mais de um anno, 
sem embargo da Ordenação em contrario. Dado no Rio-
de-Janeiro, aos 31 de Janeiro de 1818. 

REY. 
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Decreto de Perdão ao Marquez de Loulé. 

Tendo-se apresentado, ante Mim, Agostinho Jozé de Men
donça, usando do indulto, que por meu Real decreto de 20 
de Março do corrente anno lhe concedi, de estar no Reyno, 
pedindo e resignando-se a tudo que fosse da minha Real 
vontade e supremo poder; e considerando que por elle se 
entregar á minha justiça de um modo que nao pôde ser
vir de exemplo em similhantes casos, Eu tenho justo 
motivo para só me lembrar a seu respeito da minha Real 
grandeza; hei por bem de meu motu próprio, e poder 
Real, rehabilitállo e conceder-lhe as honras, mercês e 
bens de que gozava, em quanto estava no meu Real ser
viço, ficando em esquecimento o facto, e sem effeito a 
sentença contra elle proferida, em 21 de Novembro, de 
1811; salvo porém as alienaçoens que tiver havido neste 
meio tempo, e aquillo em que houver prejuízo de terceiro; 
e revogo para este effeito somente quasquer leys ou dis-
posiçoens em contrario. Os Governadores do Reyno de 
Portugal, a Meza do Dezembargo do Paço de Lisboa e 
do Rio-de-Janeiro o tenham assim entendido e focam 
executar, participando aonde convier. Palácio da Boa-
Vista, em 29 de Agosto de 1818. 

Com a Rubrica de Sua Majestade. 

Avizo, para o Marquez de Loulé. 

Illustrissimo e Excellentisimo Senhor,—El Rey Nosso 
Senhor, por effeitos de sua Real grandeza, houve por 
bem rehabilitar a Vossa Excellencia concedendo-lhe as 
honras, mercês e bens de que Vossa Excellencia gozou, 
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em quanto estava no seu Real serviço, ficando no esqueci
mento e sem effeito a sentença contra Vossa Excellencia 
proferida.- e me ordena que assim ó faça constar a Vossa 
Excellencia para sua intelligencia, e para que se ache 
Vossa excellencia hoje presente, na festa que se ha de 
celebrar na Capella da Real Quinta da Boa-Vista. Deus 
guarde a Vossa Excellencia. Paço em 29 de Agosto de 
1818. 

THOMAZ A N T Ô N I O DE VILLANOVA PORTUGAL. 

Senhor Marquez de Loulé. 

Aviso sobre o Perdão dos desertores em Portugal. 

Illustrissimo e Excellentissimo Senhor,—El Rey Nosso 
Senhor manda declarar a Vossa Excellencia, para sua 
intelligencia e execução, que o perdaõ concedido por de
creto de 19 de Agosto de 1817, cujos exemplares acom
panharam o Avizo expedido ao Marechal General Marquez 
de Campo Maior, em data de 14 de Fevereiro do pre
sente anno, debaixo do N°. 95, a todos os desertores, que 
dentro de determinado prazo se apresentassem ás autho-
ridades militares, comprehende, e se deve extender tam
bém aos que se achavam prezos, e ja sentenciados pelo 
crime de deserção, como Sua Majestade foi servido per-
mittir no seu Real indulto de 8 de Março de 1816. Deus 
guarde a Vossa Excellencia. Palácio do Governo em 26 
de Novembro de 1818. 

D. M I G U E L P E R E I R A FORJAZ. 

Senhor Francisco de Paula Leite. 

V O L . XXII. N«. 128. B 
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ESTADOS U N I D O S . 

Mensagem do Presidente a ambas as Casas do Congresso. 

Compatriotas do Senado e da Casa dos Representantes. 
As felizes circumstancias, em que tendes de começar os 
deveres da presente sessaõ, aleviarao o pezo inseparável 
do alto encargo, que vos he confiado. Os fructos da terra 
tem sido extraordinariamente abundantes; as rendas 
publicas tem excedido a mais favorável anticipaçaõ; e 
se conserva com as naçoens estrangeiras paz e amizade, 
sob condiçoens justas e honrosas á nossa pátria. Por 
estas bençaõs inestimáveis naõ podemos deixar de ser 
gratos áquella Providencia, que vigia sobre os destinos 
das naçoens. 

Como o termo, limitado para a operação da Convenção 
Commercial com a Gram Bretanha, expira ao principio 
do Mez de Julho próximo futuro, e se julgou importante 
que naõ houvesse intervâllo, durante o qual esta porção 
de nosso commercio, a que providenciou aquella conven
ção, nao fosse regulado ou por arranjamentos entre os 
dous Governos, ou pela authoridade do Cogresso, o Mini
stro dos Estados Unidos em Londres teve instrucçoens, 
no principio do veraõ passado, para convidar a attençaõ do 
Governo Britannico a este ponto, com as vistas daquelle 
objecto. Déram-se instrucçoens para propor também, 
que se extendesse a negociação contemplada ao com
mercio geral dos dous paizes; e a todos os outros inte
resses e differenças naõ ajustadas ainda entre elles; par
ticularmente as que que se referem â prizaÕ dos mari
nheiros, ás pescarias, e limites, na esperança de que se 
pudesse fazer um arranjamento, sobre princípios de re
ciproca vantagem, que comprehendesse e providenciasse, 
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de maneira satisfactoria, todos estes altos negócios. 
Tenho asatisiácçaõ de dizer, que esta proposição foi re
cebida pelo Governo Britannico, no mesmo espirito, que 
a dictou, e que se abrio uma negociação em Londres, 
abrangendo todos estes objectos. Considerando plena
mente a grande extençaõ e magnitude deste encargo, se 
julgou próprio confiallo a naõ menos do que dous distinç-
tos cidadãos; e em conseqüência se associou o Enviado 
Extraordinário e Ministro Plenipotenciario dos Estados 
Unidos em Paris, ao Enviado Extraordinário, e Ministro 
Plenipotenícario em Londres; mandando-se a ambos 
elles conrespondentes instrucçoens: e se acham agora 
empregados no desempenho destes deveres. He próprio 
acerescentar, que para previnir qualquer inconveniente, 
que pudesse resultar da demora incidente a uma nego
ciação sobre tam importantes objectos, se concordou que 
antes de entrar nella se continuasse a convenção exis
tente por um termo naõ menor de oito annos. 

As nossas relaçoens com Hespanha continuam quasi no 
estado, em que se achavam no fim da ultima sessaõ. A con
venção de 1802, que providenciava o ajuste de certa por
ção das reclamaçoens de nossos cidadãos, por damnos 
que soffreram em espoliaçoens, e que o Governo Hespa-
nhol suspendeo por tanto tempo, foi por fim ratificada por 
aquelle Governo; mas ainda se naõ fez arranjamento al
gum, para o pagamento de outra porção de iguaes recla
maçoens, naõ menos extensas nem nemos bem fundadas, 
nem de outra classe de reclamaçoens, nem para o ajuste 
dos limites. Estes pontos se trouxeram outra vez em 
consideração, em ambos os paizes, porém naõ se entrou 
em ajustes a este respeito. No entanto, tem suecedido 
acontecimentos, que provam claramente o máo effeito da 
política, que aquelle Governo tem por tanto tempo seguido, 
sobre as relaçoens amigáveis dos dous paizes, cuja nian-

D 2 
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tença se presume he, pelos menos, tam importante á Hes
panha como aos Estados Unidos. Nas Floridas tem 
existido umestadodecousas,cuja tendência he obvia a 
todos, que tem prestado a menor attençaõ ao progresso dos 
negócios naquella parte. Em todas estas províncias, a que 
se extende o titulo da Hespanha, apenas se sente que ha 
Governo Hespanhol. A sua authoridade se tem limitado 
quasi exclusivamente ás muralhas de Pensacola e de S*. 
Augustinho, em que se mantém pequenas guarniçoens. 
Aventureiros de toda a parte, fugitivos da justiça, 
escravos fugidos, todos tem achado ali um azylo. Varias 
tribus de índios, fortes em numero de seus guerreiros, 
notáveis por sua ferocidade, e cujos estabelicimentos se 
extendem até os nossos limites, habitam aquellas pro
víncias. Estas diferentes hordes de povo, unidas entre 
si, e por uma parte naõ prestando alguma attençaõ á 
authoridade da Hespanha, e pela outra protegidas por uma 
linha imaginaria, que separa a Florida dos Estados Unidos, 
tem violado as nossas leys, que prohibem a introducçaÕ 
dos ecravos, tem practicado varias fraudes nas nossas ren
das, e com mettido toda a sorte de ultragems contra nossos 
pacíficos cidadãos, aondea sua proximidade a nossas fron
teiras os habilitava a penetrar. A invasão da Ilha de Amé
lia no anno passado, por um pequeno bando de aventu
reiros, que naõ excediam o numero de 150 homens; e que 
a tomaram da inconsideravel força Hespanhola, que ali 
estava postada; conservando o lugar por algums mezes, 
durante os quaes somente se fez um fraco esforço para 
o recobrar, que falhou; prova quam completamente 
se tinha extincto a authoridade Hespanhola: assim como 
o comportamento destes aventureiros, em quanto tiveram a 
posse da ilha, mostra distinctamente, os perniciosos fins 
para que se tinha formado esta combinação. 

De facto aquelle paiz tinha vindo a ser o theatro de 
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toda a espécie de aventuras illegaes. Com a pequena 
população que tinham, a authoridade Hespanhola quasi 
extincta, e os Governos Coloniaes em estado de revolu
ção, naõ tendo pretençoens a este lugar, sufiicientemente 
empregados com seus próprios negócios, se podia consi
derar em grande parte pro derelicto, e objecto da cubiça 
de qualquer aventureiro. Estava-se organizando rapi
damente um systema de pirateria, que ameaçava, em 
suas conseqüências, o commercio legal de todas as na
çoens, e particularmente o dos Estados Unidos, ao mes
mo tempo que apresentava uma tentação aquelle povo, 
de cuja sedução dependia seu principal successo. Quan
to aos Estados Unidos, naõ se limitaram ao Oceano os 
perniciosos effeitos desta í Ilegal combinação: as tribus 
Indianas tem constituído a força effectiva da Florida. 
Com estas tribus formaram estes aventureiros, logo no prin
cipio, uma connexaõ, com as vistas de se aproveitarem 
daquella força, para promoverem seus projectos de accu-
mulaçaõ e engrandecimento. A' ingerência de alguns 
destes aventureiros, representando falsamente as pre
tençoens, e títulos dos índios ás terras, e na practica 
de suas selvagens propençoens, he que se devem traçar os 
princípios da guerra dos Seminoles. Homens, que assim 
se tinham colligado com aquellas hordes de selvagens, e 
as estimulavam á guerra, que he sempre acompanhada de 
sua parte com os mais horríveis actos de barbaridade, 
merecem ser olhados em peior vista do que os selvagens. 
EUes certamente naõ podiam pretender â immunidade 
do castigo, que, segundo as regras da guerra, practicada 
por este§ selvagens, justamente se impõem aos mesmos 
selvagens. 

Se os embaraços da Hespanha lhe impediam fazer, 
com fundos de seu Thesouro, a indemnizarão devida a 
nossos cidadãos, por espoliaçõens e outros modos, e por 
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tam longo tempo negada; com tudo tinha em seu poder 
provera isso, pela cessão deste território. Disto foi seu Go
verno informado repetidas vezes, e esta cessão éra tanto 
mais de anticipar-se; porque a Hespanha devia saber, 
que, cedendo-o, effectivamente cedia o que estava reduzido 
a naõ ter valor quasi nenhum para ella; igualmente 
se libertava da importante obrigação, assegurada pelo 
tractado de 1795, e todos os demais compromettimen-
tos, que lhe diziam respeito. Se os Estados Unidos, 
pela consideração destes embaraços, naõ quiz apertar pelos 
seus direitos, em espirito de hostilidade; o motivo pelo 
memos deveria ter sido devidamente appreciado pelo Go
verno Hespanhol. He bem sabido a seu Governo, que 
outras Potências tem feito aos Estados Unidos indemniza-
cõens, por similhantes perdas, soffridas por seus cidadãos 
na mesma epocha. 

Comtudo ha um limite além do qual este espirito de 
amizade e moderação se naõ pôde de forma alguma jus
tificar. Se fosse próprio confiar em negociaçoens ami
gáveis para a indemnizaçaõ de perdas, naõ seria igualmente 
próprio ter soffrido, que a inhabilidade da Hespanha, 
em preencher os seus ajustes, e manter a sua authoridade 
nas Floridas, fosse pervertida por aventureiros estrangeiros, 
e selvagens, para fins tam destructivos das vidas de nossos 
concidadãos, e dos altos interesses dos Estados Unidos. 
O direito da própria defeza nunca cessa. He um dos 
mais sagrados, e igualmente necessário ás naçoens assim 
como aos indivíduos. E quer o ataque fosse feito pela 
mesma Hespanha, quer por aquelles que abuzávam da-
quella Potência, a sua obrigação naõ he por isso menos 
forte. Os invazoresda Ilha de Amélia tormáram um titulo 
popular e respeitavel.com cuja capa se nos aproximavam 
e nos feriam. Porém, como se vio distinctamente o seu 
objecto, e se conheceo claramente o dever que a ley im-
punhaao executivo, naõ sepermittio que aquella capa os 
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protegesse. Julgou-se, que incumbia aos Estados Unido9 
supprimir aquelle estabelicimento; o que effectivamente 
se fez. A combinação na Florida, para os sobredictos 
fins illicitos; os actos perpetrados por aquella combina
ção ; e sobretudo o excitamento dos índios para a ma
tança de nossos cidadãos, de todas as idades c sexos, 
merecco e recebeo tal tractamento. Perseguindo estes sel
vagens até uma linha imaginaria nos matos, seria o cu
mulo da loucura soffrer que esta linha os protegesse. Se 
iato assim se fizesse nunca a guerra acabaria. Ainda no 
caso em que o território pertencesse exclusivamente á 
Hespanha, e que ella ali tivesse pleno poder, tínhamos nós 
o direito, pelo Direito das Gentes, de seguir nelle o inimigo 
e súbjugállo ali. Porém o território pertencia, em certo 
modo, pelo menos, ao inimigo selvagem que o habitava, 
o poder da Hespanha tinha cessado de existir ali, e a 
protecçaõ, que se pedio, debaixo de seu titulo, éra procu
rada por aquelles que tinham commettido, contra nossos 
concidadãos, hostilidades, que a mesma Hespanha éra obri
gada, pelos tractados,a prevenir, masque naõ tinha meios 
para o fazer. Ter parado naquella linha houvera sido 
dar novos estímulos a estes salvagens, e novo vigor a toda 
a combinação ali existente, na continuação de seus per
niciosos fins. 

Na suppressaõ do estabelicimento da Ilha de Amélia 
naõ se mostrou falta de amizade para com a Hespanha; 
porque aquelle posto se tomou a uma força, que lho tinha 
tomado. He verdade que a medida naõ tinha sido 
tomada de concerto com o Governo Hespanhol.nem com 
aquelles que delle tinham authoridade; porque em tran»-
acçoens, connexas com a guerra em que andam a Hes
panha e suas Colônias, se julgou próprio, fazendo justiça 
aos Estados Unidos, manter uma estricta imparcialidade, 
para com ambas as partes belligerantes, sem consultar 
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ou obrar de concerto com nenhuma dellas. Da-me 
prazer o referir, que os Governos de Buenos-Ayres e 
Venezuela, cujos nomes se assumiram, tem explicita
mente negado, que tivessem participação alguma na-
quellas medidas, nem ainda conhecimento dellas, até que 
este Governo lhas communicou ; e tem também expressado 
a sua satisfacçaõ em que se supprimisse um procedimento, 
que, se pudesse ser-lhe com justiça imputado, deshon-
raria a sua causa. 

Quando se authorizou o Major-Genneral Jackson para 
entrar na Florida, em seguimento dos Seminoles, houve o 
cuidado de que se naõ infringissem os direitos de 
Hespanha. Sinto ter de accrescentar, que, na execução 
destas ordens, se descubrlram factos a respeito do com
portamento dos Officiaes Hespanhoes, em authoridade 
naquelle paiz, os quaes animavam a guerra, fornecendo 
muniçoens de guerra, e outros supprimentos para a 
continuar; e em outros actos naõ menos conspicuos 
que patenteavam a sua participação nos propósitos 
hostis daquella combinação, e justificaram a confiança 
que assim se inspirava aos selvagens, de que aquelles 
Officiaes os protegeriam. Este comportamento tam 
incompatível com as amigáveis relaçoens existentes entre 
os dous paizes, particularmente com a positiva obrigação 
do 5°. artigo do tractado de 1795, pelo qual a Hespanha 
éra obrigada a restringir, até pela força, aquelles selva
gens, para que naõ commettessem actos de hostilidades 
contra os Estados Unidos, naõ podia deixar de excitar 
surpreza. O General Commandante ficou convencido de 
que falharia no alcance de seu objecto, e que de facto 
naõ faria cousa alguma, se naõ privasse aquelles selva
gens do recurso, com que contavam, e da protecçaõ, em 
que confiavam, fazendo esta guerra. Como se haõ de 
apresentar ao Congresso todos os documentos relativos 
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a esta occurrencia, naõ he necessasio entrar mais larga
mente nas cireuinstâncias, que lhe dizem respeita 

Ainda que as razoens, que induziram o Major General 
Jackson a tomar estes postos foram devidamente ap-
preciadas, com tudo, naõ houve hesitação em decidir a 
via, que convinha ao Governo seguir. Como havia 
razaõ para crer que os com mandantes destes postos ti-, 
nham transgredido suas instrucçoens, naõ havia disposição 
de imputar a seu Governo um comportamento tam hos
til, e tam sem provocação. Em conseqüência se expe-
dio uma ordem ao General, que ali commandava, para que 
entregasse os postos: Pensacola sem condição alguma; 
a qualquer pessoa authorizada para a receber: e S. Marcos 
que está no centro do paiz dos índios, á chegada de uma 
força sufficiente para o defender contra aquelles selva
gens e seus associados. 

Entrando na Florida para supprimir esta combinação, 
naõ havia tençaõ de hostilidade contra a Hespanha, e por 
mais justificado que fosse o General Com mandante, em con
seqüência domáo comportamento dos officiaes Hespanhoes, 
fazendo sua entrada em S. Marcos e Pensacola, para 
assim terminar a guerra, provando com isso aos selva
gens, e seus associados, que naõ seriam protegidos nem 
mesmo ali; com tudo, as relaçoens amigáveis, que 
existiam entre os Estados Unidos e a Hespanha, naõ 
se podiam alterar por aquelle acto somente. Ordenando 
a restituição destes postos, se preservaram aquellas rela
çoens. O Executivo se-julga incompetente para as mu
dar. Só o Congresso tem esse poder. Por esta medida, 
tam promptamente tomada, se mostrou o devido respeito 
ao Governo de Hespanha. O máo comportamento de 
seus officiaes naõ foi imputado ao Governo Hespanhol. 
Elle ficou assim habilitado a reviver candidamente as suas 
relaçoens com os Estados Unidos; e sua própria 
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situação, particularmente a respeito do território de que 
se tracta, com os perigos que lhe saõ inseparáveis : 
quanto ás perdas, que nós temos soffrido, cujas in-
demnizaçoens se tem portanto tempo negado, e os dam-
nos, que temos soffrido, por meio daquelle território, e 
os seus meios de fazer compensação, o Governo Hes-
panhol podia, com honra, tomar a via mais adaptada 
para fazer justiça aos Estados Unidos, e promover sua 
própria felicidade. 

Seraõ apresentadas ao Congresso, copias das in
strucçoens ao General Commandante: de sua conres-
pondencia com o Secretario de Guerra, explicando os 
motivos, e justificando seu procedimento, com uma copia 
dos processos dos Conselhos-de-Guerra, nas causas de 
Arbuthnot e Ambristie; e da conrespondencia entre o 
Secretario de Guerra e o Ministro Plenipotenciario de 
Hespanha juncto a este Governo, e do Ministro Plenipo
tenciario dos Estados Unidos em Madrid, com o Go
verno de Hespanha. 

A guerra civil, que ha tanto tempo tem existido entre 
Hespanha e as províncias da America Meredional, 
ainda continua, sem nenhum prospecto de breve ter
minação. As informaçoens relativas á condição daquel-
lez paizes, que obtiveram os Commissarios, que ultima
mente dali voltaram, seraÕ apresentadas ao Congresso, 
em copias de seus relatórios; junctamente com outras in
formaçoens, que se tem recebido dos Agentes dos Esta
dos Unidos. 

Destas communiçaoens se vê, que o Governo de 
Bueynos-Ayres se declarou independente, em Julho de 
1816, tendo previamente exercitado o poder de Governo 
indepedente, posto que em nome d' El Rey de Hespa
nha, desde o anno de 1810: que a Banda Oriental, Entre-
Rios e Paraguay, com a cidade de Sancta Fé, tudo o que 
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está também independente, naõ tem connexaõ com o pre
sente Governo de Bueynos-Ayres ; que Chili se declarou 
independente , e está intimamente unido com Buenos-
Ayres: que Venezuela também se declarou indepen
dente, e mantém agora o conflicto com successos vários; 
e que o resto da America Meredional, excepto Monte-
Video, e outras porçoens da margem oriental do Rio-' 
da-Prata, que os Portuguezes possuem, estaõ ainda na 
posse da Hespanha, ou em certo grão debaixo de sua in
fluencia. 

Por uma nota circular, dirigida pelos ministros de Hes
panha ás Potências AUiadas, juncto a quem estavam 
accreditados respectivamente, parece que os Aluados tem 
emprehendido mediar entre a Hespanha e as províncias 
da America Meredional, e que a maneira e extençaõ de 
sua intercessaõ seria ajustada em um congresso, que devia 
ajunctar-se em Aix-la-Chapelle, em Septembro passado. 
Pela política geral e maneira de proceder, que as Potên
cias AUiadas tem observado a respeito desta contenda, 
se infere, que ellas limitarão a sua interposiçaõ á expres
são de seus sentimentos, abstendo-se da applicaçaõ da 
força. Exponho esta impressão, de que se naõ applicará 
força, com tanto maior satisfacçaõ; porque he o caminho 
mais congenie com a justiça, e igualmente authoriza a 
esperança de que as calamidades da guerra se limitem 
somente ás partes interessadas, e sejam de mais breve 
duração. 

Pela vista, tomada a respeito deste objecto e fun
dada em todas as informaçoens, que se tem podido 
alcançar, ha razaõ bastante par estar satisfeito com 
avia, que até aqui tem seguido os Estados Unidos, a res
peito desta contenda; e para concluir, que he próprio 
insistir nella, especialmente, no presente estado dos ne
gócios. 

c 2 
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Tenho grande satisfacçaõ em dizer, que as nossas rela
çoens com a França, Rússia, e outras Potências, conti
nuam na baze da maior amizade. 

Nos nossos negócios domésticos temos ampla causa 
de satisfação. As receitas do Thesouro, durante os três 
primeiros quartéis do anno, excederam 17:000.000 de 
dollars. 

Depois de satisfazer todos os pagamentos, que se po
diam pedir, segundo as actuaes appropriaçoens, incluindo 
a final extincçaõ do antigo fundo de 6 por cento, e re
missão da metade da divida da Luiaiana, se calcula que 
restará no Erário, no primeiro dia de Janeiro próximo 
futuro, mais de 2:000.000 de dollars. 

Está averiguado que a renda total, que tem saído dos 
direitos das alfendegas, durante o mesmo período, monta 
a 21:000.000 de dollars; e que o rendimento de todo o 
anno se pôde calcular a naõ meno~s de 26:000.000. A 
venda das terras publicas, durante este anno, tem grande
mente excedido, tanto em quantitade como em preço, a 
de qualquer outro anno precedente; e ha justa razaõ para 
esperar um melhoramento progressivo naquella fonte das 
rendas. 

He agradável o saber, que, ainda que a despeza annual 
fosse augmentada pelo acto da ultima Sessão do Con
gresso, que providenciou as pensoens revolucionárias, em 
somma quasi igual ao producto dos tributos internos, 
que entaõ se revogaram, as rendas do anno seguinte se 
augmentaraõ proporcionalmente; e, ao mesmo tempo que 
as despezas ficarão provavelmente no mesmo pé, cada 
anno successivo dará mais aos recursos nacionaes, pelo 
augmento ordinário de nossa população, e pela desenvo-
luçaõ gradual de nossos naõ abertos recursos de prosperi
dade nacional. 

A estricta execucçaõ das leys sobre as rendas pu-
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blicas principalmente pelas saudáveis providencias do acto 
de 20 de Abri 1 passado, que emendou varias das leys de col-
lecta, tem, como se suppoem, segurado as manufacturas 
domesticas de todo o alivio, que lhe podia provir dos 
direitos impostos nas mercadorias estrangeiras, para 
sua protecçaõ. Pela influencia deste alivio vários ramos 
deste importante interesse nacional tem tomado 
grande actividade; e, posto que se espere que outros 
gradualmente reviviraõ, e triumpharaõultimamente de to
dos os obstáculos, com tudo submette-se á vossa conside
ração o expediente de lhe dar ainda maior alivio. 

As medidas de defeza, authorizadas pelas leys exis
tentes, tem sido proseguidas com o zelo e actividade 
devidos á tam importante objecto, e com toda a presteza 
practicavel em tam extensa e grande empreza. A. medi
ção de nossas fronteiras marítimas e terrestres tem con
tinuado ; e nos pontos, em que se decidio erigir fortifiea-
çoens, se tem começado as obras e em alguns se tem 
feito consideráveis progressos. Em conformidade das 
resoluçoens, da ultima sessaõ, tiveram ordem os commis-
sarios para examinar particularmente as costas, que se 
designaram, e participar a sua opinião, sobre os lugares 
mais convenientes para dous depósitos navaes. Esta 
obra está em progresso de execução. A opinião da Meza 
sobre este objecto, com um plano de todas as obras neces
sárias para um systema geral de defensa, em tanto quan
to se tem ja formado, será apresentado ao Congresso, em 
um relatório da repartição competente; logo que estiver 
preparado. 

Em conformidade das appropriaçoens da ultima ses
saõ, se ajustaram tractados com a tribu de índios Guapan, 
que habita o paiz de Arkansau, e com a Grande e 
Pequena Osages, ao norte do rio White; com as tribus 
do Estado de Indiana; com varias tribus no Estado de 
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Ohio e do território Michigan; e com os Chickasaws; 
pelos quaes fizeram aos Estados Unidos grandes ces
soens de territórios. Contiuam agora negociaçoens comas 
tribus do território Illinois, e com os Choctaws, pelas 
quaes se espera haver outras extensas cessoens. Interesso-
me muito em dizer, que as cessoens ja feitas, e que se con
sideram tam importantes aos Estados Unidos, foram obti
das com condicçoens de muita satisfacçaõ para os índios. 

Com as vistas de segurança de nossa fronteira interna, 
se julgou conveniente estabelecer postos fortificados na 
embocadura do Rio Yellow-Stone, e na aldea de Mandan 
juncto ao Missouri; e na boca do rio S. Pedro, juncto ao 
Mississipi, a pouca distancia das nossas fronteiras do 
Norte. Apenas se pôde presumir, que, em quanto se 
mantiverem estes postos na retaguarda das tribus de 
índios, estes se aventurarão a atacar nossos pacíficos ha
bitantes. Ha grandes esperanças de que esta medida 
produza igualmente muito bem ás mesmas tribu3, es
pecialmente promovendo o grande objecto de sua civi
lização. A experiência tem claramente demonstrado, 
que naõ podem existir por longo tempo communidades 
selvagens, dentro dos limites de uma população civilizada. 
Os progressos desta tem quasi invariavelmente terminado 
na extinção daquellas, especialmente nas tribus perten
centes á nossa porçaõ deste hemispherio, entre as quaes 
saõ conspicuos os sentimentos elevados, e valor na acçaõ. 
Para os civilizar e até para previnir a sua extinção 
parece que he indispensável, que cesse a sua independência, 
como communidades; e que seja indisputável e completa 
ajurisdicçaõ dos Estados Unidos sobre elles. O estado de 
caçador será entaõ mais facilmente abandonado, e se re
correrá á acquisiçaõ e cultura da terra, e a outros empre
gos tendentes a dissolver os laços, que os ligam em uniaõ 
como communidade selvagem, e a dar novo character a 
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cada indivíduo. Apresento este objecto á consideração 
do Congresso, presumindo, que se ache ser útil e practi-
cavel o adoptar algumas providencias benéficas, tendo 
este objecto em vista, relativamente ás tribus dentro dos 
nossos estabelicimentos. 

Durante o anno corrente foi necessário manter uma 
grande força no Mediterrâneo, e no Golpho do México, 
e mandar alguns navios públicos para o mar do Sul e 
Oceano Pacifico. Por estes meios se tem conservado re
laçoens amigáveis com as potências Barbarescas, se tem 
protegido nosso commercio, e feito respeitar nossos 
direitos, O augmento da nossa marinha vai pro
gredindo com firmes passos, para o limite que as leys lhe 
puzéram. 

Comm único com grande satisfacçaõ a accessaõ de 
outro Estado, o Illinois, á nossa Uniaõ; porque per
cebo, pelas provas dadas pelas addicçoens ja feitas, o pro
gresso regular e segura consumação de uma política, 
de que a historia naõ dá exemplo, e cujos bons effeitos 
se naõ podem appreciar demaziado alto. Extendendo o 
nosso governo, segundo os princípios de nossa consti
tuição, sobre o vasto território, que existe dentro de 
nossos limites, juncto dos lagos e ao Mississipi, e 
suas numerosas correntes, se infunde a todos as partes 
de nosso systema nova vida e vigor. Augmentando o 
numero dos Estados, se augmenta a confiança dos Go
vernos locaes de cada Estado em sua própria segurança, 
e se diminue proporcionalmente o seu ciúme do Governo 
nacional. A impracticabilidade de um governo consoli
dado, para esta grande e crescente naçaõ será mais ap-
parente, e universalmente admittida. Incapaz de exer
citar authoridade local, excepto para fins geraes, o Go
verno geral naõ será daqui em diante temido. Nos ca
sos de natureza local, e para todos os grandes fins para 
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me foi instituído, será lomentada sua authoridade. Cada 
Lverno adquirirá nova força e maior liberdade de 

lCçaõ dentro de sua esphéra. Seguir-se-hao outras van-
agenl inestimáveis: os nossos productosse augmentarao 
uma somma incalculável, em artigos do maior valor, 

mra os usos domésticos e commercio exterior. A nossa 
lavegaçao se augmentará em igual gráo ; e, como a na-
egaçaõ dos Estados Atlânticos se empregará no trans-
»orte do vasto producto do paiz occidental, ainda mesmo 
quellas partes dos Estados Unidos, que ficam mais 
emotas umas da6 outras, se ligarão mais entre si pelos 
3rtes laços, que podem crear seus mútuos interesses. 

A situação deste districto requer, segundo se pensa, 
attençaõ do Congresso. Pela Constituição o poder da 

jgislaçaõ está exclusivamente confiado ao Cogresso 
os Estados Unidos. No exercício deste poder, em 
ue o povo naõ partcipa, legisla o Congresso em todos 
s casos directamente, nos negócios locaes do Districto. 
'orno isto he uma deviaçaõ, para fins especiaes, dos 
rincipios geraes de nosso systema, pôde merecer con-
deraçaõ o examinar, se se naõ poderá cogitar um 
rranjamento mais bem adaptado aos princípios de nosso 
overno, e aos interesses particulares do povo, que nem 
ífrinja a constituição, nem aífete a objecçaõ, que a 
rovidencia, de que se tracta, tem em vista segurar. 
• augmento de população ja mui considerável, e os nego-
ios do Districto, que vaõ augmentando, e que se crê 
ítrometterem-se j a com as deliberaçoens do Congresso, 
ue deve cuidar nos grandes interesses nacionaes, dam 
íotivos addicionaes para recommendar este objecto á 
ossa consideração. 

Quando olhamos para as grandes bençaõs com que a 
ossa pátria tem sido favorecida, os benefícios que go-
imos, e os meios que possuímos de os transmittir, sem 
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quebra, á mais remota posteridade, he a nossa attençaõ 
irresistivelmente attrahidaá fonte de que elles dimánam. 
Unamo-nos pois em offerecer os nossos mais gratos re
conhecimentos, por estas bençaõs, ao Divino Author de 
todo o bem. 

(Assignado,) JAMES MONROE. 

Washington, 17 de Novembro, 1818. 

FRANÇA. 

Ordenança de nomeação de Ministros de Estado. 

Luiz pela Graça de Deus, &c. 
A todos a quem as presentes disserem respeito. Te

mos ordenado, e por estas ordenamos o seguinte. 
O Marquez Dessolles, Par de França, Ministro de Es

tado, he nomeado Ministro e Secretario de Estado na 
Repartição dos Negócios Estrangeiros, e Presidente do 
nosso Conselho de Ministros. 

O Sieur de Serre, Membro da Câmara dos Deputados, 
he nomeado Guarda dos Sêllos, Ministro e Secretario de 
Estado da Repartição de Justiça. 

O Conde de Cazes, Par de França, he momeado 
Ministro Secretario de Estado da Repartição do Inte
rior. 

O Baraõ Portal, Membro da Câmara dos Deputa
dos, he nomeado Ministro Secretario de Estado da Repar-
tiaçaõ da Marinha. 

O Baraõ Louis, Membro da Câmara dos Deputados, 
he nomeado Ministro Secretario, de Estado da Reparti
ção das Finanças 

He supprimido o Ministério da Policia. 
O nosso Ministro e Secretario de Estado da Repar-
VQL. XXIL N°. 128. D 
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ticaõ dos Negócios Estrangeiros, Presidente do nosso 
Conselho de Ministros, he encarregado da execução da 
presente Ordenança, 

Dada no Castello das Thuilherias, no anno da Graça 
1818; e24 do nosso regnado. 

(Assignado) Luiz. 
O Ministro Secretario de Estado da Repartição dos 

Negócios Estrangeiros, Presidente do Conselho de Mi
nistros. ___, . „. 

(Assignado) O Marquez de DESSOLLES. 

Decreto. 
Luiz, pela Graça de Deus, &c. 

Tendo-nos obrigado o estado de saúde de nosso primo 
o Duque de Richelieu, a aceitar a sua resignação, que 
elle nos offereceo, o Duque de Richelieu he nomeado 
Ministro de Estado e Membro do nosso Conselho Privado 

Outro Decreto. 
Luiz, &c. 

Em conseqüência da resignação, que offereceo o Conde 
Mole, e os Senhores Laine e Roy, saõ nomeados Ministros 
de Estado, e Membros do nosso Conselho Privado. 

(Assignado) Luiz. 
(Contrasignado) O Marquez de DESSOLLES. 

Ministro do Negócios Estrangeiros, Presidente 
do Conselho de Ministros. 

AMERICA HESPANHOLA. 

Relatório de Mr. Graham, um dos commissaríos man
dados pelo governo dos Estados Unidos, a indagar 
sobre o estado da Republica de La-Plata. 
O paiz, antigamente conhecido pelo nome de Vicerey-

nato de Buenos-Ayres, se extende das vertentes do Rio 



Política. 27 

da Prata, que ficam ao Noroeste, até o cabo do Sul da 
America; e das fronteiras do Brazil e Oceano até á cor
dilheira dos Andes: pôde este paiz considerar-se agora 
o que he chamado " As Províncias Unidas da America 
Meredional." 

Sob o Governo Real estava divido nas Intendencias ou 
Províncias de Buenos-Ayres, Paraguay, Cordova, Salta, 
Portos, Plata, Cochabamba, La Paz, e Puno. Depois da 
revolução, no anno de 1814, se fez outra divisão, e 
das províncias de Cordova, Salta e Buenos-Ayres se tira
ram as de Cuyo ou Mendonça, Tucaman, Corrientes, Entre 
Rios, e Banda Oriental. As outras se crê que retiveram 
seus antigos limites, e, â excepçaõ do Paraguay, se cha
mam geralmente," Peru superior." 

Este mui extenso paiz abrange quasi toda a variedade 
de climas e terrenos e he capaz de quasi toda a 
variedade de producçoens. Grande parte delle, porém 
particularmente na margem occidental do Rio da Prata, 
e para o Sul até o cabo de Horne, tem falta de matto, 
até para lenha de fogo; e assim também lhe falta água, 
a qual geralmente he salobra. 

Ainda que tenham j a decorrido três séculos, depois que 
os Hespanhoes fizeram o seu primeiro estabelicimento 
neste paiz, e tenham nelle crescido algumas cidades e 
villas consideráveis, com tudo o melhoramento geral e 
a população de forma nenhuma tem ido em igual passo; 
porque as províncias baixas se tem quasi inteiramente 
abandonado aos immensos rebanhos de gado, que se 
apascentam em suas planícies, e requerem somente o 
parcial cuidado de alguns pastores, comparativamente 
fallando, mui poucos; e os habitantes do alto Peru, se 
tem empregado mais geralmente no trafico de minar, do 
que seria favorável para o melhoramento, ou para a po
pulação. Alguns pequenos districtos tem vantagens 
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particulares, e se diz que saõ bem cultivados; e mui 
productivos, porem, em geral, a agricultura tem sido 
mui negligenciada. Limita-se em grande parte ás vizi
nhança! das povoaçoens e cidades, e pôde dizer-se que 
limita seus productos ás suas necessidades. Este esta
do de cousas, combinado com os regulamentos do an
tigo Governo, a influencia do clima e a força do exem
plo, tem imprimido o character de indolência naquella 
classe da sociedade, que usualmente se considera como 
a classe trabalhadora. As mesmas causas naõ tem obra
do ao menos com a mesma força, nos outros habitantes 
po paiz, daqui vem que saõ mais industriosos e mais 
activos. As suas maneiras saõ sociaes, amigáveis e 
polidas. Dizem que em talentos nacionaes naõ saõ in
feriores a povo algum; e tem dado provas de que saõ 
capazes de grandes e perseverantes esforços: saÕ ardente
mente affeiçoados ao seu paiz, e fogosamente adictos â 
sua independência. 

NaÕ he necessário, que eu entre nas miudezas das cau
sas que levaram â revolução de 1810. As mais immedi-
atas, talvez, se acham nos incidentes connexos com as 
duas invasoens do paiz pelos Inglezes nos annos de 1805 
e 1806; e nos subsequentes estabelimentos da Hespa
nha; porque elles tiveram uma tendência directa para 
mostrar a este povo a sua própria força, e a incapaci
dade da Hespanha para lhes dar prosessaÕ ou forçar 
obediência. Os alicerces porém, desta obra, foram postos 
pelo systema zeloso e oppresivo, adoptado em período 
anterior pelos Reys de Hespanha, cuja política parece ter 
sido circumscrever nos mais appertados limites, que as 
circumstancias permitissem, a informação, riqueza e po
pulação daquella parte da America, sugeita ao seu do
mínio, como meio mais seguro de preservar um império, 
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que consideravam como a maior fonte de sua riqueza 
e poder. 

Tendo a revolução começado com bons auspícios na 
cidade de Buyenos-Ayres, foi ardente e zelozamente 
apoiada pela massa do povo, descendente dos Hespa-
nhoes; porém os naturaes de Hespanha, tanto os domicili
ados no paiz, como os empregados no serviço d' El Rey, 
eram quasi todos oppostos a isso, particularmente na-
quelle tempo, e nas circumstancias em que teve lugar. 
As dissençoens foram o immediato resultado disto, e o 
zelo e desconfiança, que tinham uns dos outros, desde tem
pos antigos, se exarcerbáram pelos acontecimentos sub
sequentes até se elevarem a inimizade mortal, que só o 
tempo poderá obliterar. Estas dissençoens tem sido con
sideradas como uma das causas que produlzram aquellas, 
que succedéram subseqüentemente entre os mesmos 
Patriotas, e que tem sido os obstáculos mais sérios ao 
progresso da Revolução. Porem tem havido outros ob
stáculos feitos pelo Governo Real no Peru, que até aqui 
naõ somente se tem podido sustentar ali, mas tem 
achado meios de alistar os naturaes do Peru em seu 
serviço, e de mandar em varias occasioens consideráveis 
exércitos, para as províncias superioses deLaPlata, aonde 
a guerra tem continuado desde o principio da revolu
ção com vario successo; porque a grande extençaõ e 
character peculiar do paiz, e a fatta de recursos, tem 
feito com que nenhuma das partes tenha podido dar um 
golpe decisivo. Quando dali saímos, a vantagem, naquella 
parte, estava do lado dos Hespanhoes; porque estes se 
achavam de posse das províncias no alto Peru, que se 
tinham pelo menos em certográo unido â revolução, sendo 
algumas dellas representadas no congresso. Em todas 
as outras partes tem sido obrigados a deixar o Governo, 
e abandonar o paiz ou submetter-se ao poder governante. 
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A situação peculiar de Monte Video, na ma gem orien
tal do Rio-da-Prata, aberto ao mar, e mui bem fortifi
cado, permittio que as forças navaes e militares da Hes
panha, nos princípios da revolução, se fizessem ali firmes: 

mas ultimamente foram obrigadas a render o lugar; isto, 
porem, naõ foi sem esforços mui prolongados, e talvez 
mal dirigidos da parte dos assaltantes, que deram oc-
casiõ a muitos incidentes contradictorios com os que 
vinham da margem opposta do rio, que provavelmente 
eram effeito, ao menos em parte, de ciúmes antigos, con
servados em acçaõ pelo interesse individual de seus ca
beças ; estes se tem seguido por acontecimentos, calcu-
ados a produzir ainda maior alienação; e ainda que se 
tenham feito varias tentativas para effectuar a uniaõ 
até aqui se naõ tem isto alcançado. As províncias da 
" Banda Oriental" e de " Entre-Rios", na margem 
oriental do rio, sob a direcçaÕ do General Artigas, es
tão agora em guerra com as da margem Occidental, 
sob o governo do Congreso em Buenos Ayres. 

Esta guera se originou em uma combinação de 
causas, em que ambas as partes tem, talvez, alguma 
cousa de que se queixar, e alguma cousa também de 
culpa. 

O General Artigas, e seus 6equazes, professam estar 
persuadidos de que o Governo de Buenos-Ayres in
tenta deitállos abaixo, e obrigãllos a submetterem-se 
aquelles arranjamentos, que os privem do privilegio de 
ter governo seu, a que elles pretendem ter direito. Dizem 
elles, porém, que estaõ promptos a unir-se com o povo 
da margem occidental do rio; mas naõ de tal maneira, 
que ossugeite ao que elles chamam atyranniadacidade 
de Buenos-Ayres. Por outra parte, se diz, que isto 
he mero pretexto, e que o objecto real do General 
Artigase de alguns de seus principaes officiaes, he impe-
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dir a uniáõ, séjaella em que termos for, e preservar o po
der que tem adquirido, dando um estimulo errôneo ao povo 
que os segue. Que se deseja e intenta pôr estas 
províncias no mesmo pé das outras. Que a porçaõ respei
tável dos seus habitantes está sciente deste facto, e 
anxiosos pela uniaõ; mas que naõ podem expressar 
abertamente os seus sentimentos pelo temor de Artigas, 
cujo poder naõ recebe limites nem da ley nem da justiça, 
e daqui vem a necesside de lhes dar auxílios para que 
lhe resistam. Consequentemente se tem feito marchar 
exércitos, neste anno, para aquelles províncias; mas 
a estes se naõ ajunctou bastante numero dos habitantes 
e por isso foram desbaratados com grande perda. 

Esta guerra he evidentemente origem de grande dam-
no e pezar; e, ao mesmo tempo, de extraordinária irri
tação para ambas as partes: porque, independentemente de 
outras causas de recriminiçaõ, cada uma accusa a outra 
de ter trazido as cousas ao estado, que ameaça o pôr 
uma importantíssima e valiosa porçaõ do paiz, nas maõs 
de uma potência estrangeira, que o tem invadido com 
um exercito regular e bem apparelhado; e que vai gra
dualmente tomando posse dos postos principaes, d'onde 
será, para o futuro,mui difficultoso desalojalla, ainda cora 
suas forças unidas. Que elles se unirão, parece-me que 
he cousa com que se pôde contar; a menos que naõ suc-
ceda algum acontecimento desastroso á mesma revolu
ção; porque o seu mutuo interesse requer a uniaõ. 
Porém he necessário que haja mais moderação e discrição, 
para o effectuar, do que se pôde esperar a este tempo dos 
sentimentos irritados de algumas das principaes perso
nagens de ambas as partes. 

A cidade de Santa Fé, e um pequeno districto em seu 
contorno, também recusam obedecer á authoridade do 
Governo de Buenos-Ayres. 
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Nopara-ruav, os acontecimentos da revolução tem sido 
differentes dõs das outras províncias; porque os habi-
antes daquelle paiz tem uniformemente resistido aos 
esforços das outras províncias para se lhes unirem. De
pois de ter ajudado os Hespanhoes,queos governavam, em 
repellir uma força militar, que havia sido mandada para 
os derrotar, esta mesma gente do paiz expellio as autho-
ridades Hespanholas, e estabeleceo um Governo seu pró
prio, sem nenhuma connexaõ com os das outras pro
víncias, com quem manifestam falta de vontade, até de 
conservar communicaçoens commerciaes. Isto tem dado 
origem a uma suspeita, de que se nutre ali, no espirito 
de muitas pessoas, uma predilecçaõ occulta, pela antiga 
ordem de cbusas. Porém, do que se tem dicto de seu 
character frioecalcudador, ede sua capacidade de obter 
provimentos do que precisam, he provável que o seu ob
jecto seja o poupar seus recursos e meios, e aproveitar-se 
dos esforços dos outros, sem lhes dar auxílios; e he pos
sível, no caso de mao successo a final, que o seu compor
tamento seja apressentado ao Governo de Hespanha, de
baixo de um ponto de vista menos máo. Quaesquer que 
tenham sido os seus motivos, elles tem até aqui arran
jado as cousas de maneira, que tem escapado aos males 
da guerra. 

Os seus recursos, tanto em gente como em dinheiro, se 
diz que saõ consideráveis, e nenhum paiz he mais inde
pendente de supprimentos estranhos. 

O seu comportamento faz notável contraste com o 
povo de Bueynos-Ayres, que entrou na revolução, com 
illimitado zelo e energia, e tem sempre estado prompto 
a arrostar difficuldades de tam grande empreza. Esta 
circumstancia, juncta á süa situação local, maiores re
cursos, e mais geral informação, e talvez o facto de terem 
sido os primeiros que tomaram em suas maÕs a authori-
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dade, tem produzido o effeito de lhes dar uma influencia 
superior ao Governo Revolucinario, que naõ tem dei
xado de excitar, em certo grão, o zelo das outras 
províncias, e entre si mesmos um sentimento de superio
ridade, pouco calculado para diminuir os ciúmes. 
Houve tempo em que se temeo grande damno deste 
estado de cousas: porém o Congresso, que se ajunctou 
em Tucuman, em Março de 1816, composto de Depu
tados de varias províncias entaõ unidas assumio o poder 
Soberano do Paiz, declarou denodadamente a sua inde
pendência absoluta, e adoptou uma forma de governo pro-
visional, que se entende teve o effeito de moderar as 
dissensoens, e de introduzir uma administração mais 
regular dos negócios públicos. 

Dos documentos em vossa maõ se vê, que a Consti
tuição reconhece muitos dos princípios dos governos 
livres, porém com taes descontos, que a fazem pouco 
própria a dar lhes effeito na practica. Sem duvida se 
deve levar muito em conta as circumstancias dos tem
pos, e o perigo e difficuldade de desbaratar institui-
çoens antigas, ou adaptar-lhes novos princípios. Porém 
depois de fazer os devidos descontos por estas con-
sideraçoens, naõ me parece que se tem feito tanto pela 
causa da liberdade civil, como se podia esperar; nem 
que aquelles que estaõ em poder saõ os seus maiores 
advogados. E comtudo admitte-se geralmente, que se 
tem feito algumas mudanças para melhor. Parece que 
se tem tomado muito cuidadocom aeducaçaõ da geração 
futura; e, como aquelles que vam agora apparecendo no 
theatro da acçaõ, e tem crescido depois deste principio 
de revolução e tem tido a vantagem das luzes, que 
ella dá, he justo suppôr que elles estarão melhor pre
parados para supportar e administrar um governo livre, 
do que aquelles, cujos hábitos eram formados debaixo 
do governo colonial da Hespanha. 

VOL. XXII. N». 128. E 
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O commercio e manufacturas do paiz tem crescido 
além da sua agricultura. Com tudo varias causas tem 
contribuído para diminuir alguns ramos de Manufacturas 
depois da revolução; porém entende-se que o commercio 
se tem por isso augmentado. Muito maior variedade e 
quantidade de fazendas estrangeiras se tem importado, e 
se tem aberto maior exigência das producçoens do paiz. 
A cidade de Buenos-Ayres he o empório deste commercio. 
Daqui se espalham para o interior, como Chili e Peru su
perior, as fazendas estrangeiras e algumas nacionaes; e 
em troco se trazem aqui varias producçoens. Este com
mercio he feito principalmente por terra, porque he 
entre as differentes províncias; ainda que alguma pe
quena porçaõ passa pelos rios que formam o da-Prata, 
que em si mesmo he nao tanto um rio como uma grande 
bahia. A abundacia de gado, cavallos e mulas, e de 
alguns outros animaes peculiares ao paiz, que se usam 
nas regioens montanhosas do Peru, ministram a facilidade 
do transporte, tal qual se naõ encontra em outro algum 
paiz tam pouco melhorado; daqui vem que o preço dos 
transportes he mui baixo, e o commercio interno maior 
do que de outro modo seria, ainda que se tenha grande
mente diminuído, em alguns importantes ramos, pela 
guerra no Peru, e pelo systema adoptado no Paraguay. 

O commercio de importação e exportação está principal
mente nas maõs dos Inglezes, ainda que os Estados Uni
dos e outras naçoens participam delle em certo gráo. Delle 
dependem as maiores fontes das rendas do Estado; daqui 
vem que tem tentado levantar muito os direitos de alfânde
ga, e impôllos tanto nas exportaçoens, como nas importa-
çoens, á excepçaõ da madeira e muniçoens militares. 
Esta circumstancia,juncta ao facto de se pedir na alfânde
ga o pagamento antes da entregadas fazendas, tem condu
zido a um systema regular de contrabando, que se diz 
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ser levado a grande excesso; e indubitavelmente oceasi-
ona a ficarem as listas officiaes, muito áquem da somma 
actual do commercio. Talvez esta seja a razaõ porque 
naõ se nos deram. Os artigos importados saõ quasi toda 
a variedade de artigos Europeos e fazendas das índias 
Orientaes, principalmente da Inglaterra. Cachaça, as-
sucar, caffé, tabaco, algudaõ e madeira do Brazil. Ma
deira de quasi todas as sortes, bacalhúo, moveis de casa, 
ginebra, e outros menores artigos, dos Estados Unidos, 
bem assim como muniçoens militares; as quaes porém 
acham meio de entrar neste paiz directamente da Europa, 
e assim saõ ministradas mais baratas do que naõ as po
demos vender. Os Artigos principaes de exportação 
saõ tirados dos differentes animaes do paiz, domésticos e 
selvagens, desde 6 boi até a cochinilha.- cobre do Chili, 
e alguns dos metaes preciosos, tirados principalmente do 
Peru; porem como o ouro vale 17 dinheiros a onça, e 
passa em troco por aquelle preço, mui pouco se exporta; 
e daqui vem que a moeda corrente do paiz he ouro; por
que elles naõ tem papel moeda. As " Livranças," ou 
bilhetes de traffico, que o Governo põem em circulação, saõ 
um artigo de commercio entre os negociantes, porque as 
taes Libranças saõ recebidas em pagamento dos direitos 
de alfândega. Naõ se foz distineçaõ a favor do commer
cio de naçaõ alguma, excepto somente que os Inglezes 
tem algumas facilidades peculiares, que lhes saõ concedi
das, quanto as suas cartas, que saõ objecto de impostos, 
ao menos no que toca as que vám para fora do paiz. 

Nas contas officiaes que nos deram, a que peço licença 
para me referir em geral, para a informação sobre 
as relaçoens estrangeiras, producçoens, força militar e 
narval, rendas e população; se diz que esta chega a 
1:300.000 almas, exclusivos os índios. Isto se entende 
que comprehende a população de todas as províncias; 

E 2 
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porém como algumas dellas naõestaõ debaixo do Go
verno de Buenos-Ayres, julguei próprio annexar as dife
rentes avaluaçoens, que colligi, da população de cada 
província, porque isso pode servir de dar alguma infor
mação geral sobre este ponto. A difficuldade mais im
mediata, que sentio o Governo, em quanto estivemos na-
qyelle paiz, parecia provir da falta de dinheiro; porque, 
ainda que a divida fossse pequena, o credito éra mui baixo. 
Naõ se tinha achado practicavel adoptar um systema de 
finanças adequado ás exigências dos tempos, ainda que 
parece, pelas contas que se nos deram, que as rendas do 
anno passado excederam as despezas. Os importantes 
accontecimentos do anno presente, no Chili, de que es
tais informado sem divida teraõ o effeito de diminuir 
este aperto, ao menos por algum tempo, e provavelmente 
deixarão o Governo mais descançado para attender a 
seus negócios internos. 

Quando dali saimos se dizia, que um Committé do 
Congresso estava occupado em preparar um esboço de 
ndva Constituição, tendo-se concedido exclusivamente 
ao Congresso o poder de a formar e adoptar. He alguma 
cousa duvidoso, se tomará o charecter federal ou nacional; 
porque ha evidentemente dous partidos no paiz, cujas 
vistas a este respeito saõ mui differentes, e se crê que ambos 
saõ representados no Congresso. Um partido he a favor 
de tal Governo, que seja consolidado ou nacional; o 
outro deseja um Governo Federal, de algum modo con
forme os princípios dos Estados Unidos. A probabili
dade parece ser, que, ainda que a maioridade do povo 
nas províncias seja a favor do systema federal; naõ será 
este adoptado, pelo fundamento de que naõ he tam bem 
calculado como o Governo nacional, para prover á defeza 
commum, grande objecto, que se tem agora em vista. 
A mesma razaõ geral se pode talvez urgir, para dar a 
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este ultimo, se for adoptado, menos do character repu
blicano, doque provavelmente se lhe daria, em tempos 
mais quietos e pacíficos. Ha também perigo, visto que o 
poder de formar e adoptar a constituição está em maõs 
de poucos, que naõ sejam também entendidos e atten-
didos os direitos e privilégios do povo, como seriam 6e 
o mesmo povo tivesse mais immediata agencia no negocio. 
Naõ se pôde duvidar, porém, que terá pelo menos a 
forma republicana, e será fundada sobie os princípios de 
independência, pelos quaes contendem os políticos de 
toda a descripçaõ no paiz, que tem tomado parte na re
volução, e se crê que elles a supportaraõ, em todo o caso, 
até á ultima extremidade. 

Os seus meios de defeza, que elles mui bem conhecem, 
saõ na proporção do numero da gente, talvez maiores do 
que os de outro algum povo; e a duração e os aconteci
mentos da guerra, tem fortalecido a determinação geral 
de nunca se submetterem á Hespanha. Esta determina
ção se apoia na lembrança de seus soffrimentos e priva-
çoens passadas; na consciência de sua habilidade para se 
defenderem e governarem; e na convicção de que, no 
caso de submissão, sejam quaes forem os termos, cedo 
ou tarde se lhe fará sentir a vingança da metrópole. 
Estas consideraçoens tem, sem duvida, mais pezo, para 
com aquelles que tem sido cabeças. Estes por conse
qüência usam de toda a sua influencia para lhe dar força, 
e conservar assim o espirito da Revolução. Nisto tem 
elles provavelmente achado tanto menos difficuldade, 
quanto tem sido grandes os soffrimentos do povo, parti
cularmente no serviço militar, e na impozíçaõ de con-
tribuiçoens necesarias para aquelle serviço; e comtudo 
depois de expellido o pezadêlo do poder Hespanhol, e 
com elle a caterva de seus sequazes, que entupiam todas 
as vias para a rigueza e graduação, as classes mais altas 
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se tem despertado ao sentimento das vantagens que dis-
fructam agora. Tem visto o seu commercio livre das 
restricçoens locaes, o seus artigos de exportação tornados 
mais preciosos ; os supprimentos, de que necessitam, for
necidos a preços mais baratos; e todos os officios do 
Governo, e outros empregos patentes a todos os naturaes, 
como justo objecto de competição. As classes inferiores 
tem achado, que se precisa mais de seu trabalho, e 
saõ por elle melhor pagas; e assim he maior doque antes 
éra a sua importância na sociedade. 

Com tudo, pela sua indolência, falta geral de educação, 
e grande mistura de castas entre elles estaõ em um estado 
de degraduaçaõ, mas pouco sentido nos negócios do Go
verno. O estimulo, que se lhes dá agora produzirá nelles 
certa mudança para melhor, e he de presumir, que 
tenha gradualmente seu effeito; porque sua docilidade, in
telligencia, e actividade, quando se chamam para a acçaõ, 
dam provas de que lhes naõ falta poder natural ou phisico. 

O trabalho, fazendo-se mais geral, vem a ser menos 
penoso aos indivíduos, e a gradual acquisiçaõ de proprie
dade, que deve resultar disso naturalmente, em tal paiz, 
debaixo de um bom Governo, sem duvida produzirá ali os 
felizes effeitos, que tem uniformemente desenvolvido em 
outras partes, e mais especialmente, aonde a população 
he pequena, comparada com a extençaõ de território. 

Conheço, que posso ter sido induzido a erro, nos factos 
ou nas conclusoens. Neste caso, somente posso alegar a 
meu favor a honradez de minhas intençoens, e a difficul-
dade de colligir em um só ponto, e dentro de tempo limi
tado, informaçoens conectas; ou de analyzar as que se 
puderam colligir, a respeito de um povo em estado de 
revolução, e que se acha espalhado por um paiz immenso, 
e cujos custumes, instituiçoens e lingua saõ tam diffe-
rentes dos nossos. 
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Tenho somente de accrescentar, que fomos recebidos 
com polidez, pelo Supremor Director, que fez a nosso 
Governo todas as proíissoens de respeito, e a nós todos os 
offericimentos de accommodaçaÕ, como seus Agentes, 
que tinhamos direito a esperar; e que o povo manifestou 
em todas as occasioens disposiçoens as mais amigáveis. 

Calculo da população das províncias de Buenos-Ayres, 
Cordova, Tucuman, Mendoza ou Cayo, e Salta, de
baixo dos nomes das differentes cidades ou districtos 
que mandam Representantes ao Congresso. 

Por um Censo imperfeito, tomado, segundo se crê, em 
1815, Buenos-Ayres continha 98.105 habitantes exclu
indo as tropas, pessoas transientes e índios. 

Por cálculos modernos 
Excluindo Excluindo Incluindo 

índios índios índios. 
Buenos-Ayres - - - 105.000 — 120.000 — 250.000 
Cordova - - - - 75.000 — 75.000 — 100.000 
Tucuman - - - - 45.000 — 45.000 20.000 
S. Tiago dei Estero - 45.000 — 60.000 
Vale de Callamarea 36.000 — 40.000 
Rioja - 20.000 — 20.000 
San Juan - - - - - 34.000 — 34.000 
Mendoza - - - - 38.000 — 38.000 
San Luiz - - - - 16.000 -— 16.000 
Jujuy 25.000 — 25.000 
Salta 50.000 — 50.000 

489.000 523.000 
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Províncias do Peru Superior. 

Cochabamba - - - 100.000 — 120.000 — 200.000 
Potosi - 112.000 — 112.000 — 250.000 
Plata ou Charcas - 112.000 — 112.000 — 175.000 

La Paz - - - - • — — 300.000 
r De baixo do nome de 
\ Sancta Cruiz 120.000 — —* 30.000 

P u n a ) S i e r r a - - — —1150.000 
(Ouiro - - — — 50.000 

Paraguay - - — • • — 300.000 

Banda Oriental e ) 50.000 
Entre Rios. 3 

Nota. Naõ se julga queestaõ incluídos nesta conta nem 
parte da província de Corrientes, nem a cidade ou dis
tricto de Santa Fé ; e talvez se omittam alguns districtos 
de cut a províncias. 

Com os relatórios dos Commisarios se transmittiram 
também ao Congresso vários documentos, a que elles se 
reportam, e comprehendem os seguintes papeis:— 

Apendiz. 
A. Esboços de Fune, 
B. Manifesto da independência do Congresso de Buenos-

Ayres. 
C. Declaração da independência de Chili, 
D. Traducçaõ de vários documentos, ministrados pelo 

Governo de Buenos-Ayres. 
E. Saúde provisional. 
F. Relatórios originaes do Secretario de Guerra de 

Buenos-Ayres, 

* Provavalmente só a cidade. 
+ Debaixo dos vários nomes de Sancta Cruz de Ia Sierra, Magos e Chi-

quitos. 
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H. Conrespondencia entre Avarez eos Agentes de Ar
tigas. 

I. Cartas de Artigas a Pueyredon. 
J. Conrespondencia com o General Portguez. 
K. Arranjamentos dos Inglezes com Artigas. 
h. Original do Código das prezas. 

INGLATERRA. 

Falia dos Commissarios do S. A. R. o Príncipe Regente 
na abertura do Parlamento, aos 21 de Janeiro, 1819. 

My Lords e Gentis homens. 
Temos ordem de sua Alteza Real o Príncipe Regente, 

para vos expressar o profundo sentimento, que elle sente 
na continuação da lamentável indisposição de Sua Ma
jestade. 

Annunciando-vos a severa calamidade, com que a Di
vina Providencia foi servida visitar o Príncipe Regente, a 
Família Real, e a Naçaõ, pela morte de Sua Majestade a 
Raynha do Reyno Unido, Sua Alteza Real nos ordena 
dirigir a vossa attençaõ á consideração daquellas medi
das, que este triste acontecimento tem feito necessárias, 
e convenientes, a respeito do cuidado da sagrada pessoa 
de Sua Majestade. 

Temos ordem para vos informar, que as negociaçoens, 
que tiveram lugar em Aix-la-Chapelle, conduziram a 
evacuação do território Francez pelos Exércitos Alua
dos. 

O Príncipe Regente tem dado ordens, para que se vos 
apresente a convenção concluida para este fim, assim 
como os outros documentos connexos com este arranja-
mento, e elle está persuadido de que vos olhareis com pe-
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culiarsatisfacçaõ para a intima uniaõ, que tam feliz mente 
subsiste entre as Potências, que foram compartes nestas 
transacçoens, e a invariável disposição, que se tem mani
festado, em todos os seus procedimentos, para a preser
vação da paz e tranquillidade da Europa. 

O Príncipe Regente nos ordena, além disto, de vos in
formar que se concluio um tractado entre Sua Alteza 
Real e o Governo dos Estados Unidos da America, para 
a renovação, por ulterior termo de annos, da Convenção 
Commercial, que subsiste agora entre as duas naçoens, 
epara o amigável ajuste de vários pontos de mutua impor
tância para os interesses de ambos os paizes; e logo que 
se troquem as ratificaçoens, Sua Alteza Real dará ordens 
para que se vos apresente uma copia deste tractado. 

Gentis homens da Casa dos Communs. 
O Príncipe Regente tem ordenado, que se vos apre

sentem as estimativas do anno corrente. 
Sua Alteza Real está seguro de que vós ouvireis comsa-

tisfacçaõ a extençaõ das diminuiçoens, que a presente situ
ação da Europa, e as circumstancias do Império Britan-
nico tem habilitado Sua Alteza Real a effectuar nos es-
tabelicimentos navaes e militares do paiz. 

Sua Alteza Real tem também o prazer de vos annun-
ciar, o considerável e progressivo melhoramento das ren
das, nos seus mais importantes ramos. 

My Lords e Gentis homens. 
O Príncipe Regente tem ordenado que se vos apresen

tem os papeis, que saõ necessários, para mortrara origem 
e resultado da guerra nas índias Orientes. 

Sua Alteza Real nos ordenou informar-vos, que o Go
vernador Geral em Conselho emprehendeo operaçoens 
contra os Pindares, que foram dictadas pelos mais es-
trictos princípios de própria defeza; e que nas extenças 
hostilidades, que se seguiram áquellas operaçoens, foram 
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os Príncipes Maratás, em todos os casos, os aggressores. 
Com a previdente e hábil superintendência do Marquez 
de Hastings, foi a campanha marcada, em todos os pontos, 
por brilhantes feitos e bons successos: e as forças de Sua 
Majestade, e as da Companhia das índias Orientaes (tan
to as do paiz como as Europeas) rivalizaram umas ás ou
tras em manter a reputação das armas Britannicas. 

O Príncipe Regente tem o maior prazer em poder in
formar-vos, que o tráfico commercio e manufacturas do 
paiz estaõ na mais florente condição. 

A favorável mudança, que tem tam rapidamente tido 
lugar nas circumstancias internas do Reyno Unido, offe-
rece a mais forte prova da solidez de seus recursos. 

Cultivar e melhorar as vantagens de nossa presente 
situação, será o objecto de vossas deliberaçoens; e Sua 
Alteza Real nos tem ordenado de vos assegurar, de sua 
disposição em concurrer e cooperar com tudo quanto 
puder ser melhor adaptado para segurar aos vassallos de 
Sua Majestade a plenitude dos benefícios, daquelle Es
tado de paz, que, pelas bênçãos da Providencia, se tem 
tam felizmente restabelecido na Europa. 

Protesto do Governador Inglez em Forte Malborough, 
no Archipelago Malaio, contra os procedimentos dos 
Hollandezes nos Mares da índia. 

A honra e os interesses do Governo Britannico fazem 
indispensável, que se entre publica e formalmente um 
protesto, contra os procedimentos das Authoridades Hol-
landezas no Archipelago Malayo. 

Eu, por este, como authoridade Britannica mais pró
xima, solemne e publicamente protesto, contra os se-

F 2 
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guintes procedimentos dos representantes do Governo dos 
Paizes Baixos. 

Quando os Agentes do Governo Britannico tranferiram 
o Governo de Java a Suas Excellencias osCommissarios de 
S. M. El Rey dos Paizes Baixos, pediram aos Commissarios 
Geraes, que satisfizessem os ajustes em que tinha entra
do o Governo Britannico com os príncipes do paiz, du
rante a sua administração de Java. As authoridades 
Britannicas se suppozéram obrigadas, e com direito a 
insistir que assim se obrasse; porque tendo aceitado o 
beneficio daquelles actos, que lhes eram favoráveis, naõ 
podiam regeitar o encargo dos que o naõ eram. Naõ se 
deo providencia sobre os contractos com os príncipes do 
paiz; porque o contingente da Colônia voltou para os 
Hollandezes. Na verdade, a Hollanda naõ existia entaõ 
como naçaõ, e as authoridades, que administravam Java 
seriam plenamente justificadas, se resignassem todo o 
lugar aos príncipes do paiz. A. linguagem, por tanto, que 
se usou para os naturaes da terra, foi a de um Governo 
competente para fazer acordos em perpetuidade. Se naõ 
fosse esta linguagem nunca poderiam os Inglezes ter feito 
o que fizeram a favor da ilhas orientaes. Aquellas me
didas primordiaes, de que o Governo dos Paizes-Baixos 
tira agora toda a vantagem, nunca se poderiam effectuar 
se os naturaes do paiz naõ confiassem em que o Governo 
Britannico poderia segurar-lhes em perpetuidade aquelles 
direitos, que tinha reconhecido. 

Os comissários Geraes de S. M. El Rey dos Paizes 
Baixos, porém, recusaram garantir aquelles tractados, 
e a conseqüência foi um protesto formal da parte das 
Authoridades Britannicas, que, por causa desta e de 
outras medidas do Governo dos Paizes-Baixos, foram 
obrigadas a deixar Batavia com uma declaração de que 
havia evidente desinclinaçaõ de conceder cousa alguma 
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ao nome e character da Naçaõ Britannica, nos mares 
orientaes; e que, julgando pela apparente política geral, 
havia razaõ para crer, que o desejo do governo dos Paizes-
Baixos éra extinguir de todo a lembrança da Adminis
tração Inglezas e prevenir estudiosamente que os prín
cipes do Paiz, e outras Cabeças percebessem, que, nos ar-
ranjamentos daquella entrega, tinha o Governo Britanni
co a menor influencia. 

Tal foi a primeira impressão das Authoridades Britan
nicas; e os procedimentos subsequentes do Governo dos 
Paizes Baixos mostrarão até que ponto éra correcta. 

O Governo Britannico considerava os príncipes do paiz 
como soberanos independentes, e os tractava nessa con
formidade. Os Hollandezes recusaram garrantir ou res
peitar nossos tractados, e parece terem considerado estes 
fieis alliados da Naçaõ Britannica, como se fossem en
tregues á sujeição incondicional. 

Se isto he injusto, pelo que respeita os estabelicimen-
tos actualmente sugeitos ao governo dos Europeos; que 
se deve pensar a respeito daquelles Estados, que se tem 
elevado a importância, e mantém as suas connexoens com 
a Gram Bretanha, em opposiçaõ â política restrictiva dos 
Hollandezes? Os Representantes de S. M. El Rey dos 
Paizes-Baixos, parece terem a mira num despotismo ab
soluto sobre todo o Archipelago, com as vistas de excluí
rem as outras naçoens Europeas. O Inglezes tem fo
mentado sentimentos de liberdade, em tanto quanto he 
compatível com a tranqüilidade; e levaram os natura
es do paiz a confiar nelles, para a continuação de os go
zarem. 

Porem, quaesquer que sejam os arranjamentos ou os 
argumentos do Governo dos Paizes-Baixos a respeito do 
Archipelago geralmente, naõ he necessário ir além dos 
limites de Sumatra para achar prova do systema, que 
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parecem determinados a seguir, e contra que he o princi
pal objecto deste papel o protestar. As circumstancias 
saõ as seguintes. 

Pelo 2°. artigo da Convenção de 13 de Agosto 1814, 
cedeo o Governo Britannico a ilha de Banca a ei Rey dos 
Paizes-Baixos. 

Esta ilha, preciosa por suas minas de estanho, havia 
previamente sido cedida á Gram Bretanha por sua Al
teza o Sultaõ Najuinudin, de Palembang, com a expressa 
condição de que se annulariam todos os antigos contractos 
e accordos, e que o Sultaõ se manteria e sustentaria em 
sua dignidade pelo apoio do Governo Britannico, sem mais 
ingerência de outro Governo Europeo nos negócios de 
Palembang. O Sultaõ considerava esta estipulaçaõ de 
tanta importância, que no Io . de Agosto de 1813, se 
entrou em um artigo expresso, para explicar o tractado, 
declarando-se, que a primeira cláusula, que estipulava, que 
S. A. fizesse homenagem ou se considerasse sempre de
pendente do governo de Java, seria " nulla e invalida," por 
ser desnecessária nas circumstancias actuaes. 

Quando os Inglezes estavam a ponto de sair de Java, 
e se fizeram arranjamentos para a entrega de Banca, foi 
necessário mandar retirar uma pequena força Britannica, 
que havia ficado provisionalmente em Palembang, para 
protecçaõ do Sultaõ. Nesta occasiaÕ appelou o Sultaõ para 
o Governo Britannico, nos termos mais fortes. O se
guinte he um extracto da carta de sua Alteza ao Honr. 
Mr. Tindall, que parece bastante para o fim proposto:— 

Apresso-me a tornar a mandar os meus embaixadores 
para Batavia, para irem tem com o meu amigo o Te-
nente-Goveniador, aquém peço encarecidamente, que 
confirme e assegure todos os arranjamentos, que me res
peitam, eao paiz de Palembang, como até aqui existiam; 
e que estas relaçoens naõ sejam interrompidas, naõ obstante 
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o estabelicimento do Governo Hollandez na ilha de Java. 
Eu naõ posso por consideração alguma separar-me da 
amizade que existe entre mim e o Governo Britannico, c 
confio nelle que me naõ será tirada a sua protecçaõ, &c. 
&c. NaÕ posso entender que haja outra alguma potência, 
em que me possa confiar descançadamente, senaõ o Go
verno Inglez, &c." 

Da mesma forma que as authoridades Britannicas re-
queréram dos Commissarios Geraes a garantia dos trac-
tados com outros Príncipes, lhes pediram também que 
respeitassem esta do Sultaõ de Palembang ; porém os 
Commissarios recusaram acceder a este requirimento, e 
por conseqüência se fez um solemne protesto por parte 
doGoverno Britannico, e se referio a questão ás autho
ridades na Europa. 

Eram óbvios os fundamentos, porque as authoridade.? 
Britannicas se acharam justificadas em requerer de ma
neira particular, que se respeitasse o tractado existente 
como Sultaõ de Palembang. Aquelle tractado tinha sido 
plenamente reconhecido, tanto por S. M. Britannica como 
por S. M. El Rey dos Paizes Baixos; ja naõ éra uma 
connexaõ depedente do Governo local de Java A ilha do. 
Banca naõ voltava aos Hollandezes como conseqüência 
necessária, em conformidade das providencias geraes da 
Convenção de 1814; requereo isso um artigo expresso, 
que se inserio na convenção, e S. M. El Rey dos Paizes-
Baixos, tendo recebido a ilha de Banca por aquelle artigo 
expresso, deve estar obrigado a respeitar o tractado por
que a ilha foi originariamente cedida aos Inglezes. O 
mesmo acto porque o Governo dos Paizes-Baixos tomou 
posse de Banca confirmou a independência de Palembang, 
e fez que incumbisse ao Geverno Britannico o manter 
illeza aquella independência. Em quanto o Governo 
Britannico se aproveitava do beneficio que lhe provinha 
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do tractado com Palembang, seguramente éra obrigado a 
cumprir com aquella parte que éra vantajosa ao Sultaõ. 
Tendo transferido Banca para uma potência estrangeira, 
ficou o Governo Britannico obrigado por honra e boa fé 
a preencher a expressa condição com que originaria-
mente a obteve. 

Obrigado, portanto, como he, o Governo Britannico a 
manter os direitos e dignidade do Sultaõ, como preço por 
que se pôde considerar haver sido Banca comprada, e 
profundamente interessado, como he, em proteger a inde
pendência do porto de Palembang, foi com admiração 
que recebeo, aos 17 de Junho, uma carta do Sultaõ, de 
que o seguinte he um extracto:— 

" Ha presentemente aqui muitos trabalhos e anxiedade 
por causa da confusão e susto, que se tem espalhado, com 
a chegada de um grande navio Hollandez, chamado Ede-
lierMuntinghe,que deseja metterrseem paizes de Palem
bang; e diz que fora mandado pelos Commissarios Geraes 
Hollandezes, para o fim de communicar comigo. Ao 
presente está em Minto, e he incerto quando chegará a 
Palembang. Naõ sei qual he o objecto desta missaõ, 
porem elle mandou a um vaso armado que entrasse pri
meiro pelo rio acima. Espero que meu amigo me dará 
todo o auxilio que puder, e me dará também suas instruc
çoens, a fim de impedir que os Hollandezes por forma 
alguma affectem o meu presente estado e situação, in
troduzindo distúrbios e confusão no paiz, ou co-operando 
com aquelles, que desejam destruir o meu respeito e 
authoridade; porque mui plenamente descanço em que, 
pela bondade e auxilio de meu amigo, estabelecerei se
gura e firmemente o meu governo no paiz &a Peço ao 
meu amigo, que me mande uma resposta em breve tempo, 
e que o meu amigo ao mesmo tempo me mande alguma 
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cousa a que me atenha; porque estou ainda em estado 
de grande anxiedade e susto." 

Recebendo esta intimaçaõ se deo ordem ao capitão Sal-
mond para que fosse ter a Palembang, como Agente do 
Governo Britannico, com instrucçoens, de que o seguinte 
he copia:— 

Ao Capitão Salmond. 
" Senhor!—Sois por esta nomeado para partir em uma 

missão especial a Palembang, e o objecto delia he dar ao 
Sultaõ a protecçaõ do Governo Britannico. 

*' 2. Naõ estou informado das medidas, que poderá ter 
seguido o Governo Hollandez a respeito de Palembang: 
porém quaesquer que sejam ou tenham sido, ellas naõ 
podem de forma alguma influir nos deveres do Gover
no Britannico em apoiar o presente Sultaõ, Ratoo Ach-
med Najumadin, no seu throno, a que foi elevado por sua 
authoridade. Isto, na verdade, foi a condição expressa, 

om que elle cedeo a ilha de Banca. 
" 3o . O Governo Hollandez naõ pôde ter pretensoens al

gumas a ter pé em Palembang, em virtude da recente 
convenção ; e portanto depende do Sultão, como Príncipe 
independente a escolha de os admittir ou naõ admittir. 
Nas communicaçoens, que ultimamente me fez, expressa 
achar-se na ultima miséria e anxiedade, em conseqüên
cia da desordem e confusão em que se pôz o paiz, com 
a chegada do Commissario Hollandez, que se temia; e 
na plena esperança de que lhe darei provas de meu auxi
lio e amizade, exige de mim que o informe do que posso 
fazer por elle; porque o seu único recurso he o Governo 
Britannico, que o elevou ao throno. 

*** 4a. Daqui parece que o Sultaõ ainda naõ entrou em 
algumarranjamento formal com o Governo Hollandez; 
porém como este pôde tomar medidas para formar um 
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estabelicimento, a despeito do protesto do Governo Bri
tannico, e dos direitos do Sultão naÕ se deve perder tem
po em exigir do Sultaõ que faça sua escolha; e se elle 
deseja excluir os Hollandezes, e permanecer debaixo 
da protecçaÕ Britannica, deve negociar-se um tractado 
explanatorio. 

" 5o. Em todo o caso será do vosso dever convencer o 
Sultaõ, de que o Governo Britannico naõ o abandona; e se 
elle se puzer inequivocamente debaixo de sua protecçaõ, 
dar-lhe essa protecçaõ em toda a extençaõ de nossos meios; 
e requerer que os Hollandezes desistam de todas as preten-
çoens, ede nenhum modo se intromêttam com os negó
cios de Palembang. 

" 6o. He, talvez, desnessario suggerir-vos a propriedade 
de todas as vossas communicaçoens com as authoridades 
Hollandezas de Banca, ou de outro qualquer lugar, serem 
conduzidas com toda a cautella possível: porém, ao 
mesmo tempo, no espirito de harmonia e bôa intelligen
cia, que existe entre os dous Governos. 

" 7o. Incluo a traducçao da carta juncta, para o Sultaõ 
de Palembang, que sereis servido entregar a Sua Alteza 
logo que chegareis. 

Confiando novosso juizoe discrição na execução dosde-
veres, que se vos encarregam, Sou &c. (Assignado) T. S. 
Raffles. Forte Malborough, em 20 de Junho, de 1818. 

Pode fomar-se alguma idea da maneira porque o Go
verno Hollandez está determinado a manter o seu syste
ma, pelo seguinte extracto addiccional da carta do Com-
missario em Palembang, 

" Dos factos, que constituem tal quebra da boa fé (da 
parte do Sultaõ) o Governo dos Paizes Baixos como Gover
no independente, he naturalmente o único juiz, nesta parte 
do mundo, e seria altamente impróprio entrar em justifi" 
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caçaõ alguma à cerca delles, senaõ ante as authoridades 
superiores na Europa, as quaes tem direito a exigillla, 
a quem está aberta a referencia nestas matérias." 

Pelo acto de prender publicamente a pessoa do Represen
tante Britannico, depois daquelle oíncial estar publica
mente accreditado, e reconhecido naquella qualidade pelo 
Commissario Hollandez, eem quanto dormia descançado, 
debaixo da protecçaõ da bandeira Britannica, arvorada 
por um Príncipe independente, em alliança com a Gram 
Bretanha, naõ pôde haver senaõ uma opinião; porém tam 
pouco pensam agora as Authoridades Hollandezas de 
um focto desta qualidade, que o Commisario, ainda que 
volumoso em sua conrespondencia, sobre outros pontos, 
nem se quer tem a condescendência de offerecer uma ex
plicação, e menos offerecer uma satisfacçaõ sobre isto-
Quaesquer que sejam as medidas, que se tenha julgado 
necessário adoptar, em apoio da authoridade, que se tem por 
este modo, tam injustamente arrancado das maõs de um 
infeliz Principe, debaixo da immediata protecçaõ do Go
verno Britannico: he de lamentar, que se tenha recorrido 
ao expediente de naõ menos que um manifesto insulto, 
e degraduaçaõ do character Britannico aos olhos dos na
turaes, e isto em um lugar, aonde o valor Britannico ha 
tam pouco tempo tinha sido tam conspicuo; e aonde a 
gratidão Hollandeza éra tam imperiosamente obrigada 
a apparecer. 

Justamente indignado, por tam injustificável compor
tamento, da parte do Representante, de uma naçaõ, 
que está em paz e amizade com a Gram Bretanha; e 
desejando impedir os progressos de um systema, de que, 
he para temer, naõ será este o único exemplo, eu por 
este mui solemne e publicamente protesto: 

1°. Contra todos os procedimentos do Governo dos 

G 2 
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Paizes Baixos, em Polembang, como injustificáveis, e em 
directa violação dos direitos e tractados, que lhes in
cumbe respeitar; pelos quaes procedimentos naõ so
mente se involve seriamente o character do Governo 
Britannico, mas se tornam questionáveis seus procedimen
tos a respeito de Banca. 

2o. Protesto contra os procedimentos geraes do Governo 
dos Paizes-Baixos, em desattender os protestos solem-
nes, feitos pelas authoridades Britannicas, antes de saírem 
de Java, e declaro nullos e inválidos todos os arranjamen
tos, naõ provisionaes de sua natureza, que possam ter tido 
lugar a despeito destes protestos. 

3o. Outro sim protesto contra o mandar o Governo dos 
Paizes Baixos qualquer força militar, para qualquer lugar 
no Archipelago, com quem os Inglezes estaõ em alliança, 
aonde nogociam, e aonde a bandeira Holandeza naõ es
tava arvorada, no Io. de Janeiro de 1803; á excepçaõ 
daquelles, que estivessem a cargo do Governo Britanni
co, naquella data, e que se possam olhar como regular
mente transferidos. 

4o. Ultimamente, e da maneira mais forte, protesto e 
apello, contra o insulto feito ao Representante do Governo 
Britannico, na prisaõ da pessoa do Capitão Salmond, o 
Agente Britannico em Palembang; tendo aos represen
tantes do Governo dos Paizes Baixos, nestes mares, re
sponsáveis por todos os actos de aggressaõ e insulto con-
nexo com esse; e que ao depois se daraõ a conhecer em 
outra parte, a menos que se dê prompta e cabal satis-
facçaõ. 

Em conclusão julgo necessário referir, que o objecto deste 
protesto se naõ dirige contra as medidas de memor im
portância de Suas Excellencias os Commissarios Geraes 
nem do Comissário de Palembang; nem se destina a affec-
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tar a boa intelligencia pessoal, e harmonia, que feliz
mente reyna agora. He contra o systema político, que 
como representantes do Governo dos Paizes-Baixos, tem 
julgado ser do seu dever adoptar, que protesto: systema 
pelo qual parece que só consideram exclusivamente 
os interesses dos Paizes Baixos, sem que se tenha a me-
mor attençaõ ao compromettimento que possa haver da 
honra e interesses da Naçaõ Britannica. Incumbe-me 
fazer opposiçaõ a tal systema, com os direitos e deveres 
do Governo Britannico; e he de esperar, que quando as 
authoridades superiores tenham considerado os interesses 
e character de ambas as naçoens, e deliberado sobre isso, 
se adoptará uma linha de política tam liberal, que por 
uma vez termine aconfuzaõ e irregularidades, que devem 
continuar, e até augmentar-se a uma extençaõ de ame
drontar, em quanto se permittir a existência de tal sys
tema. 

Feito por mim, o Tenente-Governador do Forte Mal-
borough e suas dependências, na Casa da Corte em MAI-
borough, aos 12 de Agosto de 1818. 

(Assignado) T. S. R A F F L E S , 

Registrado. W. R. Jennings, Secretario do Governo. 
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COMMERCIO E ARTES. 

LISBOA. 

Nova Companhia de Seguros. 

A Companhia de Seguros Terrestes do Fogo para o Reyno 
de Portugal, com geral, e absoluta responsabilidade 
de seus Sócios denominada—•LISBOA—compòem-se 
dos seguintes interessados 

Joaõ Pereira Caldas, Francisco Antônio Ferreira, Izi-
doro de Almeida, Antônio Esteves Costa, Bento José 
Pacheco e Filhos, José Nunes da Silveira, José Pereira 
Pinto Basto, Joaõ Antônio de Almeida. 

He Caixa o Sócio Francisco Antônio Ferreira, e Di-
rectores Antônio José Barboza da Silva, e José Lopes 
de Abreu, e toma os Seguros debaixo das Condiçoensse
guintes : 

I. 
A Companhia se obriga a pagar sem abatimento al

gum a quantia que segurou dentro do prazo de quinze 
dias, contados do dia do incêndio, ou antes se necessário 
fòr, sendo o Edifício inteiramente arruinado pelo fogo. 
pertencendo todos os restos salvados ao dono do Edifício 
como sejaõ, paredes, pedras, e ferragens. 

II. 
Sendo o Edifício somente arruinado em parte, nomeará 

seu dono dous Louvados, sendo um Mestre Pedreiro, 
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outro Carpinteiro; e a Companhia nomeará outros igual
mente ; e todos debaixo de juramento avaliarão o prejuízo 
que fez o fogo, segundo o estado em que se achar o Edi
fício, e a quantia em que estiver seguro; porque naõ o 
estando no seu total valor, a Companhia somente respon
derá pela cota que corresponder á quantia de que recebeo 
o prêmio; e o que lhe pertencer será peremporiamente 
pago : e se succeder que entre os Louvados haja alguma 
diflerença, sempre se entenderá a favor dos Segurados, e 
naõ da Companhia. 

III. 
Para que se naõ posssam nunca suscitar dúvidas, nos 

casos acima mencionados, deverão os Senhores Segurados 
dar o valor real aos prédios, e segurando sobre elles a 
quantia que quizerem, ficando correndo o Risco á parte 
que lhes parecer, porque sendo a clareza, e boa fé a baze 
sólida de taes contractos devem todos ficar entendidos, 
que o dono do Edifício naõ adquire direito á reparação 
do damno total que fez o fogo, senaõ paga o prêmio do 
valor total do Edifício, 

IV. 
A Companhia toma estes Seguros por um anno, e com 

continuação pelos futuros sem limite: e quando de parte 
a parte se queriam finalizar, os Segurados se obrigam a fazer 
entrega das chapas na Direcçaõ, aonde se fará o annula-
mento, findando a reciproca responsabilidade dos Segu
rados, e da Companhia; a qual concede seis mezes de 
prazo para o pagamento do prêmio, contados da data da 
Apólice, reservando sempre o direito de o poder haver 
de qualquer dos Inquilinos das Propriedades seguradas; 
e os Proprietários dellas obrigados a levar-lhe em conta 
como dinheiro effectivo as Apólices que tenhaõ pago: 
sendo os prédios a especial Hypotheca. 

Quem quizer segurar as suas Propriedades procurará 
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na Praça ás horas do costume aos seus Directorse, ou a 
qualquer hora em suas Casas, o primeiro na Rua Nova 
dos Corrieiros N°. 109; o segundo na Rua das Flores 
N°. 33. Lisboa 18 de Dezembro de 1818. 

LISBOA, 3 1 DE DEZEMBRO, 1 8 1 6 . 

Movimento perpetuo. 

Achamos annunciado em Lisboa, o seguinte avizo, que 
se he correcto monta a naõ menos do que a descuberta 
do movimento perpetuo— 

" Antônio Raymundo de Almeida, mestre de Relojoa-
r!a, annuncia ter construído um engenho, que faz andar 
três moinhos, dando a pedra do meio uma volta e as 
duas de cada lado oito, cada uma no mesmo tempo, sen
do todas movidas pelo rodízio, que vai no centro; de 
modo que os três moinhos vem a moer, em 24 horas, 6 
moios e 36 alqueires de trigo. Para fazer trabalhar estes 
moinhos ha um grande deposito d'agua, que caindo 
sobre o rodízio faz andar as três pedras com muita vio
lência : esta água recébe-a o segundo deposito, e deste 
cáe sobre a roda de uma maquina, construída pelo 
Author, para fazer voltar toda a água ao seu primeiro de
posito, trabalhando por si só continuamente, sem des
perdício de uma gota d'agua. Pode este moinho traba
lhar dentro de Uma casa, que se fará para o intento, sem
pre com a mesma água.—O Author se propõem fazer 
um engenho, em que andarão treze pedras; a do meio 
em que anda o rodízio da uma só volta e as seis dos 
lados dam oito cada uma. Esta machina ou engenho 
só serve para a borda d 'água; mas será feita com todo 
o preceito e segurança, sem que a maré interrompa o seu 
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trabalho: e também pôde este engenho servir para tras-
fegar vinhos, com muita facilidade e aceio.—Quem quizer 
utilizar-se destas machinas de conhecidas vantagens e de 
nova invenção, pôde fallar, ou dirigir-se por escripto ao 
sobredicto Almeida, na villa de Setúbal, aonde tem o 
seu stabelicimento na rua dos Capateiros. 

PRÚSSIA. 

Resumo do Tractado de Commercio entre a Prússia e a 
Dinamarca. 

" O s Navios Prussianos pagarão os direitos do Sund 
e dos dous Belts no mesmo pé que os Navios das outras 
Nações favorecidas na Dinamarca. O mesmo se enten
derá das Mercadorias Prussianas que passarem o Sund e os 
Belts a bordo de Navios estrangeiros e privilegiados. 

Na passagem do Sund, dos Belts, e do Canal d' Holstein 
naõ seraõ visitados os Navios e as Mercadorias pertencentes 
a vassallos Prussianos. No que toca ao pagamento da 
Portagem dos ditos Navios, dever-se ha estar pelos Cer
tificados e Passaportes, que se acharem em boa e devida 
forma, e que os Capitaens dos Navios Prussianos podem 
apresentar ao Magistrado e â Meza da Alfândega do lugar 
aonde vaõ, sem se exigir ulterior declaração a respeito 
das fazendas que compõem a carga, e regular-se-ha tudo 
o que toca a pezos e medidas, natureza e enfardamento 
das fazendas pelo que os dictos documentos e passaportes 
declararem, Se todavia se descobrir alguma fraude nestes 
diversos objectos, ponderar-se haõ, â primeira requisição, 
os meios de a prevenir para o futuro. 

" Os Navios Prussianos que passarem diante da For
taleza de Gluckstad ou de outras Cidades Dinamarquezas 
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sobre o Elba, naõ seraõ visitados, nem inquietados, salvo 
se em tempo de guerra poderem ser suspeitos de condu
zirem contrabando ao inimigo. Os Navios Prussianos 
seraõ tratados no Elba como os do paiz. 

" Os Navios Dinamarquezes que por tempestade, ven
tos contrários, ou outros accidentes se virem obrigados 
a arribar a qualquer porto da Monarquia Prussiana, po
derão livremente lançar nelle ferro e demorar-se para se 
r epararem, sem pagarem direito algum pelas suas fazendas, 
uma vez que naõ as descarreguem, nem vendaõ alli. 
O mesmo se praticará com os Navios Prussianos nos 
portos Dinamarquezes. 

" Cada huma das duas Nações terá direito de impor
tara bordo de seus próprios Navios os seus gêneros e 
fazendas, assim como os gêneros e fazendas estrangeiros, 
aos Estados das Potências contractrantes, e de fazer tam
bém similhante commercio a bordo de Navios estrangei
ros. Entretanto seraõ os vassallos respectivos obriga
dos a sujeitarem-se aos regimentos e ordenaçoens pelos 
quaes a importação ou a exportação de certas mer
cadorias he, ou inteiramente prohibida no Estado onde 
esse commercio se faz, ou alias concedida por privile
gio, ou seja a alguma Sociedade Mercantil, ou a alguma 
terra. 

" Os Vassallos commerciantes das duas Potências re-
ger-se-haõ igualmente pelas antigas leys e usos das 
Cidades em que commerceiaõ, e pelas quaes algum ramo 
de commercio se acha mais ou menos reservado aos habi
tantes dessas Cidades, como succede relativamente a 
Koenigsberg, Elbing, e Dantzick no que toca ao com
mercio das fazendas Polacas e Russianas. 

" Se uma das duas Potências contractantes se achar 
implicada em guerra com uma terceira Potência, dará 
ao menos pela sua parte â outra provas da continuação da 
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sua amizade, sem exigir o menor signal de preferencia 
que possa ser contrario aos interesses ou á tranqüilidade 
da Potência que ficar neutral. A potência que está no 
caso de fazer a guera, gozará também, sem restricçaõ, de 
todos os direitos que á neutradidade assegura; mas terá 
igualmente cuidado da sua parte de preencher todos os 
deveres que esta vantagem lhe impõem. 

" Em virtude do precedente artigo, todos os navios 
pertencentes ás partes contratantes poderão livremente 
navegar de um porto para outro, ainda mesmo nas costas 
das nações que se acharem em guerra. 

Tendo as potências contractantes resolvido assegurar 
sufficiente protecçaõ á liberdade do commercio e da 
Navegação dos seus vassallos, no caso de alguma del
las se achar em guerra, ao passo que a outra se conservar 
neutra, tem estipulado entre si que as mercadorias car
regadas nos Navios neutros devem ser livres, â excepçaõ 
do que e objecto de contrabando em tempo de guerra. 

" Os vassallos da potência neutra teraõ por conseguinte 
a liberdade de transportar por sua conta os produetos do 
terreno e das fabricas da potência que estiver em guerra, 
se no commercio houverem sido adquiridos por vassallos 
neutros. 

" A mesma liberdade se estenderá também ás pessoas 
que se acharem a bordo de algum navio neutro, ainda 
mesmo que pertençaõ a partido inimigo: exceptuaõ-se 
porém as tropas a serviço do inimigo. 

" Para prevenir todos os inconvenientes que possam re
sultar de fraudulentamente se empregar a bandeira de 
uma Naçaõ â qual o navio naõ pertença, concordou-se 
em estabelecer a este respeito uma regra invariável, a 
saber: Que em cada navio, para ser considerado como 
propriedade do paiz de que traz bandeira, deverão ser 
naturaes delle o capitão e metade da equipagem, e que 
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os papeis do navio e os passaportes em boa e devida forma, 
devem concordar com as ordenaçoens do Governo a que se 
entende pertencer o Navio, conforme o documento. Todo 
o navio que, pelo contrario, se naõ conformar a esta regra, 
eque contravier as ordenações, que se houverem expedido 
e publicado formalmente, perderá o direito â protecçaõ 
das protencias contratantes. 

" Os navios da potência neutra naõ poderão com tudo 
fazer commercio algum nos portos bloqueados. Concor
dou-se porém que naõ se considerará lugar algum 
como cercado ou bloqueado senaÕ em estado fechado 
da banda do mar por vinte embarcacções de guerra, e 
da banda da terra por huma Bateria, de modo que nin
guém posa arriscar-se a entrar nelle sem se expor ao fogo 
daartilheria. 

" No casso de os navios mercantes dos respectivos 
vassallos, que navegarem sós, encontrarem perto das 
costas ou no mar alto Navios de guerra ou Corsários des
tacados pertencentes a uma ou outra das potências con-
tractantes, que se achar em guerra com outro Estado, sus-
jeitar-se-haõ a serem visitados. Entaõ será prohibido 
aos capitaens ou aos Mestres desse Navios mercantes 
lançar os seus papeis ao mar. Os dictos navios de 
guerra ou Corsários se conservarão sempre afastados um 
tiro de peça do navio mercante; e para prevenir inteira-
menre toda e qualquer desordem ou acto de violência, re-
solveo-se de commum accordo que nunca poderão enviar 
a bordo do navio mercante mais de dous ou três homens 
na lancha para examinarem os papeis e documentos que 
comprovam a propriedade e a carga do navio. Mas toda 
a vez que estes navegarem comboiados por um ou mais 
navios de guerra, bastará a declaração do official que 
conimandar o comboi, para provar que os navios 
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mercantes naõ levam contrabando a bordo, e naõ se pro
cederá a vista alguma. 

" No casso de a visita de um navio fazer descubrir 
nelle contrabando em objectos militares, aquelle que 
o embargar deve abster-se de todo o acto de violência. 
Terá entretanto o direito de o conduzir a algum porto, 
onde, depois de uma inquirição e sentença definitiva, 
as outras fazendas seraõ entregues sem que, debaixo de 
pretexto algum de despeza ou condemnaçaõ, se possa retter 
o navio, nem a carga. Em quanto durar o Processo, naõ 
poderá o Capitão, depois de haver entregado as fazen
das reconhecidas por contrabando militar, ser obrigado 
contra sua vontade a esperar o êxito deste negocio, e 
poderá se bem lhe parecer, dar á vela com o seu navio e 
resto da sua carregação. 

" Se o contrabando se descubrir no mar alto, pode o Ca
pitão do Navio, se lhe parece accertado, entregar os 
objectos de contrabando ao que embarga o Navio, e este 
se deverá contentar com esta voluntária entrega, sem de 
modo nenhum inquietar o Navio. 

" Debaixo da denominação de contrabando militar se 
entendem todas as armas de fogo e outras munições de 
guerra com o que dellas faz parte, taes como canhões, 
mosquetes, petardos, bombas, granadas, carretas, clavinas, 
pistolas, bailas e pellouros, pederneiras, murrões, pólvora, 
salitre, enxofre, couraças, lanças, espadas, bandoleiras, pa
tronas ou cartuxeiras, sei Ias, e freios. Será com tudo 
exceptuado de todos estes objectos tudo quanto for 
necessário para uso do navio e da sua equipagem; porém 
estas cousas naõ seraõ consideradas contrabando se naõ 
se couduzirem ou introduzirem em paiz inimigo. Todas 
as outras mercadorias que neste artigo se naõ especi-
ficaõ naõ se podem considerar como contrabando. 

" Cada uma das duas Partes contractantes deve procurar 
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defender todos os navios e os mais objectos pertencentes 
a um ou outro de seus vassallos, e que se acharem na 
suajurisdicçaõ em terra ou no mar. Consegumtemente, 
as duas Potências naõ soffreraõ que nas suas Costas, nos 
Portos, Enseadas, e Rios que estaõ debaixo do seu domí
nio, sejaõ os Navios e as fazendas dos seus respectivos 
vassallos arrebatados pelos Navios de guerra ou outras 
Embarcações de terceira Potência. Se com tudo este 
caso acontecer antes de a potência protectora poder im-
pedillo, empregarão as partes contractantes todas as suas 
forças para que o Navio arrebatado seja restituido, e sejaõ 
ressarcidos os particulares dos damnos que houverem 
padecido. 

" Os vassallos Dinamarquezes que se tem estabelecido na 
Prússia, e os Prussianos estabelecidos na Dinamarca teraõ 
a liberdade de deixar o paiz em que residem; mas pagarão 
as suas dividas, e cumprirão as outras obrigações que as 
leys do paiz lhes impõem. 

" Se apezar das directas intenções das altas partes con
tractantes, e de seus esforços reunidos para mutuamente 
manterem a paz, vier a ser entre ellas inevitável um 
rompimento ou mesmo uma guerra aberta (de que 
praza ao ceo livralas!) seus respectivos vassallos que se 
acharem entaõ em um ou outro dos dous Estados, teraõ 
toda a segurança nas suas pessoas e propriedades. 

" Teraõ elles o espaço de um anno para arranjarem 
os seus negócios, e transportarem o seu cabedal e os 
seus effeitos; em nada seraõ constrangidos a este respeito, 
e teraõ o soccorro e protecçaõ necessários. Gozarão 
também relativamente â guerra, dos direitos a que podem 
aspirar; e decorrido que seja o anno, se lhes daraõos pas
saportes necessários para regressarem segura e livremente 
á sua pátria, com as fomilias, cabedaes, effeitos, fazendas, 
e navios que lhes pertencerem. 
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Preços Corenles dos principaes Productos" do Brasil. 
LONDRES, 28 de Janeiro, de 1819. 

Generoa. Qualidade. Quanti
dade. 

Preço dei I Direito*. 

112 lb. . { Redondo . 
Atiucar . . < Batido. . . . . 

' Mascavado . . [ , , » , 
Arroz Brazil I . . . . 
Caffe Rio | . . . . 
Cacto , .Pará 
C e b o . . . . . . . . R i o da Prata] . . . . 

-Pernambuco .'libra 
l Ceara 
1 Bahia 

Algodão . .m{ Maranhão. .. 
iPará 
I Minas novos 
^Capitauia. . 

Arrnil Rio 
Ipecncnanlia. brazil 
•Salsa Parrilba. Pará 
Olco de cupaiba 
T»pi icn Brazil 
Ourocu 

142s. Op 146s Op. 
76». Op.SOs. Op. 

Tabaco iein rolo., 
1 em folha. 

Rio da Prata, pilha 
t r* c 

A 
e S Rio Grande •? B 

| < ( 
Pernambuco, salgados 
Rio Grande, de cavallo 

Chifrei Rio Gritada . 
Pio Bras i l . . . . Pernambuco 
P&o amarei Io . Brazil 

Couro 
193 

Tonelado 

50*. Op. 60*. Op. 
44*. Op. 48». Op. 
38*. Op.428 Op 

1*. lOJp. 

1». 9p. 
1*. 9p. 
l s . ftp. 
1*. 6p. 

13*. Op 
4». Op. 
3*. 6p. 
0*. «p. 
3*. 6p. 

>*HP 
f7?P 

Í 6 p 
>6p 

5». Op, 

1501. 
71. 

1*. l l j p . 

Livre de direito* 
'por exportação. 

3s. 2p. por 1121b 

1*. 
l s . 
l s . 

9tp. 
»|p. 
8P . 

13s. flp 
4s. flp. 
3s. 8p. 
Os. l l p . 
3*. 9p. 

8*. Op. 

81. 

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

Portuguez ou 
| Ing-lez. 

4f p. por lb. 
3. 6fp. 
Ia. 2 i p . 
I . l l f p . 
. *P* direito* pago» 

pelo comprador 
livre de direito* 
por exporta
ção 

9}p. por cour 
em navio Por
tuguês ou In-
£'ez 

6*. 6$p. por 100 
direito* pago* 
pelo cnmp—dor. 

Ouro em barra 
Peça* de 6400 r 
Dobroens Heapa > 
Pezoa.. . .dictoa 
Prata em barra 

Espécie 

por onça. 

Rio d* Janeiro 
Liaboa 
Porto 
Pari* 
Amsterdam 

Brazil Hida 
Liaboa 
Porto 
Madeira 
Açora* 

40a. 
35a. 
40a. 
30a. 
50». 

Rio da Prata 63s. 
Bengala 60s. 

Câmbios 
6 i Hamburgo 
5*1 Cadiz 
&8| Gibraltar 
24 0 Genora 
11 8 Malta 

Prêmios de Seguros. 

34 
3B± 
34 
4 0 | 
50 

Vinda 35a 
35a 
40a 
30a 
50» 
03» 
«0. 
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LITERATURA E SCIENCIAS. 

NOVAS PUBLICAÇOENS EM I N G L A T E R R A . 

Murray Discoveries in África, 2 vol. 8T0. preço l i . 7s. 
Noticia historia das descubertas e viagens em África, 
desde os períodos mais antigos até o tempo presente; in
cluindo um resumo da obra do Dr. Leyden. Segunda 
edicçaõ correcta e augmentada. Por Hugh Murray, F. 
rv. S. h,. 

MacmichacVs Journey ; 1 vol 4 t 0 . com estampas. Via
gem de Moscow a Constantinopla, nos annos de 1817 e 
1818. Por Guilherme Macmichael. M. D. um dos via
jantes pela Universadade de Oxford. 

Apeleutherus; 1 vol. 8vo, preço 6s. Esforços para 
obter liberdade intellectual: em quatro partes. I. Sobre 
a Religião e instrucçaÕ moral. 2. Sobre o Culto Publi
co e Social. 3. Sobre as Communicaçoens Supernatures, 
4. Sobre um Futuro. 

" neque nostrae disputationes quicquam aliut 
agunt, nisi ut in utramque partem discendo, eliciant, et 
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tanquam experimant aliquid, quod aut verum sit, aut ad 
id quam proximè aecedat."—Cie. Acad. lib. 2. 

Lauderdalés Public Wealth, 8vo , preço 12s. Indaga
ção sobre a natureza e origem da Rigueza Publica; e 
meios e causas de seu augmento. Segunda edicçaõ aug-
mentada. Pelo Conde de Lauderdale. 

Wardrop7s Morbid Anatomy.- com estampas, preço 
li. I5s. Ensaios sobre a Anatomia Mórbida do olho 
humano. Por Jaimes Wardrop. Segundo Volume. 

WelWs Essays on Vision; Sm. preço 12s. Dous en
saios ; um sobre a visaõ simples com dous olhos; outro 
sobre a nevoa: uma carta ao muito Honrado Lloyd, 
Lord Kenyon; uma noticia de certa mulher, da raça 
branca do Gênero humano, cuja pele -em algumas partes 
se parecia â dos negros; com algumas observaçoens sobre 
as causas das differenças na côr e forma, entre as raças 
branca e preta. Por W. C. Wells, Dr. em Medecina, j a 
falecido, e uma memória de sua vida, escripta por elle 
mesmo-

Knighfs Theory qf the Earth. 8vo. preço 9s. Factos e 
observaçoens, para formar nova theoria da Terra. Por 
Guilherme Knight. L. L. D. 

V O L . XXII . N<>. 128. i 
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Way, on the Jews, Memórias relativas a condição civil 
dos Judeus, apresentadas ao Congresso em Aix-la-Clia-
pelle. Pelo Reverendo Lewis Way. A. M. 

Gentz ; Liberty of the Press; preço 4*. Reflexoens 
sobre a liberdade da imprensa na Gram Bretanha. Tra
duzido do Alemaõ em que o escreveo o celebre Von 
Gentz; Conselheiro Áulico do Imperador de Áustria. 

Oriental Theology. Traducçao do Vedant; a mais 
celebre e venerada obra da Theologia Brahminica. Por 
Ramnohoen Roge, um sábio Brahman. 

Nolan's Polyglot Grammar N o s . Io . e 2o. preço 2s. 6d. 
cada N». completar-se-ha em 8 ou, 10 Nos.—Grammatica 
Polyglota das principaes línguas antigas e modernas; 
em um plano uniforme, e por um principio novo e sim
ples de analyze, applicado aos melhoramentos dos ulti-
timos e mais approvados Grammaticos. Pelo Rev. 
Frederico Nolan. 

PORTUGAL. 

Diccionario Histórico, dos Homens Illustres; publica-
se em Lisboa em números mensaes de 8 paginas em 4 t 0 . 
e cada quatro números formarão um volume de 768 
paginas. 
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Vai a publicar-se en Lisboa a obra intitulada; A Reli
gião provada pela Revolução. 

ECONOMIA P O L Í T I C A DE MR. SIMMOND. 

CAPITULO VII. 

Da influencia dos outros impostos sobre a riqueza nacional. 

(Continuado de Vol. XXI. p. 633.) 

Muito tempo se pensou que os impostos sobre o con
sumo eram pagos pelos Negociantes e cobrados sobre os 
lucros do commercio. Esta opinião he taõ falsa como 
aquella que hoje os tem por bons; para proteger e ani
mar o mesmo commercio; ou pelo menos naõ he taÕ ex
traordinário. 

Nasce desta persuasão, que em quasi todos os paizes 
da Europa, os que tem creado novas taxas, naõ lhes pa
recendo justo que os negociantes fossem os únicos a pagai-
Ias, tem-se esforçado por chegar também às outras classes 
da Sociedade. Cousa fácil lhes tem sido carregar a maõ sobre 
os proprietários de terras, mas também queriam chegar 
igualmente aos capitalistas, de uma parte, e aos artífices, 
da outra; ora estas duas classes de pessoas, que pagavam 
muitas vezes uma grande parte do imposto que se jul
gava lançar sobre os negociantes, escapavam, pelo cont*ra-
rio, ao que se pensava lançar sobre ellas, e faziam carregar 
a outras com opezo. 

Comtudo, a final perceberam que todas as classes da 
sociedade pagavam os impostos sobre o consumo â pro
porção das suas despezas; mas nem por isso deixaram 
de buscar em outros impostos novos princípios de renda; 
seja porque o systema mercantil, ganhando favor de dia em 

1 2 
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dia, esgotava successivamente todos os que nasciam do con
sumo, sacrificando o interesse das finanças ao do monopó
lio : ou seja porque as necessidades do Estado indo em 
augmento continuo, os forçavam a tentar toda a sorte de 
recursos. Quando os financeiros andavam excogitando 
novos protextos de espremer o povo, foi estão que so
breveio a revolução, que mudou tudo nas finanças mas 
pouco emendou. 

Quando um Estado se acha em situação de necessitar 
fazer grandes despezas he quasi sempre arrastrado a se
guir um systema de impostos mui vicioso. Em quanto as 
suas taxas preencherem o fim principal, que he o de lhe 
produzirem uma renda pouco mais ou menos proporci
onada a perda que occasionam aos cidadãos, he quasi inú
til queixar-se, uma vez que ao mesmo tempo lhe naõ 
apresentem meios seguros e fáceis de obter com menos 
oppre3saõ uma renda igual ou maior. 

O systema de finanças da França nunca foi bom em 
tempo nenhum: éra oppressivo e vexador no tempo dos 
Reys; e hoje os seos principaes defeitos saõ de pôr o con-r 
tribuinte em uma lucta continua com o Governo: e de 
custar muito mais aquelle doque rende a este. Temos vistos 
quanto as Alfândegas saõ viciosas a este respeito: poder-
se-hia corrigindo-as aliviar o povo, franquear o commer
cio, e assim mesmo tirar somente deste imposto uma renda 
taõ considerável que desse ao legislador toda a sorte de 
meios de poder reformar d'entre os outros impostos 
aquelles contra que se levantam justos clamores. Talvez 
naõ seja inútil passar em revista todos os da Republica, 
para ver em que caso, ede que maneira, affectam os pre
ços e pezam por conseqüência sobre todos os cidadãos, 
e em que caso saõ supportados por uma só classe de pro
prietários de rendas. 

Três impostos parecem ter sido destinados pelos seos 
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inventores para dar ao Governo parte nos lucros do com
mercio : a saber, as patentes* e, pela parte que toca a 
pagar aos Negociantes, o sello e as janellas. Todo ho
mem que compra para vender he obrigado a comprar uma 
licença, pela Ley do Io. Brumalre do anno VIII: mas 
como ha gradaçÕes innumeraveis desde o mais pobre 
regateiro até o negociante milionário, cujos navios sulcam 
todos os mares, para que a contribuição fosse igual, foi 
preciso que a Ley entrasse em miudezas infinitas, cuja 
applicaçaõ dà logar a continuas discussoens e a lixaçaõ 
das patentes ou Licenças fica sempre um pouco arbitra
ria, o que he um grande defeito em matéria de contribu-
içoens. Parece ao principio que este imposto deve pezar 
inteirameete sobre aquelles que o pagam, mas naõ he assim 
o que acontece em geral. Os lucros do commercio, como 
ja temos visto, 6aõ regulados pela lucta do capitalista, 
quer seja com os obreiros productivos que elle emprega 
a trabalhar, ou com os consumidores a quem elle fornece 
o provimento. Quando as forças do commerciante saõ 
apoiadas nesta lucta por um monopólio, como succede em 
França, aonde as mercadorias estrangeiras saõ proscriptas 
naõ acha elle muita difficuldade em se pagar da licença, 
seja à custado obreiro, ou do consumidor. Porem se a 
licença for tirada para um ramo de commercio, que esteja 
em decadência, e d* onde o commerciante naõ possa re
tirar os seos capitães com promptidaõ sufficiente, por 
haver nelle muitos fixos, entaõ acha-se numa situação 
verdadeiramente triste ; porque he com effeito elle quem 
paga a licença mas paga-a de lucros que cessará de ter; e 
por isso he que esta contribuição, ainda que em geral 

• Cartas d' Officio c Licenças para exercer qualquer profissão. 
iRcdactor.) 
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pouco onerosa, tem dado motivo a muita6 reclamações 
em algumas terras, aonde o commercio particular ia em 
decadência. 

O imposto graduado do Soello das Letras de Cambio e 
e d' outros papeis mercantis, estabelecido pela Ley de 
13 de Brumaire do Anno VII, naõ he proporcionado ao 
lucro da cada ramo de commercio, assim elle naõ pára 
aonde o lançam. O banqueiro tem cem vezes mais letras 
de cambio para fazer Bcellar do que o negociante por ata
cado ainda que este muitas vezes seja taõ rico como elle, 
mas como os lucros se equilibram no conimercio, o ban
queiro deve augmentar os seos para encontrar este novo 
imposto, quando naõ renunciaria ao seo ramo particular 
de industria. Este imposto, se bem que adiantado por um 
só negociante, reparte-se pois por si mesmo entre todos com 
bastante igualdade. He talvez o único para que a theoria 
de Mr. Canard he verdadeira, e em que o equilíbrio se 
restabelece naturalmente; porque as forças eram iguaes 
antes da 6ua creaçaõ, e elle altera e tornam a equilibrar-se 
quando o imposto se tem repartido igualmente*. 

O imposto sobre as portas e as janellas das officinas 
e das fabricas encarece outro tanto as manufacturas que 
nelias se fazem. Naõ harazaõ para que uma obra, que requer 
muito ar e muita luz, deva dar menos lucro que outra que 
naõ requer tanta: por conseguinte, o imposto que o fa-

* O sêlk> das Cartas de jogar e dos Jornaes saõ direitos sobre o con
sumo, que ae podem classificar entre os mais bem entendidos e justos. O 
custo do séllo segundo a dimensão do papel também parece â primeira 
vista um direito sobre o consumo; mas o consumo forçado de um certo 
papel para certas transacçoens, naõ sendo por forma nenhuma um indicio, 
nem das rendas nem das despezas do consumidor, he um direito que 
peza sobre os cidadãos com a maior desigualdade: be demasiadamente 
pezado para aquelles, cujos bens andam em litígio, e a penas se deixa 
sentir a todos os mais. 
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bricante pagou para a produzir transforma o preço in
trínseco em preço accidental, e deverá ser pago pelo 
consumidor. Porém o mesmo succede com este que com 
as patentes; o imposto que naõ faz tortura nenhuma a 
um commercio que cresce e prospera, he pelo contrario 
excessivamente oneroso a este mesmo commercio, desde 
que elle se acha em decadência; e como peza mais par
ticularmente sobre os capitães fixos, que naõ podem pòr-
se em eqjiüibrio taõ facilmente como os outros, quando o 
commercio padece alguma crise, deve acontecer freqüen
temente aggravar este imposto as perdas de um nego
ciante que j a começava a arruinar-se. 

Naõ ha senaõ uma mui pequena porçaõ do imposto 
sobre as janellas, que he pago pela industria e que pôde 
influir sobre os preços. Poder-se-hiam provavelmente ex-
emptar todas as officinas deste imposto, sem occasionar 
grande perda ás finanças, e alargar-se-hia assim o mer
cado em que os productores nacionaes podessem ven
der. 

E m quanto ao imposto sobre as portas e janellas das 
habitaçoens está fundado sobre a renda presumida; a 
sua colleçaõ naõ custa muito e naõ he sugeito a arbi-
traridade, em naõ pôde deixar de ser igual. Pode-se em 
geral calcular com bastante exactidaõ a renda d'um 
homem pelo aluguel que paga da sua casa; de sorte que esta 
base de taxação he de bastante equidade, comtanto que a 
modifiquem segundo as cidades e as províncias: porém o 
aluguel da casa naõ se pôde presumir directamente 
pelo numero das janellas. Haverá casa no peior bairro 
d'uma cidade grande que tenha tantas janellas como o 
melhor palácio, ainda que o seo aluguel naõ seja um dé
cimo do d'este; portanto, a renda do pobre he taxada 
em muito mais que a do rico. Ora, quando um imposto 
he mui desigual, ha mister que seja também mui mode-
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rado, para ser supportavel. E com effeito, o imposto 
das janellas naõ rende ao thesouro publico senaõ 16:500.000 
lb. t e naõ custa ao contribuinte senaõ 5 p. c.; quando 
muito do seo aluguel; e muitas vezes 2 p. c, e menos. 
Parece que um imposto proporcionado a cada aluguel 
poderia render muito mais ao estado, e ser distribuído 
com muito mais igualdade por todos os contribuintes, sem 
que a sua collecçaõ fosse mais difficil, custosa ou sugeita 
a contestaçoens, Tanto os quartos vazios como as offici-
nas e almazens, deveriam ser exemptos de impostos; os 
primeiros, longe de serem um meio de rendimento, saõ 
uma perda; e os segundos naõ daõ a conhecer as posses 
de quem os occupa, fazem parte do seo capital fixo; de 
sorte que, se saõ carregados de um imposto, o que o 
paga desforra-se no preço -das suas mercadorias. As 
casas, que os mesmos proprietários occupam, deveriam 
ser taxadas com moderação, para que a contribuição 
fosse proporcionada à renda, porque a quelle que habita 
a sua própria casa está sempre mais bem alojado, em 
proporção do seo estado, doque aquelle que occupa a 
casa d'outrem. Partindo destes princípios seria, creio 
eu, mui fácil levantar de 60 a 80 milhoens por um 
imposto sobre os alugueres, que se substituiria ao das 
janellas, sem excitar reclamação alguma. 

Ha alguns impostos que estaõ ligados com instituiçoens 
taõ úteis, que longe de serem um carrego para a naçaõ, 
antes parecem que lhe causam beneficio; taes saõ o do 
Correio das Cartas; o das seges d'álguel e o da garantia 
das moedas. 

(Continiiar-se-ha.) 
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INGLATERRA. 

Noticias sobre Venezuela, publicadas pela chegada do 
General Inglez Wilson, vindo daquelle paiz. 

O General WÜ6on, que commandava as tropas Bri
tannicas, na Terra Firme Hespanhola, chegou a Ingla
terra havendo podido escapar-se de Guayana,depois deter 
soffrido as maiores crueldades, durante quatro mezes. 
Foi com difficuldade e naõ sem ameaças, que os officiaes 
do estado-maior deste Geueral, puderam obter seus pas
saportes para Londres, aonde terão chegado. As noti
cias, que traz esteoíficial, e outros que que o acompanha
ram, saõ da natureza mais triste, pelo que respeita o 
estado do paiz, e miserável situação daquelles que tem 
sido seduzidos para entrar no serviço dos insurgentes. 
Naõ ha exemplo em que se tenham cumprido com os 
ajustes de Mendez, nem aos officiaes, nem aos soldados; 
a sua condição, he a mais, deplorável; a única cousa, que 
que se lhes dá, he uma raçaõ de carne, que até os mesmos 
officiaes saõ obrigados a ir buscar, e trazer para casa, 
no maior calor do dia ; para ser cozinhada, como pu
derem, sem serviço de cozinha, nem de meza de quali
dade alguma; até o fogo o devem elles prover: quan
to ao soldo nem nisso se falia. Cavalheiros Inglezes saÕ 
obrigados a vender os seus vestidos, para obter meios de 
existir; e andarem em estado, que he quasi de nudez; o 
que os faz ter inveja da sorte do mais humilde criado na 
sua pátria. Estaõ como prisioneiros no paiz, naõ sendo 
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permittido a pessoa alguma sair dali, senaõ os poucos 
que tein tido a fraqueza de prometter, que daraõ daquel-
les paizes falsas e favoráveis relaçoens; ou que saõ lison-
geados por um vao titulo militar, ou algum cousa si-
niilhante concedida a homens, que naõ tinham outra 
cousa, que os fizesse vaõs. O desprezo he a remuneração 
de todos os sacrificios ; e um Inglez, que sabe que os seus 
compatriotas tem perdido o direito ás suas vidas, em 
manter uma acçaõ contra os Hespanhoes, quando os co
vardes officiaes creoulos tem fugido do campo, naõ tem 
a satisfacçaõ de ver que se faz alguma mençaõ de seu 
comportamento, em gazetas ou publicaçoens officiaes: 
pelo contrario se toma o maior cuidado em impedir 
que se isso saiba. A. prizaÕ do General Wilson deo a 
ultima de maÕ ao desacoraçoamento dos Inglezes. Os 
do interior, do primeiro até o ultimo, assim que os deixam 
largam as armas; os do mar, aproveitam-se da primeira 
oceasiaõ de fugir abalando com algum dos melhores 
vasos de Brion. Naõ fica j a com elles Inglez algum, se
naõ os poucos, que naõ tem tido meios de escapar-se; e 
alguns outros poucos, que saõ pessoas de infame cha-
racter. O General Wilson deo immediatamente infor-
maçoens do Governo, em Trinidad, a respeito da prizaõ 
e máo tractamento dos Inglezes na Terra-Firme, e Sir R. 
Woodford prometteo esforçar-se por obter a sua soltura. 
Apenas se pôde crer que as cartas dos officiaes para seus. 
amigos tem sido abertas, e se lhes tem substituído outras 
(imitando a letra) dando as mais falsas e absurdas noticias 
do paiz; e se tem publicado extractos destas falsificaço-
ens no Morning Chronicle e outros jornaes. Nos, porém, 
estamos persuadidos de que o respeitável Edictor daquelle 
papel tem sido enganado, em vez de ser agente voluntário 
da mais negra conspiração, Dizem que o General Wilson 
recebeo do Governo Hespanhol uma data de terras na 
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Província de Guayana, e commercio livre por certo nu
mero de annos, com a condição de deitar a baixo Bolívar, 
que he detestado peU> povo como um tyranno sem prin
cípios, e que, de sua parte odia os Guayanezes, posto que 
he obrigado a sei vir-se delles como de instrumentos para 
o ajudarem em sua vaã tentativa de abrir por força ca
minho para a província aonde nasceo, e aonde logo 
que chegasse os desbandaria, e pizaria aos pez. Cremos, 
que lie certo, que o General (Wilson) vai a levantar 
tropas para uma expedição destinada á Terra-Firme 
Hespanhola; porém se o seu objecto hecomo suppo-
mos, naõ podemos decidir. Temos prazer em saber, que 
entre as numerosas mortes causadas pelas moléstias e 
contagio, a maior parte de nossos immediatos concidadãos 
gozava boa saúde, posto que em extrema penúria, a tem
po da partida do General. Pôde alcançar-se de um Mr. 
Vowel que emprestasse 700 libras esterlinas para pagar a 
passagem de alguma gente que se mandou para o Oro-
noco; esperando, como éra natural, ser pago á sua che
gada; mas em vez disso experimentou e mesmo tracta-
mento dos demais (e tal qual descrevemos na nossa ulti
ma) mandaram-to para o interior do paiz com uma espin
garda ás costas, aonde elle, e outros seus compatriotas, 
somente por seus esforços habilitaram os Insurgentes a 
fazer uma resistência em Villa-do-Cura, donde só um 
voltou com vida. Mr. Vowel, havendo sido deixado no 
campo juncto á noite se escapou milagrosamente, e 
viveo nos montes por seis semanas ; durante o qual tem
po se suppoz ter morido como os demais; porém, com 
grande desprazer do Governo Insurgente, tornou a ap-
parecer como seu credor, e depois de um anno de solici-
teaçoens, lhe deram 30 bois em vez de 700 libras; que se 
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avaliam a 15 pezos duros cada um; e que elle teve de 
transportar por sua conta e risco para o mercado das 
ilhas. Vários moços tem pago por suas patentes antes 
de deixarem sua pátria, outros tem dado dinheiro de 
contado por letras de cambio sobre o Governo de Vene
zuela. Quando chegarem provavelmente receberão um 
abraço faternal por seu patriotismo; porém quanto a 
dinheiro, comoja dicemos, naõ ha que fallar nisso ou 
como Bolívar e o seu thesoureiro se expressam—no 
hay. 

VENEZUELA. 

Carta do General Bolívar Chefe Supremo ao Coronel 
Hippesley. 

Em resposta aos artigos contidos na vossa Carta de 7 
do corrente; ao primeiro respondo, que os officiaes, que 
formaram, parte do regimento de hussares de Venezuela 
passarão para outro regimento. Ao segundo, em que 
pedis a graduação de Brigadeiro-General; recusado. Ao 
terceiro; que o Governo de Venezuela está prompto a 
comprir todos os contractos, que tem feito o seu depu
tado em Londres, examinado-se previamente as contas 
e contractos, que sois obrigado a apresentar;—esta resposta 
he applicavel também ao 4<>. artigo. Ao quinto: as tro
pas Inglezas, que chegarem successivamente a Venezu
ela, receberão o seu destino, segundo os contractos fei
tos pelo nosso Deputado em Londres. Ao sexto: Os fun
dos do Governo estaõ distribuídos .* e naõ admittem in-
novaçaõ, e as raçoens saõ distribuídas segundo as gradua-
çoens do exercito. Ao septimo: apresentando-se os docu-
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mentos necessaarios, sobre esta matéria, para serem exa
minados seraõ pagos segundo for o resultado. Quanto á 
vossa proposição de Ir para Inglaterra, &c. ; digo que 
tendes permissão de o fazer; porém como a campanha naõ 
está suspensa, o que vós suppondes, e o Governo naõ tem 
fundos para pagar as despezas, que podereis fazer, indo 
como commissario a recrutar, e trazendo aqui 350 homens, 
o governo naõ aceita a vossa proposição naõ mais que a 
segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e décima; acce-
dendo à septima e nona sem restricçaõ; e á oitava con
forme ao quinto artigo contido no requerimento. 

Deus vos guarde muitos annos. 

(Assignado) BOLÍVAR. 

Quartel General de Angostura, 11 de Junho, 1818. 

Carta do General Bolívar ao Coronel Hippesley. 

Lembra-me muito bem, que, em presença do Tenente 
Coronel Rooke, e do Capitão Chompre, me pediste6 li
cença para resignar vosso posto e voltar para Ingla
terra. Lembra-mo muito bem, que vos concedi a permis
são de resignar, e de pedir os vossos passaportes. Se o 
Tenente Coronel Rooke tomou conta do Io . Regimento 
de Hussares de Venezuela, he porque vos o propuzestes 
para commandante do primeiro esquadrão, e eu accedi á 
proposta para vos obsequiar; e em conseqüência naõ 
tomou o Tenente Coronel a seu cargo o 1°. esquadrão, ou 
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1». Companhia, porem sim de alguns officiaes e soldados 
avulsos, Julgais bem, quando supondes que eu naõ 
retractaria a minha palavra; porém a supreza, que expres-
saes com a minha carta, em data de hontem, he mui es
tranha, e ainda he mais estranho, o teres vos supposto, 
que eu aceitei a vossa resignação completa e absolu
tamente, sem mais outra formalidade do que uma simples 
conversação. Vós podereis saber bem do serviço Inglez, 
eu ignoro se nelle uma simples resignação verbal he 
sufficiente para deixar o serviço. Deveis saber, que entre 
nós naõ he isso assim; se o naõ sabeis deveis apren-
dêllo. O Major Hippesley, no serviço deS. M. Britannica, 
naõ tem aqui connexaõ com os negócios do Coronel Hip
pesley, de Venezuela quem somente conheço, e com quem 
somente tenho de tractar. Naõ entendentes a minha 
carta de hontem ; supondes que eu pretendo exonerar D. 
Luiz Mendez dos contractos, que fez com vosco. Fazeis 
bem em suppor que o Governo de Venezuela naõ pôde 
tentar a ruina de um Cavalheiro Inglez, cuja única culpa 
he ter posto inteira fé nos poderes concedidos pelo Go
verno de Venezuela a D. Luiz Lopez Mendez. Sabeis; 
porque eu o tenho repetido mil vezes, que os contractos 
entre D. Luiz Lopez Mendez, e vós seraõ religiosissima-
mamente preenchidos. Repito outra vez, apresentai-os 
ao Governo, e elles seraõ executados. O Governo, de 
Venezuella nunca enganou ninguém; porém tem sabido 
punir a insolencia daquelles que o offendem. Fazeis bem 
esperar, que nada se obrará, que vos leve á desesperaçaõ. 
Se desesperares, deve isso proceder de outras causas, que 
eu ignore; ou talvez naõ. Naõ vos negarei a justiça que 
mereceis: porque tenho sufficiente dignidade para isso; 
mas naõ por causa de vossos ridículos ameaços, que des
prezo. Se os actos do Governo de Venezuella naõ tem 
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força na Inglaterra, creio que isso he reciproco em Ve

nezuella. 

Deus vos guarde muitos annos. 

(Assignado) BOLÍVAR. 

Quartel General de Angostura, 19 de Junho 1818, 

Carta do General Bolívar ao Coronel Hippesley. 

Naõ obstante que, pela vossa carta em data de hontem, 
fazeis a resignação formal do posto de Coronel no servi
ço da Republica, naõ posso acceitâlla até que me re-
mettais a patente, que recebestes do Governo; e até que 
vos renunceis, de maneira positiva, todo direito ás esti-
pulaçoens em que entrastes com D. Luiz Lopez Mendez, 
para o commando do 1». Regimento de Hussares de Vene
zuela. Muito estimo que tenhaes conhecido o vosso erro 
causado por má intelligencia ou falsa interpretação da 
minha nota de 18, que somente continha as mesmas con-
diçoens, que vós mencionaes, a fim de dar-vos os passa
portes, que desejaes. Sem esta desagradável occurrencia, 
ha muito tempo que tereis sido despachado á vossa 
satisfacçaõ; evos terieis poupado os desgostos, que dizeis 
tereis soffrido. 

Deos vos guarde muitos annos. 

(Assignado) BOLÍVAR, 

Quartel General de Angostura, 20 de Junho, 1818. 
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Carta do General Bolívar ao Coronel Hippesley. 

Torno a mandar-vos o contracto, que me remettestes, 
com a vossa patente de coronel, inclusos na vossa carta de 
19 do corrente. A vosa resignação, como coronel do Io . 
Regimento de Hussares de Venezuela, he aceita: e em 
conseqüência vos envio o passaporte, para que possais 
voltar para Inglaterra. Sinto extremamente ver em 
vossa carta, á qual estou respondendo, que vós insistis, 
em que se naõ tem cumprido as promessas, que se vos fi
zeram em Londres. Pela terceira vez vos repito, que 
estou prompto a preencher todos os ajustes feitos por D. 
Luiz Lopez Mendez. Se me podereis apresentar um só 
documento, em prova de que elle vos offereceo a gradu
ação de Brigadeiro General, naõ terei mais difficuldade 
em conceder-vos isso, do que tenho tido em dar-vos tudo 
o mais, que tendes podido provar. 

Deus vos garde muitos annos, 

(Assignado) B O L Í V A R , 

Quartel-General de Angostura, 22 de Junho, 1818. 

0 acima saõ copias verdadeiras. 

(Assignado) P E D R O B R I G E N O M E N D E Z , 

Secretario de Estado dos Negócios Etrangeiros. 
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Reflexoens sobre as novidades deste mez. 

REYNO UNIDO DE PORTUGAL BRAZIL E ALCARVES. 

Vinda d1 El Rey para Lisboa. 

Pelas ultimas noticias, que recebemos do Brazil, tivemos uma 
informação de grande importância, e ao memo tempo de grande 
prazer; mas que comtudo merece algumas reflexoens sobre o 
modo de sua execução. 

He mui provável, que a inclinação d'El Rey o leve a desejar 
viver aonde nasceo; ao memo tempo que he muito certo, que os 
grandes interesses de sua monarchia exigem por agora a sua re
sidência no Brazil. 

Certa classe de políticos tem também instado sobre a volta 
d '£l Rey, allegando com motivos de publica utilidade ; e entre 
outras razoens a de governar o Reyno de Portugal, (que ainda 
insistem a considerar como metrópole) de tal maneira, que naõ 
pareça que a cabeça do Império he o Brazil. 

Dizem-nos agora, que El Rey, para satisfazer a tam discordes 
opinioens, tem tomado a resolução de fazer com que o Reyno de 
Portugal seja governado por gente de sua escolha, e ao menos por 
leys de sua própria proposição. 

Até aqui vamos conformes; posto que convém observar de 
passagem, que todos os Governantes de Portugal, saõ naturaes 
daquelle Reyno ; sem que haja entre elles um só, que, nem por 
accaso, succedesse nascer no Brazil. E portanto, se as cousas 
vám mal, de si mesmos se podem queixar; porque os Gover
nadores do Reyno de Portugal tem o direito, e he da sua obri
gação, propor a El Rey todas as medidas, que julgarem conveni
entes ao bem e prosperidade daquella parte da Monarchia: se o 
naõ fazem assim, a culpa nem he d'EI Rey, nem dos Bra-
zilienses. 

Com tudo, naõ contente com isto Sua Majestade, tem deter
minado chamar uma Deputaçaõ, dos três Estados do Reyno, dos 
Tribunaes principaes, e da Casa dos Vintre Quatro para com 
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elles estabelecer a marcha regular das cousas, e a prompta exe
cução das leys, durante a sua auzenzia no Brazil. 

Nós sempre conjecturamos, que éra da inclinação assim como 
da intenção d'El Rey voltar para Lisboa; quando os negócios do 
mundo o permittissem. Porém temos sempre sido de opinião, e 
ainda continuamos na mesma, que, durante as convulsoens da 
Europa, e em quanto se naõ pôde descortinara vereda que toma
rão as cousas na America Hespanhola, voltar El Rey para Lisboa, 
seria expor teda a sua Monarchia a conseqüências incalculáveis ; 
posto que contra isto esteja o amor próprio dos Portuguezes, 
pouco cordatos, e as vistas sinistras de políticos mal intencio
nados. 

Temos pois, agora, que a determinação de Sua Majestade em 
chamar estas Deputaçoeus do Reyno de Portugal, ao mesmo 
tempo que demonstram as suas boas intençoens para com a parte 
da Monarrhia aonde nasceo, tapam a boca mui completamente, 
aos intrigantes e praguentos, que da necessária ausência d'El 
Rey tem tirado motivos para levantar phantasmas de queixumes. 

Claro está, que, chamando El Rey para tractar os negócios de 
Portugal esta Deputaçaõ do Reyno, ficarão os Portuguzes tendo 
mais influencia em seus negócios públicos, do que tem ou ja 
mais tiveram os Brazilienses. Naõ notamos isto com ciúme; por
que, pelo contrario, naõ suppomos o Brazil em tal estado de edu
cação que se lhe pudesse facilmente adoptar alguma representa
ção popular : mas lembramos esta circumstancia para fazer vêr, 
que, depois desta medida, naõ haverá o menor motivo para que 
as cousas deixem de ir em Portugal, como aquelle Reyno dese
jar, a menos que ali naõ haja pessoas para irem na Deputaçaõ, 
que saibam o que convém á sua pátria ; e para este mal, nem 
El Rey, nem outra alguma pessoa lhes poderá dar remédio; entaõ 
appéllem para algum milagre. 

Se julgamos natural, que El Rey esteja inclinado a voltar para 
Lisboa, paiz do seu nascimento, e talvez adaptado para a Corte 
e capital da Monarchia em tempos socegados, naõ queremos por 
isso dizer, que Sua Majestade, cedendo a seus impulsos e incli-
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naçoens pessoaes, deva preferir a isso os deveres sagrados de seu 
lugar: e no momento actual seria tal medida tam imprópria, 
quanto he perverso o comportamento daquelles, que tem apertado 
El Rey a que volte, ou a que declare suas intençoens; porque 
isso he querer frustrar os planos, que elle, como Rey, he obri
gado a adoptar, para bem geral da Monarchia. 

Em uma palavra, naõ discutimos se El Rey deve ou naõ voltar; 
dizemos somente, que, nas actuaes circumstancias, naõ o deve 
fazer; e o que se diz ter em vista para agradar aos Portuguezes, 
he uma satisfacçaõ da mais alta importância, que os Povos de 
Portugal devem attribuir a esta mesma ausência de que se 
queixam. 

Contemplemos os paizes, que cercam o Brazil, em estado de 
revolução, uns com governos populares, outros com chefes 
completamente despoticos ; alguns cuidando em fazer consti-
tuiçoens; raagotes querendo outra vez submetter-se á Hes
panha ; e todos sem ter ainda tido tempo de formar um systema 
de medidas políticas, que hajam de seguir. 

Neste estado • ncerto de cousas, se El Rey estivesse em Lisboa 
se lhe devia aconselhar, que se fosse ao Brazil olhar por suas 
cousas, e dar de perto as providencias, que a rápida successaõ 
de acontecimentos, incidentes ás revoluçoens, podem de um mo
mento a outro requerer. 

Por outra parte o vizinho de Portugal, que he a Hespanha, in
quieto pelas desordens de suas colônias, desejando embrulhar 
sua Majestade Fidelissima em suas contendas, estimaria infinito 
têllo ao pé de si, para o influir, fosse com rogos, fosse com amea
ças, fosse com hostilidades ; de tudo isto se livra El Rey com sua 
residência no Brazil. 

Além disto deve considerar-se, que, se a revolução das colô
nias de Hespanha occasionasse a perda do Brazil, arruinado fica
ria Portugal; logo he essencial que El Rey attenda em pessoa 
áquella parte da Monarchia, mesmo para o bem de Portugal, 
como parfe também de sua Monarchia. 
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Letnbranças para a Deputaçaõ de Portugal. 

Na supposiçaõ de que El Rey vai a chamar uma Deputaçaõ 
do Reyno, julgamos próprio indicar algumas cousas, que será 
próprio requerer ; e que os Governadores do Reyno podiam, ja 
ha muito tempo, ter feito de seu próprio orneio, sem que tal 
Deputaçaõ fosse necessária. 

A falta de dinheiro, em Portugal, he tam sensivel em todos os 
ramos de industria, que he essencial o exame das cousas, que a 
produzem, e a ponderação de seus effeitos, para lhe procurar o 
remédio. 

Se os gêneros, que se importam em qualquer paiz, tiverem, 
em agregado, um valor maior doque os gêneros exportados, 
tal naçaõ deve pagar o saldo a dinheiro. Esta máxima he 
tam geralmente sabida, que nos naõ demoraremos em sua de
monstração. 

Agora, a continuação destas operaçoens de anno em anno deve 
esgotar a espécie do paiz, e a falta de circulação causará emba
raço em todos os ramos de industria. Logo o remédio deve ser, 
ou a diminuição do consumo do estrangeiro; ou o augmento 
das producçoens nacionaes. Sem isto, a naçaõ, bem como o in
divíduo, que despende mais de suas rendas, deve chegar ao dia, 
mais cedo ou mais tarde, da sua total rui na. 

Muitos annos ha, que Portugal pagava o balanço de seu com
mercio com os estrangeiros, por meio do ouro do Brazil. Este 
ouro faltou em Portugal, desde que se facilitou no Brazil o com
mercio com os estrangeiros ; e como se naõ tem tomado medidas 
efficazes para remediar o mal, elle crescerá ao ponto de causar a 
ruina de Portugal, reduzindo aquelle Reyno, aliás tam favorecido 
pela natureza, á ultima miséria. 

Induzio-nos a tractar agora desta matéria, uma carta, que re
cebemos de Braga, em que nos descrevem a situação da provín
cia do Minho ; e que expõem factos applicaveis a todo o Reyno ; 
porque naõ he de suppor, que tanta miséria exista em uma pro-
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vincia, quando as outras se achem em prosperidade. Eis aqui o 
extracto. 

" . . . . A pobreza vai sendo cada vez mais geral, e cada vez 
a menos o dinheiro; varias pessoas recorrem ás confrarias, a 
pedir dinheiros sobre as propriedades ; porém aquellas, ou o naõ 
tem, ou saõ tantos os pretendentes, que a maior parte fica sem 
elle, a pezar de ter por onde o assegure, e muito bem. Outros 
querem vender, e naõ acham quem compre : por conseguinte 
naõ ha sizas, e como este cofre está varrido, e dali vinha o di
nheiro para pagar as despezas dos Expostos, perecem estes á 
necessidade. A Roda está devendo ás amas 7 a 8 mezes ; o que 
anda por oito mil cruzados ; e as amas estaõ desesperadas, e na 
resolução de vir entregar as crianças. Ja lembrou recorrer á 
derrama por ferolho ; mas na situação de tanta pobreza, miséria 
e falta de tudo, como se ha de fazer isto, e que he o que se ha de 
pedir e haver de quem naõ ha quem lhes compre. E os traba
lhadores naõ encontram quem os queira, e por isso ficam sem 
jornal, e tudo em falta, fome e penúria. Daqui vem o péssimo 
passadio, e apoz elle as moléstias, que vam levando gente im-
mensa, singularmente nas aldeas, e dali virá para os povoados, 
aonde ja se sentem bastante estes estragos, indo-se tudo pondo na 
figura de que naõ haverá possibilidade de pagar as rendas Reaes, 
o que he ja bem manifesto na décima, e outros ramos, que ja naõ 
podem apurar os sacadores. Pelo que me pertence estou redu-
sido a dous criados e duas criadas ; quando sempre tive de 15 a 
18 pessoas de família.'' 

Se a nossa theoria admittisse duvidas, esta explicação practica 
as deveria tirar; e he claro que o mal se naõ pôde remediar sem 
muito trabalho ; mas o uuico remédio he fomentar a industria 
nacional a fim de que o dinheiro naõ vá para fora do Reyno; 
sò assim pôde a naçaõ ser rica ; isto he, ter em si abundância do 
que precisa ; e applicaro excedente em comprar o que lhe serve 
de commodo, e algum supérfluo, que he o que faz a vida agra
darei. 
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Estes bens naõ se conseguem sem diligencias, naõ se conser
vam sem methodo, nem se gozam sem uma bem pensada econo
mia, e constância de systema; e, portanto, negocio de tanta 
importância se naõ pôde deixar ao accaso. 

Os estudos de economia politica saõ prohibidos na Universi
dade de Coimbra, e naõ sabemos que haja no Reyno outras escho-
las, em que se aprendam. Naõ ha tribunal, nem pessoa, a quem 
pertença preparar todos os annos um relatório do estado actual do 
Reyno. Os Secretários de Estado tem occupaçaõ bastante, na 
rotina ordinária do despacho de suas respectivas reparti çoens ; 
e como naõ tem de dar contas a ninguém, pelo que deixam de 
fazer ou lembrar a bem do Estado, fica tudo sepultado no esque
cimento, e cuberto com o nome do Rey, envolto no mysterioso 
segredo do que se chama Governo. 

Nsstes termos a boa razaõ está pedindo, que se aproveitem os 
conhecimentos de todos os que tiverem alguns, com que possam 
ajudar o Governo a desembaraçar-se das difficuldades em que se 
acha; e primeiro que tudo deve conceder-se aos negociantes toda 
a facilidade em seu commercio, para que elles tragam ao Reyno, 
o mais dinheiro que puderem, a fim de que com elle se fomente a 
industria. 

Custuma-se em Portugal fazer grande mysterio e segredo dos 
cálculos de receita e despeza ; mas a sua publicação naõ faz mal 
nenhum ás outras potências, aonde annualmente se fazem pa
tentes o todos as contas do Erário. O motivo do segredo em 
Portugal he, que os que estaõ á testa daquella repartição naõ sa
bem como haõ de fazer tal calculo; e conhecem, que, se alguma 
cousa nisto publicassem, se exporiam ao rizo do Mundo : assim 
cobrem-se com a capa do mysterio, contentam-se com pagar e 
cobrar pelas folhas ordinárias; e naõ ha ninguém que possa ter 
os dados sufficientes, para propor novas medidas. 

O Conselho da Fazenda decide judicialmente das causas, em 
que a Fazenda Real he parte ; mas além deste serviço nem serve 
nem pode servir para nada; porque as pessoas de que he com-
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posto naõ se applicáram aos estudos politicos, sendo a Jurispru
dência a sua única profissão. Os chamados Conselheiros de 
Capa e Espada, entram naquelle Conselho por varias considera-
çoens, mas naõ por seus estudos de economia política, que he a 
necessária para o caso de qye tractamos. 

O Presidente do Conselho, o mais das vezes o mesmo do Erá
rio, he tirado da classe dos fidalgos, e empregado naquelle lugar» 
somente por sua graduação, nobreza, e títulos antigos ; a conse
qüência disto he que tal presidente naõ pôde nunca fallar nas ma
térias, que vem ante o tribunal, quer sejam de jurisprudência, 
quer de finanças ; o que se lhe naõ pôde levar a mal, porque 
nunca as estudou, nem attendeo a isso em sua mocidade : assim 
tal presidente só serve de tocar a campainha, e acenar com a ca
beça ; sim, ou naõ. 

Neste estado das cousas ; j a quem compete fazer as represen-
taçoens annuaes, sobre o estado de riquesa ou pobreza do Reyno ? 

(* A quem pertence formar os planos para fomentar a industria da 
naçaõ, e dar as providencias para remediar os males ? 

O Ministro dos Negócios do Reyno, como ja dissemos dos Se
cretários de Estado em geral, tem assas que fazer no expediente 
da sua repartição; alem de que naõ pôde ter dados para saber o 
estado das rendas publicas, nem averiguar as causas, porque cer
tos ramos diminuem ou outros augmentam. 

Assim, a menos que todos os Ministros e todos os Conselheiros 
de Estado tenham á vista e estudem relatórios annuaes de todas 
as repartiçoens ; a menos que todas estas pessoas, assim instruí
das, combinem os os seus votos e seus pareceres, em delibera-
çoens bem dirigidas, mal se pôde esperar uma systematica série 
de medidas, de cuja concurrencia e concordância depende o bom 
governo de todos os ramos de administração publica. 

Nada dizemos sobre as qualidades das pessoas, que devem 
compor tal Conselho; porque he evidente, que se a escolha for 
feita só pela graduação dos indivíduos, como succedeo quando o 
Ministro Seabra propoz esta medida em 1796, e sendo os indiví
duos da classe dos Presidentes, que notamos a-cima, tal Conselho 
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í,ó servirá de livrar o Ministro da responsabilidade das medidas, 
e naõ poderá produzir bem algum; visto que para taes lugares 
uaõ basta a representação da nobreza, he necessário que haja 
estudos e talentos nos individuos. 

A abertura do commercio do Brazil aos estrangeiros, e resi
dência da corte naquella parte da Monarchia, por força havia de 
fazer, como fez, uma revolução considerável nas relaçoens políti
cas e commerciaes, tanto do Brazil como de Portugal; mudando 
essencialmente os antigos canaes do commercio; porque aquelle 
acontecimento transtornou a ordem das especulaçoens mercantis, 
geralmente seguida pelos negociantes Portuguezes. 

Aquella circumstancia, portanto, devia ser immediatamente 
seguida por medidas geraes, uniformes, e bem concordadas, 
que obstassem os efeitos da súbita privação em Portugal do seu 
monopólio do commercio do Brazil. 

Naõ se esperará, pois, que nós especifiquemos o remédio para 
tam graves males ; só notamos o modo de proceder, em geral; 
porque, quanto ás medidas, só podem resultar dos talentos uni
dos de muitos homens, e esses tendo diante de si os dados, de suas 
repectivas repartiçoens : os negociantes, os fabricantes, os agri
cultores, &c, devem todos ser ouvidos cada um no que lhe per
tence ; e até para saber ouvíllos se precisa de talentos e de co
nhecimentos. 

O alvará de 25 de Abril de 1818, propôz-se, sem duvida, a 
remediar estas cousas; porém o modo porque o fez prova a es-
cacez dos conhecimentos que havia, para emprehender tal obra. 
Ja disemos, em outros N**»- deste Periódico, a nossa opinião sobre 
aquelle Alvará, mas tiraremos delle mais algum exemplo, pa-ra 
prova do que avançamos. 

O § 2o* do Alvará, toma por concedido um principio, de que 
naõ achamos as provas, e que muita gente nega ser verdadeiro; 
e a nós nos parece pelo menos mui dúbio: isto he, que naõ he 
útil a prohibiçaõ dos vinhos e águas ardentes estrangeiras no 
Brazil. 

Supponhamos, porém, que o principio he verdadeiro, quanto 
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aos vinhos, que naquelle paiz se naõ produzem ; isto naõ pôde 
ser igualmente applicavel ás aguas-ardentes, que se manufactu-
ram dos vinhos, e que tanto se podem fabricar em França como 
no Brazil, havendo ali os vinhos Francezes, e ficaria assim no 
Brazil o lucro da maõ d'obra ; quando agora importando as agu
ardentes estrangeiras, até paga o Brazil a água da fonte, que se 
importa de mixtura na agua-ardente. Quando tem, outro sim, 
na Bahia, perfeitíssimo vinho de Caju ; e outras fructas indíge
nas, que podiam fornecer licores espirituosos para meio mundo. 

Neste mesmo Alvará se deo outra prova, tractando dos direitos 
do Consulado, da pouca coherencia nas differentes repartiçoens ; 

a Meza do Consulado em Lisboa, nada tem de commum com os 
direitos de importação ; e nada he mais do que uma complica
ção de repartiçoens,multiplicando certidoens, que affligem os ne
gociantes, e põem entraves ao commercio. Simplificados os di
reitos da alfândega nada mais he necessário do que alliviar dos 
direitos em qualquer parte da Monarchia, aquelles gêneros que 
se provar haverem-os ja pago em outra qualquer parte da mesma 
Monarchia. 

Os negociantes calculam tudo, e qualquer entrave nas alfân
degas e nos despachos, que demore as suas especulaçoens, saõ 
outras tantas perdas, que elles sorlrem, e que para se indemnizar 
dellas carregam no preço dos gêneros, que o consumidor ha de 
por força pagar; ou obtêllos de outra naçaõ, de quem os possa 
haver a melhor mercado. 

Por instituiçoens antigas, fundadas em circumstancias, que 
deixaram já ha muito de existir, se pagam em Portugal direitos» 
pelos gêneros de sua producçaõ, que se exportam, e por dife
rentes repartiçoens, o que multiplica os despachos, o numero dos 
empregados, e as despezas da arrecadação. As cebolas, as azei
tonas, 8"X, pagam direitos no Consulado, outros mui grandes na 
Meza da fructa; outros aluda maiores na portagem. O vinagre, 
o azeite, a agua-ardente pagam direitos no Consulado e nas 
Sette-Casas. As pescarias saõ sugeitas á Meza do peixe. As 
obras de marcinaria pagam direitos no Consulado e no Paço da 
madeira; tudo em manifesta deterioração da industria nacional. 

V O L . X X I I . No. 128. M 
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O § 6 do citado Alvará reduz os direitos de saida dos gêneros 
estrangeiros de 8 a 2 ; e o § 8, conserva os 8 por cento nos gê
neros nacionaes, a quem com tudo se concede o abatimento de 
5 por cento, indo em navios nacionaes. Agora este abatimento 
de 5, tirados de 12 reduz os direitos a 7 ; isto he o gênero que 
pagou 120.000 reis de direitos, á razaõ de 12 por cento, parece 
que devevia pagar só 70.000 reis; mas isto naõ eqüivale aos 
80.000 reis de direitos de saída no Consulado. 

Mesmo as fazendas de Ásia reexportadas tem de pagar 3 por 
cento, indo de Lisboa ao Brazil, o que só podia ter lugar, se no 
mesmo Brazil tivessem de pagar igual direito indo de uns portos 
para outros, o que naõ he assim. 

Os gêneros nacionaes, depois de pagarem os 8 por cento de 
saida, tem de pagar no Brazil 15 por cento; quando d'antes 
todas as fazendas, que de Portugal iam, somente pagavam 10 
por cento de dizima, e 2 por cento de donativo. Assim os con
sumidores do Brazil tiveram um augmento nos direitos dos gê
neros nacionaes, e uma diminuição nos gêneros estrangeiros; 
porque estes antigamente pagavam três direitos; os de entra
da em Portugal, que correspondem a 30 por cento, 8 de saida no 
Consulado, e 12 de entrada no Brazil. 

O augmento do valor da prata (artigo estrangeiro) no Brazil, 
induz a exportação do ouro, e isto naõ para Portugal, mas para 
outros paizes. As patacas Hespanholas, que entram no Brazil, 
saõ marcadas na moeda com um cunho, que lhe dá o valor cor
rente de 960 reis; isto he 20 por cento mais do seu valor prece
dente ; assim os negociantes trazem de fora estas patacas, e com 
ellas, tam augmentadas no valor, compram o ouro, que expor
tam. 

Augmentar o valor ao dinheiro he sempre um recurso de máos 
políticos, e uniformente seguido por desastrosas conseqüências. 
Em Portugal fez isto El Rey D. Fernando, com que se teria 
aquelle Reyno consumido de todo em sua miséria, se as ricas 
conquistas, que a boa fortuna lhe deparou, nos reynados subse
quentes, naõ houvessem remediado os males daquelle desconcerto. 

Mas se a opinião geral dos authores, que tractam de Econo-
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mia Política; se a experiência constante de todos os tempos tem 
provado as ruinosas conseqüências de levantar o valor á moeda 
nacional; quanto peior deve ser o augmentar-se no Brazil o 
valor da moeda estrangeira, como saõ as patacas Hespanholas, 
que até então eram introduzidas como útil mercadoria ? 

A medida de lavantar o preço ás patacas Hespanholas tem este 
obvio máo effeito, que o negociante estrangeiro, que traz uma 
destas patacas, compra com ella dos productos do Brazil mais o 
valor de 20 por cento: logo o augmento do valor da pataca, di-
minuio o valor do producto do Brazil, que se compra com essa 
pataca, 20 por cento; e, por outras palavras, com aquella me
dida se fez mais pobre o Brazil 20 por cento. 

Destes exemplos se vê claramente a necessidade de haver um 
Conselho de Estado, aonde se concentrem e examinem os relató
rios annuaes de todas as repartiçoens; para que com estes co
nhecimentos reunidos se possam tomar medidas, que sejam con
formes e congruentes ás diversas necessidades das differentes 
partes da Monarchia. 

As poucas contas estatísticas remettidas ás Secretarias de 
Estado, ali ficam depositadas, sem uso nem applicaçaõ geral; 
porque naõ ha a necessária combinação dos diversos ramos da 
administração publica; e desta combinação he unicamente, que 
pôde resultar a harmonia do Governo. 

Esta concentração de conhecimentos e de medidas he indis
pensável na imposição dos tributos; porque naõ basta consi
derar o rendimento, que elles trazem ao Erário, he também pre
ciso ponderar a sua influencia nos ramos de industria, de que 
esses direitos provém, immediata ou remotamente ; porque, se o 
tributo tende a diminuir a riqueza daquelles que tem de o pagar, 
obra a súa mesma destruição, esgotando a fonte de que ha de 
manter-se. 

Isto que dizemos da imposição dos tributos he applicavel a 
quasi todas as medidas de interesse geral; porque he sempre 
necessário ponderar, qual he a influencia, que pôde ter em todos 
os ramos da industria nacional, a alteração que se faz em qual
quer delles. 

M 2 
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Administração da Justiça no Brazil. 

A importante matéria dos procedimentos judiciaes, em que 
tocamos no nosso No. passado fará ainda objecto de mais algumas 
observaçoens. 

A difficuldade da reforma, neste ponto, consiste em achar pes
soas assas informadas nas legislaçoens dos differentes paizes 
para dellas tirar o que he útil; de sufficientes conhecimentos 
philosophicos, para usar do raciocínio asim como da authoridade; 
e bem informadas dos costumes de seu paiz, para naõ pôr a 
legislação em directa opposiçaõ delles. 

O Illustre Jurisconsulto Paschoal Jozé de Mello, nas suas In-
stituiçoens, Liv. 4o . tt. 7. §. 12; na nota, diz, que a " tarefa 
desta reforma se naõ deve commetter, nem ao mero Jurisconsul
to, nem ao mero Philosopho ; porém sim aquelle que unir, com 
a practica, uma e outra sciencia ; e com tanto que a continua 
praxe forense, o naõ tenha prejudicado a favor de suas formali
dades." 

Este mesmo Jurisconsulto, o sábio Joze Joaquim Vieira Godinho, 
e outros varoens de bom nome, foram nomeados para a Juncta do 
Novo Código, encarregada da reforma da Legislação, em Portu
gal. Mas puzéram-lhe por Presidente o Marquez de Ponte de 
Lima, homem tam ignorante, nas sciencias, como falto de dis
cernimento natural: um cepo de pendurar cabeleiras teria sido 
de igual utilidade na presidência de uma douta assemblea : assim 
aquella Juncta nada concluio. 

A arbitrariedade dos que governam, tem sempre sido muito 
mais sensivel no Brazil do que em Portugal: a forma de adminis
tração colonial, e militar ; a má escolha dos governantes ; a dis
tancia da Corte para os recursos ; e em fim as protecçoens dos 
homens poderosos induziram um habito de coruptella, que a 
legislação actual naõ temja força de cohibir, mui principalmente 
nas leys criminaes. 

Na organização destas naõ só se tira aos homens certa porçaõ 
da liberdade natural, como suecede em todas as leys positivas; 
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mas além disso perde o cidadão, em muitos casos, a segurança 
pessoal; porque he necessário, que o poder executivo tenha o 
direito de prender os suppostos criminosos antes do processo e 
sentença, para evitar que a fugailluda a disposição das leys. A 
natureza dos negócios humanos exige necessariamente a existên
cia deste perigoso direito, que he só quem pode salvar o Estado. 

He pois este estabelicimento das leys criminaes, principalmente 
naquella parte, que tende a diminuir a segurança pessoal dos 
indivíduos, um mal, que só fica sendo bem relativo, porque evita 
outro mal maior. Daqui vem que a legislação criminal he tanto 
melhor, quanto menos porçaõ tira desta segurança pessoal dos 
indivíduos ; naõ tendo elles que temer senaõ a ley, e nunca o 
capricho dos que saõ encarregados de executar as leys. 

Quando por uma série de acontecimentos chega alguma naçaõ 
ao estado em que a momentânea vontade do príncipe, e por con
seqüência a vontade dos que obram em seu nome, faz as vezes 
de ley; a oppressaõ arbitraria fica sendo universal; até os gemi
dos dos que soffrem se reputam crime ; e os homens só acham 
abrigo em sua insignificancia, e na obediência abjecta a seus im-
mediatos superiores. 

Dizemos ** seus superiores immediatos ;" porque naõ he ao 
Soberano aquém se deseja agradar, mas sim á pessoa de quem 
immediatamente se esperam os favores, ou se temem os males. 
Temos visto innumeraveis exemplos do pouco que as ordens d' 
El Rey saõ executadas no Brazil, pelos que governam. Mais ; os 
Agentes Diplomáticos de S.M.Fidelissima, na Europa, tem empre
gado em suas missoens, homens condemnados á morte em Portugal 
por traidores, e outros que por seu notório máo comportamento 
estaõ fora da graça, e saõ destestados por El Rey. 

Nesta situação das cousas, quando os grandes obram como 
querem, seguros da impunidade, e os pequenos naõ tem remédio 
senaõ submeter-se á vontade de seus immediatos superiores, o 
melhor dos príncipes fará a seus subditos grandes damnos sem o 
pensar nem o poder conhecer. 

Daqui se segue, que a imperfeição das leys criminaes naõ só põem 



94 Miscellanea. 

a perigo a segurança dos indivíduos, mas também a tranqüili
dade geral do Estado. 

He com esta duplicada vista de utilidade, que propuzemos a 
introducçaõ gradual do processo por jurados, e a publicidade dos 
procedimentos judicaes como único remédio aos grandes males, 
que nesta parte soffre o Brazil. 

Na Inglaterra tem as leys posto duas barreiras entre os subdilos 
e a arbitrariedade dos juizes que os haõ de sentencear*. a primeira 
he a do jurado que decide se ha ou naõ indícios bastantes, para 
que se exponha o indivíduo ao incommodo do processo : a segun
da, he a do outro jurado, que attende ao processo, e decide da 
convicção das provas. 

A idea de que se devem castigar os homens, segundo a mera 
vontade de seus superiores, he tam geral no Brazil, que naõ ha 
governador militar, desde o Capitão General até o sargento 
ou cabo de esquadra, commandante de quatro soldados em uma 
aldea; que naõ exercite o poder de mandar prender qual
quer cidadão, segundo a forma e maneira, que tal governador 
para si se prescreve. Os magistrados criminaes obram ja 
precisamente na mesma forma, com a única differença de faze
rem pagar aos seus prezos, emolumentos, que se naõ pagam aos 
militares, a titulo de processos, autos, escrivaens, &c. 

Ninguém se attreverá a negar a existência dos innumeraveis 
abusos a que os povos do Brazil estaõ sugeitos, nesta parte; 
mas supponhamos, que as relaçoens destes males saõ exaggera-
das ; a possibilidade de existirem em toda a sua extençaõ 
deduz-se da mesma natureza do systema actual: logo he do dever 
do soberano, procurar dar-lhe o remédio. 

Alegam os Cortezaõs e parasitas do Governo, a favor da ex
ecução do poder arbitrário, que he mais conveniente e expedito; 
mas he com as delongas e formalidades de leys bem pensadas, 
que podem obter ver-se livres da oppressaõ da arbitrariedade ; 
o incommodo de soffrer as demoras certas, determinadas pela 
ley, nunca he igual a o risco de ser processado e julgado, segun
do o parecer da mera consciência do ju iz ; o qual pôde mal 
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entender seus prejuízos por consciência, e pôde até obrar contra 
essa mal entendida cou.scieuciu, para satisfazer seus interesses 
particulares, e vistas sinistras. 

Porem até esta mesma supposta facilidade e promptidaõ, que 
se attribue ao poder arbitrário, existe em admirável gráo no 
processo pelos jurados ; porque, segundo prova a diária experi
ência da Ingleterra, o exame das testemunhas viva você, 
perante os jurados, faz este modo de proceder tam barato 
e expedito, tam certo em sua decisão, e esta de tam 
grande equidade, por ser dada pelos mesmos parceiros ou 
iguaes do aceusado, que, diz Blackstone, se podem decidir 
cem causas em igual tempo e com a mesma despeza, que 
custaria uma só, sendo o processo feito segundo o methodo de 
perguntar as testemunhas por enqueredores, e deciderem de
pois o juizes, segundo os depoimentos, que se lhe apresentam 
por escripto. 

Um Governador do Rio-Grande-do-Sul, que he ja morto, 
mandou chamar á sua presença um homem, a quem tinham ac
eusado de contrabandista ; fez-lhe os interrogatórios, que suppoz 
necessários, para averiguar se a denuncia éra verdadeira, e por
que o aceusado se limitou á mera negativa, sem dar coaretada 
alguma, pareceo claro ao Governador (homem alias de rectas in-
tençoens) que o aceusado era o culpado. Na forma do cus-
tume, sem que o tal Governador julgasse que obrava cousa 
nenhuma mal feita, mandou prender o homem, póllo a tor-
mento para que confessasse aonde tinha o tal contrabando, e 
porque naõ confessou o mandou açoitar. 

Eis aqui uma expedita forma de processo e de execução, e 
por um Governador bem intencionando. Vamos ás conseqüên
cias. Um mez depois, estando ainda prezo o miserável contra
bandista, chegou de Montevideo ao Rio-Grande um official, que 
fora a certa diligencia do serviço; e referio, que se encontrara 
com o denunciante em Montevideo, para onde tinha fugido, o 
qual declarou o seu regosijo em ter feito com que o Governador 
mandasse açoitar um seu inimigo, a quem lhe tinha armado boa 
cama. O Governador magoado do que tinha feito, e guiado por 



g6 Miscellanea. 

esta informação, fez novas indagaçoens, que o satisfizeram da 
innocencia do supposto contrabandista ; mandou-o soltar, e teve 
a condescendência de lhe dar muitas satifaçoens pelo que lhe 
fizera; porem recommendou-lhe que fosse para sua casa, que 
éra no campo, e que naõ faltasse mais na matéria, que logo es
queceria. 

Nós fomos testemunha desta admirável expedição na execução 

da justiça. 
i Qual foi a causa desta injustiça? Naõ haver barreira al

guma entre a sanha do juiz e a innocencia do aceusado. Qual 
o único remédio ? A intervenção do jurado, entre aquelles dous, 
que, examinando imparcialmente as provas, delibere sem paixaõ, 
e decida com equidade. 

O grande fim da sociedade civil he a segurança de nossas pes
soas e de nossas propriedades; se isto se encarrega a um corpo 
de magistrados, de qualquer denominação que sejam, escolhidos 
pelo Príncipe, ou por aquelles que tem os mais altos empregos 
no Estado, as suas decisaens, a pezar de sua integridade natural, 
se tem naturalmente inclinado, para os sentimentos das pessoas 
de sua classe e dignidade; e naõ se pôde esperar que os poucos 
sejam sempre attentos ao bem e interesses dos muitos; naõ mais 
do que quando o poder judicial se tem confiado, em algumas na
çoens, ao capricho da multidão. 

He por isso, que recommendamos, fundados na experiência do 
paiz em que vivemos, e de outros, que temos visitado, que a ex
plicação dos princípios e axiomas de direito, em abstracto, se 
confie a juizes ou magistrados formados no estudo das leys; 
e que a sua applicaçaõ aos factos particulares, se entregue a ju
rados imparciaes, tirados da classe instruída e respeitável do povo. 

Se a interpretação da ley e sua applicaçaõ a um facto parti
cular he commettida a um só corpo de magistrados, necessaria
mente se abre a porta á parcialidade e á injustiça. Entaõ he 
que os jurados, compostos de homens de senso commum, de 
integridade e imparciaes, escolhidos, quasi por sorte, d'entre as 
classes médias do povo, saõ os mais capazes de indagar a ver
dade, e os mais seguros guardas da justiça publica; ao mesmo 
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tempo que suas derisoens devem dar a mais ampla satisfacçaõ á 
naçaõ. 

Esta falta he a que tem dado origem á grande e terrível 
influencia dos fidalgos e homens poderosos, que, desprezando 
todas as leys, só faliam da authoridade Real, quando isso lhes 
serve para capa de suas arbitrariedades, e deixam o poder Real 
como se fosse um nome sem realidade. 

Methoramentos no Brazil. 
Por Alvará com força da Ley de 5 de Julho do corrente anno, foi 

S. M. servido erigir em villa a Aldêa de Itaguhai com a deno
minação de Villa de S. Francisco Xavier de Itaguhai desmem
brada do termo da cidade do Rio-de-Janeiro, e do da villa de 
Angra dos Reys, a que pertencia. O seu território, que fica de 
14 a 18 léguas daquella Corte, deverá comprehender a Freguezia 
de Itaguahi do alto da Serra para a vargem, a Freguezia de Mara-
picú do rio Guandu subindo á parte esquerda, todo o Ribeirão 
das Lages, e a Freguezia da Mangaratiba. Houve ao mesmo 
tempo S. M. por bem crear as Justiças e Officios necessários á 
mesma Villa, designando, além do Território, o Rendimento, e 
Patrimônio que lhe haõ de pertencer; tudo pelo mesmo Alvará. 

Por decreto de 7 de Julho deste mesmo anno houve S. M. por 
bem crear na Alfândega do Rio de Janeiro huma Meza, com a 
denominação de Meza do Consulado da Sahida, composta de um 
escrivão, um recebedor, dous Feitores, e dous guardas (com os 
seus competentes ordenados), cujo expediente por extenso se 
regula no mesmo decreto.—E por outro da mesma data houve 
S. M. por bem crear dous lugares de feitores do pateo e ponte 
da mesma alfândega. Estes documentos vám transcriptos a p. 3» 

Copiaremos por extenso o seguinte Real decreto de 17 de 
Agosto: 

" Exigindo o particular cuidado, com que tenho procurado que 
os habitantes desta Corte naõ experimentem falta de água, e a 
possuam em abundância, que se dem para o novo aqueducto 

V O L . XXII . No. 128. N 
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que se está construindo de Maracanán as mesmas providencias 
que por decreto de 9 de Agosto do anno passado fui servido dar 
para o da Carioca: hei por bem coutar de madeiras, lenhas, e 
matto todos os terrenos das Cabeceiras das Nascentes das Ma-
chadas, ou Rio Comprido, Trapixeiro, Meirelles, Rio de S. Joaõ 
e Maracanán, assim como o cimo dos montes existentes no dis
tricto das Machadas, Andray até a Tejuca, e três braças de cada 
lado ao longo das grotas das referidas nascentes, ou de outras 
quaesquer por onde corra água para o mesmo aqueducto, para 
que nos mencionados lugares ninguém corte arvore, lenha, ou 
matto, ou faça carvaõ, incorrendo os que contravierem, nas penas 
dos que cortam arvores das coutadas Reaes: e sou servido que o 
Conselho da Fazenda mandando logo effectuar a coutada e sus
pender todo o corte, derrubada, ou cultura dos terrenos que ficam 
por esta minha Real determinação coutados, e vedados, proceda 
depois a mandallos demarcar; e averiguando quaes sejam os 
sítios de maior precisão para se conseguir a conservação dos 
mesmos nascimentos de água, os fará avaliar para serem pagos 
aos seus respectivos proprietários, e se encorporarem nos próprios 
da minha Real Coroa, sendo convocado o Procurador da Câmara 
para assistir ás demarcaçoens e mais actos judiciaes, e poder 
requerer o que for conveniente, e a bem desta providencia. 
A vigilância e guarda desta coutada fica encarregada á Câmara, 
que zelará a conservação, e observância do que tenho determi
nado ; e o Conselho lhe deferirá, e dará as providencias, que 
forem para o futuro necessárias. O mesmo Conselho o tenha 
assim entendido, e faça executar. Palácio da Real Fazenda de 
Santa Cruz, em 17 de Agosto de 1818.—Com a Rubrica de Sua 
Majestade. 

Utilidades de Gazeta de Lisboa. 

Começou o Gazeteiro de Lisboa a sua tarefa deste anno mu
dando de typo, certamente para melhor, posto que ainda se 
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mostre affeiçoado ao mesmo papel pardo, e formal da impressão. 
Porém o melhor deste começo he o elogio que o tal Gazeteiro faz 
á sua mesma gazeta, que para divertimento de nossos Leitores, 
copiamos aqui; e diz assim :— 

" A gazeta he hoje era dia um papel indispensável a tantas 
classes de pessoas, e um vehiculo tam azado a diffundir pelo 
Reyno as noticias políticas, o progresso nas Artes e Sciencias, 
ainda que em ponto pequeno, (para os curiosos procurarem a sua 
instrucçaõ em ponto maior) que sem duvida ninguém com boas 
razoens contestará, que o feliz estado de paz, em que nos acha
mos o torna por esta nova direcçaõ naõ menos útil, e apreciável, 
que no tempo da guerra; pois que, se entaõ éra de grande inte
resse observar, entre sustos e receios, o aspecto dos negócios, e a 
face que desenvolvia a mesma guerra, passado esse tempo de 
anxiedade e perigo naõ ficava mais que a triste relação de tantas 
desgraças. Naõ he assim agora; grande parte dos artigos da 
gazeta tem sido e seraõ lidos com gosto, e alguns até seraõ mais 
de uma vez passados, pelo interessante character do seu contento ; 
da nossa parte faremos a diligencia por augmentar quanto for 
possível o numero de similhantes artigos, os quaes, longe de 
constituírem estéril a Gazeta (como a ignorância presume), lhe 
dam mais vantagem intrínseca, e a fazem uma publicação de 
mais constante utilidade." 

A ignorância presume, diz este Gazeteiro, que a sua gazeta 
he estéril: < como he possível que naõ seja estéril uma gazeta 
conduzida da maneira que o he a de Lisboa ? 

Os proprietários da gazeta saõ os officiaes da Secretaria de 
Estado dos Negócios Estrangeiros: e para que este perquisito 
lhes seja mais rendoso, se prohibe, que nenhuma outra pessoa 
possa publicar Jornaes. 

O cabeça da repartição he o cabeçudo D. Miguel Forjaz, de 
quem a naçaõ nunca esperou nem pôde esperar a communicaçaõ 
da menor idea liberal; primeiro, porque a naõ tem, sendo tam 
ignorante, que nunca teve estudos algums, além de saber lêr 
e escrever a sua língua, e isso muito mal; e segundo, porque he 
homem tam afierrado a prejuízos, tam cheio de superstição, e af-

N 2 
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feiçoado ao despotismo dos Mouros, que ainda que alguém lhe 
lembrasse alguma cousa útil, de certo a naõ adoptaria. 

Debaixo das ordens de tal cabeça se escolhe um redactor para 
a gazeta, que completamente satisfaça as vistas de seu mandante. 
Depois, para que este redactor naõ se escorregue a dizer alguma 
cousa que útil seja, pôem-se-lhe de ronda outro satélite do 
Ministro, com o nome de Censor, e a este se daõ as mais aperta
das instrucçoens, para que naõ deixe passar na gazeta cousa 
nenhuma útil, nos seguintes pontos:— 

lo- Que a gazeta, nem por sombra, faça observação alguma 
nos negócios públicos do Reyno, senaõ em louvor. 

2°* Que naõ mencione nome algum de qualquer empregado 
publico, senaõ para lhe fazer elogios. 

3o- Que naõ refira facto algum de naçoens estrangeiras, que 
respeitem a Portugal, salvo se for com algum louvor aos que go
vernam. 

4o. Que naõ mencione melhoramento algun em paiz estrangei
ro, que possa ser desejado pelos Portuguezes, a fim de naõ ex
citar desejos de mudança na ordem de cousas estabelecida, que 
pertube a tranquillidade dos que governam. 

5o. Que naõ faça critica alguma nas obras literárias, salvo se 
for contra as que se publicam em Inglaterra. 

6o. Que naõ faça criticismo sobre os theatros, authores de ope
ras, comédias ou tragédias, nem dos actores, impressarios, ou 
cousa que lhe diga respeito. 

7°* Que naõ mencione alguma cousa nas novidades do paiz, 
nem políticas, nem administrativas; salvo se for para fazer 
algum elogio. 

8o. Que nas novidades dos paizes estrangeiros se limite sempre 
aos mais remotos, e os factos de natureza, que naõ excitem 
desarrazoada curiosidade nos Portuguezes de saber o que vai pelo 

mundo. 
Assim poderá dizer a gazeta, por exemplo, que o Xa da Pérsia 

andando a passeio teve a infelicidade de ser molhado por um 
aguaceiro que os Mandarins da China fizeram um conselho em 
tal dia, mas que naõ se sabe para que &c. 
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Isto posto, quer o gazeteiro que se crêa, porque assim o manda 
D. Miguel, que a gazeta de Lisboa he mui útil; e assim o manda; 
e para que todos fiquem nisso, quer o crêam quer naõ, manda 
mais, que naõ haja em todo o Reyno outra alguma gazeta senaõ 

esta. 
Qual seria o Argus, que pudesse descubrir alguma utilidade 

em tal gazeta, seria impossivel dizer, pelo que tomou sobre si 
esta empreza o mesmo Gazeteiro. 

Que haja uma Gazeta oflicial, em que se annunciem unica
mente as noticias officiaes da Corte bem parece ; mas que haja 
tal papel, em que nada útil se annuncie ; e que se naõ permitta 
outro nenhum jornal, he o que mostra o systema de trazer a naçaõ 
ignorante e apouquentada; e que ainda em cima essa Gazeta 
louve isso mesmo, he o cumulo da impudencia, e do descoco. 

AMERICA HESPANHOLA. 

Segundo as noticias de Buenos-Ayres, que chegam até 26 de 
Outubro, se confirma, que o General Osório havia evacuado Tal-
caguano, com os restos do Exercito Realista, que escapara da 
batalha de Maipo. Metade da guarniçaõ daquella praça foi para 
Lima, e outra metade para Valdivia; fortaleza que os Hespa-
nhoes tem entre os índios Araucanos. Assim desemparáram as 
forças Realistas o único ponto que tinham no Chili. 

As irregularidades dos corsários de Buenos Ayres, tem sido 
desauthorizadas pelo Governo, como se vè pelo que disse o Se
cretario de Estado aos Commissarios dos Estados Unidos, e se 
confirma agora por uma declaração na gazeta daquella cidade, 
que he a seguinte :— 

" O publico está plenamente informado do escandalozo e cri
minoso procedimento de Joaõ Daniels, capitão e proprietário do 
corsário Maipo, que saio deste porto, com patente do Governo 
Supremo destas províncias, para o que deo fianças Mr. Guilherme 
P. Ford. O decreto de 4 de Junho próximo passado diz, entre 
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outras cousas, que o dicto corsário estava declarado como 
obrando piraticamente, o que dá justa idea da indignação que o 
Governo Supremo teve, quando soube dos horridos actos commet-
tidos pelo dicto vaso. Depois daquelle tempo se tem feito todos 
os esforços, a fim de previnir, em tanto quanto he possível, a re
petição de similiiantes irregularidades. No caso do Maipo, o 
Governo naõ pôde fazer mais do que declarar, que o dicto navio 
éra pirata; prender o fiador, Ford; e ultimamente obrigâllo a 
pagar 10.000 pezos, somma da fiança, que dera, para responder 
pelo justo uso da patente, que se lhe tinha dado. ProvéraaDeus, 
que fosse possível dar outros passos, capazes de satisfazer o di
reito das gentes, tam horrorosamente violados, pelos procedi.-
mentos do dicto vaso. Em todo o caso, estas deinonstraçoens 
da parte do Governo Supremo, servem de satisfacçaõ a outras 
naçoens, para reparar os damnos feitos, e preservar o character 
nacional de nosso nascente Estado." 

A gazeta de Buenos-Ayres de 14 de Outubro, traz a falia do 
Vice-Rey de Lima, na Juncta que ali convocou, depois da batalha 
de Maipo. Desta falia se vê, que o objecto do Vice-Rey, con
vocando esta Juncta Extraordinária, foi o expor as conseqüências 
desastrosas que se podiam seguir á derrota das tropas Realistas 
em Maipo, e prover os meios de defender o Peru. O Vice-Rey 
expressa o seu temor de que em breve será atacado, e a sua con
vicção de que os Independentes tem muitos partidistas em todas 
as partes do Peru. Receia a chegada de um exercito dos Inde
pendentes, quando considera o numero de escravos, que ha entre 
Moquegua e Lima, os quaes anxiosos pela liberdade se uniraõ a 
seus libertadores. Diz também o Vice Rey que está informado 
pelos mesmos canaes indubitaveis, que para realizar aquelle pro-
jecto compraram os independentes da Companhia Iugleza das 
índias dous navios, capazes de montar 50 peças cada um, e 
obter assim o commando dos mares. 

Em ordem a prevenir estes fataes resultados, propõem o Vice-
Rey ;1». Reforçar a esquadra Realista, esquipando três navios 
mercantes ; e concertar a fragata Venganza; 2o. Trazer para a 
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costa de A rica parte das tropas de La Serna ; e armar as milícias 
do paiz. 

Deve sobre isto observar-se, que os Hespanhoes, durante a 
presente guerra, ainda nunca quizéram confiar armas ás milícias 
do Peru ; e quando isto fazem, sendo todas aquellas milícias gente 
do paiz, talvez váin sevir a causa de seus inimigos. 

Asdespezas para este plano se calculavam em 117.200 pezos 
por mez ; e como o Erário estava exhausto, pedia o Vice-Rey 
aos habitantes, que lhe subministrassem os meios de prover ás 
despezas, determinando uma contribuição de um milhaõ de 
pezos. 

Compunha-se esta juncta extraordinária, que assim convo
cou o Vice-Rey. das dififerentes companhias de Commercio, que 
formam o que se chama o Consulado de Lima; mas a estagnação 
de todas as especulaçoens mercantis, põem a estes indivíduos na 
situação de naõ poder contribuir, com sommas tam avultadas. 

Como remédio a isto se propoz abrir o porto deCallao ao Com
mercio estrangeiro. Nisto concurrèram os Membros da Real Au
diência, e quasi todos os negociantes, que assistiram á Juncta; 
mas oppuzérara-se os Agentes dos Cinco Grêmios de Madrid, 
offereceudo antes pagar a maior parte da contribuição do que 
soffrer que se abrisse o commercio aos estrangeiros, nem ainda 
por dous annos somente, como se propunha. O Vice-Rey sus-
pendeo a medida contemplada, mas declarou, que se por todo o 
mez d'Outubro naõ se aprontasse aquella somma, abriria o com
mercio aos estrangeiros. 

Publicamos a p. 73. uma noticia de Venezuela, tirada das 
informaçoens de um General Inglez, que fora ali servir com os 
Insurgentes, masque voltou daquelle serviçoe recebeo do Gover
no Hespanhol uma data de terras, e o commercio livre, por certo 
numero de annos. Esta circunstancia faz mui suspeitosa a sua 
informação. 

Em resposta ás queixas de outro oflicial Inglez, na mesma si
tuação se publicaram as cartas, que lhe dirigio o General Insur
gente Bolívar, e que lambem deixamos copiadas a p. 70. 
Destas se vê ser falso, que o Governo de Venezuela uaõ atteude 
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aos contractos, que faz em Londres o seu Agente D. Luiz Lopez 
Mendez : mas ainda sem estes documentos, he ja bem sabido, 
que os Inglezes, que tem voltado do serviço dos Insurgentes, 
somente se tem desgotado, por naõ poderem alcançar objectos 
de desmesurada ambição. 

ALEMANHA. 

Hesse. 

Publicou-se no Electorado de Hesse uma ordenação, segundo 
a qual se limita o estudo das sciencias somente a certa classe de 
gente. Os Conselheiros, e os que tiverem graduação igual a 
Conselheiros, e os filhos primogênitos dos ecclesiasticos saõ 
exclusivamente os que tem permissão de ir estudar ás Univer-
sades publicas. 

A historia nos nos ensina, que no antigo Egypto as sciencias 
se estudavam mysteriosamente em collegios, aonde só podiam en
trar as classes privilegiadas. Sem entrar na discussão da bondade 
ou disconveniencia de taes regulamentos, podemos dizer, que naõ 
pôde haver medida mais opposta aos costumes da Europa, e ás 
ídéas do século presente ; e parece-nos evidente, que nenhum 
Governo se pôde manter por muito tempo, adoptando systemas 
tam diametralmente contrários aos usos dos povos, que tem de 
governar. 

LUBEC. 

Acha-se nas gazetas de Hamburgo a seguinte noticia, que 
mostra os anti-christaõs princípios dos fanáticos de Lubeck, 
que pretendem ser cridos bons Christaõs :— 

" Com sentimentos de horror e indignação tomo agora a pena 
para vos commuuicar alguns particulares de um successo que 
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teve lugar em Lubeck ; successo que me attrevo a dizer naõ 
achará igual, em deshonra ou arbitrariedade, na historia de outro 
paiz civilizado: e deve notar-se, que esta cidade está de
baixo da immediata protecçaõ do imperador de Áustria, Lem
brado estareis, que, durante a ultima guerra, os Judeus, em 
todas as cidades e villas em que residiam, ofierecêrain a sua pro
priedade e suas vidas, e apoio e protecçaõ, a seus Sobera-nos ; 
e na verdade se mencionam muitos exemplos da satisfacçaõ, que 
expressaram com isto as testas corroadas : por exemplo o Rey de 
Prússia concedeo-lhes o privilegio de cidadão, em todos os seus 
domínios, com o direito de poder servir qualquer emprego pub
lico." 

" Crera o mundo alguma parte desses factos, quando se ler o 
famoso decreto de 2 de Dezembro, 1818 ? Quando se vir que o 
estatuto antigo de 1768; e o outro mais famoso ainda, de 26 de 
Septembro, 1778, saõ outra vez postos em vigor ? Quaes devem 
ser os sentimentos das pessoas, que tem residido aqui por annos, 
seguindo sem inquietação suas differentes oecupaçoens ? quaes 
devem ser os sentimentos dos pays, assentados com suas mu
lheres, gozando os prazeres innocentes de seus filhos ? quaes 
devem ser os seus sentimentos, digo, quando lerem este famoso 
decreto, que lhes prohibe exercitar qualqner occupaçaõ que 
seja." 

" Para completar a sua mina tiveram ordem os officiaes da 
Policia, para dar busca aos Judeus nas ruas publicas, e ar
rombar as portas de suas casas, entrar nellas, tomar posse 
de suas propriedades, pôr-lhes o sêllo tirando-lhes até as 
cousass necessárias para a vida. Para prevenir a posibilidade de 
medidas evasivas, decretou e ordenou o Senado, que qualquer 
pessoa que de algum modo ou maneira obrasse com os Judeus, 
ou tractasse com elles algum negocio, fosse, pela primeira vez 
mulctado ; pela segunda tivesse muleta e prisaõ, e perdesse o 
direito de cidadão : e se algum escrevente, moço de recados, 
ou criado inferior vivesse com algum Judeu, fosse prezo e ex
pulso desta cidade livre ! / " 

" Lembrar-vos-heis, que antes de Buonaparte, entrar na Ale-
V O L . XXII. No. 128 o 
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manha, e declarar os Judeus cidadãos e membros da sociedade, 
eram elles tractados como bestas, e quando passavam por al
gumas das cidades tinham de pagar a mesma somma por ca
beça, que se pagava pelos porcos/7 

" Acabada a guerra, foram os Judeus induzidos a crer, que a 
assemblea dos soberanos no Congresso seria o proemio da satis-
facçaõ de suas quiexas passadas, e que lhes seria permittido 
gozar daquelles direitos e liberdades, concedidos a seus vizinhos 
Christaõs. Porém infelizamente, acabada a guerra, esqueceram-
se os Soberanos de suas promessas ; esqueceram-se de que os 
Judeus eram do gênero humano, e obra do mesmo Omni potente 
Creador; esqueceram-se de seus muitos serviços durante a 
guerra, e deixáram-os á mercê das tormentas ; a merece de 
gente sem miseriocordia ; o Senado daquella cidade, que se de
nomina " A cidade livre de Lubeck." 

" Crera alguém, que se tenham presenciado taes s cenas no 
fim do anno de 1818 ? Saõ estas as boas cousas, porque pele

jou e derramou o seu sangue o povo da Europa ? 
He assim que se haõ de cumprir as promessas de um Alexan

dre, um Francisco ou um Frederico ?" 
" Espero que antes que esta chegue á vossa presença, terá 

chegado aos ouvidos dos Membros de Sancta Alliança; e 
que elles convencerão a centenas de milhares que olham agora 
com horrorosa expectaçaõ, para o que ha de vir, que aquellas pro
messas tam solemnemente feitas, foram feitas com sinceridade. 

ÁUSTRIA. 

Nas novidades de Vienna, achamos o seguinto annuncio... 
" Este mez, que he o ultimo do anno administrativo, foram con
vocados todos os médicos naõ matriculados na Universidade des
ta Capital, para se lhes intimar uma resolução superior, pela 
qual fica geralmente prohibido no nosso paiz o uso da applicaçaõ 
do magnetismo na arte de curar. Vários médicos desta Cidade, 
conhecidos como practicos empíricos deste gênero, foram pu-
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bhcamente reprehendidos, e lhes foi prohibido recorrerem ás ope
raçoens do magnetismo, sob pena de serem suspensos das suas 
funcçoens. As mesmas ordens se haõ de cummunicar a todos 
os Governos das Províncias, e a todos os Institutos da Sande da 
Monarchia, para impedir o ver renovar os exemplos dos abusos, 
que tem havido." 

Naõ he da nossa competência decidir, se he ou naõ he útil a 
applicaçaõ do magnetismo animal na cura das moléstias : porém, 
quando vemos as determinaçoens peremptórias de um Governo, 
sobre systemas de Medecina, naõ pode deixar de occurer-nos, 
que isto saõ esforços para escravizar o espirito humano. 

Esta reflexão se fortalece mais, vendo que Mr. Gentz, o Secre
tario do Congresso em Aix-la-Chapelle, e um dos validos da 
Corte de Vienna, acaba de publicar uma obra, para descantar con
tra a liberdade da imprensa; e em que attenta o provar, que 
esta liberdade tem sido fatal á Inglaterra. 

Seria difficil resumir todos os absurdos, que acarreta Mr. Gentz, 
para apoiar sua opinião ; porem he mais do que cegueira citar 
a Inglaterra, para prova que a liberdade da imprensa he per
niciosa. 

Os Inglezes, cora a sua liberdade da imprensa, saõ, de todos 
os povos da Europa, os mais affeiçoados a seus Reys, e os mais 
afTerrados á sua forma de Governo, pela qual derramarão até a 
ultima gota de sangue. Na Inglaterra mantém os Ministros de 
Estado e mais funccionarios públicos a sua authoridade, com 
mais dignidade do que em algum outro paiz. As peitas saõ ra-
rissimas entre os homens nas repartiçoens do Governo; e tudo isto 
devido ao temor da exposição publica, a que estaõ sujeitos pela 
liberdade de imprensa. 

Mr. Gentz prefere o systema, que previne o abuso da impren
sa, ao outro que castiga esse abuso criminoso com leys penaes, 
isto he, julga que he melhor deixar a imprensa á mercê 
de um Censor, do que ao juizo de Magistrados e de Jurados. 
Porém desta maneira poderia também o Governo prohibir toda 
a discussão política, e entaõ i quem ha de governar o Estado, 
ou como haõ de os homens aprender a arte de governar ? 

o 2 
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O Censor he nomeado e pago pelo Governo ; por conseqüência 
nunca pode soffrer que se diga cousa que lhe desagrade ; e, se 
abusos houverem, abusos continuará a haver, sem que o Censor 
permitta que nelle s se falle. 

A Inglaterra deve toda a sua energia publica, todo o seu cha-
racter nacional, á liberdade da imprensa; portanto Mr. Gentz 
naõ podia escolher peior argumento para o seu fim. 

Basta este parallelo: a Áustria, atacada pelos Francezes, cedeo 
aos invazores, como se os Austríacos naõ tivessem pátria que 
defender. Na Áustria nunca houve liberdade de imprensa. 

A Inglaterra resistio ás hostilidades da França com tal vigor, 
que a gente de todas as classes, homens, mulheres e crianças offe-
receram sacrificar tudo para a salvação da pátria, e a salvaram 
do mais temível inimigo que ja mais tiveram, Na Inglaterra ha 
a liberdade da imprensa. 

ESTADOS UNIDOS. 

Publicamos a p . 10. a falia do Presidente na abertura do 
Congresso. He um importante documento, em que se expõem 
com a maior clareza os negócios internos e externos daquelle 
paiz. Transmittio também o Presridedte ao Congresso volumo
sos papeis, illustrativos dos factos, aque allude em sua falia, e 
entre elles os mais importantes para os nossos Leitores saõ os 
Relatórios de dous dos commissarios, que foram por ordem do 
presidente examinar o estado actual da America Hespanhola. 
Damos um destes, neste No. e no seguinte daremos os outros, 
com as nossas observaçoens sobre elles. 

Pelo Relatório do Ministro do Thesouro ao Congresso, se ve, 
que as rendas publicas, no anno de 1816, chegaram a 37:000.000 
de dollars ; eno anno de 1817, com o que restava no Thesouro, 
foram de 28:000.000; e a outro tanto se avaliam as rendas em 
1818. 

A despeza foi de 26:000.000, deixando um balanço no The
souro, no Io. de Janeiro de 1819, de quasi dous milhoens. 
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A divida publica dos Estados Unidos he de quasi 100:000.000 
de dollars. 

Champ d' Azyle. 
Uma gazeta de Nova Orleans refere noticias de Charp d' 

Azyle, de 28 de Outulro, que dizem o seguinte: 
" A expedição Hespanhola, que atacou os Francezes em 

Champ d' Aryle, éra composta de 500 homens, commandados 
por D. Joaõ de Castanheda. Duzentos homens se apoderaram 
de um forte, pertencente ao General Lallemamd, e Castanheda 
mandou um trombeta de tregoas a Gavelston, que naõ tinha ainda 
voltado quando partiram dali estas noticias. O objecto da expe
dição parece ser destruir este forte e Gavelston, e interceptar o 
mais que for possível o commercio de Comanchez. Deixaram 
cem homens em Trindade, em uma herdade chamada Salto, seis 
léguas na estrada gerai. Parece que o Commandante naõ 
deseja approixmar-se mais ás fronteiras, por medo das deser-
çoens; j a nos chegaram quatro desertores" 

FRANÇA. 

El Rey nomeou novos Ministros, pelos decretos, que deixa
mos copiados de p. 25. em diante ; e ainda que se naõ sabia ao 
certo a causa desta importante mudança naquelle Governo, com 
tudo : ha motivos bastantes para julgar disso com probabilidade. 

Assentou certa classe de políticos em França, que éra preciso 
tomar algumas medidas, para reprimir o espirito democrático 
da Naçaõ ; e trazer a charta aos principios da Monarchia. 
Outros julgavam, que se devia trazer aMonarchia aos principios 
da Charta, 

O Duque de Richelieu, Primeiro Ministro, éra dos da primeira 
opinião ; e assim propóz, que se alterasse a forma das eleiçoens, 
por taes modificaçoens, que tirando ao povo grande parte de sua 
influencia na eleição dos Membros para a Casa dos Deputados, 
deixasse esta escolha nas maõs de poucos indivíduos. Os colle-
gas do Duque, que eram de diverso parecer, e naõ se quizéram 
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submetter a obrar seguudo estes principios, resignaram os seus 

lugares. 
El Rey ordenou entaõ ao Duque, que fizesse a escolha de 

seus novos collegas, mas o Ministro naõ achou quem quizesse 
obrar com elle, em uma linha de politica, que se julgou ser mui 
impopular ; nestes termos foi o Duque obrigado a deixar o seu 
lugar ; e El Rey a chamar para o Ministério o Conde de Cazes 
e mais Ministros, que se naõ accordávam com os principios do 
Duque de Richelieu. 

Daqui se ve que esta mudança de Ministério naõ trará com-
sigo mudanças de systema de Governo na França. 

Naõ podemos, porem, deixar de notar aqui o verificaram-se tam 
breve as reflexoens, que fizemos nos nossos dous últimos Nos. a 
respeito das profissoens das Potências AUiadas. Acabavam ellas 
de declarar as suas intençoens de continuar inalteráveis os arran
jamentos, que se tinham consolidado pela paz ; e indicaram á 
França, que esta boa harmonia resultava em grande parte das 
instituiçoens da Monarchia Constitucional, que a Charta asse
gurava. 

O Duque de Richelieu, por parte da França, reconheceo isto 
mesmo, e expressou o contentamento que tinha El Rey seu amo, 
em manter aquella linha de comportamento, que segurava a tran
qüilidade interna da Fiança, e excitava a confiança de seus Al
uados. 

Nos nossos dous No s . passados, notamos, quam pouco se devia 
contar com taes profissoens, para naõ relaxar nas cautelas da 
prudência: e ainda naõ tínhamos, por assim dizer, lagardo a penna 
da maõ, quando o mesmo Duque de Richelieu e os de seu par
tido meditavam naõ menor mudança na forma do Governo da 
França, do que a exclusão da massa da Naçaõ, nas eleisoens dos 
Membros da Casa dos Deputados. 

Naõ desejamos entrar na discussão se a medida éra ou naõ 
conveniente, porém basta para o nosso fim notar, que ao mesmo 
tempo que se indicava e promettia a estabelidade daquellas insti
tuiçoens, se meditava a sua destruição. 

El Rey supprimio o Ministério de Policia; isto he com o nome, 
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de suppressaõ o ajunctou ao Ministro do Negócios do Reyno, que 
fica assim mais poderoso que nunca. 

Sobre isto devemos fazer um parallelo, entre o que observamos 
na França, e o que se está passando no Brazil. A instituição de 
Policia, tanto na França como em Portugal, durante o Ministério 
de terrorismo do Marquez do Pombal, naõ tinha em vista ne
nhum dos ramos, que se entende por Policia, éra unicamente um 
systema de espionagem, indigno de Governos regulares, e por 
isso mantido em todo o seu vigor durante a Revolução Franceza, 
bem como nos tempos mais calamitosos da Republica Romana, 
em que aquelle grande Estado éra movido pelas molas occultas 
de espioens desconhecidos. 

Agora em quanto em França se emascára a continuação deste 
damnoso systema, com a sua uniaõ ao Ministério do Interior, a 
Policia, no Rio-de-Janeiro vai assumindo o character que lhe 
deve competir; porque achamos que se tem encarregado ao 
Intendente da Politicia no Rio-de-Janeiro a abertura de estradas, 
a conducçaõ das águas para as fontes, a construcçaõ de novas 
pontes ; a accommodaçaõ dos colonos, que de novo chegam 
aquelle paiz, Scc. 

Isto he que saõ os verdadeiros objectos da Policia de qualquer 
Estado, e naõ o mesquinho officio dos espioens. E naõ deixamos 
de ter algum orgulho, quando vemos estes passos de melhora
mento em nossa terra, ao mesmo que num paiz tal como a 
França, continua ainda a mesma perversidade de ideas. 

O actual Ministério Franccz, ocupa-se em organizar as mu
danças na administração, que saõ necessárias para adaptar a 
forma de Governo e Administração ao espirito e letra da Charta. 
Esta tarefa he tanto mais difficil, quanto tudo está montado se
gundo as máximas de despotismo de Napoleaõ. 

Segundo aquelle systema despotico, se tinham dado taes fa
culdades aos Prefeitos dos Departamentos, que em muitos casos 
tinham mais poderes do que o Ministro de Estado em Paris. Para 
remediar isto se projecta dar aos juizes locaes e Câmaras, como 
nos lhe chamaríamos, mais poder; e mais independência dos 
Prefeitos. 



112 Miscellanea. 

HESPANHA. 

A Gazeta de Madrid trás o seguinte annuncio da morte da 
Raynha; Princeza de muitas virtudes; e em que nos parece-
que a Hespanha teve uma perda mui essencial. 

" O dia 26 de Dezembro deste anno (1818), será de eterno sen
timento para a monarchia Hespanhola, pela perda de uma Raynha, 
dotada das mais eminentes qualidades, e que éra ao mesmo 
tempo o ornamento do throno Hespanhol, e um exemplo de todas 
as virtudes domesticas. A's 9 horas da noite, a Raynha, estando 
na cama, foi repentinamente atacada, de uma convulsão, que 
durou dous ou três minutos, quando se achava conversando com 
suas criadas. S. M. voltou a si, porém ficou inquieta, e quasi 
immediatamente lhe sobreveio outra convulsão. Desde este mo
mento repetiram as convulsoens sem intermissaõ, e naõ obtante 
que se lhe administraram os melhores remédios, tudo foi em vaõ, 
as convulsoens continuaram por cousa de 22 minutos, e expirou a 
melhor das raynhas. Tendo-se notificado a morte de S. M. trac-
tou-se de fazer a operação cesaréa, com permissão d'El R e y 
A criança, que éra uma infanta, foi baptizada ao momento de 
sua extracçaõ, mas a pezar de todo o cuidado, foram infructiferos 
todos os meios de lhe preservar a vida; e a infanta expirou em 
poucos minutos. Estes acontecimentos precipitaram na mais 
profunda dór a El Rey Nosso Senhor, que amava a Raynha com 
toda a ternura, que suas virtudes e qualidades mereciam. Esta 
desgraça naõ affligio menos os Sereníssimos Infantes, e parti
cularmente a Sereníssima Infanta, D. Maria Francisca de Assis, 
que perdeo na Raynha a mais virtuosa irmaa. Toda a Corte, 
quando teve esta afflictiva noticia deo provas da profunda dór 
que sentio, pela perca de uma Soberana, que éra as suas delicias. 
Os infelizes choram a perda de uma Augusta e benéfica may, 
cuja maõ liberal estava sempre aberta para os soccorrer. As 
artes perderam uma illustre protectora, que se aprazia em sup-
portállas e animállas. Nem ha classe alguma do povo, para 
que este dia naõ seja de tristeza e lamentação. Estes motivos 
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de afnicçaò induziram a El Rey Nosso Senhor a ordenar um luto 
de Corte por seis mezes, começando de hoje: os primeiros três 
mezes carregado, e os outros três alliviado." 

Despedio-se um correio extraordinário a Nápoles, para demo
rar o casamento da Princeza Luiza Carlota, com o Infante D. 
Francisco de Paula; cuja celebração estava fixa para o dia 12 do 
corrente. Duvidava-se que o mensageiro chegasse a tempo. 

Os jornaes públicos annunciam também a morte de outra 
Raynha de Hespanha, a consorte de Carlos IV., que éra filha de 
Phillippe, Duque de Parma. Sua Majestade falleceo em Roma 
aos 2 de Janeiro, 1819, com 68 annos de idade, depois de uma 
moléstia de cinco dias. 

O Franciscano Fr. Cyrilo, que éra grande privado d'El Rey 
Fernendo VII, e o que negociou o seu casamento no Rio-de-Ja
neiro, foi desterrado da Corte, havendo perdido a graça d'El Rey. 
Talvez seja com este único fundamento que tem corrido o rumor, 
que Cevallos será outra vez chamado ao Ministério. 

Por noticias de Irun de 27 de Dezembro se diz, que naõ se 
pôde bem averiguar o fim que tem em vista os bandos de gente 
armada, que infestam a Serra Morena, e tem descido a La Man
cha : porém parece certo que saõ mui numerosos, e muitos dos 
que os compõem serviram nas guerrilhas contra os Francezes. 
Tem chegado a sua audácia a impor contribuiçoens, como fize
ram em Sancta-Cruz, e mesmo em Madridejos, no centro da pro
víncia. O Governo tem mandado marchar alguns corpos de tro
pas para Ciudad Real, Almapo, e outras situaçoens das planícies 
juncto ás montanhas. O centro destes acantonamentos será em 
Tembleque, e para ali se despachou um destacamento de Carabi-
neros Reales. 

Em Valencia se descubrio uma conspiração, contra o Gover
nador, Elio, que procedeo com sufficiente força a prender os con-

V O L . XXII . No. 128. P 
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jurados, quando um delles lhe deo uma punhalada, que o ferio 
no braço. Elio atravessou-o com a espada, e tendo-o morto, 
conseguio prender os outros. Naõ se sabe ainda qual he a ex-
tençaõ desta conspiração. 

O Ministro, Yrujo, tem, segundo se diz, formado um grande 
plano para a subjugaçaõ da America. Para execução disto 
conta com as forças de 40.000 homens ; a saber, 10.000 para 
Venezuela, e Nova Granada ; 8.000 para o México; 14.000 para 
Buenos-Ayres, e 8.000 para Chili. 

Porém o modo por que dizem se ha de fazer effectivo este plano 
he na verdade mui singular. Segundo o rumor, propõem o Mi-
histro entregar á Rnssia as ilhas de Majorca, Minorca e Ivica; á 
Hollanda as sette ilhas Canárias ; á Inglaterra a ilha de Cuba; e 
a França Puerto Rico e a parte Hespanhola de S. Domingos, e as 
Phillippinas. Por este modo espera o Marques de Casa Yrujo 
alcançar daquellas Potências a gente, dinheiro e transportes ne
cessários para a sua grande expedição. Como as despezas deste 
armamento se calculam em 30:000.000, e o producto das vendas 
daquellas possessoens em mais do dobro daquella somma, es
pera o Ministro ter um excedente de dinheiro, com que remedeie 
as outras necessidades do Estado. 

As forças, que a Hespanha tem mandado para subjugar suas 
colônias, se calculam no seguinte :— 
No principio de 1813, o General 0'Donnojou, entaõ 

Ministro da Guerra, apresentou ás Cortes, por ordem 
destas, uma conta das tropas mandadas para a Ameri
ca desde 1810, que segundo as contas officiaes mon
tavam a - - 12.500 

Em 1814, foram para Montevideo em varias divisoens, 
e foram tomados pelo exercito de Buenos-Ayres que o 
conquistou - - - 3.800 

Em 1815 saíram de Cadiz na Armada Invencível, com o 
General Morilho, contra Venezuela - 10.000 

Pouco depois o Brigadeiro General Millareo desembar
cou em Vera Cruz com - 1.500 

25.800 
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No decurso do mesmo anno chegou a Callao de Lima, 
nos regimentos Talavera, Zaragoza, Cantabria e Ame
rica, de 800 homens cada um - - - 3.200 

Em 1816, o Governador Cienfuegos levou comsigo para 
Havanna - - - _ _ _ 2.000 

Em Abril 1817 saíram de Cadiz para Venezuela 2.000 
Em vários períodos se mandaram para Puerto Rico, com 

ultimo destino a Venezuela . . . . 2.000 
Em Maio, 1817 saíram de Cadiz para o Peru - 1.500 
Em Maio, 1818 saíram de Cadiz para o Peru - 2.000 

41,000 
Nesta conta se naõ incluem pequenas partidas, manda

das em navios mercantes, na proporção de suas tone
ladas, e marinheiros prezos por vários Governadores 
que se calculam a - 2.000 

Total, mandado contra a America, 43.000 

Um artigo de Madrid, de 6 de Dezembro, diz, que o Padre 
Torres, em Julho passado, tinha ajunctado uma força de 1.400 
homens, com que atacou um corpo de Hespanhoes, porém Torres 
foi desbaratado, com perda de 200 homens. Isto combina mui 
pouco com a geral pacificação do México, que as gazetas de 
Madrid tem por varias vezes annuncíado. 

INGLATERRA. 

A conta official das rendas publicas da Gram Bretanha, no 
quartel que acabou aos aos 5 de Janeiro de 1818, e 5 de Janeiro 
de 1819, dá os seguintes resultados -.— 

Alfândega 
Excisa 
SèUo 
Correio -

_ 

-
-
-

Taxas (Aasessed) 
Dietas em terras 
Miscellaneas 

1818. 
3:017.621 
5:499.672 
1:566.532 

319.000 
2:260.017 

333.604 
255.318 

£13:271.764 
P 2 

mmm 

— 

• * 

1819. 
2:465.664 
6:238.040 
1:530.532 

319.000 
2:303.778 

408.366 
133.381 

13:398.761 



116' Miscellanea. 

Quanto aos direitos da alfândega incluem estas sommas 
600.000 libras, e 700.000 libras, que se pagaram por anticipaçaõ, 
nos direitos de assucar, e que pelo custume ordinário naõ deviam 
entrar senaõ no quartel seguinte. 

Daqui se segue, que no quartel deste anno ha menor receita 
do que no quartel conrespondente do anno passado, em que a 
anticipaçaõ dos direites sobre o assucar chegou a 700.000 libras ; 
assim absolutamente fallando este quartel fois mais rendozo, que 
o correspondente do anno passado. 

O séllo teve a pequena diminuição de 36.000 libras. 
A excisa teve também um augmento de 738.368 libras. 
O Correio produzio exactamente o mesmo : mas as taxas pes-

soaes chamadas assessed tiveram um augmento de 43.751 libras. 
As taxas sobre as terras augmentáram também 54.762 libras. 
As taxas menores incluídas debaixo do titulo de Miscellaneas, 

diminuíram 120.000 libras. Mas o total do quartel apresenta um 
augmento de 126.997 libras. 

O Parlamento ajunctou-se no dia 14 de Janeiro, e procedeo 
nos formulários preparatórios de nomear Orador para a Casa dos 
Communs, tomar juramento aos Membros novamente eleitos, 
&c. No dia 21, abriram a sessaõ os Commissarios de S. A. R. 
o Príncipe Regente, pela falia que deixamos copia-da a p. 41 . 

Publicamos a p . 43 o protesto de Sir Thomas Stamford Raf-
fles, o Governador Inglez do forte Malborough, contra as aggres-
soens dos Hollandezes nos mares da índia. Estes documentos, 
importantes na historia, podem vir a ser ao diante necessários, 
quando esta questão se ventilar entre a Inglaterra e a Hollanda, 
que, pelos interesses que involve, deve causar naõ pequenas du
vidas entre os dous Governos. 

Como o fundamento deste protesto he o artigo 2o. do tractado 
entre a Inglaterra e os Paizes-Baixos, datado de 13 de Agosto de 
1814 ; lembramos ao Leitor, que se acha a integra desse tractado 
no Correio Braziliense Vol. XIV. p, 705. 
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PRÚSSIA. 

Publicou-se um calculo estatístico da população de Prússia ; 
pelo qual se vé, que o numero de habitantes, em 1817 éra de 
mais de 10:500.000 almas; fazendo 2.106 para cada légua qua
drada de território. Os homens entre 15 e 60 annos de idade 
chegavam a mais de 3:000.000. 

As noticias de Alemanha continuam a fallar da organização da 
Constituição, que El Rey promettera a seus Estados; mas sobre 
isto nada se diz ainda de definitivo. 

RÚSSIA. 

As gazetas de França, nos dam a seguinte conta relativa ao es
tado presente do exercito Russiano. Dizem que consiste de 
de 880.000 homens, divididos em vários corpos ; 360.000 in
fantes ; 68.000 de cavallaria regular; 86.000 Cossacos; 
49.600 de artilheria; 75.000 soldados marinheiros; 100.000 
pertencem á primeira linha de reserva, e 50.000 á segunda; 
e 75.000 veteranos. 

A grande importação de ouro e prata, que se tem feito na 
Rússia, durante os dous annos passados, se prova pela quanti
dade que se tem cunhado na Moeda. Em 1817 chegou a 
16:000.000 de rublos de prata; e até o 1' de Dezembro de 1818 
a 22:000.000 rublos de prata, tanto em prata como em ouro. 
A quantidade, que ainda está por cunhar monta a 16:000.000 
de rublos de prata. Posto que se cunhem por dia 70.000 rublos, 
a Casa da Moeda naõ pode dar aviamento em cunhar immedia-
ramente o metal, que se lhe dá para esse effeito. Portanto dá 
apólices, chamadas de prata, em que fixa os períodos certos 
para o recebimento da moeda de prata; e estes períodos ja che
gam a Outubro de 1819. Estas apólices circulam como moeda 
corrente ; porém com desconto. 

A Casa da Moeda dá regularmente, ao receber piastras em 
barra, um quinto do valor em moeda, e o resto nas sobrediclas 
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apólices. Estas grandes quantidades de metaes preciosos saõ 
pela maior parte propriedade particular. Naõ obstante a grande 
quantidade de prata e ouro, que assim tem entrado em circula-
laçaõ pelo espaço de dous annos, naõ se observa diminuição no 
preço dos metaes preciosos, comparados com os assignados do 
Banco. Isto se suppôem ser causado pela immensa importação 
de fazendas estrangeiras, tanto publicamente como por contra
bando, o que torna a balança real do commercio contra a Rússia, 
posto que a apparente se mostre sempre favorável, nas contas 
da alfândega. 

CONRESPONDENCIA. 

Carta ao Redactor sobre o Dr. Carneiro. 

Senhor Redactor do Correio Brazilense ! 

Permitta-me, que, por meio de seu Jornal, defenda publica
mente o character de um amigo meu auzente, em publico tam
bém atacado em um folheto, que de vez em quando aqui aparece 
em Portuguez. Ali se diz, que o Dr. Carneiro tem uma pensaõ 
de 300 libras, por ter tido a casualidade de casar com uma fi
dalga ; que como medico naõ he capaz nem de curar uma irapi-
gem; que naõ tem com que sustentara filha, &c. &c. A injus
tiça deste ataque, he tanto mais reprehensivel, quanto se 
naõ alega contra o indivíduo assim insultado publicamente, acto 
algum de crime ou culpa, que servisse de pretexto a essas afron
tas. He falso, que se desse ao Dr. Carneiro uma pensaõ de 
300 libras por ter casado com uma fidalga; porque ja muito 
antes gozava elle dessa pensaõ; e longe de receber demais do 
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que El Rey lhe tinha mandado dar, lhe estavam e estaõ a dever os 
atrazados da pensaõ, que lhe pagava a Universidade de Coimbra, 
cujo Reytor (o Bispo de Coimbra) lhos naõ tem querido pagar, 
apezar de vários Avizos, que para isso se lhe expediram, pela 
Secretaria de Estado, até que por fim El Rey foi obrigado a ex
pedir-lhe uma Carta Regia, para que cumprisse, com o que se 
lhe tinha ordenado ; negligencia tanto mais culpavel naquelle 
Bispo, quanto os outros Doutores, que ao mesmo tempo foram 
pensionados pela Universidade, como o Doutor Carneiro, tem 
continuado a receber as suas pensoens. Que o Dr. Carneiro, 
seja atacado em sua profissão de Medico, dizendo-se que naõ he 
capaz de curar nem uma impigem, he outro ataque tanto mais 
escandaloso, quanto se naõ allega para elle a menor provocação ; 
e he maledicencia contra o character do indivíduo, para que se 
naõ allega motivo. O Dr. Carneiro, tomou o Capello na Uni
versidade de Coimbra, depois dos competentes exames, foi 
oppositor as cadeiras de sua sciencia, e mereceo ter uma pensaõ 
paga pela mesma Universidade. Que elle naõ tenha depois 
querido exercitar a practica de Medeciua, he cousa de sua es
colha, a que todo o homem tem direito ; mas depois de seus tes
temunhos públicos de estudo e applicaçaõ, dizer, que elle naõ he 
capaz nem de curar uma impigem, he uma calumnia ao indiví
duo, assim como um insulto à Universidade, que lhe conferir* 
todas as dignidades Acadêmicas; e até pensoens. Que naõ he 
capaz de manter a filha, que tem, he outra injuria pessoal, que 
servindo unicamente de cevar a inordacidade, naõ tem a menor 
connexaõ com os negócios públicos. Se todo o homem a quem 
El Rey conceder uma pensaõ, tem de ver assim a sua vida par
ticular exposta a insultos, he preciso entaõ dizer que o Governo 
naõ pôde pensionar alguém, sem fazer ao premiado o maior mal 
possível, que he expôllo á perda de sua reputação. Se todo o crime 
do Dr. Carneiro, porque se accumulam estes insultos particulares 
e individuaes, he o ter uma pensaõ de 300 libras; devia dizer-se 
quaes eram os serviços porque a tal pensaõ se concedera, e pro
vas que esses serviços naõ valiam tal pensaõ. Mas nada disto se 
fez : recebeo uma pensaõ, logo deve serÍDJuviado; he assim que 
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por este indiscrimidado mal dizer ficam ao depois sem vigoi as 
justas queixas, que se devem fazer dos empregados públicos, 
quando saõ verdadeiramente culpados. Fazendo-se universal a 
maledicencia, naõ pôde ter effeito para com o publico a critica 
ajustada, nas cousas, que a merecem. 

Quanto á mistura, que se faz, do D«\ Carneiro com o Inten
dente da Policia, he outra falta de que me naõ faço cargo ; por
que quem lê a gazeta do Rio-de-Janeiro e o seu Jornal, deve 
saber das noticias authenticas, que se tem publicado, sobre 
estradas, pontes, fontes, e outros estabelicimentos feitos pela 
inspeção do Intendente da Policia: logo quando nada disto 
publica aquelle Jornal, e occultando esses factos assevera, sem 
a menor prova, que o dinheiro applicado áquella repartição, he 
desviado de seus fins, parece nisto somente o desejo de denegrir 
reputaçoens e naõ examinar aonde está a verdade : o mesmo 
me parece de imputar ao dicto Intendente a culpa de se naõ 
publicarem as contas de sua repartição; porque se esse má© 
systema he o adoptado no Erário, aonde naõ pôde governar o 
Intendente, attribuir a este maliciosamente uma culpa de ou trem, 
e que elle naõ pôde remediar, he querer de propósito confundir 
as cousas, para que se naõ conheça aonde está a raiz do mal, e 
se lhe naõ possa dar o remédio ; o qual nunca se obterá pelos 
meios violentos que o tal folheto recommenda a p. 494. 

Sou, Senhor Redactor, &c. 

J. P 



CORREIO BRAZILIENSE 
DE F E V E R E I R O 1819. 

Na quarta parte nova os campos ira 
£ se mais mundo houvera là chegara 

CAMOENS, c. vxi. e. 14. 

POLÍTICA. 

REYNO UNIDO DE PORTUGAL, BRAZIL, E ALGARYES, 

Decreto, sobe o imposto de dous por cento, por saida, 
nas alfândegas da Bahia e Pernambuco. 

JjiXIGINDO a disposição do Alvará de 25 de Abril 
do corrente anno, relativa ao imposto de dous por cento, 
lançado em todos os gêneros por salda, que se estabeleça 
o methodo da sua arrecadação nas alfendegas da Bahia 
e Pernambuco, conciliando-se os interesses da minha 
Real Fazenda com os dos meus vassallos, de maneira 
que, observando-se a maior economia na cobrança destes 
direitos, seja esta exacta, e as mercadorias e gêneros, que se 
exportam, tenham prompta e desembaraçada expedição, 
pela facilidade do seu despacho; hei por bem que este se 
faça na Meza da estiva das sobredictas alfândegas, na 
forma seguinte. 
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Logo que as partes ali concorrerem com a declaração 
da quantidade, e qualidade das mercadorias e gêneros, 
que quizerem embarcar, se lavrem dous bilhetes, um 
para se pagarem na Meza Grande os dous por cento do 
preço corrente dos gêneros, á similhança do que se practica 
com os despachos por estiva, e outro para ser entregue 
ao despachante para sua resalva, e para acompanhar o 
embarque dos mesmos gêneros, depois que tiver baixado 
da Meza Grande o certificado em fôrma do pagamento 
dos direitos, e for lançado pelo escrivão da Meza da Es
tiva, no livro próprio, que para isso haverá. Para ex-
acçaõ desta cobrança, se fará nas duas alfândegas, em 
cada mez, uma lista dos preços correntes dos gêneros, 
que se custumam embarcar, pela qualidade media entre 
o baixo e o subido, da maneira mais authentica e legal, a 
qual se reformará todos os mezes, no que for necessário, 
por poder haver variedade de preço em algum gênero: e 
os mestres das embarcaçoens, quando vierem á Meza 
Grande requerer o seu despacho de saida apresentarão 
um mappa circumstanciado de toda a carga que levam, 
e o livro do portaló, ou do contramestre, e conferindo-se 
ambos com os despachos, achando-se exactos, e tendo os 
mestres jurado a verdade das suas declaraçoens, se lhe 
dará um manifesto legal e authentico, para apresenta
rem nas alfândegas do seu destino; como porém desta 
disposição accresça ao Escrivão da Meza Grande das 
duas mencionadas alfândegas novo trabalho, naõ sendo 
practicavel por este motivo e pelo progressivo augmento 
do commercio deste Reyno, depois da franqueza dos seus 
portos, e da communicaçaõ directa com todos os da 
Europa, que com um só escrivão sejam havidos os des
pachos, com a actividade que exige o interesse dos nego
ciantes e do publico; e com a fiscalização conveniente 
dos meus Reaes direitos; hei, outro sim, por bem crear 
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em cada nna das referidas alfândegas da Bahia e Per
nambuco, mais um officio de Escrivão da Meza Grande, 
com a natureza de serventia vitalícia, e com o ordenado 
de 700.000 reis annualmente, sem emolumentos, em 
quanto naõ vagar o antigo, por morte de quem actual-
mente delle tiver mercê, quer de propriedade, quer de 
serventia, e que immediatamente, que se verificar esta 
vacatura, fique cessando na respectiva alfândega o men
cionado ordenado, e sem dependência de outro despacho 
ambos os seus Escrivaens da Meza Grande repartam 
entre si os emolumentos, e tenham os mesmos vencimen
tos com igualdade. 

O Conselho da Fazenda o tenha assim entendido, e 
faça executar com os despachos necessários. 
Palácio do Rio-de-Janeiro, em 22 de Septembro de 1818. 

Com a Rubrica de Sua Majestade. 

Resolução tomada em consulta do Conselho da Fazenda, 
pela qual se ordena, que, da data delia, se cobrem na 
Alfândega do Rio-de-Janeiro, somente 11 por cento, no 
caso em que se deva dar o prêmio aos gêneros men
cionados no % 8 do Alvará de 25 de Abril do corrente 
anno. 

D. Joaõ, por graça de Deus Rey do Reyno Unido de 
Portugal Brazil e Algarves, daquem e dalém mar em 
África, Senhor de Guiné, &c. Faço saber a vós Desem
bargador do Paço; Juiz da Alfândega desta Corte, que, 
sendo-me presente em consulta do meu Conselho da Fa
zenda, de 8 de Julho do corrente anno, o aggravo, que 
para o mesmo Conselho interpozéra o negociante Lou-
renço Antônio do Rego, de lhe naõ terdes differido no 

Q 3 
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despacho de vários bahus de chitas, estampadas nas fabri
cas nacionaes do Reyno de Portugal, com o abatimen
to de cinco por cento, que Eu fora servido conceder, 
como prêmio, pelo § 8 do Alvará de 25 de Abril deste 
anno, ás manufaeturas nacionaes, computando-se o mesmo 
prêmio ou abatimento pelo valor total da mercadoria, 
como tinha pertendido o mesmo aggravante, mas sim 
pelo valor dos direitos deduzidos conforme o vosso des
pacho, de que se recorrera: fui servido mandar declarar, 
pela minha Real Resolução de 30 de Septembro, próxi
mo passado, tomada na mencionada Consulta, que a 
este respeito fizestes justiça. Attendendo, porém, a ou
tras razoens de maior favor, com que sempre me pro
ponho auxiliar e animar o commeroio, e industria nacio
nal, e que justamente me foram expendidos pelo sobre-
dicto Conselho da Fazenda, na mencionada Consulta, fui 
outro sim servido ordenar, que da data desta minha Real 
Resolução, em diante, se cobrassem nessa alfândega 11 
por cento somente de direitos, no casso em que se deva 
dar o prêmio do citado § 8, do Alvará de 25 de Abril do 
corrente anno, em quanto eu naõ houver por bem deter
minar o contrario, e para que esta minha Real Resolu
ção tenha o seu devido effeito fui servido mandar-vo-la 
participar, para que a executeis na parte que vos he re
spectiva. El Rey, Nosso Senhor, o mandou por seu 
especial mandado, e pelos Ministros abaixo assignados de 
seu Conselho, e do de sua Real Fazenda. 

Luis Carlos Corrêa Lemos a fez. Rio-de-Janeiro, 10 
de Outubro de 1818, 

(Assignados.) A N T Ô N I O JOZE DE FHANÇA E H O R T A . 

FRANCISCO L O P E Z DE SOUZA DE F A R I A L E M O S . 

Por immediata resolução de Sua Majestade de 30 de 
Septembro, de 1818; tomada em Consulta do Conselho 
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da Fazenda de 8 de Julho do mesmo anno; c despacho do 
mesmo Conselho, de 5 de Outubro do dicto anno. 

Edictal da Juncta do Commercio do Brazil, publicando 
a nomeação de Commissarios em Londres, na confor
midade do tractado sobre a escravatura feito com Ingla
terra. 

A' Real Juncta do Commercio Agricultura Fabricas 
e Navegação deste Reyno do Brazil, e Domínios Ultra
marinos, baixou com Avizo, expedido pela Secretaria de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, datado de 
28 de Septembro próximo passado, a copia do Decreto 
do theor seguinte:— 

" Fazendo-se necessário nomear pela minha parte os 
Commissarios Portuguezes, e Juiz e Arbitro, que haõ de 
formar com os Commissarios Inglezes, nomeados pelo Go
verno Britannico, aCommissaõMixta, que, na conformidade 
do artigo 9 da Convenção de 28 de Julho de 1817, addi-
cional ao tractado de 22 de Janeiro de 1815, deve residir 
em Londres, para liquidar as contas, e julgar as recla
maçoens de Navios tomados na costa d'África, desde o 
I o de Junho 1814, até a epocha de estar em plena exe
cução a mesma Convenção; e tendo eu em consideração 
o zelo, intelligencia e capacidade de Ignacio Palyart.Consul 
Geral da Naçaõ Portugueza na referida cidade de Londres, 
e de Custodio Pereira de Carvalho, um dos negociantes 
Portuguezes ali residentes, sou servido nomear o primeiro 
para Commissario Juiz, e o segundo, para Commissario 
Arbitro desta Commissaõ, Thomas Antônio de Villa 
Nova Portugal do meu Conselho, Ministro e Secretario 
de Estado dos Negócios do Reyno, encarregado, interina-
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mente, da repartição dos Negócios Estrangeiros e de 
Guerra, assim o tenha entendido e o faça executar com os 
despachos necessários. Palácio do Rio-de-Janeiro, em 
4 de Septembro de 1818. 

" Com a Rubrica de Sua Majestade." 
Camilo Martins Lage. 

E para que chegne á noticia de todos mandou a mes
ma Real Juncta afííxar o presente. Rio-de-Janeiro 6 de 
Outubro 1818. 

MANUEL MOREIRA DE FIGUERIREDO. 

Edictal da Juncta de Commercio de Lisboa, sobre as 
prezas de Artigas, levadas a S. Bartholomeu. 

" A' Real Junta do Commercio, Agricultura, Fabricas, 
e Navegação baixou o seguinte. 

AVISO. 

Illustrissimo e excellentissimo Senhor: — constando 
a Sua Majestade olíicialmente, que El Rey de Suécia e 
Noruega, sendo informado da entrada do navio Portu-
guez, S. Joaõ Baptista, no porto da Ilha Sueca de S. Bar
tholomeu, depois de capturado pelo Corsário Constância, 
ordenara ao Governador da dieta Ilha ajusta restituição 
aos proprietários Portuguezes de tudo quanto podesse 
achar-se salvo da carga e navio capturado, desde que se 
conheceo naquelle porto a simulação com que nelle en
trara o mesmo navio: he o mesmo Senhor servido man
dar, que a Real Juncta do commercio, Agricultura, fabri
cas, e Navegação o faça assim publico na Praça, a fim 
de que os interessados, tanto no dicto Navio S. Joaõ Bap
tista, como em outros que por similhante modo se saiba 



Política. [127] 227 

terem sido levados á dieta ilha, e a respeito dos quaes 
deve ter execução por identidade de circunstancias a re
ferida ordem de El Rey de Suécia, possam proceder como 
lhes convier para poder ser-lhes proveitosa a mesma or
dem O que participo a V. Ex . a para o fazer presente na 
Juncta, e assim se executar. Deos guarde a V. Ex.a Palácio 
do Governo em 29 de Dezembro de 1818.—D. Miguel 
Pereira Forjaz.—Senhor Cypriano Ribeiro Freire." 

E para que o referido chegue á noticia de todos se 
mandaram affixar Editaes.—Lisboa 7 de Janeiro de 1819 
—José Accursio das Neves." 

Edictal da Juncta de Commercio em Lisboa, sobre os 
commissarios para as prezas de escravatura. 

Com Aviso da Secretaria de Estado dos Negócios Es
trangeiros, da Guerra, e da Marinha, datado de 29 de 
Dezembro do anno próximo passado, baixou á Real 
Juncta do commercio, Agricultura, Fabricas, e Navegação 
a copia de hum officio dirigido pelo encarregado de negó
cios d' El Rey nosso Senhor na Corte de Londres, cuja 
copia he do theor seguinte : 

Illustrissimo e Excellentissimo Senhor:—Tenho a 
honra de infoimar a V. Ex. a que S. M. El Rey Nosso Se
nhor foi Servido designar a cidade do Rio de Janeiro para 
o lugar da residência da commissaõ mixta, que se devia 
crear na conformidade das estipulações do artigo 8.° da 
convenção de 28 de Julho de 1817, bem como nomear, 
por Decreto de 18 de Julho do presente anno, a Silvestre 
Pinheiro Ferreira, um dos Deputados da Real Juncta do 
Commercio, Agricultura, Fabricas, e Navegação do Reyno 
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Unido de Portugal, Brazil, e Algarves, e a Joaõ Pereira 
de Sousa, Negociante da Praça do Rio de Janeiro, o 
primeiro para commissario Juiz, e o segundo para com
missario arbitro. E havendo o Governo Inglez designa
do o estabelecimento de Serra Leoa para o lugar da re
sidência da outra commissao, que, na conformidade do 
referido artigo 8.° da precitada convenção se devia esta
belecemos domínios de S. M. Britannica, foi o mesmo 
Augusto Senhor servido determinar em 18 de Agosto pró
ximo passado, que aReal Juncta do Commercio do Rio-de-
Janeiro consultasse com effeito, e o mais breve que fosse 
possível, as pessoas que julgasse mais idôneas para irem 
preencher em Serra Leoa os Empregos de commissarios 
Juiz e Arbitro, e o de Secretario, que segundo o disposto 
no já citado artigo 8.0 haõ de formar com os commis
sarios Inglezes a sobredicta commissao de Serra Leoa. 

Finalmente devo accrescentar que por Decreto de 10 
de Septembro próximo passado, foi El Rey nosso Senhor 
servido semelhantemente de nomear os commissarios Por
tuguezes para a commissao mixta que se ha de estabele
cer em Londres em virtude do artigo9.° da supra men
cionada convenção, recahindo a escolha nas Pessoas de 
Ignacio Palyart, nosso Cônsul Geral na Gram-Betanha, e 
de Custodio Pereira de Carvalho, negociante Portuguez 
estabelecido nesta praça ; o primeiro para commissario 
Juiz; e o segundo para commissario arbitro. 

Tudo o que participo a V. Ex.*> para que se digne fa-
zello constar aonde convier e necessário for para intel
ligencia das pessoas a quem se fizer necessário o seu co
nhecimento. 

" Deos guarde a V. Ex.a muitos annos. Londres 7 
de Dezembro de 1818.—Illustrissimo e Excellentissimo 
Senhor D. Miguel Pereira Forjaz.—Rafael da Cruz Guer
reiro,—" 
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E para constar o referido se mandou affixar o presente 
Edital Lisboa 7 de Janeiro de 1819.— José Accursio das 
Neve». 

Extracto de uma Memória Official, que foi dirigida, 
por ordem do nosso Governo, ás Potências reunidas, 
em Aix-la-Chapelle, á cerca das violências commetti-
das contra o nosso Commercio, pelos piratas armados 
eom a bandeira de Artigas. 

A s Potências reunidas em Aix-la-Chapelle seraõ cer
tamente convidadas a attender para a situação actual dos 
negócios da America Hespanhola, e todas as questoens 
importantes, que resultam deste estado de cousas, naõ 
podem deixar de excitar a sua attençaõ. Se a discussão 
que a Corte de Madrid per si mesma provocou, relativa
mente aos meios de fazer intervir as Potências AUiadas, 
como mediadoras eptre a Hespanha e sua colônias chegar a 
tomar a consistência de uma formal negociação, seria sem 
duvida conveniente ou tal vez ainda necessário, que a Corte 
do Brazil , cujos interesses se acham tam directamente 
ligados com o resultado de tal negociação fosse convidada 
a tomar parte nella. 

Sem com tudo entrar nas questoens geraes das colônias 
Hespanholas, somente se faraõ algumas observaçoens á 
cercadas conseqüências, que actualmente se sentem, por 
effeito da desordem em que hoje se acha uma grande 
parte do outro hemispherio, isto he a cerca da multidão 
de piratas, que, vagando pelo oceano, e cubrindo-se com 
a bandeira de Estados novos, apenas organizados, e ainda 
de outros naõ existentes, ameaçam reproduzir ainda em 
maior escala esse flagello, que depois de tanto tempo arrui
na o commercio do Mediterrâneo, e ao qual flagello as 
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Potências AUiadas procuram de commum accordo pôr 
um termo. 

Certamente as piratarias destes novos flibusteiros, que 
a avidez de rapina excita em todas as partes do Mundo, 
devem, bem como as piratarias dos Barbarescos, ser repri
midas pelas Potências da Europa, interessadas tanto na 
conservação da tranqüilidade do commercio, como na pa
cificação das províncias Hespanholas da America. Em 
quanto porém se naõ conseguir este ponto tanto para 
desejar, debaixo de todas as consideraçoens, conviria 
talvez adoptar algumas medidas temporárias para dimi
nuir o numero de corsários illegaes, que infestam o oce
ano Atlântico, 

Os navios mercantes de todas as naçoens e até os de 
Inglaterra, e dos Estados Unidos da America tem soffrido 
insultos e perdas, cauzadas por estes consarios: um paquete 
Inglez, e que vinha do Brazil, foi ainda naõ ha muito 
tempo roubado por elles, e as gazetas depois de certa 
épocha estaõ cheias de factos authenticos relativos a in
sultos e roubos commettidos por estes piratas. 

He mui fácil de provar, que corsários munidos com 
cartas-de-marca, por Governos naõ reconhecidos, armados 
pela maior parte em portos distantes desses paizes de 
que arvoram bandeiras, esquipados com tripulaçoens de 
homens de todos os paizes, á excepçaõdaquelles, a quem 
dizem que pertencem, e fazendo a guerra por conta de 
indignos especuladores, que naõ tem com os America
nos Hespanhoes contra relação mais do que o compar-lhes 
licenças, naõ podem ser authorizados, pelos principios 
geralmente admittidos nas guerras marítimas, para lega
lizarem suas commissoens. Todavia tem sido tal sua 
ouzadia nestes últimos tempos, que até se tem servido 
de cartas-de-marca dadas por Artigas, que naõ possue 
um só porto, em que possa armar um bote; e que naõ 
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conta vassallos senaõ alguns centos de malfeitores erran
tes com elle pelo interior da província oriental do Rio-da-
Prata. He pois com taes títulos, que corsários armados 
em Baltimore, e outros portos dos Estados Unidos da 
America, tomam navios Portuguezes, que mettem ao 
fundo, depois de lhes roubarem as cargas, que vám ven
der aos mesmos portos ou ás ilhas das índias Occiden-
taes. Se um escândalo como este continua a ser tole
rado pelas Potências da Europa, e se elles naõ estabele
cem positivamente os principios, que podem authorizar 
esta espécie de guerra, e distingui Ha da pirataria, em breve 
chegará a hora em que nos mares naõ se respeite uma 
única bandeira. 

O Congresso de Washington, convencido da necessidade 
de reprimir similhantes attentados, promulgou, em vir
tude da solicitarão do Ministro de Portugal, um Acto, 
com data de 9 de Março de 1817, para prohibir em seus 
portos o armamento de corsários navegados debaixo de 
bandeiras estrangeiras. Este Acto, com tudo, só mui 
pequeno effeito produz io; porque a avidez dos especu
ladores tem achado meios para illudir quasi todas as 
suas cláusulas. Além disto elle foi promulgado só para 
ter vigor por espaço de dous annos, e he de presumir 
que, attendidos os principios de justiça e equidade, que 
até aqui tem dirigido o Governo Americano, elle haja deser 
prolongado, no próximo Congresso, e com cláusulas, que 
possam ser mais effícazes. 

Finalmente á vista dos argumentos ja annunciados, e 
que parecem sem replica, seria talvez mui conveniente e 
conforme com os principios de direito e interesses mútuos 
de todas as naçoens commerciantes, que os corsários agora 
navegando com a bandeira de Artigas ou para o futuro 
navegarem com bandeira de uma authoridade, que naõ 
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possua portos nem navios, fossem declarados piratas; e 
tractado* como taes. 

A esta Memória vai annexa a copia de uma Nota do 
Ministro de Sua Majestade El Rey de Suécia em Paris, 
em resposta a uma reclamação motivada pela admissão e 
venda na ilha de S. Barthomeu, de dous navios Portu
guezes, aprezados por um corsário com bandeira de 
Artigas. As medidas repressivas, que o Governo Sueco 
annuncia haver tomado, para evitar para o futuro simi-
lhantes infracçoeus, naõ podem certamente deixar de 
produzir um bom effeito, e muito seria para desejar, que 
o Governo Dinamarquez tomasse, no que respeita as ilhas 
deS. Thomas e Sta. Cruz, medidas como estas, e ainda se 
buscassem meios de fazer co-operar para este fim as au
thoridades estabelecidas nos diversos portos da ilha de S. 
Domingos. 

Esta Memória podia seguramente ser muito mais des
envolvida, com tudo parece ter dicto bastante, para jus
tificar a resolução de appresentar á consideração das 
Potências congregadas em Aix-la-Chapelle, as quaes naõ 
podem deixar de tomar interesse por tudo o que concorre 
para garantir a tranquillidade geral, e os princípios con
servadores da propriedade. 

Documentos officiaes á cerca das reclamaçoens pecuni
árias dos indivíduos Portuguezes contra o Governo 
Francez. 
Nota de S. Exa. o Conde de Palmella a My Lord Cas-

tlereagh, 
Londres 31 de Dezembro, 1818. 

O Abaixo-assignado tem a honra de communicar a S. 
Ex». My Lord Castlereagh copia da nota official, que o 



Política. 133 

Senhor Marquez de Marialva, Embaixador de Sua Majes
tade Fidclissima, juncto de Sua Majestade Christianis-
sima teve ordem para dirigir ao Governo Francez, a fim 
de lhe declarar, que El Rey seu amo naõ tinha julgado 
ser do interesse de seus vassallos acceder às estipula-
çoens de convenção de 25 de Abril próximo, e que por 
conseqüência Sua Majestade estava decidido a seguir, no 
tocante á liquidação das reclamaçoens Portuguezas, o 
modo adoptado pela Convenção de 28 de Agosto, de 
1817, muito mais sendo sabido, que a justiça de uma 
parte detas reclamaçoens ja tinha sido reconhecida pelo 
Governo Francez. 

O abaixo assignado julgou dever fazer esta communi-
cacaõ ao Governo de Sua Majestade Britannica, visto que 
assignou a sobredicta Convenção de 25 de Abril próxi
mo passado. 

Com isto voga a S. Ex a . My Lord Castlereagh, queira 
aceitar a segurança da sua alta consideração. 

(Assignado) C O N D E DE P A L M C L L Í , 

A' S. Ex a . My Lord Castlereagh. 

Nota oficial de S. Exa. o Marquez de Marialva. 

Senhor Duque.—A El Rey meu amo foi presente a 
nota official, que os Senhores Plenipotenciarios das Cortes 
de Áustria, Gram Bretanha, Prússia, e Rússia dirigiram 
ao seu Enviado Extraordinário e Ministro Plenipoten-
ciario, em Paris, a fim de lhe communicarem a Conven
ção assignada em 25 de Abril próximo passado, entre 
a9 suas respectivas Cortes e a França, e rogar-lhe qui-
zessetransmltilla o mais breve possível ao seu Governo. 

S. M. Fidelissima, a pezar de todos os seus bons de-
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sejos, de conformar-se com os seus Augustos Alliados, 
e dar com isto a S. M. Christianissima nova prova 
do vivo interesse, que toma na tranquillidade e pros
peridade da França, felizmente restabelecidas debaixo 
do poder legitimo, ha com tudo visto, que, naõ havendo 
a dieta Convenção de 25 de Abril próximo passado feito 
plena justiça ás reclamaçoens de seus vassallos (e nem 
mesmo áquellas, cuja justiça ja tinha sido solemnemente 
reconhecida por S. M Christianissima) lhe he por con
seqüência impossível ter parte neste Acto, pelo qual 
deixaria de dar a seus vassallos essa protecçaõ especial 
que lhes deve e que nunca tem deixado de lhes dar. 

A' vista destas grandes consideraçoens, El Rey, meu 
Amo, está determinado a seguir, por o que diz respeito 
á liquidação das dividas Portuguezas, o modo estabele
cido na Convenção assignada entre as duas Cortes em 28 
de Agosto de 1817. 

Tal he, Senhor Duque, a participação official, que eu 
hoje estou encarregado de fazer a V. Exa. rogande-lhe 
haja por bem tomar as ordens de El Rey, para a prompta 
cooperação de seus Commissarios com os de S. M. Fide-
delissima. Cumprindo assim com as ordens da minha 
Corte, rogo-vos, além disto, queirais aceitar as seguran-
ças da mui alta consideração, com que tenho a honra 
de ser, Senhor Duque 

De Vossa Excellencia 

muito humilde e obediente servo 

(Assignado) MARQUEZ DE MARIALVA. 

A. S. Exa. o Sn'r Duque de Richelieu Mi
nistro e Secretario de Estado da Reparti
ção dos Negócios Estrangeiros. 

Paris 25 de Dezembro, de 1818. 
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Reposta de My Lord Castlereagh ao Conde de Palmella. 
O Visconde de Castlereagh faz os seus cumprimentos 

ao Conde de Palmella e tem a honra de accusar a recep
ção da sua nota do 30 do passado, em que vinha inclusa 
a nota do Ministro de S. M. Fidelissima em Paris, a qual 
S. E x a dirigio ao Duque de Richelieu, para participar-
lhe, que El Rey de Portugal e Brazil naõ podia acceder 
á Convenção de25 de Abril de 1818; e que S. M. estava 
resolvido a adoptar as estipulaçoens da Covençaõde28 
de Agosto de 1817. 

O Visconde de Castlereagh roga ao Conde de Palmella 
queira aceitar os seus agradecimentos por esta commu-
nicaçaõ, que elle naõ deixará de apresentar a S. A. R. o 
Príncipe Regente. 

Lord Castlereagh aproveita esta occasiaõ para renovar 
ao Conde de Palmella as seguranças da sua alta conside
ração. 

(Assignado.) CASTLEREAGH. 

Secretaria dos Negócios Estrangeiros 
6 de Janeiro de 1819. 

A o Conde de Palmella, &c. &c. 

Conrespondencia entre o Cardeal Secretario de Estado, 
em Roma, e o Ministro de S. M. Fidelissima, sobre a 
bulla de confirmação do Arcebispo de Évora.* 

Carta do Cardeal Gonsalvi ao Ministro de S. M. 

Fidelissima. 

Palácio Quirinal, 16 de Novembro 1815. 
O abaixo assignado Cardeal Secretario de Estado, em 

resposta a Nota de V, Ex a . com data de 24 de Outubro 

* Veja-6e o Correio Braziliense, Vol. XVIII. p. 587. 
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próximo passado, tem a honra de participar-lhe, que, no 
que diz respeito ao Eleito Arcebispo de Évora, e que 
V. Exa* lhe communicou no seu officio, naõ pôde o 
abaixo assignado fazer cousa mais do agrado de V Exa* 
que impetrar de Nosso Senhor a graça de se tractar o 
processo em Roma. O Procurador do Arcebispo Eleito 
ja tinha requerido, que uma vez que Monsenhor Macchi 
naõ estava competentemente authorizado, 6e fizesse o pro
cesso em Roma, e para esse fim ja tinha também rece
bido de Portugal as procuraçoens necessárias. Sendo po
rém esta uma graça especial, que S. S. naõ custuma con
ceder facilmente, a supplica do Procurador naõ tinha 
sido deferida. Toda a via, em conseqüência dos officios 
de V. Exa. e por estarem ja aqui as procuraçoens para a 
formação do processo, S. S. dará quanto antes as ordens 
a Monsignore Auditor sanctissimo, para que o forme e 
ultime em Roma. O abaixo assignado, lisongeando-se 
de haver por este modo satisfeito os desejos de V. Exa. 
aproveita com gosto esta occasiaõ para renovar-lhe os 
sentimentos da sua distincta consideração, 

(Assignado.) E. Cardeal GONSALVI. 

Ao Senhor Commendador Pinto, Minis
tro Plenipotenciario de S. M. Fide
lissima. 

Do mesmo ao mesmo, 

Roma, 6 de Fevereiro, 1816. 

Excellentissimo.—Por um engano da Secretaria, a carta 
de V. Exa. só agora me chega às maõs, exactamente 
á meia noite. Com grande sentimento me vejo na impos
sibilidade absoluta de lhe remetter a esta hora, a Nota a 
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minuir, que ainda naõ está feita no sentido em que falía
mos o outro dia. Naõ tenho comigo pessoa alguma, que 
possa ultimar este trabalho, e nem mesmo os papeis ne
cessários, por estar a Secretaria fechada, em razaõ de ser 
ja muito tarde. No entanto apresso-me em rogar a V. 
Exa* queira fazer com que o seu Agente diffira as suas 
pretençoens até a manhaã a tarde, promettendo eu, que 
ás duas ou três horas depois do meio dia receberá V. Exa* 
de mim a Minuta e a Carta para o Delegado de Lisboa. 
Espero que naõ será difícil ao seu Agente conceder aquel-
las horas de demora, e com a mais distincta estima e at
tençaõ me confesso de V. Exa* 

Servo verdadeiro, &c. 
(Assignado.) E. Cardeal GONSALVI . 

Do mesmo ao mesmo. 

Excellentissimo.—Tendo manifestado a S. S. o empe
nho de V. Ex a . a fim de que brevemente se confirme no 
Arcebispado de Évora o Padre Fr. Joaquim de Sancta 
Clara, o Sancto Padre, desejando, quanto está em seu 
poder, cumprir com os desejos de V. Ex a . declarou-me 
que, quando o sobredicto Religioso lhe der provas, por 
meio das quaes S. S. possa superar as difficuldades, que 
pelas razoens conhecidas a V. Exa. encontra na pessoa 
delle; e quando, além disto, se tomem as convenientes 
medidas (que saõ indispensáveis) contra a sinistra impres
são e escândalo, que excitaria no publico a sua confir
mação, se logo fosse confirmado sem algum remédio para 
o passado; neste caso poderá entaõ S. S. proceder logo ao 
acto desejado da confirmação delle. A fim que V. Ex a . 
possa fazer conhecer ao sobredicto Padre Fr. Joaquim o 

V O L . XXII. No. 129. s 
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que elle deverá executar, para cumprir por um modo 
satisfactorio com os objectos acima mencionados, propô-
em-se-lhe a formula seguinte :— 

" O Padre Fr. Joaquim deverá escrever ao Sancto Pa
dre uma carta, na qual, Io. Reprove tudo o que contra
rio aos saõs principios elle disse no elogio fúnebre do 
Marquez de Pombal, e mostre o seu pezar, por haver 
naquelle discurso manifestado máximas de tal natureza. 
—2o. Aceite e submêtta-se plena e sinceramente â bulla 
Diplomática de Pio VI, que principia Auctoremfdei.—3o. 
Sé submetta plenamente á authoridade e juizes da Sanc
to Sé, e condemne tudo o que ella condemna e repro
va, e finalmente, fazendo conhecer seu arrependimento, 
por qualquer facto ou dicto, que tenha podido parecer 
suspeito ao Sancto Padre, e promettendo uma verdadeira 
obediência, e sincera e respeituosa devoção á Sancta Sé 
Apostólica, peça reverentemente a S. S. sua instituição 
canonica." 

Alem disto deverá preparar e prometter de introduzir 
na primeira pastoral, que dirigir aos seus diocesanos, 
apenas receber a noticia da sua instituição canonica, a 
qual pastoral se fará publica por via da imprensa, uma 
passagem ou artigo, que tenha por objecto reparar cla
ramente qualquer escândalo, que tenha dado, e certeficar 
o publico do seu modo de pensar. Para esse fim, toman
do occasiaõ da graça, que recebeo da Sancta Sé, pela 
sua instituição canonica, protestará seus verdadeiros sen
timentos para com ella, que devem ser conformes com 
os que devem animar todo o bom bispo. Por melhor 
conveniência sua, fará isso de modo que naõ pareça que 
seus antigos sentimentos tem sido oppostos, contrários, ou 
naõ de todo conformes com os que agora manifesta 
na sua pastoral, mas só que intenta insinuar, ao seu 
clero e povo, estes sentimentos, como filhos de suas pro-
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prias máximas. Para que a tal passagem seja com
pletamente satisfactoria, poderia ser cscripta do modo 
seguinte:— 

" Agora, que pela primeira vez, meus veneraveis irmaõs e 
filhos muito amados, tenho a honra de fallar-vos, naõ 
devo ommittir de exhortar-vos, in doctrina sana, e de 
principalmente previnir-vos contra alguns erros, com que 
o bando espantoso de homens perversos tenta neste tem
po conromper os sequazes de Jesus Christo. Vede (vós 
direis com o Apóstolo das Gentes, ad Coloss, cap. 20. v. 8.) 
ue quis vos decipiat per philosophiam et inanem fal-
laciam. Guardai-vos dessa falsa philosophia em nossos 
dias tam espalhada , a qual, repetindo a todos os momen
tos os nomes de liberdade e igualdade, naõ tem outro 
objecto mais do que destruir a Religião, e todo o poder 
legitimo. Guardai-vos também dessa seita de homens, que 
Math. VI. 15. veniunt ad vos in vestimentis ovium intrin-
secus autem sunt lupi rapaccs; os quaes affectando 
com a mais maliciosa hypocrisia uma grande piedade, 
saõ toda a via pertinazmente obstinados no que toca ús 
sentenças dadas pela Sancta Sé contra os seus erros, o 
trabalham pelos meios mais tortuosos para illudilla, e 
ainda destruílla se pudessem. Apezar do que dizem 
esses outros homens de igual character, o Príncipe dos 
Apostollos, Pedro, falia sempre e ensina por meio de seus 
successores; e todos os fieis saõ obrigados a conformar-
se com as decisoens dogmáticas, que saem daquella au
gusta cadeira, e naõ ha nem pôde haver angulo algum da 
Igreja, a que taes decisoens possam ser estranhas. 
Fugi igualmente de todos esses, que se esforçam para di
minuir e ainda para annihilar as outras prerogativas, in-
herentes á cadeira de S. Pedro, e lembrai-vos, que a anti
güidade, junctamente com S. Cypriano (Epist. ad Corne-
lium) a denominou Cadeira Principal, unde unitassaçer-

s 2 
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dotalis exorta est; e que a Igreja toda, congregada no 
Concilio de Florença, definio, que ao Romano Pontí
fice (in Decreto Unionis) in Beato Petro, parcendi, re-
gcndi et gubernandi Universalem Ecelesiam a domino 
nostro Jesu Christo plenam potestatem traditam esse. 
Finalmente, redite qua: sunt Ccesaris Ccssari, etquce sunt 
Dei Deo. (S. Matth. xxii. 21.) Cumpri exactamente 
vossos deveres para com a clementíssima nossa Soberana, 
e para com o piissimo seu filho o Príncipe Regente: res
peitai suas supremas dignidades: guardai com invariável 
fidelidade e obediência suas leys, em tudo o que diz res
peito ao governo do reyno, em que vivemos; e ao mesmo 
tempo reconhecei e respeitai a independente authori
dade da Igreja, no que toca as suas leys, deprezando e até 
detestando os oppostos e atrevidos systemas dos políticos 
do século. No exercício do meu ministério Episcopal, 
procurarei constantemente inculcar-vos, meus veneraveis 
irmaõs, e filhos dilectissimos, as máximas expostas, e fa-
zer-vos conhecer o devido ódio aos erros oppostos ; assim 
como seguirei com muito particular cuidado, no tocante 
a esta mateiria, o preceito dado por S. Paulo ao seu que
rido Thimoteo (2 Thimot iv. 2.) Pr cediça verbum, insta 
opportune, importune, argue, obsecra, increpa in omni 
patientia et doctrina. Eu serei o primeiro em vos dar 
exemplo, porque muito me interesso que, na vossa mente 
e no vosso coração, profundamente se imprimam as máxi
mas, que deixo expostas. Quero além disto, que todos 
se convençam, que estas saõ e seraõ constantamente as 
minhas ; e que se, em outras circumstancias da minha 
vida, alguma palavra minha ou obra tem podido fazer 
crer a alguém que eu nutria sentimentos oppostos a es
tes, essa opinião nasceo talvez de alguma irreflexaÕ no 
obrar, ou da inexactidaõ e obscuridade das expresso-
ens, que tomei." 
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Para a execução do que fica dicto, poderá o Padre 
Joaquim consultar, e haver-se com Monsignor Macchi, 
o qual certamente se ha de prestar a tudo que neste pon
to precisar. Lisongeo-me que Vossa Excellencia achará 
em tudo o que acabo de fazer, um signal evidente do 
muito que folgo de ver realizados os desejos de V. Ex*. 
A ssim que em reposta ao correio, que V. Ex vai xe-
pedlr, S. Sanctidade receber a carta do Padre Joaquim, 
concebida no modo que fica dicto, e receber além disso 
com a mesma carta a segurança, dada dor elle e por V. 
Exa. de que apenas tiver noticia de sua instituição cano
nica, promulgará, por via da imprensa, a sua pastoral, na 
qual fielmente irá copiada a passagem acima transcripta; 
o Sancto Padre certifica a V. Exa . que no primeiro Con-
sistorio, depois de cumprido o que fica dicto, confir
mará o Padre Joaquim em Arcebispo de Évora. 

Muito prazer tenho em fazer esta participação a V. 
Ex«*. a quem tenho também a honra de renovar os sen
timentos da minha distincta consideração. 

Verdadeiro Servo— 

(Assignado) E. Cardeal GONSALVI. 

Senhor Commendador Pinto, Ministro 
Plenipotenciario, de S. M. Fidelissima. 

Carta do Cardeal Gonsalvi ao Arcebispo Eleito de Évora. 

Reverendissimo Padre.—O Senhor Commendador Pin
to, Ministro Plenipotenciario de S. M. Fidelissima per 
ante a Sancta Sé, entregou-me a carta de Vossa Paterni
dade Reverendissima, escripta a S. Sanctidade, com data 
de 8 de Abril. Havendo-a apresentado ao Sancto Padre, 
S. S. querendc-lhe responder directamente, ordenarme no 
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entanto de lhe participar a sua recepção, assim como que 
recebeo com satisfacçaõ as declaraçoens, e protestos, que 
lhe faz de sua plena e sincera adhesaõ â Cadeira de S. 
Pedro, e da verdadeira submissão e obediência a Sua 
Sanctidade e ás Constituiçoens Apostólicas, particular
mente á bulla Auctorem fidei do seu glorioso predeces-
sor, Pio VI. de sancta memória, naõ duvidando o 
Sancto Padre, em conseqüência de quanto por sua ordem 
escrevi ao sobredicto Senhor Ministro, na minha nota 
confidencial de 6 de Fevereiro, e em conseqüência das 
següranças dadas tanto por elle como por Vossa Paterni
dade, quando diz, que com o maior empenho e diligen
cia fará públicos ubique gentium seus ja mencionados pro
testos e declaraçoens: naõ duvidando, digo, que na sua 
primeira pastoral dirigida ao 6eu rebanho, logo que re
ceber a sua instituição canonica, haja de inserir esses 
mesmos seus sentimentos, pelo modo e forma expressa 
na sobredicta minha nota confidencial ao Senhor Ministro: 
tenho o prazer de annunc iar-lhe, que no primeiro Consis-
torio, que ao mais tardar se fará nos primeiros dias do 
próximo mez de Julho, Sua Sanctidade confirmará Vossa 
Paternidade em Arcebispo de Évora. 

Respondendo a Vossa Paternidade, aproveito a oca
sião para exprimir-lhe os sentimentos da minha distincta 
estimação, que protesto ter por Vossa Paternidade Re-
verendissima. Roma, 30 de Maio, 1816. 

Verdaderio Servo 

(Assignado.) E. Cardeal GONSALVI. 

Ao R»<>. P«. Fr. Joaquim de S. Clara Arcebispo eleito de 
Évora. 
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Carta do Secretario, Arcebispo de Athenas, ao Ministro 

de S. M. Fidelissima em Roma. 

Secretaria do Sacro Collegio, 18 de Julho, 1816. 
Havendo-se apresentado na audiência de hontem á 

tarde á Sanctidade de Nosso Senhor, a supplica do Ar
cebispo de Évora, em que pede uma diminuição das des-
pezas das suas bullas, pelos graves motivos expostos, 
taes como a desmembraçaõ, que ha pouco houve, do terri
tório de Villa Viçoza, o Sancto Padre, dignando-se tomar 
em consideração tudo o que se lhe expoz, e particular
mente os desejos de Vossa Excellencia, condescendeo em 
perdoar-lhe a metade de todas as despezas reduziveis. 
Quer porém Sua Sanctidade, que esta graça naõ sirva de 
exemplo para os futuros provimentos no sobredicto Ar-
cebispado. 

O Arcebispo de Athenas, Secretario, ao prazer de par
ticipar a Vossa Excellencia esta demonstração da cle
mência Soberana accresenta os sentimentos da verdadeira 
estima e respeito, com que se asssigna seu devotissimo e 
obedientíssimo servo, 

Senhor Commendador Pinto, Ministro 
Plenipotenciario de S. M. Fidelissima. 

ESTADOS UNIDOS. 

Convenção entre S. M. Catholica e os Estados Unidos da 
America, para indemnizaçaõ dos que tem sofrido per
cas em conseqüência dos excessos de indivíduos de am
bas as naçoens. 

Sua Majestade Catholica, e o Governo dos Estados Uni
dos da America, desejando ajustar amigavelmente as re-
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clamaçoens, que se tem originado dos excessos eommet-
tidos durante a ultima guerra, por indivíduos de ambas 
as naçoens, contra o direito das Gentes, ou contra o trac
tado que existe entre os dous paizes; S. M. Catholica 
deo, para este fim, plenos poderes a S. Exa. D. Pedro Ce-
valhos, Conselheiro de Estado, &c. eo Governo dos Es
tados Unidos da America a Carlos Pinkney, cidadão 
dos dictos Estados Unidos, e seu Ministro Plenipotenci
ario, juncto a S. M. Catholica, que concordaram no se
guinte :— 

Artigo 1. Formar-se-ha uma Meza de Commissarios, 
composta de cinco Commissarios, dous dos quaes seraõ 
nomeados por S. M. Catholica, e os outros dous pelo 
Governo dos Estados Undidos, e o quinto por comum 
consentimento; e, no caso em que naõ possam concordar 
sobre a pessoa do quinto commissario, cada parte no
meará um, e deixará a decisão á sorte; e para o diante, 
no caso de morte, moléstia ou auzenciã necessária de al
gum daquelles ja nomeados, procederão da mesma for
ma á nomeação de pessoas para os substituir. 

2. Sendo assim feita a nomeação dos Commisarios, cada 
um delles prestará juramento de examinar discuitir e 
decidir as reclamaçoens, que tem de julgar, segundo o 
Direito das Gentes, e o tractado existente, e com a im
parcialidade, que a justiça dictar. 

Os Commissarios se ajunctaraõ, e faraoas suassessoens 
em Madrid, aonde, dentro do termo de 18 mezes (a con
tar do dia em que se ajunctarem) receberão todas as re
clamaçoens, em conseqüência desta Convenção, que se 
hajam de fazer, tanto por subditos de S. M. Catholica 
como por cidadãos dos Estados Unidos da America, que 
tiverem direito a requerer compensação por percas, dam-
nos, ou injurias, que tenham soffrido e mconsequencia de 
excessos commettidos por subditos Hespanhoes ou ci
dadãos Americanos. 
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4. Os Commisarios saõ authorizados, pelas dietas 
Partes Contractantes, a ouvir e examinar, debaixo de ju
ramento, todas as questoens relativas ás dietas reclama
çoens, e a receber, como dignas de credito, todas as teste
munhas ; cuja authenticidade se naõ puder razoavel
mente duvidar. 

5. Das decisoens destes Commissarios naõ haverá appel-
laçaõ, c o acórdão de três delles dará plena força e effeito 
as suas decisoens, tanto a respeito da justiça das recla
maçoens, como da somma das indemnizaçoens, que se 
adjudicarem aos reclamantes: obrigando-se as dietas 
Partes Contractantes a satisfazerem as dietas adjudicaço-
ens em moeda, sem diminuição, nos tempos e lugares de
signados, e com as condiçoens, que expressar a Meza dos 
Commisarios. 

6. Naõ sendo possível aosdictos Plenipotenciarios con
cordar sobre o modo porque a sobredicta Meza de Com
missarios arbitre as reclamaçoens, que se originam de ex
cessos de corsários estrangeiros, agentes, cônsules ou 
tribunaes nos seus respectivos territórios, que se possam 
imputar aos seus dous Governos, tem expressamente con
cordado que cada Governo reservará (como faz por esta 
Convenção) para si, seus subditos, ou cidadãos respecti
vamente, todos os direitos que tem agora, e segundo os 
quaes podem ao depois produzir suas reclamaçoens no 
tempo que lhes for mais conveniente. 

7. A presente Convenção naõ terá força ou effeito, se
naõ depois de ter sido ratificada pelas partes contractan
tes, e as ratificaçoens trocadas o mais breve que for pos
sível. 

Assignado em Madrid aos—de Agosto de 1802. 
Ratificado pelos Estados Unidos em—de Janeiro de 

1804. 
Ratificado por Hespanha em—de Julho de 1818. 
VOL, XXII. N». 129. T 
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Carta do Secretario de Estado dos Estados Unidos ao 
seu Ministro Plenipotenciario em Madrid, 

Repartição de Estado: Washington; 28 de 
Novembro, 1818. 

Senhor!—Receberam*>se nesta repartição os vossos offi
cios até N°. 92 inclusive; com os papeis inclusos. Entre 
estes ha varias notas, que vos foram dirigidas por Mr. 
Pizarro, relativamente aos acontecimentos, que tiveram 
lugar, durante a campanha do General Jackson, contra os 
índios Seminoles e bandos de Negros combinados com 
elles, e particularmente a seus procedimentos na Florida, 
fora dos limites dos Estados Unidos. 

Na quarta e ultima destas notas de Mr. Pizarro elle 
vos notificou formalmente, que El Rey seu amo tinha ex
pedido ordens para a suspensão das negociaçoens entre 
os Estados Unidos e a Hespanha, até que o Governo Ame
ricano desse uma satisfacçaõ por estes procedimentos 
do General Jackson, que El Rey considera como naõ 
equívocos actos de hostilidade contra elle, e como ultra-
gens á sua honra e dignidade; e que a única expiaçaõ, 
que por iso se podia aceitar, consistia na desapprovaçaõ 
dos actos do General Americano, de que se se fazia queixa, 
na imposição de proporcionado castigo ao General, por 
seu supposto máo comportamento, e na restituição, dos 
postos e territórios, que elle tomou ás authoridades Hes
panholas, com uma indemnizaçaõ por toda a propriedade 
tomada, e damnos e injurias, públicos e particulares sof-
fridos em conseqüência disso. 

Dentro em doucos dias, depois desta notificação deve
ria Mr. Pizarro ter recebido, com as copias da conrespon
dencia entre Mr. Onis e esta Repartição, a determina-



Política. 147 

çaõ, que o Presidente tomara, de restituir a praça de 
Pensacola com o forte de Barrancas, a qualquer pessoa 
devidamente authorizada para os receber; e o forte de 
S. Marcos a qualquer força Hespanhola, adequada para 
sua protecçaõ contra os índios, que tinham ameaçado 
occupállo á força, para os fins de hostilidades contra os 
Estados Unidos. O official commandante do posto teve 
ordem de considerar 250 homens como tal força ade
quada; e, no caso que appareccsse, entregállo conse
quentemente ao seu commandante. 

Pela ultima citada conrespondencia devia igual
mente ficar o Governo Hespanhol satisfeito, de que a 
occupaçaõ destas praças, na Florida Hespanhola pelo 
commandante das forças Americanas, naõ foi em virtude 
de ordem alguma, que elle recebesse deste Governo para 
aquelle effeito; nem com alguma vista de tirar a provín
cia da posse da Hespanha, nem com espirito de hosti
lidade ao Governo Hespanhol; que isso se originou de 
incidentes, que occurêram na continuação da guerra con
tra os índios; e do imminente perigo em que estava o 
forte de S. Marcos e o Governador de Pensacola; e as 
provas disso, que se fizeram saber ao General Jackson, o 
impelliram, pela necessidade de própria defeza, a dar os 
passos de que se quiexa o Governo Hespanhol. 

Podia ser sufficiente deixar a justificação destas medidas 
nestes fundamentos; e fornecer nas copias inclusas, das 
cartas do General Jackson, e nas provas que as apoiam, 
a evidencia do espirito hostil da parte dos commandantes 
Hespanhoes; se naõ fossem os termos em que Mr. Pi
zarro falia da execução de dous subditos Britannicos, to
mados, um no forte de S. Marcos, e o outro em Suwany; 
e a intimaçaõ, de que estes actos podem conduzir a mu
dança nas relaçoens entre as duas naçoens, o que sem du
vida quer que se entenda como um ameaço de guerra. 

T 2 
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Será portanto próprio lembrar ao Governo de Sua Ma
jestade Catholica, os incidentes em que se originou 
esta gue:rados Seminoles, assim como as circumstan
cias connexas com ella, nas relaçoens entre Hespanha e 
seu alliado, que ella suppôem ter sido maltractado in
justamente, pelos procedimentos do General Jackson, e 
dar ao Gabinete Hespanhol algumas informaçoens exactas 
sobre a natureza deste negocio peculiarmente interes
sante á Hespanha, e em que estes subditos de seus alua
dos, em cujo favor se interesse, se acharam empenhados, 
quando se terminaram seus projectos de toda a casta, 
em conseqüência delles caírem nas maõs do General 
Jackson. 

No mez de Agosto de 1814, em quanto existia a guer
ra entre os Estados Unidos e a Gram Bretanha, em que 
a Hespanha se tinha declarado formalmente neutral; uma 
força Britannica; naõ em actual seguimento de um 
inimigo fugitivo; naõ ultrapassando limites imaginários e 
equívocos de seu território, e dos que pertencem, de al
guma sorte, tanto a seu inimigo como â Hespanha, mas 
sim approximando-se, por mar, e com uma manifesta e 
aberta invasão da província de Hespanha, a mil milhas 
do Oceano distante de território algum Britannico, des
embarcou na Florida, e tomou posse de Pensacola e do 
forte de Barrancas, e convidou, por publicas proclama-
çoens, todos os Negros fugidos, todos os índios selva
gens, todos os piratas, que sabia ou imaginava que exis
tiam ao alcance de sua intimaçaÕ, para que se unissem 
ao seu estandarte, e fizessem guerra de exterm inação 
contra a porçaõ dos Estados Unidos, que jazia irame-
diatamente próxima a este neutral, e assim violado 
território de Hespanha. O commandante de terra desta 
força Britannica éra o Coronel NichoLU, que, sendo ex
pulso de Pensacola com a chegada do General Jackson, 
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actualmente deixou, para ser arrebentado por minas, o 
forte Hespanhol de Barrancas, quando achou, que o naõ 
podia proteger por mais tempo; e evacuando esta parte 
da provincia desembarcou em outra, estabeleceo-se no 
rio Appalachiocola, erigio ali um forte, d'onde fazia sor
ridas, com a sua promiscua mutidaõ de combatentes ne
gros, brancos, e vermelhos, contra as indefezas fronteiras 
dos Estados Unidos, naquellas vizinhanças. Parte desta 
força consistia de um corpo de soldados marítimos das 
colônias, levantados nas colônias Britannicas, em que éra 
um dos capitaens George Woodbine, e Roberto Chrystie 
(ii-2) Ambríster éra um dos Tenentes. 

Se as hostilidades do Coronel Nicholls tivessem ter. 
minado, com a guerra, desejaríamos enterrar esta trans-
acçaõ, entre os Estados Unidos e a Gram Bretanha 
(LIX) no mesmo sepulchro do esquecimento (LX) dos 
outros actos daquella guerra. Porém elle naõ considerou 
que a paz, que se seguio entre os Estados Unidos e a Gram 
Bretanha tinham posto fim nem ás suas occupaçoens mi
litares, nem às suas negociaçoens com os índios, contra 
os Estados Unidos. Alguns mezes, depois da ratificação 
do tractado de Gante, reteve elle o seu posto e suas forças 
matizadas em alarde militar. 

(II—2.) Pelo 9.° artigo do tractado, tinham os Estados 
Unidos estipulado pôr fim, immediatamente depois dasua 
ratificação, ás hostilidades com todas as tribus ou naçoens 
de índios, com quem podiam estar em guerra ao tempo 
da ratificação, e restituillos todos ás possessoens, que ti
nham no anno de 1811. Este artigo naõ éra applicavel k 
naçaõ Creek, com quem os Estados Unidos, tinham ja 
feito a paz, por um tractado concluído aos 9 de Agosto 
1814; mais de quatro mezes antes que se assigriasse o 
tractado de Gante. Com tudo o Coronel Nicholls, naõ 
somente affectou considerallo como applicavel aos Semi-
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noles da Florida, e a o banido Red-Sticks, a quem tinha 
induzido que se lhe unisse ali, mas actualmente os per-
Buadio de que elles tinham direito, em virtude do trac
tado de Gante, a todas as terras que pertenciam á na
çaõ Creek, dentro dos Estados Unidos, noanno.de 1811 ; 
e que o Governo da Gram Bretanha os supportaria (II. 
1. III.) na quella pretençao. Asseverou também esta 
doutrina em uma conrespondencia com o Coronel Haw-
kins, entaõ Agente dos Estados Unidos juncto aos 
Creeks, e lhe intimou, em seu nome, com burlesca so-
lemnidade, que tinham concluído um tractado de nave
gação (IX) e commercio, com a Gram Bretanha, de que 
se saberia mais ao depois, se fosse ratificado em Ingla
terra. O Coronel Nicholls evacuou entaõ este forte, que 
em alguns dos papeis inclusos se chama o Forte Prospect 
Bluff, porem que elle tinha denominado o posto Britan
nico no Appalachicola, levou com sigo a porçaõ branca 
de suas forças, e embarcou-se para Inglaterra com alguns 
dos miseráveis selvagens, que assim tinha enganado; 
entre os quaes éra o propheta Francis ou Hillis Hadjo; 
e deixou o forte amplamente supprido, com muniçoens e 
petrechos militares, á repartição de Negros dos seus 
alliados (IV. V.) Depois foi conhecido pelo nome Forte 
dos Negros. O Coronel Hawkins communicou immedi-
atamente ao seu Governo a conrespondencia entre elle e 
Nicholls, a que aqui se refere (cujas copias se incluem 
marcadas Nl° . até 5.) sobre o que (X) Mr. Munroe, en
taõ Secretario de Estado, dirigio uma carta (copia mar
cada G.) a Mr. Baker o Encarregado de Negócios Bri
tannico em Washington, queixando-se do comporta
mento de Nicholls, e mostrando que a sua pretençao, 
a que o artigo 9o. do tractado de Gante tivesse alguma 
applicaçaõ a estes índios éra inteiramente destituída de 
fundamento (XI). Transmittiram-se copias da mesma 
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conrespondencia ao Ministro dos Estados Unidos, en
taõ em Inglaterra, com instrucçoens para que se queixasse 
ao Governo Britannico destes procedimentos de Ni
cholls, e que lhe mostrasse quam incompatíveis eram com 
a paz, que se havia concluído entre as duas naçoens. (xii. 
a. b.) Estas queixas foram consequentemente feitas; pri
meiro em uma entrevista pessoal com o Conde de Ba-
thurste Lord Castlereagh; e depois (xiii. a. b.) em notas 
por escripto, dirigidas successivamente a eiles (cujas 
copias vam aqui inclusas, junctamente com extractos dos 
officios do Ministro Americano ao Secretario de Estado, 
referindo o que se passou nestas entrevistas). Lord Ba-
thurst, confirmou os factos da maneira mais inequívoca, 
edesapprovouo máo comportamento de Nicholls; decla
rou a sua desapprovaçaõ do pretendido tractado de alli-
ança offensivo e defensivo, que elle tenha feito; assegu
rou ao Ministro Americano, que o Governo Britannico 
tinha recusado ratificar aquelle tractado, e que tornaria 
a mandar para ás suas terras os índios, que Nicholls tinha 
trazido com sigo, com o conselho de que fizessem a sua 
paz cóm os melhores termos, que pudessem obter. Lord 
Castlereagh confirmou a segurança de que o tractado naõ 
tinha sido ratificaado; e se, ao mesmo tempo que se 
davam estas seguranças, se mostravam ao Propheta Hillis 
Hadjo certas distincçoens de publica notoriedade, e elle 
se achava actualmente honrado com uma patente de offi-
cial Britannico, éra de presumir que estes favores lhe fo
ram concedidos como remuneração de serviços passados, 
e naõ como estimulo para esperar algum apoio da Gram 
Bretanha, na continuação das hostilidades selvagens con
tra os Estados Unidos, havendo-se repetidas vezes e seria
mente negado, que houvesse alguma intenção de dar tal 
apoio. 

O Forte dos Negros, porém, abandonado pelo Coronel 
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Nicholls, ficou no território Hespanhol, occupado pelos 
bandos a quem elle o tinha deixado, e por elles conser
vado como um posto, d*onde commetiam roubos, ul-
tragens e mortes, e como receptaculo de escravos fugi
tivos (XIV) e malfeitores, isto com grande incommodo 
tanto dos Estados Unidos como da Florida Hespanhola. 
Abril, 1816, o General Jackson escreveo uma carta ao 
Governador de Pensacola, pedindo-lhe, que deitasse abaixo 
este commum incommodo dos pacíficos habitantes de 
ambos os paizes (XV.) Aquella carta, juncto com a res
posta do Governador de Pensacola, ja foi communicadaao 
Ministro Hespanhol aqui, e por elle, sem duvida, a seu 
Governo, com tudo agora se incluem (XXIII.) outra vez 
copias dellas; particularmente porque a carta do Go
vernador admitte explicitamente, que este forte, con
struído por Nicholls, em violação tanto do território como 
da neutralidade de Hespanha, éra aindo naõ menos ob-
noxio a seu Governo do que aos Estados Unidos; porém 
que elle naõ tinha forças sufficientes, nem authoridade, 
sem ordens do Governador General da Havanah, para o 
destruir. Foi ao depois, em 27 de Julho de 1816, destru
ído por uma peça d* artilheria de uma barca canho
neira dos Estados Unidos,que na sua passagem pelo rio 
acima, lhe fez fogo. Foi derribado com uma bandeira 
Ingleza arvorada como seu estandarte, e immediata-
mente depois da barbara matança da equipagem de um 
bote pertencente á esquadra dos Estados Unidos, pelos 
bandidos ali deixados por Nicholls. 

No anno de 1817, Alexandre Arburthnot, da Ilha de 
Nova Providencia, vassallo Britannico, appareceo primei-
iro como traficante com os índios na Florida Hespa
nhola: e como suecessor do Coronel Nicholls, no emprego 
de instigar os índios a hostilidades contra os Estados 
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Unidos, revivendo a pretençao de que esses índios tinham 
direito a todas as terras, que se haviam cedido â Naçaõ 
Creek pelos Estados Unidos, em Agosto de 1814. Como 
mero traficante com os índios a intrusão deste homem 
em uma província Hespanhola éra contraria á política 
observada por todas as potências Europeas neste hemis-
pherio, e por nenhuma mais rigorosamente doque pela 
Hespanha, de excluir todos os estrangeiros da commu-
nicaçaõ com os índios dentro de seus territórios. O Go
verno Hespanhol deve saber, se Arbuthnot tinha ou naõ 
licença Hespanhola, para traficar com os índios na Florida 
Hespanhola: porém também deve saber, que a Hespa
nha éra obrigada, por tractado, a reprimir com a força 
todas as hostilidades da parte destes índios, contra os ci
dadãos dos Estados Unidos, e a elle pertence o explicar 
como, consistentemente com estes ajustes, podia a Hespa
nha contra todas as máximas de sua política ordinária 
conceder tal licença a um incendiario estrangeiro, cujo 
principal, senaõ único, objecto parece ter sido estimular 
estas hostilidades, que a Hespanha tem expressamente 
estipulado reprimir, com a força. Nestas infernaes instiga-
çoens (XLIX.) era elle demasiadamente bem succedido. 
Assim que appareceo entre os índios, accompanhado 
pelo Propheta Hillis Hadjo, (L) que voltou de sua expe
dição ã Inglaterra, logo os pacíficos habitantes das fron
teiras dos Estados Unidos foram accommettidos com 
todos os horrores de uma guerra selvagem: o roubo de 
sua propriedade, e a indistincta mortandade de mulheres, 
crianças e velhos. 

Depois de repetidas queixas, avizos e offertas de paz, 
durante o veraõ e outono de 1817, (LI. a.) da parte dos 
Estados Unidos, a que se respondeo somente com novos 
ultragens; e depois que um descamento (LXI.) de 40 
homens, sob o Tenente Scott, accompanhado por 7 mu-
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lheres, foi tomado de supito e morto pelos índios, se de
ram ordens ao General Jackson para terminar a guerra, 
e se pôz á sua disposição uma força adequada. Averi
guou-se, que a força Hespanhola na Florida era inade
quada para a protecçaõ ainda mesmo do território Hes
panhol, contra esta misturada horde de índios e Negros ; 
e ainda que as suas devastaçoens eram commettidas dentro 
dos limites dos Estados Unidos, elles se refugiavam im-
mediatamente dentro dos limites da Florida e só ali se 
podiam apanhar. Era indispensável a necessidade de 
cruzar a linha, porque de além delia he que vinham os 
índios, fazer as suas incursoens mortíferas dentro dos 
Estados Unidos. Era ali que tinham a sua habitação, e 
o território lhes pertencia de facto, ainda que dentro dos 
limites da jurisdicçaõ Hespanhola. Foi ali que o Com
mandante Americano encontrou a principal resistência 
da parte delles (xxxviii) e foi ali que achou as cabeças 
ainda ensangüentadas de nossos cidadãos, que tinham 
acabado de matar.- e foi também ali que libertou uma 
mulher, a qual tinha sebrevivido á matança de uma 
partida commandada pelo Tenente Scott, Mas este 
Governo naõ anticipava, que os officiaes commandantes 
de Hespanha, na Florida, cujo dever especial éra, na con
formidade dos solemnes ajustes contractados com sua 
naçaõ, reprimir pela força as hostilidades destes índios 
contra os Estados Unidos, se achariam animando, ajudan
do e favorecendo, estes mesmos índios, e dando-lhes for
necimentos para continuar suas hostilidades. O official 
commandante, immediatemente antes do General Jackion, 
teve portanto ordem especial de respeitar, quanto fosse 
possível, a authoridade Hespanhola, aonde quer que 
ella fosse mantida, e também se deram ao General Jackson 
copias destas ordens quando elle tomou ocommando. No 
decurso de sua marcha em seguimento do inimigo, se ap-
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proximou a S. Marcos, e foi informado directamente pelo 
Governador de Pensacola, que uma partida de índios 
ameaçava apoderar-se do forte, e que elle temia que a 
guarniçaõ Hespanhola, que ali tinha, naõ tivesse forças 
bastantes para se defender contra os índios. Esta infor
mação foi confirmada por outras vias, e pelas provas, que 
se produziram no processo de Ambrister, se mostrou, 
que eram exactamente verdadeiras. Por todas as leys 
da neutralidade e da guerra, assim como da prudência e 
da humanidade, éra elle justificado em anticipar este 
inimigo, por vias amigáveis, e sendo isto recusado, pela 
occupaçaõ forçosa do forte. Naõ ha necessidade de eita-
çoens, nem de tractados impressos do Direito das Gentes, 
para provar a justeza deste principio. Está gravado 
em diamante no senso commum do gênero humano: ne
nhum escriptor do Dereito das Gentes tentou jamais con-
tradizêllo; e nenhum de alguma reputação ou authoridade 
omittio asseveràllo. 

(XXXIV.) Alexandre Arbuthnot, o traficante Britan
nico com os Índios, vindo d' alem mar, o incendiario, por 
cujo facho se havia tornado a accender esta guerra de 
índios e Negros, foi achado no Forte de S. Marcos mo
rando na família do commandante: e também se achou, 
que, com permissão do mesmo commandante, ali mesmo 
tinham os chefes e guerreiros selvagens feito seus conse
lhos de guerra; que os armazéns Hespanhoes se tinham 
destinado a seu uso: que éra um mercado aberto para 
o gado, que se sabia ter sido roubado pelos índios aos 
cidadãos dos Estados Unidos; e que os officiaes da guar
niçaõ o haviam comprado : que Arbuthnot tinha deste 
forte dado informação ao inimigo, das forças e mo
vimentos do exercito Americano: que o Commissario 
Hespanhol tinha notado a data da partida do expresso: 

u 2 
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ranças, como tinha feito em S. Marcos; naõ em espirito de 
hostilidade contra a Hespanha, mas como medida ne
cessária de própria defeza; notificando que seriam resti-
tuidos, logo que Hespanha ali puzesse commandante, e 
uma força, que quizesse e fosse capaz de cumprir os ajustes 
da Hespanha com os Estados Unidos, reprimindo com a 
força os índios da Florida, para que naõ fizessem hostili-
lidades contra os cidadãos dos Estados Unidos. O Pre
sidente dos Estados Unidos, para dar uma assignalada 
manifestação da confiança, que tinha, nas disposiçoens d' 
El Rey de Hespanha, que cumpriria com boa fé os seus 
indispensáveis ajustes, e para demonstrar ao muudo, que 
nem o desejo de conquista, nem o de hostilidades contra a 
Hespanha, tinham tido alguma influencia nos conselhos 
dos Estados Unidos, ordenou que se restituisse sem 
condiçoens algumas Pensacola e Barancas, a qualquer of-
ficial, que fosse authorizado para os receber; que S. Mar
cos se entregasse a qualquer força Hespanhola, adequada 
para sua defeza contra os ataques dos selvagens. Po
rém o Presidente nem castigará nem censurará o General 
Jackson, por aquelle comportamento, cujos motivos eram 
fundados no mais puro patriotismo, e de cuja necessi
dade elle tinha os mais immediatos, e efficazes meios 
de julgar; e cuja justificação está escripta em todas as pa
ginas do direito das Gentes, assim como na primeira ley 
natural da própria defeza. Pelo contrario elle pensa, que 
he devido â justiça, que os Estados Unidos tem direito a 
esperar da Hespanha ; e vós ficaes consequentemente in
struído a requerer ao Governo Hespanhol, que se deter
mine uma inquirição sobre o comportamento de D. Jozé 
Mazot, Governador de Pensacola e de Francisco C. Lu-
engo, commandante de S. Marcos, e que se lhes impo-
nha conveniente castigo, por terem, em violação dos ajus
tes de Hespanha com os Estados Unidos, ajudado e au-
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xiliado estas hordes de selvagens, naquellas mesmas hos
tilidades contra os Estados Unidos, que éra de seu dever 
official o reprimir. Esta inquirição he devida ao charac-
ter daquelles mesmos officiaes, e â honra do Governo 
Hespanhol. A obrigação de Hespanha em reprimir por 
força as hostilidades dos Indio3 da Florida contra os Esta
dos Unidos e seus cidadãos, he explicita, he positiva, 
he incondicional. He claro e inequívoco o facto de 
que por uma serie de annos tem elles recebido abrigo, 
auxilio, supprimentos e protecçaõ dos commandantes 
Hespanhoes na Florida, na practica de taes hostilidades 
(XXXII.) Se isto, como o tem allegado (XLII.) os 
commandantes tanto de Pensacola como de S. Marcos, 
tem sido o resultado de fraqueza, e naõ de má von
tade ; se elles tem auxiliado os índios contra os Estados 
Unidos, para obviar as suas hostilidades na província, 
que naõ tinham sufficiente força para defender contra 
elles; isso pôde de alguma sorte servir para desculpar, 
individualmente,aquelles officiaes; porém deve servir ao 
Governo Hespanhol de irresistível demonstração, de que 
o direito dos Estados Unidos pôde tam pouco transigir 
com a impotência como com a perfídia: e que a Hespa
nha deve immediatamente fazer a sua escolha ou pôr na 
na Florida uma força adequada para a protecçaõ de seu 
território e cumprimento de seus ajustes, ou ceder 
aos Estados Unidos uma província, de que nada mais 
retém do que a posse nominal; mas que de facto está pro 
de relicto, aberta á occupaçaõ de qualquer inimigo, civi
lizado ou selvagem, dos Estados Unidos, e que naõ serve 
para outra alguma cousa neste mundo doque para um 
posto de os incommodar. Os documentos aqui inclu
sos saõ prova conclusiva de que os fins dos bandos de-
Indios e Negros com quem temos estado contendendo, 
assim como dos invasores Britannicos na Florida, que 
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primeiro os convocaram e encorporàram, bem como dos 
intrusos Inglezes e pretensos traficantes depois da paz, 
que os tem instigado e entregue à destruição, tem sido 
naõ menos hostis á Hespanha do que aos Estados Uni
dos. A nota de Mr. Pizarro, de 29 de Agosto, falia da 
profunda indignação de S. M. Catholica, " pelas sangui
nárias execuçoens, no território Hespanhol de subditos 
de potências, que estaõ em amizade com El Rey."—al-
ludindo a Arbuthnot e Ambrister. Se o successor de Mr. 
Pizarro tomar o trabalho de lêr os documentos inclusos, 
descubrirâ quem eram Arbuthnot e Ambrister, (XLIX) e 
quaes eram os seus fins ; que Arbuthnot éra (LVIII.) so
mente o successor de Nicholls, e Ambrister, o Agente de 
Woodbine, e o subalterno de McGregor. Mr. Pizarro 
characteriza o necessário seguimento, que fez o General 
Jackson, dos derrotados inimigos selvagens, além da linha 
da Florida Hespanhola, como uma " vergonhosa invasão 
do território de S. M." e com tudo aquelle território éra 
também territorrio do inimigo selvagem: e a Hespanha 
éra obrigada a reprimillo com a força, para que naõ fi
zesse hostilidades contra os Estados Unidos; e foi pela 
falta de Hespanha em naõ cumprir com este ajuste, que 
o General Jackson se vio necessitado a persequir os sel
vagens cruzando a linha. Qual pois éra o character da 
invasão de Nicholls , no território de S. M. ; e aonde esta
va a profunda indignação de Sua Majestade com aquillo? 
Diz Mr. Pizarro, que os fortes e praças de S. M. foram 
aprezados violantemente pelo General Jackson. tf- Naõ 
foram elles tomados? mais ainda; naõ foi o principal 
destes fortes derribado por Nicholls, e naõ levantaram 
os Inglezes outro forte no território Hespanhol, durante 
a guerra, e naõ deixaram ficar o forte dos negros a des
peito da authoridade da Hespanha, depois da paz? 
è Aonde estava entaõ a profunda indignação de Sua 
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Majestade ? Tem Sua Majestade suspendido formalmente 
todas as negociaçoens com o Soberano do Coronel Ni
cholls, pela vergonhosa invasão do seu território, sem côr 
de provocação, sem pretexto de necessidade, sem sombra 
nem ainda allegaçaõ de um pretexto ? i Tem S. M. feito 
solemne intimaçaõ ao Governo Britannico, de que estes 
incidentes eram " de transcendente importância, capazes 
de produzir essencial e inteira mudança nas relaçoens 
políticas de ambos os# paizes ?" Nicholls e Woodbine, 
em seus convites e promessas aos escravos fugidos de 
seus senhores, eque se lhes uniram, naõ se limitaram aos 
escravos dos Estados Unidos; receberam com iguaes 
boas vindas e empregaram com igual promptidaõ os fu
gitivos de seus senhores na Florida, assim como os da 
Geórgia (XXV.) Contra este damno especial naõ fez o 
Governador de Pensacola queixas ao Almirante Britan
nico Cockburn (vêja-se o documento marcado XXV.); 
porém contra a " vergonhosa invasão" do território; contra 
a violenta tomadia dos fortes e praças; contra a demoli
ção de Barrancas, e erecçaÕ e matença, debaixo da ban-
bandeira Britannica, do forte dos Negros; contra a ne
gociação de um officicial Britannico em tempo de paz, de 
pretensos tractados offensivos, e defensivos, e de navega
ção e commercio, no território Hespanhol, entre a Gram 
Bretanha e os índios Hepanhoes, que a Hespanha éra 
obrigada a moderar e reprimir; se ja mais houve algum 
murmúrio de Madrid para Londres naõ foi assas alto 
para que se ouvisse desta parte do Atlântico, nem assas 
enérgico para tranpirar além das paredes dos palácios de 
que saio, e aonde nasceo. 

A connexaõ entre Aburthnot e Nicholls, e entre 
Ambrister, Woodbine, e M'Gregor, está provada além 
de toda a duvida, pelas testemunhas produzidas nos 
processos dos conselhos de guerra. Ja vos tenho notado 
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a mui extraordinária circumstancia de um traficante 
Inglez, vindo d'alem mar, ter permissão das authoridades 
Hespanholas para commerciar com os índios da Florida. 
De sua carta a Hambly, datada de 3 de Maio 1817, 
(vêjam-se os documentos marcados Q, nos procedimentos 
do Conselho de Guerra) apparece, que o seu trafico éra 
unicamente pretexto; e que o seu fim principal éra 
obrar como Agente dos índios da Florida, e banidos dos 
Creeks, para obter auxílios do Governo Britannico, nas 
suas hostilidades contra os Estados Unidos. Ali diz 
elle expressamente a Hambly, que o cabeça destes bani
dos éra a principal causa de elle (Arbuthnot) estar naquelle 
paiz; e que elle tinha vindo com uma resposta de Lord 
Bathurst, que lhe fora entregue pelo Governador Cameron, 
de Nova Providencia a certas fallas dos índios, em que se 
tinha solicidado este auxilio. O mesmo Hambly tinha 
sido deixado por Nicholls como Agente entre os índios 
e o Governo Britannico: porém tendo achado, que Ni
cholls falhara em sua tentativa de persuadir o Governo 
Britannico a que proseguisse esta guerra clandestina, no 
meio da paz, e que elles naõ estavam preparados para 
apoiar as suas pretençoens, que meia dúzia de banidos fugi
tivos dos Creeks eram a naçaÕCreek, quando o incendiario 
Arbuthnot veio, e os instigava com promessas de apoio 
da Gram Bretanha, para começarem suas mortíferas in-
cursoens (xlvii. b.) nos Estados Unidos, Hambly, a requi-
rimento dos mesmos Creeks, lhe escreveo, avizando-o 
que se retirasse de um bando de fugitivos, e fazendo-lhe 
uma solemne intimaçaõ da sorte que o esperava, das maõs 
da justiça, se continuasse na carreira que seguia: e em 
quanto illudia os miseráveis índios (XLIX. b. c. d. e. f.) 
com promessas de socorros da Inglaterra escrevia em nome 
delles cartas ao Ministro Britannico nos Estados Unidos, 
ao Governador Cameron de Nova Providencia, e ao Coro-
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nel Nicholls, para que fossem apresentadas ao Governo 
Britannico, e até mesmo ao Governador Hespanhol de S*0. 
Augustinho, e ao Governador General de Havannah ; so
licitando em toda a parte auxilio e apoio, armas e muni-
çoens para os índios, contra os Estados Unidos; lamen
tando a destruição do forte dos Negros, e accusando o 
Governo Btitannico de ter mettido os índios em uma 
guerra contra os Estados Unidos e desertandc-os depois da 
paz. 

Notareis, entre os papeis produzidos neste processo, 
uma procuração (XXIX. N°. 1.) datada de 17 de Junho 
1817, que lhe deram doze índios, parte da Florida, e parte 
dos bandos fugitivos dos Estados Unidos. Diz elle que 
esta procuração, e suas instrucçoens, eram para requerer 
ao Governo Britannico, e ao Governador General de Ha
vannah. Estes papeis naõ somente estaõ na essência pro
vados serem de seu próprio punho (compare-e XLVII. 
a,, e XLIX. b.) no processo, mas nos jornaes diários e ga
zetas de Londres (XLVII. c.) de 24 e 25 de Agosto pas
sado, se publicou a sua carta a Nicholls, algum tanto 
mutilada, com uma copia da sobredicta carta de Ham
bly para elle, e uma allusaõ a esta procuração dos índios, 
approvada pelo commandante de S. Marcos, F. C. Luengo 
outro destes papeis (XLVII.) he uma carta escriptaem no
me dos mesmos chefes, por Arbuthnot, ao Governador 
General de Havannah, pedindo-lhe permissão para Ar
buthnot estabelecer um armazém juncto ao Appalachicola: 
queixando-se amarga e falsamen te, de que os America
nos tinham feito estabelecimentos em suas terras dentro 
das linhas Hespanholas: e pedindo ao Governador Ge
neral, que desse ordens para os desalojar, e mandàllos outra 
vez para a sua terra. Nesta carta dam como razaõ, para 
pedir esta licença a favor de Arbuthnot, a falta de uma 
pessoa, que ponha porescripto as suas fallas de queixas 
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contra os Americanos ; e accresentam: o " commandante 
do forte de S. Marcos ouvio todas as suas fallas e quei
xas. Elle approva o que temos feito, e o que estamos 
fazendo, ehe por sua recommendaçaõ, que assim presu
mimos dirigir-nos a V. Exa." Achareis estes papéis nas 
gazetas impressas aqui junctas, e nos procedimentos dos 
conselhos de guerra; eos notareis ao Governo Hespanhol, 
naõ somente como prova decisiva da condescendência 
sem exemplo, dos officiaes Hespanhoes na Florida, para 
com estrangeiros, agentes intrusos e instigadores dos ín
dios, nas hostilidades contra os Estados Unidos; mas 
como pondo fora de toda a duvida a participação deste 
espirito hostil no Commandante de S. Marcos, de que tam 
justamente se queixa o General Jackson, e de que temos 
tam bem fundado direito para pedir castigo. Aqui está 
o Commandante de um forte Hespanhol, obrigado, pelos 
sagrados ajustes de um tractado, a reprimir com a força 
os índios dentro de seu commando, para que naõ com-
mettam hostilidades contra os Estados Unidos, conspi-
rando-se com estes mesmos índios, e dando-lhe delibe-
rademente, por escripto, a approvaçaõ de sua nomeação 
de um estrangeiro, vassallo Britannico, como seu Agente, 
para solicitar o auxilio e supprimentos do Governador 
General de Havannah, e do Governo Britannico para con
tinuar nas mesmas hostilidades. 

Vamos ao caso de Ambrister. Elle foi tomado em 
armas gurando e capitaneando os índios, na guerra con
tra as tropas Americanas; a esta accusaçaõ se confessou 
culpado no seu processo. Porem o objecto primário de 
sua vinda ali éra ainda mais hostil á Hespanhha (LVIII.) 
do que aos Estados unidos. Achareis que elle disse a 
três testemunhas, que juraram no seu processo, que tinha 
vindo para este paiz no negocio de Mr. Woodbine, na 
Bahia de Tampa, para ver que se fizesse justiça aos Ne-
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gros; e um delles, que tinha uma patente no exercito patri
ota sob M'Gregor, e que esperava ser capitão. i E qual 
éra o intentado negocio de M'Gregor e Woodbine na Ba
hia de Tampa? Era conquistar as Floridas á Hespanha, 
com o uso destes mesmos índios e Negros, que o com
mandante de S. Marcos estava tam prompto a adjudar e 
supportar, na guerra contra os Estados Unidos. O enca-
deamento de provas, que estabelece este facto, se contém 
nos documentos communicados pelo Presidente ao Con
gresso, na sua ultima sessaõ, relativamente à occupaçaõ 
de ilha de Amélia por MGregor (LVI.) Por estes docu
mento achareis, que em quanto M'Gregor ali esteve, foi 
Woodbine de Nova providencia, em uma escuna sua, 
para se ajunctar com elle ; e chegou á ilha de Amélia, 
justamente quando M'Gregor abandonou os seus compa
nheiros naquella empreza, e a largou pormaõ: queM'Gre-
gor, deixando o navio, em que se tinha embarcado em 
Amélia, foi para bordo do de Woodbine, e voltou com 
elle para Nova Providencia; que Woodbine, o per-
suadio a que completassem a conquista da Florida, com 
soldados, que se recrutassem em Nassau dos corpos de 
soldados marinheiros coloniaes, que tinham servido com 
Nicholls, durante a ultima guerra com os Estados Uni
dos, o qual corpo tinha sido debandado; e com os negros, 
que se achavam na Bahia de Pampa; e 1.500 índios, 
ja entaõ ajustados por Woodbine, que dizia lhe haviam 
feito doçaõ de todas as suas terras. (LVII. a. b. Entre os 
papeis originaes, que estaõ em nossa maõ, do punho 
do mesmo M'Gregor, ha as instrucçoens para velejar 
para a Bahia de Tampa com a asserçao de que he 
calculada para ali estar (d.) no ultimo de Abril ou pri
meiro de Maio do presente anno; uma carta datada de 
27 de Dezembro passado, a um amigo seu neste paiz (e.) 
declarando a mesma intenção: e oextracto de uma pro-
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clamaçaõ, que se devia publicar na Bahia de Tampa, aos 
habitantes da Florida, pela pessoa encarregada de fazer 
ali o estabelicimento, antes da sua chegada, para o fim 
de os libertar do depotismo da Hespanha, e de os habilitar 
a formar um Governo por si mesmos. Elle tinha persua
dido aos que lhe quizéram dar ouvidos, que o seu objecto 
final éra vender as Floridas aos Estados Unidos. Ha 
alguma razaõ para suppor, que elle tinha feito aberturas 
directas, de similhente natureza, ao Governo Britannico. 
Este éra o negocio de Ambrister nas Floridas. Chegou 
ali em Março (XLIX.) como precursor de M'Gregor e 
Woodbine; e immediatamente depois de chegar, se acha 
que tomou conta dos bens de Arbuthnot, e que os distri-
buio aos Negros e índios; apprehendendo-os no seu navio, 
e obrigando o mestre a servir-lhe de piloto, com um corpo 
de Negros armados, para o forte de S. Marcos, com o 
declarado propósito de o tomar por surpreza, de noite; es-
creveo cartas ao Governador Cameron, de Nova Providen
cia, pedindo-lhe encarecidamente supprimentos de muni-
çoens de guerra, e de artilheria, para a guerra contra os 
Americanos ; e carta ao coronel Nicholls, renovando-lhe 
o mesmo petitorio de supprimentos; e informando-o de 
que com 300 Negros " e poucos dos nossos Bluff," que se 
tinham afferrado â causa, e confiavam nas promessas de 
Nicholls. A nossa gente Bluff éra a gente do forte dos 
Negros, ajunotada pelas proclamaçoens de Nicholls e 
Woodbine, durante a guerra entre os Americanos e Ingle
zes ; e a causa a que elles estavam afferados éra a guerra 
selvagem, servil e exterminadora contra os Estados Uni
dos. 

Entre os Agentes e actores destas virtuosas emprezas, 
que aqui se patentêam; era apenas de esperar, que se achas
sem notáveis provas de seu respeito, confiança e boa fé 
de uns para com outros. Consequentemente, além da 
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violenta apprehensaõedistribuição, que Ambrister fez da 
propriedade de Arbuthnot, as suas cartas ao Covernador 
Cameron e e a Nicholls estaõ cheias das desconfianças e 
suspeitas dos índios, de que elles eram enganados e atrai-
çoados por Arbuthnot : ao mesmo tempo que as cartas 
de Arbuthnot para o mesmo Nicholls (XLIX. f,) accu-
sam Woodbine de ter tomado cargo do pobre propheta 
Francis ou Hillis Hadjo, quando voltou de Inglaterra, para 
Nova Providencia, e debaixo do pretexto de ter cuidado 
delle e de seus negócios, de o ter defraudado de grande 
porçaõ dos presentes, que se lhe tinham dado da fazenda 
d* El Rey (XLVII. a.) para seu próprio uso. Esta he uma 
das passagens da carta de Arbuthnot a Nicholls, omittida 
na publicação delia, em Agosto passado, nas gazetas In-
glezas. 

i He esta narrativa de negra e complicada pravidade; 
esta simulada e insidiosa guerra, tanto contra a Hespanha 
como contra os Estados Unidos; esta força de patriotismo: 
estes philtros políticos a escravos fugitivos, e índios ban
didos, estas perfidias e traiçoens de malvados inca
pazes de guardar fé mesmo de uns para os outros, 
todas em nome da liberdade da America Meridional, 
dos direitos dos negros fugidos, e dos aggravos dos mata
dores selvagens; tudo combinado e projectado para rou
bar a Hespanaha de suas províncias, e para esparzir a 
morte e a devastação nas fronteiras dos Estados Unidos; 
he tudo isto sufficiente para resfriar a sympathia do Go
verno de S. M. Catholica, excitada pela execução destes 
dous " subditos de uma potência em amizade com El 
Rey." ? O Governo Hespanhol naõ precisa ser ainda agora 
informado de que, cruel como a guerra deve ser, mesmo 
em sua forma mais moderada, he, e necessariamente deve 
ser dobradamente cruel, quando he feita por selvagens; 
que os selvagens naõ tomam prisioneiros, senaõ para os 



168 Política. 

pôr atormento; que naõ dam quartel; que dam a morte 
indistinctamente sem attençaõ a sexo ou idade; que estes 
characteres ordinários da guerra dos índios tem sido ap-
plicaveis, nos seus mais dolorosos horrores àquella 
guerra, que lhes deixou Nicholls, por seu legado, reinsti-
gada por Woodbine, Arbuthnot e Ambrister, e estimula
da pela approvaçaõ, acoroçoamento e ajuda do Comman
dante Hespanhol em S. Marcos. J Requerem-se ainda 
provas ? Peça-se ao Ministro Hespanhol, por um mo
mento, que vença os sentimentos, que relaçoens como 
estas devem excitar, e que reflicta, se he possível, tran-
tranquillamente, sobre os factos, narrados nos seguintes 
extractos dos documentos Inclusos :— 

Carta do piloto Jaimes Loomis ao Commodoro Daniel 
T. Patterson, 13 de Agosto, 1816, narrando a destruição 
do forte dos Negros (XXII.) 

" Examinando o prezos, dizem elles, que Eduardo Da
niels, O. S. que foi aprisionado no bote a 17 de Julho, foi 
untado com alcatraõ e queimado vivo." 

Carta de Archibald Clarke ao General Gaines, 26 de 
Fevereiro, 1817. (Mensagem do Presidente dos Estados 
Unidos ao Congresso 25 de Março de 1818. p. 3.) 

" Aos 24 do corrente, foi atacada a casa de Mr. Garrett, 
residente na parte superior deste condado, juncto á raya 
do condado de Wayne, na Geórgia, estando elle ausente, 
éra meio dia quando os índios, em numero de 15 atira
ram dous tiros á mulher de Mr. Garrett, e depois a apu
nhalaram, e lhe cortaram a pele do craneo. Seus dous 
filhos um de 3 annos, outro de dous mezes de idade fo
ram também mortos, e o mais velho também teve o cra
neo esfolado: a casa foi entaõ roubada, e depois incen
diada." 

(LXI.) Carta de Pedro B. Cook (escrevente de Arbuth
not) a Eliza A. Carney, em Nassau : datada de Suwan-
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hnne, 19 de Janeiro, 1818, dando-lhe noticias de suas ope
raçoens com os índios, contra os Americanos, e morte 
do Tenente Scott e sua partida. 

" Havia um bote, que os índios tinham tomado com 30 
homens, 7 mulheres, e 4 crianças pequenas. Destes ho
mens se escaparam 5, e salvou-se uma mulher, todo o 
resto foi morto, As crianças pegaram-se-lhe pelas perna» 
e arrombaram-se-lhe os moilos contra o bote." 

Se a mera narrativa de similhantes scenas se naõ pôde 
lêr sem horrror, quaes devem ser os sentimentos agoni
zantes daquelles, cujas mulheres e filhos de dia em dia, de 
noite em noite estaõ expostos a ser victimas da mesma bar
baridade. ,jTem a misericórdia voz para orar a favor dos 
perpetradores e instigadores de feitos como estes ? Se ao 
depois se fizer inquirição, porque, dentro de três mezes 
depois deste acontecimento, o selvagem Hamathli Mic-
co, sendo tomado pelas tropas Americanas foi immedia-
tamente enforcado por ordem de seu commandante; di
ga-se, que aquelle selvagem éra o commandante da parti
da, porquem aquellas mulheres foram assassinadas, e aquel-
las indefezas crianças foram assim esbarradas contra o bote. 
Contendendo com taes inimigos, ainda que a humanidade 
se revolta a uma completa pena de Talião, e perdoa as 
vidas de suas fracas e indefezas mulheres e crianças, com 
tudo a mesma misericórdia entrega à justiça distributiva 
as vidas de seus principaes guerreiros, tomados em ar
mais ; e ainda mais as vidas dos incendiarios brancos es
trangeiros, que denegados por seus Governos, e denegando 
apropria natureza, se degraduam ainda abaixo do charac-
ter selvagem, descendo voluntariamente ao seu nivel. 
i Naõ he isto o dictame do senso commum ? Naõ he este 
o uso da guerra legitima ? Naõ he isto conforme com as 
mais sólidas authoridades do Direito das Gentes ? "Quan
do se faz guerra (diz Vattel) a uma naçaõ feroz, que naõ 
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observa regras, nem dá quartel, pôde tal naçaõ ser casti
gada nas pessoas daquelles que se apanham; elles saõ do 
numero dos culpados; e por este rigor se pôde tentar tra-
zêllos ao conhecimento das leys da humanidade i" Em 
outro lugar : " Como um general tem o direito de sacri
ficar as vidas de seus inimigos á sua segurança e á de 
sua gente, se tem de contender com um inimigo des-
humano, muitas vezes culpado de taes excessos, elle pôde 
tirar a vida a alguns de seus prisioneiros, e tractallos co
mo a sua gente tem sido tractada." A justificação deste 
principio se acha em sua saudável efficacia.- para terror 
e para exemplo. He somente assim que as barbaridades 
dos índios se podem oppôr com bom successo. He 
somente assim, que as barbaridades de impostores Euro-
peos, peiores que as dos índios, homens que pretendem 
ter authoridade de seus governos, mas nunca reconhecidos, 
se podem punir e prevenir. A Gram Bretanha ainda 
estipula a alliança e co-operaçaÕ dos selvagens na guerra; 
porém o seu Governo invariavelmente tem negado toda 
a fauthorizaçaõ e apoio a seus subditos, para os instigar 
contra nós em tempo de paz. E com tudo acontece, que, 
desde o período, em que estabelecemos a nossa inde
pendência até o dia de hoje, todas as guerras dos índios, 
com que temos sido vexados, se tem distinctamente tra
çado â instigaçaõ de traficantes e agentes Inglezes, sempre 
negados, sempre sentidos, mais de uma vez descubertos, 
porém nunca até agora castigados. Dous delles, crimi
nosos da mais negra sorte, depois de solemne intimaçaõ a 
seu Governo, e individualmente a um delles, caíram, em 
flagrante delicto, nas maõs do General Americano, e o 
castigo que se lhes impôz, se fixou alto como exemplo, 
terrível na exhibiçaõ, mas, segundo esperamos, fa
vorável em seus resultados, como agouro do que espera a 
pretendentes naõ authorizados Europeos, que obram como 
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se fossem agentes, para estimular os índios sugeitos aos 
Estados Unidos, e ingerir-se nas guerras entre elles. 

Esta exposição da-origem, causas e character da guerra 
com os índios Seminoles, e parte dos Creeks, combinados 
com os pretensos patriotas de M'Gregor, e Negros de 
Nicholls, que necessariamente levaram as nossas tropas 
para a Florida, e deram origem a todos aquelles inci
dentes, de que Mr. Pizarro com tanta vehemencia se que 
xa, vos habilitará como hede esperar, a apresentar diffe-
rentes, e mais bem fundamentadas vistas desta matéria, ao 
Governo de S. M. Catholica. Isto vos habilitará a mos
trar, que a occupaçaõ de Pensacola e S. Marcos, nem foi 
occasionada por um espirito de hostilidade contra Hes
panha, nem com as vistas de extorquir, prematuramente, 
esta província de sua posse, que se fez necessária pela 
negligencia de Hespanha, em cumprir com seus ajustes 
de reprimir os índios para que naõ fizessem hostilidades 
contra os Estados Unidos, e pela culpavel fauthorizaçaõ, 
acoroçoamento, e auxilio, prestados a estes índios, em 
suas hostilidades, pelo Governador Hespanhol e comman
dantes daquellas praças; que os Estados Unidos tem di
reito a pedir, como o Presidente pede, da Hespanha, o 
castigo daquélles officiaes, por seu mão comportamento: 
e além disso pede à Hespanha justa e racionavel indem-
nizaçaõ aos Estados Unidos, pelas pezadas e desnecessá
rias despezas, que tem sido obrigados a fazer, pela falta 
de Hespanha naõ cumprir os seus ajustes, em reprimir os 
índios, aggravado isto pela demonstrada cumplicidade 
com elles de seus officiaes commandantes, nas hostilida
des contra os Estados Unidos: que os dous Inglezes exe
cutados, por ordem do General Jackson, naõ somente se 
identificaram com os selvagens, com quem estavam fazen
do a guerra contra os Estados Unidos; porem, alem disso 
um delles éra o motor e fomentador da guerra, que sem, 

Y 2 
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a sua ingerência e falsas promessas aos índios de soccorros 
do Governo Britannico, nunca teriam succedido ; que o 
outro era o instrumento da guerra contra a Hespanha, 
assim como contra os Estados Unidos, tendo commissao 
de M'Gregor, e expedido por Woodbine no seu projecto 
de conquistar a Florida, com estes índios e Negros: que 
sendo elles cúmplices dos selvagens, e culpados, a pezar 
de seus melhores conhecimentos, em maior grão que os 
mesmos selvagens, tendo o General Jackson em sua maõ 
suas pessoas, e provas de 6eus delictos, podia elle, pelos 
legítimos e ordinários usos da guerra, enforcállos a ambos 
sem formalidade de processo; que para lhes dar toda a 
opportunidade possível de refutar as provas, ou de mos
trar alguma circumstancia em extenuaçaõ de seus crimes 
lheconcedeo o beneficio de um processo por conselho de 
guerra, composto de Officiaes respeitáveis; e que a defeza 
de um consistio, so e exclusivamente, em trapaças técni
cas sobre a natureza de parte das provas, que se produ
ziram contra elle; e o outro confessou o seu crime. Fi
nalmente, que restituindo á Hespanha Pensacola e S. 
Marcos, o Presidente dá a mais assignalada prova de sua 
confiança, de que daqui em diante cumprirá a Hespanha 
seus ajustes de reprimir com força os índios da Flo
rida, para que naõ commêttam hostilidades contra os Es
tados Unidos; que naõ haverá mais mortandades, nem 
mais roubos dentro de nossas fronteiras, commettidos por 
selvagens acoutados ao longo da linha Hespanhola, e 
acolhidos dentro delia, para mostrarem nas aldeas os 
craneos esfolados de nossas mulheres e crianças suas 
victimas; e venderem, com vergonhoso desaforo, os rou
bos feitos a nossos cidadãos, nos fortes e cidades Hespa
nholas: que naõ ouviremos mais escusas do Governo 
Hespanhol e seus commandantes, de que naõ podem, 
preencher os deveres de seu oíficio, eos contractos solem-
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nes de seu paiz; naõ mais desculpas por condescenden-
cias com os selvagens inimigos dos Estados Unidos, por 
temor de seus ataques; naõ mais fauthorizaçaõ de im* 
postores estrangeiros, por compulsão; que se conservará, 
na província uma força sufficiente para reprimir os índios; 
e officiaes com poderes e instrucçoens, para a emprega
rem efficazmente em manter a boa fé da naçaõ, pelo effec- • 
tivo cumprimento do tractado. O dever deste Governo em 
proteger as pessoas e propriedades de nossos concidadãos, 
nas fronteiras dos Estados Unidos, he imperativo; deve 
ser desempenhado; e se, depois de todos os avizos que a 
Hespanha tem tido; depois do abatimento de todos os 
seus direitos territoriaes e obrigaçoens neutraes, por Ni
cholls e os do seu bando durante a guerra; e de todos os 
tractadose estipulaçoens, por Abuthnote Ambrister, fau-
thorizados por seus officiaes commandantes, durante a 
paz, com cruel incommodo dos Estados Unidos; se a ne
cessidade de própria defensa obrigar outra vez os Esta-
Unidos a tomar posse dos fortes e praças Hespanholas 
nas Floridas, declare, com a candura e franqueza, que 
nos convém, que se naõ deve esperar outra restituição 
delles sem condiçoens, que mesmo a confiança do Pre
sidente na boa fé e justiça final do Governo Hespanhol, 
cederá á penosa experiência de continuada frustração ; e 
que depois de incançaveis e innumeraveis appellaçoens 
a ellas, para a execução de seus estipulados deveres, 
em vaõ, os Estados Unidos seraõ involuntariamente com-
pellidos a confiar a protecçaõ das suas fronteiras, somente 
a si mesmos. 

Estais authorizado a communicar toda esta carta, e 
documentos, que a acompanham, ao Governo Hespa
nhol. 

Tenho a honra de ser, &c. 
(Assignado.) JOAÕ QUINCY ADAMI. 
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Resumo do Relatório de Mr. Bland, Commissario dos-
Estados Unidos, mandado a examinar o estado das 
províncias Hespanholas, em revolução, na America Me
ridional. 

(Extrahido do Nacional Register, de Washington.) 

Mr Bland, deve estar em lembrança, foi, em conseqüên
cia de instrucçoens do Presidente, deixado por seu6 col-
legas, Mr. Rodney, e Mr. Graham, em Buenos Ayres; 
dali partio para o Chili, em 15 de Abril, 1818, e che
gou a Mendoza aos 20 do mez, no lado oriental dos An
des, tendo viajado, pela posta, a distancia de 900 milhas. 
Saio de Mendoza aos 29 de Abril, e cruzando os Andes 
chegou a Santiago de Chili aos 5 de Maio, sendo todo o 
caminho, talvez, 1.200 milhas. Nesta cidade se appre-
sentou Mr. Bland a D. Antônio José Irisarri, Secretario 
de Estado, por cuja intervenção obteve uma audiência 
de D. Bernardo 0'Higgins, o Supremo Director de Chili. 
Foi recebido pelo Director com muita cordialidade, e 
teve com elle, por varias vezes, interessantes conversa-
çoens, a respeito do presente e provável futuro estado de 
Chili; e dos amigáveis sentimentos, que os Estados Uni
dos entretinham para com aquelle paiz. 

Nas diversas entrevistas, que Mr. Bland teve com o 
Supremo Director, lhe representou a boa disposição, que 
o Governo dos Estados Unidos tinha a respeito das au
thoridades independentes do chili, e da causa em que 
estavam empenhadas; a sympathia que os cidadãos livres 
da America Septentrional sentiam pelos soffrimentos dos 
que luctavam pela liberdade, e emancipação do jugo da 
antiga Hespanha, na parte Meridional do Continente 
Americano; e lhe descreveo os benefícios, que podiam 
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resultar, do estabelicimento de um Governo representati
vo, pea immediata formação de um Congresso. 

A estas observaçoens respondeo 0'Higgins, que naõ 
éra insensível á amizade dos Estados Unidos; que éra sua 
intenção instituir um Governo livre, e sufficiente tran-
quillo para aquelle fim; mas que o presente momento 
naõ éra favorável para o principio de tam grande obra; 
que, em tempos de perigo publico, se achava ser a pre
sença de um Congresso extremamente perniciosa; que 
o México tinha perdido por um Congresso; que o Con
gresso de Venezuela perdera uma vez o paiz; e que Bu
enos-Ayres havia estado em grande perigo por um Con
gresso ; he verdade que ultimamente, admittia elle, estes 
tinham sabido obrar mais em concerto, e com maior pro
priedade. 

Tendo o Supremo Director intimado, que se esperava 
que os Estados Unidos reconhecessem a independência 
do Chili, e que os Chilenos concederiam favores especiaes 
ao commercio da Naçaõ (e que seria mui grato se essa 
naçaõ fossem os Estados Unidos) que primeiro fizesse 
este reconhecimento, Mr. Bland respondeo, que o único 
objecto de sua missaõ éra inquirir a verdadeira situação 
dos negócios em Chili; e que os Estados Unidos ficari
am agradecidos por qualquer favor deste gênero, mas 
que o naõ pediam; que tudo quanto desejavam éra serem 
postos no mesmo pé das outras naçoens; e queriam confiar, 
quanto ás vantagens do commercio e navegação, na ha
bilidade e industria de seus negociantes e marinheiros; 
que elle tinha Ido a Santiago em ordem a procurar co
nhecimento do paiz, de suas instituiçoens, de suas capa
cidades na paz e na guerra; e que o Governo dos Esta
dos Unidos só desejava ver claramente o seu caminho, e 
naõ faria impróprio uso desta informação e que quaes-



176 Política. 

quer particularidades, que se lhe communicassem por 
authoridade, se podiam considerrar confidenciaes, ou naõ, 
conforme o que o Supremo Director julgasse próprio. 

(Contiuar-se-hà) 

FRANÇA. 

Profecto de ley apresentado ás Câmaras pelo guarda dos 
Sèllos Mr. de Seres, para fazer mais efficaz a respon
sabilidade dos Ministros. 

Luiz, pela Graça de Deus, &c. 

Titulo I. 

Art. 1. A Câmara dos Deputados pode accusar qual
quer Ministro, sendo a denuncia assignada por cinco de 
seus Membros 

2. Conceder-se-haõ pelo menos três dias para o exa
me da denuncia. 

3 .0 Presidente informará o Ministro, por escripto, da 
accusaçaõ feita contra elle. 

4. Uma semana, pelo menos, depois daquella accusa
çaõ, a Câmara ouvirá o, que o ministro aceusado tem 
para dizer; e se achar fundamento para accusaçaõ, no
meará um committé. 

5. O Committé consistirá de nove Membros. 
6. O Committé verificará os documentos, e testemu

nhos de ambas as partes. 
7. A Meza da Câmara terá direito de assistir ao Com

mitté. 
8 .0 Committé fará o seu relatório em seis semanas, e 

apresentará, se assim julgar conveniente, os artigos de ac
cusaçaõ. 
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9. Os artigos de accusaçaõ naõ seraõ adoptados, senaõ 
depois de três debates successivos, com o intervâllo de 
uma semana, entre um e outro. 

10. Os artigos, sendo mantidos, seraõ assignados pelo 
Presidente e Secretario da Câmara. 

11. Neste caso se escolherão cinco Deputados como 
Commisarios, para manejar a accusaçaõ ante a Corte dos 
Pares. 

12. No Caso de dissolução da Câmara, ou renovação 
de uma de suas series; os commissarios seraõ eleitos em 
todo ou em parte, segundo for o caso. 

13. A Câmara dos Deputados terá sempre a escolha de 
abandonar a accusaçaõ. 

Titulo II. 

14. A accusaçaõ será communicada ao Presidente da 
Câmara dos Pares, e a Câmara será immediatamente 
convocada. 

15. O Ministro aceusado será trazido ante a Câmara, e 
se lhe mandará que escolha Advogado; e naõ o fazendo 
se lhe nomeará um Advogado. 

16. 17. 18. el9- Referem-se a assistência dos Pares. 
20. Os Commissarios da Câmara dos Deputados appre-

sentaraõ os artigos de accusaçaõ e os documentos. 
21. O Procurador general da Corte dos Pares, será 

ouvido da parte da accusaçaõ. 
22. Os Procedimentos seraõ públicos. 
23. 24. 25. e 26. Dizem respeito aos procedimentos in

teriores dos pares; cinco oitavos dos Pares presentes saõ 
necessários para formar a maioridade na condemnaçaõ. 

27. Os castigos, que a Corte dos Pares pôde decretar, 
saõ a morte, a deportação, a prisaõ por certo termo de 
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annos; e se poderáõ proporcionar gráos destes castigos, 
segundo as circumstancias. 

28. O Presidente pronuncia o decreto em sessaõ pu
blica. 

Os Pares devem conformar-se com as leys e decisoens 
authenticas, como arestos, 

(Assignado.) Luiz. 
(Contrassignado.) H. D E SERRE. 

Datado, em 27 de Janeiro, 1819. 

HESPANHA: 

Officio ao Secretario de Estado, sobre os estrangeiros 
que auxiliam os Insurgentes da America. 

Excellentissimo Senhor!—EI Rey nosso Senhor, a quem 
dei em devido tempo conta do que tive ordem de obrar, 
pela Real ordem de 23 de Novembro próximo passado, a 
respeito da urgente necessidade de achar algum meio de 
prevenir aquelles males, que tem acerescido nos domínios 
de S. M. de alem mar, aonde indivíduos turbulentos de 
naçoens estrangeiras tem chegado, para o fim de tomar 
parte na insurreição, para a qual tem contribuído, tanto 
com seus serviços pessoaes e suas intrigas, como por sup-
prirem os insurgentes com armas, muniçoens, navios e 
outros auxílios de guerra, e sem o que naÕ poderia a 
guerra ter existido em muitas daquellas províncias; Sua 
Majestade julgou próprio ordenar, que o Supremo Conse
lho de guerra deliberasse sobre o que se offerecesse, ou 
parecesse connexo com estes factos de que aquella Repar
tição tinha ja posse, relativamente a este objecto. Em 
conseqüência fez o Conselho o seu Relatório, aos 22 de De
zembro proiximo passado, demonstrando a imperiosa ne-
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cessidade, que existia, de punir com todo o rigor das 
leys, aquelles estrangeiros, que se tomassem com armas 
nas mãos, nos domínios Americanos, debaixo das ban
deiras dos insurgentes, e aquelles que se achassem su-
prindo-os com armas, muniçoens e navios, addindo com 
isso combustíveis ao devorante fogo da insurreição, que 
infelizmente ainda existe em alguns pontos daquellas pre
ciosas pOBsessoens, e que se propõem, por tam iníquos e 
detestáveis meios, a elevar suas fortunas, sobre a ruína e 
total destruição dos incautos subditos de Sua Majestade. 
Concordou-se ao mesmo tempo, em que a justiça, politi-
tica e equidade gritavam, com uma vóz, pela adopçaõ 
deste systema, naõ obstante os bem conhecidos senti
mentos de misericórdia, que reynam no coração d* El 
Rey, em ordem a que a benigna clemência e perdoens, que 
Sua Majestade, em virtude de seu Soberano poder, e em 
mitigação da servidade das leys, tem julgado próprio 
conceder, a favor daquelles miseráveis vassallos, que ha
viam de ser tractados como pessoas illudidas, e que,pela 
influencia de suggestoens pérfidas, se tem desviado do 
caminho da honra e da virtude, e naõ como pessoas cul
padas do indizivel crime de traição, se naõ extendam 
aquelles estrangeiros intrusos, a respeito dos quais, 
além da naõ existência, no caso daquellas circumstancias, 
que dispõem o espirito de S. M. a exercitar a clemência 
para com os seus próprios subditos, he bem sabido que 
similhantes actos de clemência, ainda voluntários da parte 
de S. M. tiveram meramente o effeito de convidar a par
ticipar delles aquellas pessoas, que nelles eram expressa-
samente incluídos, ao mesmo tempo que attribruiam a 
obrigação a motivos, que naõ tinham, nem podiam ter 
existido no espirito de S. M. quando concedia taes per
doens ; e que, consequentemente, a Real ordenança, com-
municada aos Vice-Reys eCapitaens Geueraes da Ameri-

z 2 
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ca, aos 30 de Abril, do anno passado devia ser por tal 
maneira modificada, que se accordasse com esta distinc-
çaõ, e vista da matéria: informando os d ictos funcioná
rios, de que todos os estrangeiros, que se tomarem nas 
províncias insurreccionarias, com armas na maõ, e de
baixo das Bandeiras dos insurgentes, se sugeitem ao 
mesmo castigo dos vassallos naturaes do paiz, com quem 
associarem, e de quem forem coadjutores; e ultimamente 
se declarou, que segundo os principios do Direito das 
Gentes universalmente reconhecidos, o indivíduo estran
geiro, que se introduz de sua própria authoridade no 
território de algum soberano, para perturbar a paz pu
blica e commetter excessos e crimes de qualquer de-
scripçaÕ, se sugeita, por taldelicto, âauthoridadee juris-
dicçaõ do paiz em que assim delinque, sem que o seu Go
verno possa reclamai Io ou interpôr-se em casso algum. 

Por tanto El Rey nosso Senhor, sendo disso informa
do, foi servido declarar; que todos os estrangeiros aven
tureiros, que forem apprehendidos com armas nas maõs 
nos seus domínios ultramarinos, debaixo das bandeiras 
dos insurgentes, ou que os tiverem supprido com auxílios 
de guerra, soffram, sem remissão, para capital; e a con-
fiscaçaõ dos bens que lhes pertencerem, nos dominios 
de S. M.; o qual castigo he o que as leys impõem a taes 
delinqüentes, que naõ estaõ incluídos nos actos de graça 
e perdaõ que S. M. tem concedido ou puder conceder, a 
favor de seus vassallos, pelas razoens ja manifestadas. 

Communico, portanto, a Vossa Excellencia esta Real 
determinação, para sua informação e devida execução. 
Deus guarde a Vossa Excellencia muitos annos. 

Palácio em 14 de Janeiro, de 1819. 
FRANCISCO DE E G U I A ; Secretario de Estado 

Interino. 
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ITÁLIA. 

Resumo do Tractado sobre os Ducados de Parma e 
Placencia. 

Um tractado concluído em Paris a 10 de Julho do anno 
passado assegura à Infanta Maria Luiza a reversão dos 
Ducados de Parma, Placencia e Guastalla, por morte 
da Arquiduqueza Maria Luiza. Eis-aqui os diversos artigos 
deste tractado concluído entre SS. MM. o Imperador 
d' Áustria os Reys d' Hespanha, França, Gram Bretanha 
e Prússia; e o Imperador da Rússia; 

Art. Io, Tendo o estado actual de possessão dos Du
cados de Parma, Placencia, e Guastalla, bem como o do 
Principado de Lucca, sido regulado pelo acto do Con
gresso de Vienna, ficam em vigor, e saõ interiamente con
firmadas as disposições dos artigos 99, 101, e 102 do dicto 
Acto. 

2.o A reversão dos Ducados de Parma, Placencia e Gua
stalla, estipulada no art. 99 do Acto do Congresso de 
Vienna, fica mais exactamente determinada do modo 
seguinte. 

3.o Os ducados de Parma, Placencia, e Guastalla pas-
saràõ em plena soberania, por morte da Arquiduqueza 
Maria Luiza, e Infanta d' Hespanha Maria Luiza, e a seu 
filho o infante D. Carlos Luiz, e á sua descendência 
masculina em linha recta masculina, â excepçaõ porém 
dos districtos situados na margem esquerda do Po, e en
cravados nos Estados de S. M. I. R. e Apostólica, que, 
conforme a reserva declarada no art 99 do Acto do Con
gresso, ficarão em plena propriedade a S. M. I. R. e Apos
tólica, 

4.» Nessa mesma época, passará o Principado de Lucca 
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em virtude no art. 102 do Acto do Congresso, a pertencer 
a S. A.I , o Gram Duque deToscana; de um modo intei
ramente conforme ao theor e cláusulas desse artigo. 

5.o Ainda que a fronteira dos Estados Austríacos na Itá
lia se acha demarcada pelo curso do Po, com tudo, at-
tendida a particular importância da fortaleza de Placen
cia para o systema de defeza da Itália, estipulou-se de 
commum accordo, que S. M. I. R. e Apostólica terá di
reito de pôr guarniçaõ na dita cidade, até que tenham 
lugar as reversões fixadas pelas convenções anteriores, 
no caso d' extincçaõ do ramo Hespanhol da casa de Bour
bon : mas que todos os outros direitos de soberania e de 
propriedade sobre esta Cidade ficarão reservados ao fu
turo Soberano de Parma. As despezas da manutenção 
das tropas em Placencia estarão a cargo da Áustria, e a 
força da guarniçaõ em tempo de paz será regulada ami
gavelmente entre as duas altas Potências interessadas, 
de modo que os habitantes soffram o menor pezo possí
vel. 

6Lo. S. M. I. R. e Apostólica se obriga a pagar, a contar 
desde 1 de Junho de 1815 â Infanta Maria Luiza, o atra-
zado da somma estipulada na segunda parte do art. 101 
do Acto do Congresso, e a continuar o pagamento desta 
somma do modo estipulado no dicto artigo, e com as hy-
pothecas ali declaradas. Obriga-se além d* isso o Impera
dor a mandar pagar á Infanta, abatidas as despezas d' Ad
ministração, as rendas percebidas no Principado de Lucca 
desde a sobredicta época até o momento em que esta Prin-
ceza entrar de posse do dicto Principado. A liquidação 
destas rendas se fará imigavelmeute entre as duas Potên
cias interessadas, e, no caso de diversidade de opinião, 
ambas se haverão de submetter ao arbítrio de S. M. Chris
tianissima. 

7.° A reversão dos Ducados de Parma, Placencia, e 
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Guastalla, extincto que seja o ramo descendente do Infante 
de Carlos Luiz, fica expressamente fixada do mesmo mo
do que ficou regulado pelas estipulaçoens do tractado de 
d'Aquis grande 1748, e pelo art. separado do Tractado entre 
a Áustria e a Sardenha, de 20 de—1815. 

Este Tractado he assignado pelos Plenipotenciarios na 
ordem seguinte: O Baraõ de Vincent, o Conde Fernan 
Nunez, o Duque de Montellano, Richelieu, F. Conde de 
Goltz, Pozzo di Borgo. 

POTÊNCIAS ALUADAS. 

Arranjamentos definitivos para regular o modo e período 
dos Pagamentos dos últimos 100 milhoens de francos, 
da indemnizaçaõpecuniária, que deve ser providenciada 
pela França. 

Tendo algumas circumstancias existentes feito necessa-
sario, que se procurem os meios de diminuir, o mais que 
for possível, a massa das inscripçoens de Rentes, no Livro 
Grande da divida publica de França, que se pôde imme-
diatamente trazer ao mercado de Paris; se concordou 
no seguinte; 

Art. 1. A inseripçaõ de 6:615.944francosde Rentes, que 
a França traspassou para as Cortes de Áustria, Gram Bre
tanha, Prússia e Rússia, na conformidade do artigo 5o. da 
Convenção de 9 de Outubro, de 1818, ficará em deposito 
nas maõs dos Commissarios das dietas Cortes até o Io . de 
Junho de 1820. Em conseqüência, ocontracto, que haviam 
ajustado as Cortes de Áustria, Gram Bretanha, Prússia e 
Rússia com as casas de Hope e Companhia, e Baring 
Irmaõs e Companhia, para realização do capital da dieta 
inscripçaõ de Rentes, se considera nullo e invalido. 
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Art. 2. Em conseqüência do artigo acima, a inscripçaõ 
de 2:205.314 francos, que os quatro commissarios es-* 
peciaes tinham remettido aos 2 de Dezembro de 1818, 
ás cases de Hope e Companhia, e Baring Irmaõs e Com
panhia, em execução do contracto de Rente acima men
cionado, seraõ tornados a entregar, pelas dietas casas de 
banqueiros, aos quatro Commissarios, os quaes lhes daraõ 
em torno as suas obrigaçoens pelo mesmo valor. A dieta 
inscripçaõ de 2:205.314 francos será transferida pelo 
Real thesouro de França, eserá unida, debaixo dos no
mes dos quatro Commissarios especiaes, á inscripçaõ de 
4:410.630 francos, que ficam em sua maõ. 

Art. 3. No 1°. de Junho de 1820 a França entregará 
ás sobredictas Cortes, em troca da sobredicta inscripçaõ 
de 6:615.944 francos de Rentes, Bons do Real Thesouro 
pela somma de 100:000.000 de francos : vencendo os dictos 
Bons o juro de 5 por cento, pagaveis em 9 mezes em 
iguaes porçoens, de dia a dia, a começar no Io. de Junho 
1820, e acabando no Io. de Março de 1821. 

Os dous primeiros terços destes Bons naõ seraõ nego
ciáveis : mas o ultimo terço poderá ser negociado, a datar 
do primeiro de Dezembro, de 1820. 

Art. 4. Os Commissarios das Cortes de Áustria, Gram 
Bretanha, Prússia e Rússia, receberão a dieta Rente de 
6:615.944, incripta, com os juros desde 22 de Septembro 
1818, inclusive, no qual dia se pagarão as remessas suc-
cessivas as partes interessadas. 

Art. 5. He concordado, que os arranjamentos acima 
naõ obstaraÕ aos que se concluíram entre o Governo 
Francez e as sobredictas Casas de Hope e Companhia, e 
Baring Irmaõs e Companhia, nem ás modifiçoens, que 
se lhes possam fazer em virtude do presente arranja-
mento. 

Ar t 6. He concordado, que ao período da negociação da 
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ultima terça parte dos Bons, que seraõ postos à disposição 
das Cortes de Áustria, Gram Bretanha, Prússia e Rús
sia, em conseqüência do Artigo 3o. do presente arranja-
mento, com tanto que estas Cortes estejam dispostas a usar 
deste poder o Governo Francez será disso informado, e 
pela mesma corfdiçaõ gozará a preferencia de negociar 
taes Bons. 

Dado, em cinco partes, em Paris, aos 2 de Fevereiro, 
1818. 

(Assignados.) O BARAÕ DE V I N C E N T . 

O MARQUEZ DE DESSOLES. 

CARLOS STUART. 

EL DE GOLTZ. 

Pozzo D I BORGO. 

COMMERCIO E ARTES* 

BRAZIL. 

Extracto da Gazeta do Rio-de-Janeiro de 24 de Outu
bro 1818. 

De ordem Superior se faz publico, que o Correio para 
Lisboa partirá inalteravelmente em os dias 1,10 e 20 de 
Janeiro, Fevereiro e Março: 1, 10, e 20 de Maio, Junho e 
Julho: e 1,10, e20 de Septembro, Outubro e Novembro, 
entendendo-se que nos seis mezes, que principiam em 
Março, tocarão os correios na Bahia e Perambuco, quan-

VOL. XXII. No. 129. A A 
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do forem, e nos outros seis quando voltarem da Europa; 
e entendendo-se também que todos elles tocarão na ilha 
da Madeira à vinda. 

SUÉCIA. 

Um Artigo official na gazeta de hoje (Stokholmo 2 de 
Fevereiro) diz, que se está fazendo nova tarifa dos direitos 
da Alfândega; cuja baze principal he, que será permit-
tidaa exportação de todas as fazendas, com mui poucas 
excepçoens, de artigos, cuja exportação causaria escacez 
de materiaes em bruto, necessarais ao paiz, ou de outro 
modo perca e damno : e que todas as fazendas se pode
rão exportar em vasos Suecos (consequentemente madeira) 
se poderá exportar também em vasos estrangeiros, sem 
limitação de quantidade, ou differença nos direitos, ex-
cepto que os primeiros pagarão cinco, e os outros dez 
por cento ad valorem. Porém todas as fazendas, cujos 
direitos importarem somente 12 sckillings por 100 dollars 
se poderão embarcarem vasos estrangeiros, sem augmen
to de dereito. 
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Preços Corcntes dos principaes Productos do Brazil. 
LONDRES, 26 de Fevereiro, de 1819. 

Gêneros. Qualidade 

r Redondo . . , 
Assucar . . j Bütido 

' Muscavadn . 
Arroz Brazil 
Caffe Rio 
Cacao Pará 
C e b o . . . . . . . . R i o da Prata 

-. Pernambuco . 
í Ceará 
1 Bahia 

Algodão . . ) Maranhão. 
1 Pará 
f Minas novos . 
^-Capitania 

A n n i l . . . . . . . .R io 
Ipccacuanba . Brazil 
Salsa Parrilha. Pará 
Olco de cupaiba 
Tapioca Brazil 
Ourocu.. . . . . . . . . . . 

Tabaco 

Rio da Prata 

' Rio Grande \ B 
< C 

| Pernambuco, salgados 
Rio Grande, de~-cavallo 

Chifres Rio Grnade , 
Páo B r a z i l . . . . Pernambuco 
Páò amarei Io . B r a z i l . . . . . . 

! em rolo 
cm folha 

4 P . 
direitos pagos 
pelo comprador 
iivre de diraitos 
por exporta
ção 

9jp. por couro 
em navio Por-
tuguez ou In
glez 

5e. 61p. por 100 
direitos pagos 
pelo comprador. 

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

Rio de Janero 
Lisboa 
Porto 
Paris 
Amsterdam 

Brazil Ilida 40s. 
Lisboa 35s. 
Porto 4t)s. 
Madeira 30s. 
Açore» 50s. 
Riu da Prata <"3s. 
Bengala 0Os. 

6 4 
bü 
5 8 i 
24 
11 

Camb 
1 
1 

°l 8 
Prêmios de 

£ 4 1 
0 0 
0 0 
0 5 
0 5 

ios 
Hamburgo 
Cadiz 
Gil riltar 
Gênova 
Malta 

Seguros. 
Vinda 35s 

35* 
40s 
30s 
50s 
«3s 
60$ 

0 
0 
0 

H 
5 

por onça. 

34 0 

34 
4*32 
ao 
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LITERATURA E SCIENCIAS 

NOVAS PUBLICOENS E M INGLATERRA. 

Frazefs Domestic Fisheries, 4to. preço IOÍ*. Vista das 
pescarias domesticas da Inglaterra e Irlanda. Author 
Roberto Frazer, Esc. 

WartFs Hindoo's Literature. 2 vol. 8V0. preço 18Í . 
Revista da Historia, Literatura e Religião do Industan; 
incluindo uma minuciosa descripçaõ de suas maneiras, e 
custumes, e traducçoens de suas principaes obras. Pelo 
Reverendo W. Ward, um dos Missionários Anabaptistas 
em Serampore: Revista e augmentada pelo author em 
nova ediçaõ. 

HilVs Ancient Greece. 12mo. preço 7*. Ensaios sobre 
os Estados da Antiga Grécia, suas instituiçoens, governo 
e custumes. Por Henrique David Hill, D. D. Professor 
de Grego na Universidade de S. André. 

Allarís Surgery. vol. Io. preço l i . 6d. Systema de Ci
rurgia pathologica, e operativa, fundada na anatomia; 
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illustrado com estampas, de estructura mórbida, e pla
nos de operaçoens. Author Roberto AUan. 

Moore on Vaccination. 8vo. preço, 9*. A historia e 
e practica da VaccinaçaÕ. Por Jaimes Moore, Director 
do Estabelicimento Nacional da Vaccina. 

Ring on the Gout. Tractado sobre a Cota; contendo 
as opinioens dos" mais celebres Médicos, antigos e mo
dernos sobre esta moléstia, com observaçoens sobre a 
Água Medicinal. Por Joaõ King, Membro do Real 
Collegio de Cirurgioens em Londres, e das Sociedades 
Médicas de Londres Paris. 

Rosten on Wheel Carriages. 8V0. preço 3s. Déscrip-
caõ de um novo e melhorado methodo de construir rodas 
de carruagens; ao que se ajunctam algumas observa
çoens sobre as Rodas das carruagens em geral. Por J. 
J. T, Rosten. 

MitchelVs Natural Philosophy. I2m°. preço 8*. Ele
mentos de Philosophia Natural; illustrados em tudo com 
experiências, que se podem executar sem apparatos re-
gulares. Por Jaimes Mitchell. M. A. 

WilkinsorCs Veterinary Art. preço 12?. Tractado so
bre as duas mais importantes Moléstias, que atacam o 
o cavallo, em duas partes. 

ia. Contendo uma exacta conta das causas, progressos 
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e terminação da moléstia, junctamente com o methodo 
de tractamento, que se tem achado mais útil na cura 
daquella terrível moléstia, aperto das queixadas e tétano; 
illustrada com vários casos, cuja cura foi bem succedida 
em experiência de muitos annos. 

2a. Um tractado sobre a moléstia epidêmica ou affecçaõ 
catharral, que algumas vezes prevalece entre os cavallos, 
se descrevem as causas, progressos, e terminação da mo
léstia, e sua cura. Por W. Wilkinson, Cirurgião Veteri
nário. 

High Quarrel with the Pope. 8T°. preço 5s. 6d. Con
respondencia entre a Corte de Roma e o Baraõ Von 
Wessenberg, Bispo de Constância, em que o Bispo dis-
disputa a authoride do Papa na Alemanha. 

Thorpe, an slave Trade : preço 3s. Commentario aos 
Tractados, feitos por Sua Majestade Britannica, com 
Sua Majestade Fidelissima, assignado em Londres aos 28 
de Julho, 1817; e entre S. M. Britannica, e S. M. Ca
tholica, assignado em Madrid aos 23 de Septembro de 
1817 : e entre Sua Britannica e S. M. o Rey dos Paizes-
Baixos, assignado em Haya aos 4 de Maio, 1818; todos 
para o fim de impedir que seus subditos se occupem, no 
tracto illicito da escravatura. Author Roberto Thorpe, 
Doutor em Leys. 

Roscoe's Penal Jurisprudence. 8V0. preço 9s. Obser
vaçoens sobre a Juriprudencia penal e reforma dos Cri
minosos. Com um appendiz contendo os últimos re
latórios sobre as prisoens de Estado, ou Penitenciárias de 
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Philadelphia, Nova-York, e Massachussets; e outros do
cumentos. Por Guilherme Roscoe, Esc, 

PORTUGAL. 

Saio á luz, a folha terceira do Diccionario Portuguez 
da algibeira. 

Terceiro Numero Dicconario Universal da lingua Por
tuguez ; em folio. 

Seegundo tomo do Gabinete Historio ; preço 600 reis. 

O primeiro tomo do Resumo Chronologio das leys mais 
úteis no Foro e uso da vida civil, relativos a assumptos 
da justiça, policia, e fazenda Real, &c. Por Manuel Borges 
Carneiro. Preço 1.300 reis. 

ECONOMIA POLÍTICA DE MR. SIMHONDE. 

(Continuada de p. 72 do No. antecedente.) 

Entre os impostos, que os contribuintes pagam sem nun
ca murmurar, deve-se contar a Loteria, imposto voluntá
rio, á que ninguém se submette senaõ de seo moto próprio. 
Mas se por uma banda he dos impostos o menos oneroso, 
também he por outra o mais immoral, por isso que o 
Governo excita vicio ruinoso para se approveitar de 
uma pequena parte dos males que causa. A Lotaria ren-
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dia em outro tempo 7 milhoens (de libras tornezas^) hoje 
produz 9. 

O imposto do registro produz uma receita mui consi
derável mas he um d* aquelles que excitam mais recla
maçoens, ao menos pelo que respeita os direitos propor-
cionaes, que se cobram sobre as successoens, as docaçoens 
e vendas de immoveis, segundo o § I XIX da Ley de 22 
Frimaire do Anno VII. O direito proporcional he d* 
entre todos os impostos que percebe o Estado, o único 
que se cobra sobre os capitães e naõ sobre as rendas; de 
sorte que tende directamente a empobrecer a naçaõ e a 
fechar as omcinas, que estes capitães poriam a trabalhar, 
He como se se cobrasse um dizimo, naõ sobre a colheita 
mas sobre a semente, no momento de se deitar à terra.* 

* J. Bentham, nos seos Tractados de Legislação civil e penal, 
publicados por E. Dumont Tomo II. p. 146, propõem suppri-
mirem-se as successoens collateraes, e applicarem-se para o fisco 
os bens de todos aquelles que naõ tivessem filhos, nem pay 
nem may, nem descendentes de pay e may, e que naõ tives
sem disposto de seos bens por testamento- Diz elle, que naõ 
pôde descobrir objeção nenhuma solida contra este recurso fiscal. 
He com tudo um mal, e da primeira ordem, prover às despezas 
publicas por meio dos capitães e naõ das rendas nacionaes ; e 
destruir assim a proporção que se deve estabelecer natural-, 
mente entie os recursos da naçaõ e as suas despezas: e fazer 
no curso d' um anno um fundo, que, se tivesse ficado entre maõs 
de particulares, eqüivaleria a um fundo perpetuo para o entre
timento do trabalho, Depois disto ha outra objeção contra esta 
disposição, que tirarei mesmo d' este author. Quando tun 
Governo participa das rendas dos cidadãos, faz o que cada um 
sente que elle deve fazer, naõ causa susto nenhum, nem abala o 
principio da propriedade : mas desde que elle começa a estender 
a inaÕ sobre os capitães, a subsituir-se aos direitos dos indivíduos, 
entaõ ameaça igualmente os bens de todos O mesmo Ben-, 

V O L . X X I I . No. 129. B B 
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Os sessenta e três milhoens, que este imposto produz cada 
anno saõ uma semente verdadeiramente arrancada à in
dustria, no momento em que ella ia fecundar; e a per
da, que occasiona esta distracçao de capitães, he igual, 
naõ ao seo valor, mas ao dos productos que elles teriam 
dado. Naõ se crêa que he indifferente que as rendas 
do estado sejam formadas das dos particulares ou dos seos 
capitães. A contribuição das terras, por exemplo, ainda 
que quatro vezes maior, naõ occasiona diminuição de 
capital; o que a paga percebe que as suas rendas estão 
diminuídas e modera as suas despezas por conseqüência; 
porém aquelle que paga a vigessima parte d'uma he-

tham nos diz " Pequenos ataques, ao principio, da propriedade, 
dispõem para maiores; os povos e os governos naõ saõ a este res-
speito senaõ leoens domesticados ; mas se elles chegam a provar 
sangue, a sua ferocidade natural se lhes resuseista :" 

Si torrida parvus 
Venit in ora cruor, redeunt rabiesque furorque, 
Admonitaque tument gustato sanguine fauces ; 
Fervei et a trepido vix abstinet ora Magistro. 

LUCANO, 10. 

Bentham, T. II. p. 89. 

Se os quinze artigos sobre as successoens propostos por Ben
tham fossem admittidos na Legislação, ver-se-hiam os Tribunaes, 
debaixo da influencia fiscal vexar de uma maneira cruel o avô e 
mais a avò, apoderando-se da suecessaõ de seos netos, pondo-a 
em venda, e talvez pondo-os assim fora de suas casas; ve-los-
hiam restringir de mil modos o direito de testar, e procurar em 
fim multiplicar as causas de nullidade, para anihillar os testamen
tos. He muito mais prudente e seguro naõ admitir o fisco a 
ter parte nas heranças. 
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rança nem se quer lhe pode passar pela idéa de tomar 
sobre o seu rendimento uma somma muitas vezas maior 
que este rendimento, nem resarcir esta perda por meio 
da sua economia; o que entaõ acontece he que se toma 
sobre uma successaõ, com que o contribuinte contava mui 
pouco, e por isso lhe parece mais supportavel, mas que he 
muitas vezes o que a faz mais ruinosa para a naçaõ. 

O registro he de todos os impostos o mais desigual: pe-
za por um modo mui differente sobre oe proprietários 
de moveis e os de immoveis: a estes últimos affecta com 
muita desigualdade, segundo o acaso faz a circulçaõ dos 
seus capitães vagarosa ou rápida : e em fim, entre aquelles 
que o pagam no mesmo tempo, e sobre as mesmas bazes, 
he ainda mui desigual, segundo o immovel se acha em
penhado ou naõ ; porque no primeiro caso, o contribuinte 
pode ter de pagar algumas vezes metade da sua fortuna, 
quando o Legislador naõ tinha tençaõ de lhe tirar senaõ 
uma vigessima parte. 

O imposto sobre as successoens collateraes he cobrado 
no momento em que he mais fácil de o pagar: e o das suc
cessoens directas he, pelo contrario, cobrado num momen
to d' afflicçaõ, e, muitas vezes, de necessidade. Tal fa
mília d' artífices ha, que, perdendo seo pay, perde o seo 
modo de vida e a sua única renda: a doença do Chefe da 
família, se tem sido longa, pôde tello obrigado a comer 
todas as suas pequenas poupanças ; e quando o fisco es
colhe um momento destes para se lançar sobre desgra
çados, naõ se pôde a gente ter de lhe chamar barbari
dade. 

Deve-se esperar que o Governo, aproveitando-se dos 
meios, que lhe offerece a paz, supprima um imposto, que 
excita clamores tam geraes, e proveja de qualquer outro 
modo ás despezas do Estado. 

BB 2 
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Restam-nos ainda dous impostos para examinar, um he 
a concessão feita ás commarcas, para supprirem as suas 
despezas particulares, o outro he o imposto das barreiras, 
que se applica para o concerto e conservação das estradas. 
O primeiro destes he um indicio de que se anda ás apal-
padellas buscando o modo de lançar um imposto sobre 
a producçaõ dos gêneros de consumo, ou estabelecer uma 
Exciza, que he de todos os impostos o que mais renda 
produz, e o que causa menos murmuraçaõ. Todavia he 
um imposto mui dispendioso na sua cobrança; retarda 
o commercio com a multiplicação das Casinhas, e sujeição 
dos gêneros a vizitas no seo giro pelo interior da Repu
blica. Em fim, encarece o preço dos objectos de consumo 
e muitas vezes mesmo dos da primeira necessidade: naõ 
obstante, motiva poucas reclamaçoens, e todas as cidades 
requerem que se lhes conceda. Esta facilidade deixa ver 
o fructo que se poderia esperar da Exciza, se o Governo 
se resolvesse a adoptar dos Inglezes aquelles de seos regu
lamentos, que saõ applicaveis à França. 

Em quanto ás barreiras, Adam Smith tinha predicto 
Liv. V. Cap I Parte iii. art. 1; que se o poder executivo 
tomassejamais sobre si a cobrança e o emprego dos tri
butos recebidos para a manutenção das estradas, de todo 
se naõ cuidaria nellas, e os tributos cresceriam sem pro
porção nenhuma com as necessidades do commercio. 
Esta predicçaõ naõ tardou a verificar-se em França, e se 
verificou também em Inglaterra nos annos passados. 

Parece que, á vista do estado de degradação em que 
se acham as estradas, e da diminuição do com mercio 
interior, devera o Governo, primeiro que tudo, encar
regar-se do cuidado de as tornar a abrir, e poderia depois 
destinar as barreiras, naõ à sua construcçao mas á sua 
conservação; dando, como em Inglaterra, a tarefa do con-
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certo dos caminhos aquelles mesmos que cobram o tri
buto. As Administraçoens Commarcaes deveram ter a 
inspecçaõ do contractoque se fizesse com elles, e fixarem 
elles mesmos a tarifa das barreiras, em proporção dos 
gastos que exigissem os concertos das estradas. O im
posto das barreiras he muito justo e igual, quando se 
naõ faz pagar a mercadoria que transita senaõ um tri
buto, proporcionado ao damno que causa a sua carreta-
gem 

Este exame dos vários impostos da França nos tem 
feito ver bastantes abusos, que corrigir no seo systema de 
Finanças, Felizmente existe nos Governos dos Povos 
livres um principio regenerador, que os traz quasi sempre 
ao bem, por afastado que elle pareça estar: mas isto ha 
de conseguir-se de vagar e sem convulsoens; pois a ex
periência tem mostrado que naõ he uma revolução que 
corrige, mas que se consegue este fim pelos esforços pa
cientes e continuados da sabedoria e da virtude) 

(Continuar-se-ha) 
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MISCELLANEA, 

BRAZIL. 

Praça de Commercio para os Negociantes na cidade da 
Bahia. 

O Senado da Câmara desta cidade, havendo determi
nado fazer erigir uma nova praça para o publico mer
cado, sobre a praia e mar fronteiro ao lugar de Sancta 
Barbara, e tendo obtido a esse fim naõ só a approvaçaõ 
como a singular protecçaõ do Exmo. Senhor Conde Go
vernador, querendo marcar desde o seu principio o 
lustre de tam assignalada obra com a sua denominação, 
accordou, que esta praça fosse conhecida pelo glorioso 
nome de praça de S. Joaõ; e depois designou o dia Io do 
corrente mez de Septembro, para a fundação da primeira 
pedra deste edifício, cuja solemnidade se fez pela forma 
seguinte:— 

As 4 horas da tarde do dicto dia saio a pé dos paços 
do Concelho o Senado da Câmara com o seu Presidente, 
indo também o Juiz Almotacel, e os respectivos officiaes 
e se encaminharam todos ao Palácio do Excellentissimo 
Senhor Conde Governador; ahi foi o Senado condu
zido á salla do docel, aonde estava o dicto Excellentissimo 
Senhor e teve a honra de ouvir da sua boca as mais 
honrosas e lisongeiras expressoens, análogas a este im
portante objecto: depois se dirigio todo este accompa-
nhamento em seges, e na devida ordem, e com o mesmo 
Excellentissimo Senhor até o lugar na cidade baixa, aonde 
se havia estabelecido a estação, da qual se devia proceder 
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a esta funcçaõ; cauzando por toda a parte por onde pas
sava o maior regosijo, e publica alegria: chegados ao 
dicto lugar, romperam as musicas militares dos regimen
tos, em harmoniosos concertos, o que acompanhado do 
immenso concurso de povo, do aparatoso ornato das ja
nellas, e da alegria geral, e até da beleza do dia, reunido 
concluía um lindo contraste : no dicto lugar havia uma 
meza cuberta de ricas alcatifas, e de abundância de fra-
grantes flores, e nella uma preciosa salva de ouro, sobre a 
qual estava a pedra fundamental deste novo edifício : éra 
talhada em fino jaspe, ornada de um delicado silvado 
dourado, e nella gravada a seguinte inscripçaõ,— " Conde 
de Palma; pelo Senado da Câmara da Bahia, em 1' de 
Septembro 1818. 

Logo que foi o tempo devido, se dirigio o Excellen
tissimo Senhor Conde Governador, acompanhado do Se
nado ao lugar na praia, aonde se havia elevado um peque
no pedestal, para nelle ser sepultada a dieta pedra fun
damental : entaõ o Procurador do Concelho, pegando da 
salva com a dieta pedra a offereceo ao Doutor juiz de 
Fora, Presidente do mesmo Senado, e este encaminhando-
se logo ao Excellentissimo Senhor Conde Governador, 
primeiramente lhe dirigio a falia seguinte: — 

Illustrissimo e Excellentissimo Senhor.— O Senado da 
Câmara desta Cidade, do qual tenho a gloria de ser Pre
sidente, offerece a V. Ex.a. a primeira pedra fundamental 
da nova Praça, que vai hoje erigir, com a gloriosa deno
minação de praça de S. Joaõ. A honra, que elle recebe 
em ser V. Exa. com suas próprias maõs, o fundador desta 
primeira pedra lhe agoura e lhe affiança ja a publica fe
licidade. Queira pois V. Exa. aceitalla e ao mesmo tem
po os puros votos da cordialidade do Senado com o seu 
Presidente, e os de todo o povo da Bahia. 

A esta falia respondeo S. Exa. da maneira seguinte.— 
" Nada ha para mim mai6 lisongeiro do que dar prin-
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cipio, com as minhas próprias maÕs a uma obra que apre
senta vantagens tam reconhecidas para esta cidade, a 
qual posto que ja enobrecida com muitas outras ainda 
lhe faltava uma Praça de mercado, e um cães commodo 
e espaçoso para o serviço oublico. Eu pois recebo cheio 
da maior satisfacçaõ a pedra fundamental deste novo edi
fício, que vai fazer muita honra aos Membros do Senado, 
naõ só pelo haverem emprehendido, como pelas enérgicas 
providencias que tem dado, a fim de que ella pro-
siga e se conclua, coma maidr brevidade. Repito ao Se
nado os louvores, que merece tanto de justiça, e espero 
ser sempre o mais prompto em auxiliallo, naõ so na pre
sente occasiaõ como em todas as mais, aonde se procure 
augmentar o commodo publico, conrespondendo desta ma
neira as magnânimas intençoens de Sua Majestade, que 
tanto tem promovido a prosperidade da Bahia quanto 
esta se esmera em mostrar-se agradecida. 

Concluída esta falia S. Exa. suspendeo a pedra pelos 
cordoens, que a seguravam, e a sepultou no seu devido 
lugar, e com ella um eterno monumento a prosperidade; 
o que foi logo appplaudido com o som de todas as 
musicas e fogos do ar; e os vivas em altos gritos, que 
todo o povo alegre entaõ exclamava, foram immediata-
mente pelo do Excellentissimo Senhor Conde Gover
nador consagrados ao nosso amabilissimo Soberano, pois 
levantou a voz e gritando" Viva El Rey Nosso Senhor, 
immediatamente e de todos os lados á porfia retumba-
ram os immensos gritos de alegria e de vivas ao melhor 
de todo os Reys. 

O que tudo concluído, pela mesma ordem se voltou, ac-
companhando o Excellentissimo Conde Governador ao 
seu palácio aonde ainda outra vez a sua incomparavel 
bondade se dignou prodigalizar as suas preciosas expres-
soens ao Senado da Câmara por esta occasiaõ, e em fim 
se retiraram todos com geral contentamento. 
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Ileflexoens sobre as novidades deste mez. 

REYNO UNIDO DE PORTUGAL BRAZIL E ALQARVE8. 

Relaçoens com as Potências Estrangeiras. 

Ha muito tempo, que naõ apresentamos a nossos Leitores do
cumentos tam importantes, e que nos dessem tanta satisfacçaõ, 
como saõ os que deixamos copiados a p. 132. 

Segundo ocustume antigo, e conforme a presente máxima das 
quatro grandes Cortes AUiadas, tomaram sobre si quatro Po
tências ajustar os negócios da França com o resto da Europa, 
depois da guerra passada, em que todos entraram; e estipula
ram as indemnizaçoens, que S. M. Fidelissima havia de receber, 
sem que nisso fosse ouvido o Governo do Brazil; o qual porém 
accedeo ao que os demais tinham feito. 

Pareceo depois conveniente ás mesmas quatro Potências AUia
das alleviar a França de parte das contribuiçoens ou indemniza
çoens, que se obrigara a pagar, e estipularam, que as demais 
Potências, que naõ foram ouvidas nestes ajustes, cedessem 
também de parte das indemnizaçoens, que lhes cabiam. 

Fizeram ainda depois disto terceiro ajuste de maior favor á 
França, e nunca foram consultadas as outras Potências interes
sadas ; e nestas entrou a Corte do Brazil. 

Succede porém, com grande prazer nosso, que S. M. Fidelis
sima naõ quiz acceder a estes ajustes, segundo se continham na 
Convenção de 25 de Abril, 1818 (veja-se o Corr. Braz. Vol. XXI. 
p. 285), e determinou de insistir no cumprimento das estipula-
çoens, da Convenção de 28 de Agosto de 1817, (Veja-se o Corr. 
Braz. Vol. XIX. p. 359; aonde se acha a convenção para a resti
tuição da Guayana.) A convenção porém daquella data, a que 
estes documentos se referem, naõ sabemos que tenha ainda sido 
publi cada. 

Talvez isto seja engano de quem copiou estes documentos; e 
que a Convenção, que, para exemplo, se allega, na nota do 
Marquez de Marialva, e na resposta de My Lord Castlereagh, 
seja a Convenção com a Inglaterra de 28 de Julho do mesmo 
anno. 

Vor.. XXII. No 129. c o 
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Seja isso como for, o certo he, que S. M. Fidelissima re
cusou estar por estas repetidas indulgências, que de sua parte 
fizeram á França os Alliados, e he nisto em que recáe o nosso 
prazer. 

Poderá dizer-se, que a Corte do Rio-de-Janeiro naõ tem meios 
para obrigar a França a que cumpra os ajustes da primeira con
venção, quando os Alliados modificaram o rigor dos pagamentos, 
que a França tinha a fazer, por seus ajustes porteriores. Mas 
isto naõ tira a justeza da medida. 

Quer S. M. Fidelissima tenha, quer naõ tenha meios de fazer 
valer as suas pretençoens, se ellas saõ justas naõ tem as outras 
Potências o direito de as cederem, ou transigir sobre ellas, sem o 
expresso consentimento do Soberano, a quem essa decisão 
compete. 

Se as forças, que os Soberanos possam ter, para fazer cum
prir aos outros seus ajustes, he que deve servir de medida á sua 
justiça, entaõ desnecessário he haver códigos de Direito das 
Gentes, e mais que farça seriam todas as protestaçoens da 
Sancta AUiança, que se propõem a seguir, como regra de suas 
acçoens, a moral do Christianismo. 

Se isto assim naõ he ; se a razaõ e naõ a força respectiva dos 
Estados he a que deve decidir da justiça de suas pretençoens, 
entaõ he claro, que as Quatro Potências AUiadas naõ tinham di
reito algum para estipular a diminuição das indemnizaçoens, 
que S. M. Fidelissima devia receber da França, sem que aqueUe 
Soberano fosse comparte em taes ajustes. 

Porém, dir-nos-haõ ainda, a pezar de todos estes béllos racio
cínios, El Rey naõ tem forças para obrigar a França a que cum_ 
pra com a convenção de 28 d'Agosto de 1817 ; e por tanto naõ 
ha remédio senaõ accommodar-se ao que ajustaram os Alliados 
depois, em 25 de Abril 1818. 

Supponhamos, que assim he (o que suppomos só por argu
mento) se a Corte do Rio-de-Janeiro naõ tem agora meios de 
forçar a França á execução de seus ajustes, pode-los-ha ter para 
o futuro; « um protesto agora, de que se naõ quer sugeitar a con
tractos, em que naõ teve parte, conservará seus direitos íntegros» 
para serem reclamados, quando a occasiaõ for h^^vel. 
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Mas supponhamos mesmo, que esse momento nunca chega 
(supposiçaõ inadmissível, considerando-se o vasto império do 
Brazil) ainda assim salvou-se o decoro; naõ apparecendo o So
berano como pupilo de outras naçoens, que por elle e sem seu 
consentimento fizessem tractados. Os 40.900 francos, que por 
estas novas e desapprovadas convençoens haviam de pertencer á 
S. M. Fidelissima, saõ uma somma demasiado insignificante, 
para que por ella se haja de comprometter a dignidade do Go
verno do Brazil. E muito nos regosijainos de que a Corte do 
Rio-de-Janeiro soubesse sacrificar este pequeno interesse, á dig
nidade nacional. 

Isto he devido a naõ estar a Corte em Lisboa, aonde o aperto 
do lugar lhe naõ deixaria obrar com igual independência. 

Negociaçoens com a Corte de Roma. 

Havíamos publicado (Vol. xviii. p. 587) um officio do Secre
tario de Estado, na Corte do Rio-de-Janeiro, dirigido ao Minis
tro de S. M. Fidelissima em Roma, e ordenando-Ihe, requeresse 
a confirmação do Arcebispo eleito de Évora, sem condição algu
ma ; e que insistisse nisto até ao ponto de ameaçar com rompi
mento, declarando S. M. que se a Corte de Roma naõ fizesse 
a confirmação, S. M. a mandaria fazer dentro no Reyno, conforme 
a disciplina antiga. 

Agora deixamos copiados a p. 135 alguns officios, relativos 
a esta negociação, pelos quaes se vê, quaes eram as condiçoens, 
que impunha a Corte de Roma, para confirmar a eleição do 
Arcebispo de Évora, feita por El R e y ; e com quanta razaõ 
S. M. se determinou a resistir ás pretençoens de Roma. 

Lamentamos, que se naõ tenham publicado todos os docu
mentos relativos a este assumpto. Porém, da Nota do Cardeal 
Gonsalvi, copiada a p. 137 se vê quaes eram as vistas da Corte 
de Roma, e por conseqüência a justiça da resolução de S. M. 
explicada no officio, que previamente havíamos publicado (vol. 
XVIII. p.587) 

c c 2 
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El Rey nomeou para Arcebispo d* Évora Fr. Joaquim de 
Sancta Clara, MongeBenedictino, Doutor em Theologiae lente 
daquella faculdade na Universidade de Coimbra; homem de co
nhecidos créditos e reputação na sua profissão Assim, parecia 
que a escolha d* El Rey naõ podia ter sido mais adequada. 

A Corte de Roma porém objectou a esta eleição, allegando, 
que Fr. Joaquim, em um serniaõ fúnebre do Marquez do Pom
bal, expressara sentimentos e opinioens naõ conformes com as 
da Corte de Roma; e recusou dar a confirmação, em quanto Fr. 
Joaquim se naõ retractasse. 

Quiz mais a Corte de Roma, que Fr. Joaquim fizesse a sua 
retractaçaõ, em uma pastoral a seus diocesanos ; e o Secretario 
de Estado, o Cardeal Gonsalvi, mandou ao Ministro de S, M. em 
Roma, uma minuta do que devia conter a pastoral, que naõ éra 
outra cousa senaõ a admissão de todas as doutrinas ultramon-
tanas, que nunca haviam sido admittidas em Portugal: e isto 
com um tecido de textos sagrados, amalgamados com palavras 
de grande hypocrisia. 

Tal he, por exemplo, a doutrina de que as decisoens dogmá
ticas do Papa saõ obrigatórias; e interpretando em sua maior ex-
tençaõ as palavras do Concilio de Florença. Doutrinas estas, 
que foram amplamente refutadas pelo Padre Antônio Pereira, na 
sua Tentativa Theologica; e cuja origem e progressos se acham 
diffusamente explicados na Deducçaõ Chronologica, de Seabra. 

Foi portanto impossivel, que a Corte do-Rio-de-Janeiro naõ 
penetrasse o fito, que nisto tinham os Romanos, que éra aprovei
tarem-se da occasiaõ, para introduzir em Portugal, por um canal 
tam respeitavtl como éra o Arcebispo de Évora, as doutrinas 
ultramontanas, sobre a authoridade do Papa, que a Igreja Luzi-
tana nunca havia reconhecido. 

S. M. Fidelissima resolveo-se, com firmeza e promptidaõ, a re-
geitar as insidiosas proposiçoens da Corte de Roma, e amea
çou com fazer a confirmação de sua eleição dentro do Reyno, 
segundo a disciplina antiga. Se isto se executasse, ficava Por
tugal livre de mandar para Roma as sommas imraensas, que tem 
naõ pouco ajudado a empobrecer o Reyno : e a que podemos 
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Chamar despezas desnecessárias; visto que pela mesma exposi
ção do ministro de Estado (sem citar outras authoridades) essas 
confirmaçoens se podem fazer dentro do Reyno, com o que se 
evitaria o que por ellas se paga a Roma. 

Mas os Romanos, segundo seu custume, pararam o golpe; 
porque cederam naquillo que o Cardeal Gonsalvi tinha hypocri-
tamente dicto, que naõ podiam ceder suas consciências. 

Este facto deve abrir os olhos á Corte do Rio-de-Jaueiro, e 
mostrar-lhes qual he o modo de negociar em Roma; para que 
se naõ soffra para o futuro o levarem-se a Roma tantas sommas 
de dinherio, para obter concessoens em matérias ecclesiasti-
cas, que, segundo a disciplina antiga, os mesmos bispos podem 
fazer. 

A Corte de Roma tem sempre sabido ceder á difficuldade do 
momento, sem nunca renunciar expressamente ás suas usur-
paçoens, que torna a reviver, logo que se apresenta occasiaõ favo
rável ; e como daqui resulte o pagamento de contribuiçoens avulta-
das, naõ he indifferente ao Estado a questão, se taes materiais 
ecclesiasticas se podem decidir no Reyno, sem que para isso se 
mande dinheiro a Roma. E he da primeira importância que 
se obste agora ao principio á introducçaõ de usos perniciosos, 
que ao diante será mui difficil desarreigar no Brazil. 

O ultimo Nuncic, que faleceo no Rio-de-Janeiro, lançou as 
linhas para uma dominação papal naquelle paiz, que requer 
mais séria attençaõ do que vemos que lhe presta a Corte do Rio-
de-Janeiro ; a pezar da firmeza, que se mostrou no caso pre
sente. 

Guerra do Rio-da-Prata. 

A nova Republica das Províncias Unidas do Rio-da-Prata 
continua a olhar para Artigas como um mero salteador de es
tradas, cabeça de bandidos, e auxiliador de negros fugidos do 
Brazil e províncias circumvizinhas. 
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A Republica de Venezuela considera Artigas no mesmo ponto 
de vista, recusando condemnar as prezas, que fizeram alguns 
corsários com bandeira de Artigas ; pela obvia razaõ de que este 
homem, creando-se a si mesmo Soberano de naçaõ, que naõ ex
iste, naõ pôde ser considerado como Representante de povo 
algum. 

Os Estados Unidos considéram-o no idêntico caso; e os povos, 
por onde vagam seus bandos, naõ tem produzido ao publico o 
menor testemunho de approvaçaõ de seu assumido poder, nem 
dado demonstração alguma de que em tal homem reconhecem 
Supremo poder, Soberania ou Majestade, herdada, eleita, ou dele
gada, de nenhuma das formas porque até aqui se tem constituí
do no mundo naçoens independentes. 

Considerado isto, muito bem nos parecem os principios, em 
que se funda a Memória, de que copiamos um extracto a p. 129. 
Demos aquelle extracto, tal qual o achamos publicado, sem sa
bermos, nem a sua integra, nem quem, nem por que authori
dade tal memória se apresentou ao Congresso dos Soberanos em 
Aix-la-Chapelle. 

Ao mesmo tempo que naõ podemos deixar de louvar os funda
mentos daquella Memória, por serem tam congenies com os prin
cipios que temos ; e ao mesmo tempo que suppomos esta sorte 
de escriptos políticos e authenticos de grande utilidade no manejo 
dos Negócios de qualquer naçaõ ; naõ julgamos que isto seja o 
bastante. 

Os piratas, que em todos os tempos tem assolado os mares com 
seus roubos, sempre se estribam no pretexto de alguma causa e 
bandeira nacional. Assim naõ he de admirar, que muitos mal
feitores se capeem com a bandeira de Artigas, (o qual, de caminho 
deve dizer-se, que ainda naõ tem bandeira nacional) para commet-
ter roubos no mar, com alguma escusa. Por tanto, as represen-
taçoens diplomáticas, feitas aos Governos regulares e estabele
cidos, saõ mui boas e necessárias, para justificar o Governo do 
Brazil, em se defender de Artigas,mas naõ bastam para evitar 
ornai. 

Por mais execrandos que sejam os actos de Artigas, contra 
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as Republicas independentes de Buenos-Ayres, e outras partes 
da America Hespanhola, e contra o Governo do Brazil, sempre 
aquelle salteador achará defensores, em outra gente, que he da 
mesma laia. Assim, se razoens, taes como se alegam na dieta 
Memória, saõ mui boas para convencer Governos regulares; e 
pessoas de senso ; para a perversidade de Artigas, seus sequa-
zes e defensores he preciso adoptar outras medidas de maior 
momento. 

Queremos dizer com isto, que a Corte do Rio-de-Janeiro deve 
armar-se com sufficientes forças marítimas, para obstar, em tanto 
quanto for possível, os roubos daquelles piratas, assim como man
dou um exercito para defender as fronteiras do Brazil das incur-
soens dos bandos do salteador Artigas. 

He preciso dizer que nos naõ tem chegado á noticia, que se 
tenham | feito neste ponto os esforços, que se podiam fazer, e 
que requer a protecçaõ do commercio; porque acaba de chegar 
á Inglaterra a informação de que dous dos corsários de Artigas 
se acham fazendo prezas nas costas de Portugal, sem que se 
diga cousa alguma de vasos de guerra Portuguezes, que fossem 
mandados a seu encontro. 

( Aonde está o Secretario da Marinha de Lisboa ? < Aonde 
estaõ as forças, que devia ter preparado para estes objectos, 
naõ repentinos mas de longo tempo ameaçados. C commer
cio Portuguez tem direito a fazer estas perguntas, e deve mere
cer alguma resposta. 

A nota ou memória do Ministro Portuguez, dirigida aos Sobe
ranos Alliados dá aentender, como se vê do extracto que publicamos 
que a Corte do Rio-de-Janeiro considera os corsários com patentes 
de Artigas, como meros piratas. Neste caso he preciso proce der 
coherentemente, e tractallos como taes, fazendo sair contra elles 
forças sufficientes, e castigando os que se encontrarem, com as 
penas, que todas as naçoens impõem em taes casos. 

O bom êxito, que tiveram as representaçoens feitas á Corte 
de Suécia, a respeito do acolhimento, em S. Bartholomeu, dos 
dous navios Portuguezes capturados por Corsários de Artigas, 
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está manifesto no documento puhlicado a p . 126. e se allude 

também a isto na memória de p . 129. 
Isto prova que naõ se devem ommittir as reprentaçoens a 

differentes Cortes, sobre esta importante matéria ; mas, segundo 
nossa opinião, essas representaçoens deviam ser acompanhadas 
de oflèrecimentos de alguns vasos armados, e proposiçoens de 
cooperação de forças navaes, para mutua prevenção contra os 
piratas. 

Os mesmos navios Inglezes, como bem lembra a citada 
memória, naõ tem escapado destes roubos; ultimamente o navio 
Britannico James, indo da Madeira para Jamaica, foi por um 
desses corsários encontrado, roubado e tractado com grande 
ultragem. Esta circumstancia poderia talvez abrir o caminho 
para encetar alguma negociação, em que se estipulassem mútuos 
auxílios para mutua protecçaõ. Em uma palavra, sem forças 
marítimas naõ he possível remediar este mal. 

Commercio da Escravatura. 

Publicamos, a p. 125, um Edictal da Juncta do Commercio do 
Brazil, pelo qual se annuncia a nomeação dos Commissarios Juiz 
e Arbitro, que deveriam formar parte da Commissao Mixta em 
Londres, para julgarem as causas de prezas de navios de escra
vatura, segundo a Convenção de 28 de Julho de 1817. 

A p . 227, damos outro edictal da Juncta do commercio em 
Lisboa, no qual se insere um officio do Senhor Cruz, Encarre
gado de Negócios em Londres, dirigido ao Secretario do Governo 
de Portugal, annunciando-lhe o que se tinha ordenado no Rio-de-
Janeiro, a respeito das commissoens Mixtas, estipuladas na dieta 
Convenção de 28 de Julho. 

Para que tudo vá torto, e fora dos eixos, he o Encarregado de 
Negócios em Londres quem communica ao Governo de Portugal 
as determinaçoens da Corte do Rio-de-Janeiro; quando isto devia 
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chegar ao conhecimento dos Governadores do Reyno, por officio 
do Secretario de Estado da Repartição competente. 

Depoi,s o Senhor Cruz annuncia, que o Commisario Juiz, para 
estas causas, no Rio-de-Janeiro, he Sibvestre Pinheiro Ferreira, 
um dos deputados da Real Juncta do Commercio Agricultura 
Fabricas e Navegação do Reyno Unido de Portugal Brazil e 
Algarves. 

Ora tal tribunal naõ existe com similhante nome ; porque 
como se vê do mesmo Edictal, que pnblicamos a p. 125; a 
Juncta existente no Rio-de-Janeiro, se intitula " Real Juncta, 
do Commercio Agricultura Fabricas e Navegação deste Reyno 
do Brazil e Dominios Ultramarinos;" e por tanto o tribunal 
conrespondente, em Lisboa, fica limitado aos Reynos de Pur
gai e Algarves. 

Este he o primeiro papel, que vemos em publico, assignado 
pelo dicto Senhor Cruz; e se pelo dedo se pôde conhecer o gigante, 
daqui se conjecturará a capacidade deste diplomático, que até 
ignora os nomes dos tribunaes, que ha na sua Corte. 

Em quanto o tal Senhor Cruz se limitava á escrivaninha de 
South Audley Street, apenas se podiam avaliar seus conhecimen
tos e capacidade: 

Cum tacet haud quidquam 
Differt a sapientibus améns ; 

porém sempre que sair a publico com alguma producçaõ sua, ap-
parecerá o que na realidade he. 

Vox que, lingua que sua 
Index judicium est. 

As traducçoens officiaes, que tem saído da Secretaria de South 
Audley Street, tem ja bem mostrado o pouco que ali se sabia de 
linguagem, como se exemplifica na enunciaçaõ miserrima dos 
tractados celebrados com Inglaterra, publicados de alguns 
annos a esta parte. Este erro do nome da Juncta do Commercio 
mostra o pouco que se attende ao decoro do formulário, e naõ 

V O L . XXII. N°. 129. D D 
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duvidamos que se o Senhor Cruz nos favorecer com algumas 
amostras de suas negociaçoens diplomáticas, teremos ampla 
occasiaõ de lhe prodigalizar mais alguns louvres. 

ALEMANHA. 

Hesse. 

Notamos no nosso N°. passado a extraordinária ordenação 
adoptada pelo Governo de Hesse, para restringir a uma só classe 
de gente o estudo das sciencias ; e agora se publicaram noti-
ticias por onde se colhe, que tam absurdas máximas políticas 
saõ o resultado dos prejuízos dos nobres daquelle paiz, e das in
trigas dos cortezaõs. 

Os habitantes do gram Ducado de Hesse, nomearam uma 
Deputaçaõ, para representar ao Gram Duque as queixas do 
povo. O Ministério fez contra isto toda a opposiçaõ possível, mas 
tal foi o pezo da vóz publica, que os da Deputaçaõ, naõ ob
stante todas as difficuldades, chegaram á Capital, falláram di-
rectamente com o Soberano, e explicaram-lhe as quiexas, que ti
nham a fazer contra o Governo. O Gram Duque deo-Ihes esta 
nui notável resposta:— 

"* Vejo claramente, que se me tem feito relatórios falsos : para 
o futuro, os habitantes naõ tem de fazer outra causa, senaõ di
rigir-se a mim directamente; eu trabalharei em remediar os ag-
gravos, de que se queixam. Elles teraõ os Estados (Assembleas 
da Naçaõ) como desejam." 

Bavcéra. 

El Rey abrio, aos 3 de Fevereiro, a primeira sessaõ da As-
semblea dos Estados Geraes, com uma falia, feita do seu 
throno. Disse, que, abrindo a primeira sesaaõ dos Estados do 
Reyno, tinha chegado ao objecto, a que por longo tempo ten-
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diam os desejos de seu coração. Informou os Estados de que 
reynava ja por 20 annos, sobre os fieis Bavarezes, e que o esta
belicimento de unia constituição, para promover a sua felici
dade, tinha sido o constante fito de seus esforços, ainda que na 
execução deste desígnio se lhe tivessem opposto obstáculos in
vencíveis. O restabelicimento da paz geral, e a uniaõ dos Ale-
maens em uma confederação geral, reanimou a suas esperanças e 
o habilitou a realizállas de maneira durável, pela Carta Consti
tucional de 26 de Maio de 1818. 

'* Que nobre gozo, exclamou S. M., o ver-me assim no meio 
de uma Assemhlea, que a minha própria firme resolução, e mi
nha livre vontade tem convocado ; e que as eleiçoens, dirigidas 
pela confiança, tem arranjado em torno de meu throno. Em tal 
Assemblea vejo o apoio do throno, e o bem da naçaõ. Avós 
pertence, Estados da Baviéra, exhibir um vivo e activo rao-
dêllo da imagem, que eu tinha formado. Naõ vos equeçais de 
que o tempo e o attento cuidado saõ só quem pôde segurar o 
desenvolvimento da tenra planta, que deve algum dia vir a ser 
uma arvore frondosa, e carregada de frncto." 

Depois de dirigir a attençaõ da Assemblea ao estado do Reyno, 
accrescentou: 

" Em nenhuma parte, eu me atrevo a declarar com nobre 
orgulho, em cousa nenhuma, vereis motivo de desinquietaçaõ, 
nem elemento de discórdia; e achareis situação do Reyno tranqüi
lizada em todos os pontos de vista." 

A Raynha e toda a Família Real assitíram á ceremonia da 
abertura dos Estados Geraes. 

AMERICA HESPANHOLA. 

Ainda se naõ abrio a campanha, em Venezuela, que deveria 
começar depois da estação das chuvas. Ambos, os partidos se 
tem gavado dos grandes preparativos, feitos d'ante[maõ, para o 
conflicto deste ahno ; mas o resultado das operaçoens nos expli
cará de que parte está a verdade. 
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As ultimas cartas de Jamaica referem haver em ali chegado al
guns navios de Sancta Martha e Carthagena com 30 passageiros 
de Nova Granada. Disseram estes passageiros, que haviam mar
chado de Sancta Fé paia os Llanos mais de mil homens, para 
resistir a Santander, que se ia approximado e causando grande 
consternação ao partido Hespanhol, porque viam chegar sua ulti
ma ruína ; ao mesmo tempo que a população desejava livrar-se 
da oppressaõ e crueldades, que continuam. Chegou a Cartha
gena um Commissario do Governo, chamado Samano, com or-
tricto de tirar 400 homens da guarniçaõ, e outros tantos do dis
tricto de Savanas, para a Capital de Sancta Fé. Preparavam-
se algemas para conduzir a gente; porque de outra sorte naõ 
iriam. Em conseqüência destas novidades, tinha desapparecido 
toda a mocidade da província de Carthagena, parte fugia para 
os matos, e parte buscava refugio nas ilhas do Golpho México. 
A cidade de Carthagena estava na maior consternação desde os 
9 de Dezembro, quando aos 18, alguns officiaes, commissionados 
para esse fim, deram busca a 18 casas dos principaes habitantes, 
a maior parte letrados, sem exceptuar o Assessor do mesmo Go
verno, D. Joaõ Berrueco ; e foi a ordem executada de maneira 
tam violenta e.offensiva, que ainda que obrigados a cumprir 
com as ordens, disseram os officiaes, que, daquelle modo, éra 
impossível conservar a America. Naõ se diz qual éra o objecto 
desta busca, porém crè-se que foi em conseqüência do protesto, 
que o deputado de Nova Granda fez ao Governo Britannico, e 
que ali recebeo grande approvaçaõ. Depois se fez uma pro-
clamaçaõ, ordenado, que nenhuma carta, vinda das ilhas para 
Carthagena, fosse entregue a quem éra dirigida, sem o conhe
cimento de governo ; esta e outras medidas provam o medo que 
ha. A guarniçaõ da fortaleza de Carthagena esta agora redu
zida á 500 homens do regimento de Leon; 150 veteranos de ar-
tilheria, e 350 reclutas dos naturaes do paiz, que fazem o total 
do regimento de Albuera. Em Sancta Martha ha 60 veteranos, 
e 200 homens de milícias. 

Aos 12 de Novembro chegaram a Buyenos-Ayrea as fragatas 
Horacio e Curiacio, que se tinham construído em New-York, 
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e montam uma 32, outra 36 peças, e devem ter a equipagem de 
200 homens. 

O navio Hespanhol, S. Thomaz, entrou também em Buenos-
Ayres, capturado pelo corsário Vigilância ; e aos 18 do mesmo 
mez entrou igualmente naquelle porto o brigue Hespanhol Di
ligente, que ia de Ia Guira paraS. Domingos, e foi tomado pelo 
mesmo corsário. 

Pelo que respeita a Chili, nada mais sabemos do que o haver-
se o General S. Martin unido ao Exercito, e que se contiuam os 
preparativos para o ataque de Lima. 

ESTADOS UNIDOS. 

Publicamos a p. 143 uma Convenção, eutre os Estados-Unidos 

t> a Hespanha, de data mui antiga, mas que ainda agora foi ra

tificada. 
Contém as estipulaçoens para o estabelicimento de uma Com

missao Mixta ; para se liquidarem as reclamaçoens, que os sub
ditos de ambas as potências tem a fazer, pelos damnos que te
nham soffrido subditos da outra potência respectativamente. 

Depois disto damnos a p. 146, uma longa carta do Secreta
rio de Estado dos Estados-Unidos ao Ministro da sua Naçaõ 
em Madrid, em que se expõem miudamente o negocio da invasão 
da Florida, pelo exercito commandado pelo General Jackson. 

Em conseqüência disto, tracta o Secretario de Estado, mui 
por extenso, do caso de dous Inglezes, Arbuthnot e Ambrister, 
que o General Jackson apanhou fazendo a guerra com os índios, 
. mandou arcabuzear, por sentença de um Conselho de Guerra. 

Esta occurrencia tem causado grande discussão e differença 
de opinião, entre os mesmos cidadãos dos Estados Unidos. 

Segundo esta importante carta do Secretario de Estado, parece 
que o Governo approva e quer justificar o comportamento do 
General Jackson, na morte daquelles dous indivíduos. Porém o 
Committé do Congresso, a quem foi incumbido o exame dos nu-
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gocios militares da Naçaõ, fez o seu relatório sobre este caso, 
e deo a sua decidida opinião de que o General Jackson tinha 
obrado mal no que fez ; entre outras razoens ; porque naõ ha ley 
alguma nos Estados Unidos, que imponha pena de morte a indi
víduos, que se achem fazendo a guerra contra elles, e argumen
tam com o exemplo dos estrangeiros que pelejaram por parte dos 
Estados Unidos ; LaFayette um delles, contra a Inglaterra na 
guerra da Independência. 

Pelo que respeita as queixas de Hespanha, sobre esta invasão 
da Florida, e que se continham na nota de Mr. Pizzarro (veja-se-
ésta nota no Corr. Braz. Vol. XXI. p. 412.) o Secretario de Es
tado lhe responde mui cabalmente; porque he impossível, que os 
Estados Unidos pudessem soffrer hostilidades dos índios habitan
tes da Florida, quando a Hespanha ou naõ queria ou naõ podia 
reprimíllos, como éra obrigada, naõ só pelo direito das Gentes, 
mas por um tractado especial. 

Uma gazeta de Washington observa, que he um facto, que as 
mercadorias Inglezas pagam, no Brazil, somente 16 por cento 
de direitos, ao mesmo tempo, que o commercio dos Estados 
Unidos he sugeito aos direitos, de 24 por cento. Sobre isto 
diz o gazeteiro, que he preciso cuidar em fazer algum tractado, 
pelo qual se ponha aquelle commercio dos Estados Unidos em pé 
alguma cousa mais igual com o de Inglaterra, ou que do con
trario em pouco tempo será annihilado. 

Estimamos, que haja nos Estados Unidos quem faça estas 
suggestoens ; porque isso abrirá o caminho a relaçoens diplo
máticas de outra natureza, que podem ser mui úteis ao Brazil, 
e a que ja por mais de unia vez temos alludido. 

FRANÇA. 

El Rey de França parece ter determinado fazer a sua coróaçaõ 
solemne em Paris, mas a epocha ainda está alguma cousa incerta. 
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A p. 176 publicamos o projecto de ley sobre a responsabilidade 
dos Ministros. Os que propuzéram a ley, cuidaram bem em se 
assegurar, no modo de processos, por que elles mesmos poderão 
algum dia ser os processados. Mas qualquer que seja a opinião 
a respeito do modo ; o eerto he, que por esta ley se admitte 
plenamente o principio da utilidade que ha, em fazer os Ministros 
responsáveis pelos actos de sua administração, e de maneira tal, 
que lhe naõ valha a escusa de que obraram por ordens supremas. 
Esta medida he uma approximaçaõ ás formulas Inglezas. 

A mudança de Ministros continua a ser favorável á consolida
ção dos negócios públicos, a pezar das predicçoens do partido 
chamado Ultra-realista. E com effeito, o estado de riqueza 
comparativa, em que se acha aquelle Reyno, depois das catas-
trophes, que tem soffrido, prova os grandes recursos, que a 
França tem dentro em s i ; e de que um Ministério illuminado 
pôde tirar grande partido. 

Pela exposição do plano de Finanças do Baraõ Luiz, achamos 
o seguinte resultado das receitas e despezas da França. 

1815. Despeza francos 798:590.859 
Receita 791:317.660 

Déficit 7:273.199 

1816. Despeza 896:707.205 
Receita 899:465.300 

Sobejo 2:758.095 

1817. Despeza 1:039:810.583 
Receita 982:209.399 

Déficit 57:601.184 

1818. Despeza 1:154:749.360 
Receita 1.106:682.693 

Déficit 47:966.667 
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O Baraõ Louis, em seu projecto de finanças, propõem autho-
•rizar, que se abra em cada Departamento, excepto no Seine, um 
Livro anxiliar de inscripcoens nos 5 por cento, transferiveis como 
em Paris ; cujos juros se recebam em pagamento dos impostos. 

O Ministro do Interior, Mr. de Cazes, fez um relatório a El 
Rey, sobre o melhoramento da agricultura em França. Em con
seqüência disto publicou Sua Majestade uma ordenança, pela 
qual se estabelece um Conselho de agricultura, debaixo da su
perintendência do Ministro do Interior; e compõem-se de dez 
membros. Em cada departamento haverá um membro, que se 
conrespondera com o Conselho, em todas as matérias connexas 
com o melhoramento da agricultura. Entre os membros nomea
dos para o Conselho se acham o Duque de Ia Rochefoucault, o 
Conde Chaptal, e o Baraõ Ramond. 

HESPANHA. 

El Rey, D. Carlos IV., faleceo em Nápoles na noite de 20 de 
Janeiro, depois de uma moléstia, que durou somente 24 horas . 
e tendo sobrevivido á Raynha sua mulher 15 dias. 

A morte deste Soberano tirou á Hespanha mais um motivo de 
desasocego ; porque os descontentes haviam formado um parti
do, cujo ponto de reunião éra o restabelicimento de Carlos IV. ao 
throno, que occupa seu filho: morto, pois, aquelle Soberano, 
deixa de existir o premeditado ponto de reunião. 

A p. 178. damos a copia de uma ordem Regia, pela qual o 
Governo de Hespanha manda impor a pena de morte e confisca-
çaõ de bens, a todos os estrangeiros, que fizerem a guerra por 
parte dos insurgentes, ou lhes derem alguns auxílios. Tem-se 
duvidado, que El Rey de Hespanha tenha direito de assim obrar: 
nesta parte naõ temos nós duvida alguma; porém a questáõ he 
até que ponto S. M. Catholica pôde pôr seus ameaços em execu
ção, e quando o possa fazer, a que damnosas represálias se ex
porá. 
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O systema, que a Hespanha tem seguido de usar rigorosos 
castigos, e faltar ao cumprimento de suas capitulaçoens, por 
julgar que naõ éra obrigado a guardallas com rebeldes, tem 
contribuído muitíssimo para affirmar a insurreição na America 
Hespanhola. Naõ he a primeira vez, que se fazem estes amea
ços, e a sua repetição, sem que a Hespanha tenha meios de os 
pôr em execução, mais induz a desprezo do que a temor. 

Esta medida, porém, foi tirada do código da Convenção Nacio
nal de França, a qual, em 1793, ordenou que se naõ desse 
quartel aos Inglezes ou emigrantes, tomados em armas. 

Mas o corpo diplomático em Madrid, a quem se naõ tinham 
communicado estas disposiçoens, quando dellas soube as tomou 
a mui má parte 

O Embaixador Inglez expedio um correio a Londres, a quei
xar-se destas medidas, desapprovando-as altamente em suas con-
versaçoens. O Embaixador de França, ainda que na sua quali
dade de Grande de Hespanha, e pelo theor de suas opinioens 
particulares, seja muito a favor dos procedimentos do Governo 
Hespanhol, daõ pôde deixar de desapprovar este. 

O Ministro dos Estados Unidos falia de nada menos do que 
represálias, se o Governo de Hespanha persistir. 

O Encarre gado de Negócios da Áustria unio-se aos demais, 
e só o Ministro Russiano, Mr- Tatischeff, pareceo mais estranho á 
questão. 

Apparecem estes ameaços agora, logo depois de ter o Governo 
Hespanhol falhado em suas pretençoens, para que as Potências 
AUiadas da Europa se ligassem contra a causa dos Insurgentes 
da America ; e apparece em tempo em que todo o Mundo está 
convencido de que os negócios da Hespanha na America tem 
tomado uma face tam desesperada, pela mesma razaõ de que o 
Governo Hespanhol nunca quiz prestar ouvidos a proposiçoens 
de accommodaçaõ, quando havia probabilidade de a fazer. 

O Governo Hespanhol mandou Commissarios á França procurar 
navios para transportes da expedição, que se prepara em Cadiz, 
e fizeram para isso contractos com uma casa mercantil em Bour-
deaux. Logo que os negociantes daquella cidade souberam disto, 

V O L . X X I I . N° . 129. E E 
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fizeram uma representação formal contra a medida; e obtiveram 
o apoio do Governo Francez. A demais soube-se, que a Corte 
de Madrid propunha pagar a terça parte dos fretes daquelles 
navios, pelo producto das reclamaçoens dos vassallos Hespanhoes 
contra o Governo Francez; o que foi novo motivo para a op-
posiçaõ que a isto fizeram os Ministros Francezes. Ao mesmo 
tempo negociou o Governo Hespanhol em Cadiz um empréstimo 
de 3:000.000 de patacas para o mesmo fim, o que naõ pôde rea
lizar. 

Por uma parte, em Hespanha se naõ pôde occultar o descon
tentamento o confusão que existe. Para remediar as faltas de 
dinheiro no Erário se ordenou á alfândega de Cadiz, que aug-
mentasse immediatamente os direitos ao dobro do que eram. Os 
negociantes ajunctáram-se para deliberar sobre o que deviam 
fazer em tal caso, referio-se o negocio ao Consulado, e ali se 
ajustou apresentar a El Rey um memorial; aUegando as perdas, 
que tal medida occasionaria ao commercio. Esta vacilaçaõ deve 
ser por extceaos prejudicial ás mesmas rendas publicas. 

Por outra parte a revolta de Valencia, em que falíamos no 
nosso N°. passado, parece que se naõ limitava a mera hostili
dade contra o General Elio; porque este mandou arcabuzear 
treze pessoas, como cabeças da conjuração, e expedio aos 20 de 
Janeiro uma proclamaçaõ, em que declara a grande extençaõ 
dos planos, e o grande numero dos conjurados: e chamando a 
todos os fieis vassallos d'El Rey, a que façam denuncia, do que 
sobre sobre isto souberem, declara sua intenção de exterminar 
da face da terra aquelles perturbadores da paz publica. 

Estes fartos, notórios na Europa, fazem ridículas as ameaças 
da Hespanha ; quando quer persuadir o mundo, que tem meios 
para reprimir com a força, tam extensa revolta em suas colônias. 

Ja mencionamos, em outros No»., que um dos transportes, da 
ultima expedição, que saio d« Cadiz, foi ter a Buenos-Ayres, 
ainotinando-se as tropas, que iam a bordo, as quaes se entrega
ram aos. Insurgentes no Rio-da-Prata. Agora accresce, que a 
frasrata, La Reina Maria Isabel, de 50 peças, e que comboiava 
aquella expedição, foi tomada no porto de Talcuahano, pelos 
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navios insurgentes San Martin e Lautaro, aos 2 8 deOutubro ; 

com mais outros transportes. 
Por um relatório official do commandante Naval, em Chili, D. 

!V1 anuel Blanco e Encalada, em data de 17 de Novemhro, 1818, 
consta, que aprezára a fragata Hespanhola Reyna Maria Izabel^ 
com três transportes da expedição de Cadiz, com 606 soldados 
e 36 officiaes, havendo morrido na viagem de Cadiz, donde 
a expedição sairá 213 homens, e achando-se doentes 277. 

Os transportes tomados saõ os navios Dolores, Magdalena e 
Helena, capturados aos 11, 12, e 14 de Novembro passado, no 
porto da ilha de S. Martha, aonde tomaram os vasos dos Insur
gentes por companheiros do cotnboy. 

De todo este comboy, que-saio de Cadiz, só faltam três trans
portes, que as tormentas separaram dos mais no Cabo de Home : 

se naõ tem perecido caíram também nas maõs dos Insurgentes, 
visto que naõ tem navio de guerra, que os defenda. 

Assim acabou a expedição de 2.000 homens, comboyada por 
um navio de 50 peças, em que os Hespanhoes descansavam paia 
a defeza de Lima. 

Em conseqüência do grande aperto em que se achava o 
Governador do Peru, foi obrigado a abrir o porto de Callao de 
Lima a todos os vasos com bandeira Ingleza, que ali forem da 
Inglaterra ou dos portos de Chili e do Brazil. Continuando este 
regulamento em força até que se saiba o prazer de S- M* Catho
lica. 

INGLATERRA. 

Commercio de Escravalura. 

Apresentáram-se ao Parlamento os documentos relativos ás 
negociaçoens, sobre a abolição do commercio da escravatura. 
Saõ elles demasiado volumosos para que os possamos inserir 
todos, porém diremos aqui em resumo o seu contheudo,reser-

E E 2 
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vando para outra occasiaõ, a insersaõ dos que dizem respeito ao 
Reyno do Brazil. 

Principia a série destes documentos, com as conferências, que 
se fizeram em Londres, começadas em Dezembro, 1817, para 
resumir as discussoens sobre este objecto, segundo o artigo addic-
cional ao tractado de Paris, de 20 de Novembro de 1815. Assis
tiram a estas conferências os Ministros de Rússia, Prússia, Áus
tria e França, e convidaram o Ministro Portuguez, Conde de 
Palmella, para que fosse presente. Em uma destas conferên
cias, (4 de Fevereiro 1819.) Lêo Lord Castlereagh um memo-
randum, no qual, entre outras cousas, referio S. Senhoria, " que 
se havia revivido considerável trafico em escravos, especialmente 
na costa de África ao Norte do Equador, depois do restabelici-
mento da paz ; e que os traficantes em escravos haviam adoptado 
a practica de fazer este commercio em vasos armados e bons 
veleiros ; que este trafico éra além disto notável por novos hor
rores, pela maneira deshumana, porque estes desesperados aven
tureiros aecumulávam os escravos abordo dos navios, assim melhor 
adaptados para se escapar da interrupção dos corsários, do que 
para o transporte de entes humanos; e que o melhoramento da 
África, especialmente em ponto de vista commercial, tinha 
avançado, á proporção que se tinha supprimido o trafico da es
cravatura ; ao mesmo tempo que declinava todo o prospecto de 
industria e melhoramento, com a restauração deste trafico." 

Destas conferências em Londres naõ resultou algum arranja-
mento definitivo. Em Aix-la-Chapelle renováram-se as nego-
ciaçoens, e Lord Castlereagh, em um officio, dirigido ao Conde 
Bathurst, datado em Aix-la-Chapelle aos dous de Novembro, diz, 
que na conferência de 24 de Outubro expoz aos Plenipotenciarios 
o estado actual do commercio de escravatura, e lhes notificou 
que em outra occasiaõ lhes submetteria duas proposiçoens: la^ 
para dirigir uma representação directa da parre das cinco Cortes, 
a EI Rey de Portugal e Brazil, instando com S. M. para que 
decretasse a abolição final do commercio da escravatura em seus 
domínios, na epocha ja concordada com Hespanha; a saber, aos 
20 de Maio de 1820; 2**. Que as Potências ali representadas 
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adoptassem o principio de um direito de visita, condicional e 
mutuo. S. Senhoriaaccrescenta, que iiaõ podia diixur de perceber, 
pela breve discussão, que se seguio, que havia considerável he
sitação, especialmente da parte do Plenipotenciario Francez, 
quanto ao principio desta ultima medida. 

Ha também uma elaborada memória de Lord Castlereagh, 
dirigida ao Duque deRichilieu, sobre esta matéria,, em queS. S. 
combate as diversas objecçoens, que se tinham feito áquella 
mdida. 

Em uma sessaõ subsequente do Congresso, (4 de Novembro) 
fez Lord Castlereagh uma proposição, que foi adoptada unani
memente, para que se escrevesse uma carta a El Rey de Portu
gal e Brazil, em nome dos Soberanos, instando da maneira mais 
encarecida, e ao mesmo tempo nos termos de maior affeiçaõ, a fim 
de o obrigar a fixar os 20 de Maio, 1820, como termo final do 
trafico em seus domínios. lia entre os papeis uma copia desta 
carta. Propòz também Lord Castlereagh, que seria ulil e talvez 
necessário considerar o trafico em escravos como crime contrario 
ao Direito das Gentes, e assimilhállo á pirataria. Isto submetteo-
se unicamente como matéria para consideração. 

Em uma carta de Lord Castlereagh ao Conde Bathurst, datada 
de Aix-la-Chapelle aos 23 de Novembro, se incluíram as notas 
dos Ministros Russiano, Prussiano, Francez c Austríaco, cobre 
as duas proposiçoens submettidas ao Congresso. Sua Senhoria 
diz, que o resultado destas notas éra de muito desanimar suas 
esperanças, e que se determinara examinar de novo as objec
çoens á medida de se conceder mutuamehte o direito de visita ; 
isto principalmente da parte do Plenipotenciario Francez. 

O resultado, porém, de todas as deliberaçoens, foi uma decla
ração dos Soberanos Alliados, representados no Congresso, de 
que dariam instrucçoens a seus respectivos Ministros em Lon
dres, para continuar as discussoens sobre este objecto ; e Lord 
Castlereagh em seu ultimo officio ao Governo Inglez, datado 
de Paris aos 10 de Dezembro de 1818 ; diz, que naõ pódé dar 
esperanças de progressos immediatos, mas que se aventura a ter 
uma ardenrc esperança de que com a roesma perseverante e con-
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ciliatoria tempera, da parte da Gram Bretanha, com que j á se 
tem feito tanto na causa da abolição, se poderá resolver o Go
verno Francez, em período naõ muito distante, a unir os seus 
esforços navaes aos das outras potências aluadas ; para a sup-
pressaõ do tracto illicito em escravos, debaixo dos regulamentos 
modificados, submettidos aos Plenipotenciarios em Aix-la-
Chapelle. 

Pelo muito que esta questão interessa ao Brazil, diremos 
sobre ella a nossa opinião, quando publicarmos aquella parte 
dos documentos que lhe dizem respeito, mais privativamente. 

Estado comparativo das Rendas publicas da Inglaterra em os 
annos, que acabaram aos 5 de Janeiro 1818, e 5 de Janeiro, 
1819 

1818. 
Alfândega da Inglaterra 9:761.480 

Total 11:245.284 

Excisa Gram Bretanha 19:726.297 | 

Total 21:856.946 | 

Correio. Inglaterra 1.338.000 | 

Total 1:395.231 1 

Miscellaneas. Inglaterra 492.872 | 

Total 688.939 | 

1819. 
9:996.226 
1:635.470 

11:631.696 

22:894.450 
1:833.474 

342.615 

25:070.539 

6*900 309 

1:339.000 
46.153 

1:385.153 

368.099 
214.226 

582.325 
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Taxas pessoaes. Inglaterra 6:127.529 
de terras. Do. 1:163.320 
de propriedade. D°- 1:268.458 
naõ apropriadas. D°- 1:062.073 

6:217.594 
1:209.682 

481.539 
85.100 

Total.incluindoos atraza- > c . 
dos das taxas de guerra 151:665.458 \ 53:563.937 

Deduzindo os atrazados.. 2:330.531 | 566.639 

Total liquido 49:334.927 | 52:997.298 

POTÊNCIAS ALLIÂDAS. 

Publicamos a p. 183 nova Convenção entre as Potências 
AUiadas e a França, sobre os pagamentos das contribuiçoens 
Francezas, e ptla qual se concedem ainda mais indulgências á -
França. 

Pelo 5o- Artigo da Convenção de 9 de Outubro de 1818, a in
scripçaõ de Rentes dada aos Alliados montava a mais de 6:000.000 
de francos ; os quaes se podiam negociar a arbítrio dos possuidores. 
Esta Convenção agora tende a restringir os Alliados, para que 
naõ possam vender suas Rentes, antes de 5 de Junho de 1820; 
medida esta que tende a levantar o preço das Rentes, por dimi
nuir a concurrencia dos vendedores no mercado. 

He verdade, que por isto se naõ livra a França de pagar os 
100:000.000 de francos, que formam o capital destas Rentes; 
e com tudo espaçando-se assim o pagamento, e naõ podendo os 
Alliados vender os seus créditos, resulta á Fiança duas vantagens 
consideráveis. 

A prinu-ira he o augmento do valor nestas Rentes, por se 
tirarem da circulação 100:000.000, que he outro tanto pezo, 
que se alivia no mercado dos fundos públicos. A segunda he o 
interesse que os Alliados ficam obrigados a ter, na mantença do 
aotuat estado das eousas em Fiança, para que naõ haja alguma 
alteração, que ponha em perigo a cobrança desta divida. 
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Nisto noturno:-!, outra vez, a habilidade dos negociadores 
Francezes, que, por meio deste arranjamento collateral, na ap-
parencia dirigido somente a melhorar as finanças da França, na 
realidade he uma medida política para interessar os Alliados, 
pelo temor de perigar, no entanto, a cobrança das contribui-
çoens, que tem a receber. 

PRÚSSIA. 

Publicou-se agora uma Ordem de Gabinete, datada de 19 de 
Novembro passado, pela qual S. M. Prussiana ordena novo sys
tema judicial nas províncias do Rheno, a qual continuará em 
vigor, até que se estabeleça uni plano definitivo de legislação 
para aquelles territórios. 

RÚSSIA. 

O empréstimo, que se tinha aberto em S. Petersburgo, para o 
fundo de amortização, fechou-se aos 12 de Janeiro; havendo-se 
entrado com 65:000.000 de rublos. Igual somma de assignados 
do banco será queimada. Os assignados do Banco circulam 
como papel moeda, e naõ venciam juro; porém as apólices, 
mettidas em circulação, pela sobredicta somma, tem juros; 
porque a maior parte do empréstimo tem sido preenchida por 
capitalistas estrangeiros, os quaes por conseqüência recebem 
juros pela Repartição das Finanças. 

De Petersburgo nos avizam, que entre os concurrentes para o 
Banco de Amortização na Rússia, haviam sido duas Casas de 
Commercio de Lisboa, que entraram com 200.000 rublos; e 
outra das Ilhas dos Açores com 125.000 rublos. 

Compare-se isto com as difficuldades, que encontrou o Governo 
de Portugal, em realizar o empréstimo, que abrio, e para o qual 
naõ houve um só estrangeiro que quizesse subscrever. Taes 
fartos deveriam fazer a face vermelha aos políticos de Portugal; 
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porque mostra claramente a pouca confiança que em suas medi
das póem tanto os nacionaes como os estrangeiros. A falta de 
credito do Governo resulta das más medidas dos Ministros, e da 
inexecuçaõ de suas promessas, tantas vezes experimentadas em 
circumstancias passadas, e que todos tem na lembrança. 

He nesta confiança publica, que se vê a inefficacia das medi
das despoticas. Que publiquem os Governadores de Portugal 
portarias sobre portarias; que ameacem com prizoens; que en
forquem gente ás dúzias; nada adiantarão em estabelecer o seu 
credito; pelo contrario, quanto mais despotico, quanto mais ar
bitrário se mostrar o Governo, menos confiança nelle haverá; e 
os indivíduos iraõ depositar em paizes estranhos e remotos as ri
quezas, poucas ou muitas que possuírem, e que naõ julgam 
seguras em sua casa, 

O credito do Banco de Rússia, assim como de outras na
çoens, que tem taes estabelecimentos; provém dos esforços que 
tem feito aquelle Governo para persuadir o mundo, de que naõ 
usará aquelle respeito de medida alguma arbitraria; e até que 
tem tomado medidas, para pôr fora do alcance dos mesmos 
Ministros de Estado, o violar as promessas feitas com os contri
buintes ; fazendo que estes sejam os mesmos, que concorram na 
administração daquelle estabelicimento. 

Compare-se isto, naõ ja com o ultimo empréstimo aberto em 
Lisboa ; porque neste naõ havia a menor segurança contra os 
abusos que quizcsse introduzir o capricho do Ministro; mas 
compare-se com um Banco, que se quiz estabelecer em Lisboa 
ha alguns annos. 

Puzéram para administradores daquelle Banco alguns fidalgos, 
cujas casas estavam arruinadas por seu desmazêllo e ignorância • 
metteram-se-lhe officiaes nomeados pelo Governo, que só tinham 
em vista as mais escandalosas negociaçoens das apólices, e troca 
do papel moeda em seu proveito; pelo que apenas se tinha for
mado o tal Banco, quando se vio cahir por terra. 

Se estes factos naõ servem de exemplo, he preciso confessar, 
V O L . XXII . N 129 s r 
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que a classe de gente occupada no Governo de Portugal he total
mente incapaz de executar a tarefa de que se encarregam. 

Adoptou-se na Rússia novo plano de aquartelar as tropas, nas 
casas dos paizanos, os quaes devem ensinar aos soldados as artes 
da paz, assim como aprender dos soldados a arte da guerra. He 
de crer, que o ultimo resultado desta mutua instrucçaõ naõ seja a 
favor da humanidade. 

SUÉCIA. 

Para impedir o contrabando dos portos vizinhos á Suécia, or
denou o Governo, que se naõ pudesse importar para o Reyno as
sucar, caffé, tabaco, vinho, ou orraque, em vasos sem cubei ta, 
de qualquer grandeza que sejam; nem em vasos de cuberta de 
menos de 25 lastos de porte; sob pena de perdimento do vaso e 
carga, e de uma muleta de 500 dollars do Banco; e que nenhu
mas fazendas, de armazém, excepto sal, graõ, e canhamo, se 
possam importar ou exportar em taes navios. Porém, todos os 
que puderem provar, que as suas fazendas estavam carregadas 
dentro do Sunda, antes do 1». de Abril próximo futuro, ou fora 
do Sunda, antes do 1°. de Maio próximo futuro, ficam excep-
tuadas. 

CONRESPONDENCIA. 
Senhor Redactor do Correio Braziliense ! 

Naõ pode deixar de ser por extremo sensível á todas as pessoas 
amantes da Virtude e da Literatura, que um periódico destinado 
a tiansmittir ás geraçoens presentes, e a conservar em deposito 
para o futuro, o que acontece de mais importante na Ordem 
Civil, Política, Religioza, ouLitteraria, e tudo quanto pode servir 
para os usos da vida humana, e para o melhoramento da nossa 
razaõ, e dos nossos costumes, seja a cada passo deviado deste útil 
e vantajozo destino para empregar-se em objectos, que de nada 
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prestaô, ou [o que hé ainda mais reprehensivel] em publicar 
factos inventados pela calumnia, ou desfigurados pela malevo-
encia e isto cem o único fim de macular no conceito publico, ena 
opinião da posteridade pessoas do mais alto respeito e gradua
ção; e que por suas circumstancias devem merecer, ainda quando 
dignas de censura, a mais escrupulosa moderação, e imparciali
dade. 

Sendo estes em geral os nossos sentimentos, naõ podemos ler 
sem profunda magoa, a invectiva inserida em um folheto que se 
imprimia em Londres em Portuguez ; contra o Príncipe Real do 
Reino Unido, na qual se observa, áo que parece, o determinado 
intento de denegrir á face da Europa a reputação deste Augusto 
e Amável Príncipe, e de inspirar ao mesmo tempo no animo dos 
seus futuros vassallos uma antecipada opinião, que só pode 
servir para enfraquecer os preciosos vínculos de amor e gostoza 
fidelidade aos seus soberanos, de que a naçaõ Portugueza tem 
sempre feito o seu mais glorioso timbre. 

Naõ será tractado de ouzado ou temerário este nosso juizo, se 
sé se reflectir que o author do artigo começa a sua invectiva pela 
odiosa comparação do nosso príncipe com o desditoso Monarca 
Portuguez o Senhor D. Affonso 6o . quasi querendo insinuar a 
possibilidade de reproduzir nos nossos dias a fatal catastrophe, 
que dethronizou aquelle soberano. Nos comtudo naõ nos atre
vemos a suppõr, que um taõ negro desígnio achasse entra
da no animo de algum verdadeiro Portuguez, e por isso redu-
duzindo nesta parte o nosso discurso ao que he precizamente 
histórico, perguntamos ao Autor do referido artigo ; I o . se elle 
tem examinado á luz de umã critica saa eillustrada a existência 
dos vicios, e desatinos, que se imputaram ao S»"* D. Affonso 6°» 
as verdadeiras causas que produziram a sua dethronizaçaõ e as 
oceultas e mui complicadas paixo ens, que figuraram em taõ desas-
trozo suecesso ? 2»- dado que esses vicios e desatinoss fossem 
verdadeiros e reaes, e tivessem o odioso, e talvez contradictorio 
caracter, que se lhes attribuio ; que comparação justa e razoá
vel pode achar-se entre os procedimentos do nosso Augusto 

FF 2 
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Príncipe Real, e os do infeliz Monarca, com quem o vemos 
comparado ? 

Ponhamos de parte as reflexões, que poderia mos fazer sobre 
a primeira questão, porque ellas naõ dizem iinmediato respeito 
ao nosso assumpto, e porque imperiosos motivos de decoro nos 
forçam aguardar em silencio uma opinião, que a remota posteri
dade poderá mais livremente declarar; e examinemos os motivos 
em que o Author do artigo funda o seu parallelo. 

As inclinações do Príncipe (dizo A.) degeneram da humani
dade, que tanto distingue a Casa de Bragança. 

Esta accusaçaõ he por certo mui grave, maiormente quando 
se tracta de um Príncipe, e de um Príncipe que ha de reynar 
sobre uma Naçaõ civilizada, espirituoza, e sensível. Um So
berano despido dos sentimentos de humanidade, seria um mon
stro feroz perigozo, porque os effeitos do seu odiozo caractt-r 
naõ teriam outros limites se naõ os do seu poder: e uma Naçaõ 
capaz de sentir, e avaliar todo o pezo desta calamidade, seria a 
mais infeliz de todas as Naçoens. Hé pois indispensável que 
a uma semelhante accusaçaõ conrespondam provas de equiva
lente certeza, e energia. Vejamos as que dá o A. do artigo. 

O Príncipe Real (diz elle) se ha visto tomar deleite em espec-
taculos de fereza, como degoladouros de bois, e corridas de 
cavallos, que elle hé acostumado a castigar severamente, pondo-
se em pé do seu carro, quando os guia. 

Faõ na verdade muito de louvar os sentimentos de humanidade, 
que transluzem nesta reflexão do Author, e nós francamente con
fessamos, que o espectaculo das corridas de touros, alias taõ 
antigo, e taõ usual nas Hespanhas, deveria ser proscripto, como 
impróprio de Naçoens, que cultivam aquellas virtudes doces e pa
cificas, que constituem o principal ornamento do homem. Mas 
poderemos acazo caracterizar ligeiramente como um ser dege
nerado da humanidade aquelle homem, que assiste, ou mesmo 
se compraz nesses espectaculos ? Ou será permittido a qu»nt 

ama a justiça, e a imparcialidade lançar tam feia nodoa sobre c» 
caracter do nosso Príncipe, como se fosse elle o primeiro, que 
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os instituísse, e auctorizasse, ou o único, que nelles achasse 
gosto, e complacência. 

Nos appellamos para o próprio sentimento intimo do Autor dõ 
artigo, e sem entrarmos na indagação philosophica dos motivos 
porque o homem mais sensível e do melhor coração acha muitas 
vezes momentâneo deleite em espectaculos de crueldade ; basta-
nos simplesmente que o facto seja verdadeiro, para mostrarmos 
que hé pelo menos arrojada e temerária a conseqüência, que de 
seinilhante argum-anto se pretende deduzir contra o caracter e 
sentimentos do Príncipe. 

A cada passo observamos um povo inteiro concorrer como á 
porfia a presenciar o triste espectaculo do supplicio das victimas, 
que as leys condemnam á morte, e contemplar com semblante 
tranquillo, e talvez alegre, a horrível tragédia, que d'ahi a um 
momento excita a sua terna sensibilidade, e o obriga a derramar 
lagrimas de compaixão. 
Este notável phenomenomoral hé digno do exame do Philosopho, 

que applica as suas luzes ao importante conhecimento da natu
reza humana: mas seja qual for a sua causa, nós naõ podemos, 
arguir por um tal facto o caracter cruel e deshumano dos espec
tadores, sem envolvermos nesta pezada censura povos inteiros, e 
povos das mais civilizadas Naçoens. Como nos será pois licito 
discorrer desse modo a respeito do Príncipe, quando as suas cir
cumstancias nos obrigam a suppór mais desenvolvidos no seu 
coração os sentimentos de humanidade, e quando a própria 
natureza do espectaculo hé de uma ordem muito inferior ao outro 
que acabamos de considerar ? 

Sejamos justos, e discorramos despidos de affeições particu
lares e pessoaes. O prazer, com que muitas vezes contemplamos 
os espectaculos tristes e dolorosos, naõ hé um sentimento de 
crueldade, que nasça precisamente da contemplaçaõ, e gozo do 
mal alheio : hé uma sensação de differente natureza, que quasi 
sempre se compõem de vários elementos. No prazer, que goza
mos em uma corrida de touros, entra (por exemplo) a curiosidade 
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de vermos um espectaculo que naõ hé demasiadamente fre
qüente ; a admiração, com que observamos a destreza do tourea-
dor, e a astucia do animal em se atacarem e defenderem reci
procamente; o interesse sympathico que tomamos pelo primeiro, 
quando elle alcança a victoria, tirando a vida ao seu competidor ; 
e satisfação intima, que goza o nosso coroçaõ, por hua ley im-
perioza da sua natureza, quando se sente agitado de commoçoens 
fortes e vehementes, que entretem nelle aquella inquieta activi
dade, energia, e sensibilade, que o Creador lhe inspirou. &c. 

O homem austero, que condemna como bárbaros estes e outros 
semilhantes espectaculos, seria o primeiro a trepar ao alto de 
algum rochedo supendido sobre o mar, para contemplar a triste 
scena de um navio agitado pela fúria das ondas, quebrado sobre 
os penedos, e finalmente sepultado com toda a sua equipagem 
no fundo abysmo. Seria o primeiro a observar com prazer, de 
algum lugar elevado, o combate de dous exércitos, ao horrido es
pectaculo de milhares de homens afogados no seu sangue, e offe-
recendo á vista do espectador todos os tormentos de uma doloroza 
agonia. 

Quem dirá, sem injuria da Natureza, que saõ naturalmente 
cruéis os meninos, porque maltractam as avezinhas e pequenos 
animaes, que cahem no seu poder, derrammando logo lagrimas 
sobre esse mesmo mal que fizeram? Quem characterizará como de
generado dos sentimentos de humanidade o homem aliás sensível, 
que se diverte com os prazeres da caça, em que entra muitas 
vezes a lucta de animaes innocentes e sempre a morte de alguns? 
O Autor do artigo; para fazer sua accusaçaõ solemne e pompoza, 

lembra-se do enthusiasmo com que o Príncipe fallou ao Manoel 
Joze, quando este metteo a garrocha no touro, e põem em scena 
a Princeza Real corando devergonhâ, os Cortezaõs silenciosos, 
e olhandos baixos, a El Rey reprehendendo o Filho ! Estes or-
naíos seriam bellos, se naõ fossem meramente poéticos. O Ma
noel Joze, Barredor da Caza Real, he uma espécie de bobo 
com quem os nossos Príncipes se divertem algumas vezes, remo-



Conrespondencia. 231 

queando-o pelas suas simplicidades : isto explica o enthusiasmo, 
e as palavras do Principo Real. El Rey naõ assistio aquelle 
brinquedo. A Princeza naõ córou, nem tinha de que, e o silen
cio de desapprovaçaõ dos Côrtezaõs hé taõ falso quanto im
próprio dos sentimentos respeitozos, e quasi sempre lísangeiros, 
de que elles ordinariamente saõ animados para com pessoas de 
taõ altajerarchia, e de poder. 

A outra prova que o A. do artigo nos da dos sentimentos de
generados do Príncipe, deduzida das corridas de ca vali os e do gosto 
que S. A. R. tem de os reger por si mesmo e de os castigar 
severamente, quando naõ saõ dóceis ao mando, hé de uma nature
za ainda menos attendivel que a primeira. 

A paixaõ pela Arte da cavallaria foi sempre e hé ainda hoje 
uma paixaõ própria dos grandes Príncipes; ella diz respeito im-
mediato á Sciencia da guerra. O cavallo, ainda que dócil, pre-
ciza muitas vezes de severo castigo, para tomar o ensino e obe
decer ao mando. Críminar pois o cavalleiro de cruel, e suppór 
suas inclinaçoens degeneradas, porque elle emprega este meio 
próprio da sua Arte, he por certo summa injustiça, por naõ di
zer mais alguma cousa. 

O que hé sobre maneira notável he, que o A. do artigo naõ 
contente de se aproveitar de taõ insignificantes argumentos para 
delles tirar as mais extravagantes conseqüências, se arroja a pe
netrar com ouzada temeridade os segredos do coração da Prin
ceza e a declarar-nos com estranha afouteza os mais íntimos 
sentimentos de S. A. R. a respeito do Príncipe seu espozo. Nos 
respeitamos, como devemos, aquelle recatado e inviolável sanc-
tuario, e sem entrarmos no desnecessário empenho de fazer apo
logia dos sentimentos da Princeza, confiamos que esta Senhora 
ligada ao Príncipe Real pelo mais sancto e preciozo dos laços, 
ha de saber respeitar os juramentos, que deo ao pé dos sagrados 
Altares; ha de conservar e nutrir em seu coração as affeiçoens 
ternas ao casto amor de uma verdadeira e boa espoza, e ha de fe
licitar por todos os modos naõ so o digno e Augusto Príncipe, 
a quem o Ceo a unio, mas tambein a Naçaõ Portugueza, que a 
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adora, e que desde ja a considera como o mais activo e poderoso 
instrumento de sua futuTa felicidade. 

Pensar de outro modo á cerca da Princeza, attribuir-lhe ou
tros sentimentos, he mais injuriozo a ella mesmo do que ao Prín
cipe, he faltar a todas as leys da decência e da delicadeza, he 
medir os affectos de um coração nobre e generoso pelas mise
ráveis affeiçoens do vulgo rude e grosseiro he transgredir todos os 
limites que o escriptor sensato e judicoso deve pôr ao seu dis
curso, e á sua penna, e he finalmente fazer o mais estranho in
sulto ao bom senso dos Leitores, 

O Principe Real naõ preciza da nossa apologia, o seu caracter 
dócil e benevolo hé bem conhecido de todas as pessoas, que tem 
tido a honra e a fortuna de o observarem, e tractarem de perto. 
O respeito acatamento e obediência, que elle tem a seus Augustos 
Pays, mostra que a sua generosa índole naõ tem degenerado das 
Soberanas Virtudes hereditárias da sua Real Caza; e que elles lhe 
inspiraõ com doutrina, e exemplo. O seu amor, em fim, ao 
saõ merecimento prova bem a rectidaõ e feliz direcçaõ de suas, 
inclinaçoens. 

Se S. A. R. tem algum defeitos [e quem hé que os naõ tem ?] 
próprios da sua idade, cumpre ao escriptor imparcial, que os nota, 
mostrallos no seu verdadeiro ponto de vista, isto hé, como ligeiras 
sombras em um quadro, que tem muitas perfeiçoens; e naõ em
pregar a amargura e fel da satyra, da qual nenhuma utilidade pode 
resultar, salva a satisfacçaô dos malévolos, e o desgosto dos 
amigos da Justiça, e da Verdade. 

De, V. Mce. 

Amigo e Venerador constante 

UM PORTUGUEZ VELHO. 
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Na quarta parte nova os campos ara 
E se mais mundo houvera Ia chegara 
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POLÍTICA. 

REYNO UNIDO DE PORTUGAL BRAZIL E ALGARVES. 

Edictal do Intendente Geral da Policia, em Lisboa, 
sobre as pescarias no Tejo 

«JOAÕde Mattose Vasconcellos Barbosa deMagalhaens 
do Conselho de Sua Majestade El Rey Nosso Senhor, 
seu Desembargador do Paço, Fidalgo Cavalleiro da Sua 
Real Casa, Deputado da Juncta da Sereníssima Casa e 
Estado do Infantado, Commendador das ordens de 
Christo, e da Conceição, Intendente Geral da Policia, 
&c. 

Faço saber, que Sua Majestade El Rey Nosso Senhor 
foi servido mandar dirigir a esta Intendencia Geral da 
Policia a portaria do Governo destes Reynos, em data 
de dezenove do corrente, do theor seguinte: 
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" El Rey Nosso Senhor, conformando-se com o pare
cer do Desembargador do Paço Intendente Geral da Poli
cia, no requerimento em que os pescadores de Alhandra, 
Alverca, e Povoa representam, e pedem, que sejam punidos 
os excessos, e violências practicadas pelos pescadores de 
Aveiro e Ovar, a que vulgarmente chamam Varinos, os 
quaes indo pescar ao Tejo, usam de redes de arastar, 
com infracçaõ da ley, que as prohibe, maltratam os suppli-
cantes, e lhes rompem as redes e bateis, para que naõ 
possaõ pescar, e prejudicam a Real Fazenda, naõ pagando 
os competentes direitos: he servido ordenar: 

I. Que o Capitão do Porto visite as embarcaçoens dos 
Varinos, quando entrarem pela foz do Tejo, e achando 
nellas redes de arrastar, lhas tire, e conserve em deposito 
para lhes serem restituidas quando voltarem para as suas 
terras assignando nessa occasiaõ um termo perante o Au
ditor Geral da Marinha, em que o mestre, e mais gente que 
composer a Companha do Barco, se obriguem a que naõ 
usarão mais das dietas redes, podendo somente aproveitar 
o fio dellas para fabricarem quaesquer outras, cujo uso 
naõ seja prohibido. Em caso de reincidência as redes 
seraõ perdidas a beneficio da casa pia e os Comprehen-
didos serão prezos, e processados pela infracçaõ do termo 
que assignaram, para se lhes imporem as penas estabeleci
das na ley, contra o uso das redes de arrastar. 

II. Que o mesmo Intendente Geral da Policia expeça 
as ordens mais positivas aos Magistrados Territoriaes 
dos sítios, onde os varinos commettem os mencionados 
excessos, e violências, para que ponham todo o cuidado 
em os evitar, e castigar com as penas impostas pelas Leys 
como he da sua obrigação; procedendo com igual im
parcialidade contra os Pescadores da Terra, quando 
elles forem os culpados, e pedindo ao referido Intendente 
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Geral da Policia as providencias, que naõ couberem nas 
suas faculdades. 

III. Que os Varinos paguem os Direitos competentes 
do mesmo modo, que os pagam os Pescadores da Terra, 
o que será fiscalizado pelas respectivas Estações, que os 
recebem, debaixo da sua responsabilidade. 

IV. Que para naõ se poder allegar ignorância sejaõ 
estas dsiposiçoens annunciadas por Edictaes, que o menci
onado Intendente Geral da Policia mandará affixar nos 
Lugares, aonde devem conhecer-se, para serem pontual
mente executadas. O mesmo Desembargador do Paço 
Intendente Geral da Policia o tenha assim entendido e 
faça executar pela parte que lhe toca. Palácio do Go
verno em dezenove de Janeiro de mil oitocentos e deze
nove. Com três Rubricas dos Senhores Governadores do 
Reino." 

E para que assim haja de constar ás pessoas a que per
tencer o seu cumprimento, e se execute como sua Ma
jestade determina, mandei lavrar o presente, que será, af-
fixado em os lugares públicos do esty Io nesta Capital, nas 
Villasda Comarca de Aveiroe nas do Riba-Tejo. 

Lisboa em vinte e cinco de Janeiro de mil oitocentos 
e dezenove.-— 

JOAÕ DE MATTOS E VASCONCELLOS BARBOSA DE 

MAGALHÃES. 
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COMMERCIO DA ESCRAVATURA. 

Confererencias em Londres. 

Extracto do protocolo da conferência entre os Plenipo-
tenciarios de Áustria, França, Gram Bretanha, Prússia, 
e Rússia,' feita em Londres aos 4 de Dezembro, 
1817. 

Presentes. 
Lord Castlereagh, Plenipotenciario da Gram Bretanha. 
O Conde de Lieven - - - de Rússia. 
O Baraõ de Humboldt - - de Prússia. 
O Príncipe Esterhazy de Áustria. 
O Conde de Caraman, Encarregado 

de Negócios - - da França. 

Os Senhores Plenipotenciarios da Gram Bretanha 
Rússia, Prússia e Áustria, eo Senhor Encarregado de 
Negócios da França, conviéram entre si de se reunir, para 
continuar as conferências, relativas á abolição do trafico 
da escravatura. 

Lord Castlereagh apresentou duas convençoens, con
cluídas por seu Governo, no decurso deste anno, uma 
com Portugal outra com a Hespanha, relativamente á 
abolição do trafico da escravatura. Sua Excellencia pe-
dio que se differisse para outro dia o exame destas duas 
transacçoens, para as medidas ulteriores, que elle tinha 
ainda de adoptar, nas circumstancias presentes. As duas 
peças acima mencionadas se acham junctas ao presente 
protoclo; Letras A, e B.* 

Leo-se depois uma nota, dirigida pelo Senhor Ministro 

* O Tractado com Portugal de que aqui se falia se acha no Corr. Braz. 
Vol. XX. p. 225. E o tractado com a Hespanha no mesmo Vol. a. p. 
113. 
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Plenipotenciario de Portugal, em data de 19 de Fevereiro, 
1817, aos Senhores Plenipotenciarios, sobre a questão da 
abolição do trafico da escravatura; e convém Suas Excel-
lencias de tomar o seu contheudo em consideração, logo 
que reassumirem este negocio; e ordenam, que, no en
tanto, se insira no protocolo, aonde se acha, debaixo da 
letra C. 

Em conseqüência do que se suspendeo a sessaõ. 
(Assignados.) H U M B O L D T . 

L I E V E N . 

CASTLEREAGH. 

E S T E R H A Z Y . 

G. DE C A R A M A N . 

Annexo C. 

Nota do Conde de Palmella aos Plenipotenciarios das 
Cinco Cortes. 

Londres 19 de Fevereiro de 1817. 
O abaixo assignado, Enviado Extraordinário, e Ministro 

Plenipotenciario de S. M. Fidelissima, tendo recebido 
de sua Corte as instrucçoens, pedidas por seu predeces-
sor, Mr. de Freire, sobre o convite, que lhe tinham dirigi
do os Senhores Plenipotenciarios das Potências, que as-
signâram o Artigo addicional do tractado de Paris de 20 
de Novembro de 1815, julga de seu dever levar o con
theudo ao conhecimento de Suas Excellencias, na per-
suaçaõ de que nisto acharão uma prova cabal da marcha 
simples e franca, que S. M., El Rey seu amo, tem se
guido desde o principio desta negociação. 

S. M., El Rey de Portugal, naõ tendo assignado o Ar
tigo addicional do tractado de Paris, de 20 de Novem
bro, 1815, naõ se suppôem obrigado a tomar parte nas 
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conferências estabelecidas em Londres, em virtude deste 
artigo: tanto mais que, quando estas conferências foram 
propostas pelo Congresso de Vienna, recusaram os Pleni
potenciarios Portuguezes, positivamente, ter parte nellas. 

Entretanto, S. M., querendo dar ainda esta nova prova 
do desejo, que tem, de concurrer com as Altas Potências, 
que assignâram o Artigo Addicional, para o alcance do 
objecto proclamado pela declaração do Congresso de 
Vienna de 8 de Fevereiro de 1815 ; a pezar dos esforços e 
sacrifícios, que ja tem custado, e que custarão ainda ao 
Brazil, para chegara esse ponto, tem authorizado o abaixo 
assignado a aceitar o convite dos Senhores Plenipoten
ciarios das Potências, que assignâram o Artigo Addi
cional, acima mencionado, e ajunctar-se nas suas confe
rências, logo que Suas Excellencias houverem por bem 
dar-lhe a certeza de que esta negociação será fundada nos 
principios seguintes:— 

1°. Que, na conformidade da declaração solemne do 
Congresso de Vienna, se attenderã, na causa da abolição 
do trafico da escravatura, aos interesses, costumes, e até 
mesmo aos prejuízos ou prevençoens dos subditos das 
Potências, que ainda permittem este trafico. 

2o. Que, tendo cada uma destas Potências o direito de 
eífectuar a abolição fina], na epocha que julgar mais 
conveniente, a fixação desta epocha será de terminada 
entre as Potências pela via de negociação. 

3o . Que a negociação geral, que se houver de estabe
lecer, naõ será prejudicial á estipulaçaõ do Artigo Quarto 
do tractado de 22 de Janeiro, 1815, entre S. M. Fideli si-
ma, e S. M. Britannica, pelo qual se diz, que a epocha, em 
que o sobre dicto trafico deverá cessar universalmente, e 
ser prohibido nos domínios Portuguezes, será determi
nada por um tractado separado, entre as duas Altas 
Partes Contractantes. 
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Os principios acima expostos parecem ao abaixo as
signado tam claros, e tam conformes a tudo quanto os 
Senhores Plenipotenciarios, a quem tem a honra de se 
dirigir, lhe tem elles mesmos communicado, que naõ he
sita a crer, que elles seraõ servidos ratificàllos explicita
mente, na reposta, que El Rey seu Amo lhe ordena 
pedir-lhes, e em conseqüência da qual elle se julgará de
vidamente authorizado a aceitar o convite, dirigido por 
suas Excel Iene ias a seu predecessor, e a tomar parte na 
negociação proposta na sessaõ do Congresso de Vienna 
de 20 de Janeiro 1815. 

O abaixo assignado se aproveita com alacridade desta 
occasiaõ para pedir a Suas Excellencias sejam servidos 
receber a segurança de sua mui alta consideração. 

(Assignado.) O C O N D E DE P A L M E L L A . 

A Suas Excellencias os Senhores Pleni
potenciarios, das Potências, que assig
nâram o Artigo addicional do tractado 
definitivo de Paris de 20 de Novembro 
de 1815. 

Protocolo da Conferência entre os Plenipotenciarios das 
Cinco Cortes, em 4 de Fevereiro, de 1818. 

Presentes. 
O Príncipe Esterhazy. 
O Marquez D'Osmond. 
O Baraõ de Humboldt. 
O Conde de Lleven. 
Lord Castlereagh. 

Lord Castlereagh leo uma nota verbal, contendo uma 
proposição da parte de seu Governo, a qual tinha por 
objecto fazer uma convenção, entre as Potências repre-
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sentadas pelos Senhores Plenipotenciarios reunidos, para 
effeito de abolir o trafico illicito da escravatura e con-
convida, cm conseqüência, aos Senhores seus collegas, 
para que peçam, o mais breve que for possível, ás suas 
respectivas Cortes, instrucçoens a este respeito; no caso 
em que as naõ tenham sufficientes, para negociar tal con
venção. 

Lord Castlereagh leo depois muitos apontamentos, 
vindos de diferentes sociedades occupadas na abolição 
do trafico da escravatura, e relativos á extençaõ e natu
reza deste trafico, nas costas d'África; e depôz no pro
tocolo a proposição acima mencionada, com os dictos 
apontamentos, servindo de Annexos a esta proposição. 
Todos estes documentos se acham transcriptos debaixo 
das letras A. B. C. D. 

Os Senhores Plenipotenciarios conviéram em fazer con
vidar verbalmente ao Senhor Conde de Palmella, Ministro 
de Portugal, para que assistisse á conferência próxima, 
sobre a abolição do trafico da escravatura, e prorogáram 
para o depois a ulterior consideração deste objecto. 

(Assignados.) CASTLEREAGH. 

L l E V E N . 

ESTERHAZY, 

OSMOND. 

HüMBOLDT. 

Annexo A. 

Memorandum do Visconde Castlereagh. 
Apresentando á Conferência os relatórios recebidos da 

Sociedade Africana em Londres, em resposta ás pergun
ta^ que lhe fez o Governo de Sua Majestade, sobre o 
estado presente do trafico da escravatura, em sua con-
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nexaõ de África, Lord Castlereagh (lidos os relatórios) 
chamou a attençaõ de seus collegas para os seguintes 
factos prominentes:— 

Que tinha havido considerável renovação do trafico de 
escravatura, especialmente na costa de África ao Norte 
da Linha, depois do restabelecimento da paz: e que sen
do agora a principal parte deste trafico de descripçaõ illi-
cita, as partes nelle occupadas tinham adoptado a prac -
tica de o fazer em vasos armados e bons veleiros. 

Que os navios, empregados neste trafico armado, naõ 
somente ameaçavam resistir a todas as tentativas legaes 
para o reprimir, mas até, em suas practicas de pirata?., 
ameaçavam com a destruição o commercio legitimo de 
todas as naçoens, naquella costa. 

Que o tramco, assim feito, éra marcado por augmen-
tados horrores, em conseqüência da deshumana ma
neira porque estes desperados aventureiros custumavam 
amontoar os escravos a bordo de navios, mais calculados 
para escapar-se da interrupção dos corsários, do que para 
servir de transporte a entes humanos. 

Que, assim como o melhoramento de África, especial
mente em ponto de vista commercial, avançava â propor
ção que o trafico da escravatura éra supprimido, assim 
parece que, com a sua renovação, declinava todo o pros-
pecto de industria e melhoramento. 

Que o Governo Britannico tinha feito consideráveis 
esforços, para impedir o crescimento deste mal; que, du
rante a guerra, e em quanto tinha tido posse dos esta-
belicimentos Francezes e Hollandezes naquella costa, ti
nham estes esforços sido seguidos por considerável bom 
successo; porém que, depois da restituição daquellas 
possessoens, e mais especialmente depois que o restabe
lecimento da paz tinha causado que fossem illegaes as visi
tas, feitas por corsários Britannicos, a navios que velejam 

V O L . XXII. N°. 130. H H 
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com bandeiras estrangeiras, o trafico da escravatura se 
tinha consideravelmente augmentado. 

Que aGoverno Britannico, na execução deste acto de 
dever moral, tinha invariavelmente desejado, em tanto 
quanto éra possível, evitar o fazer sombra aos direitos de 
alguma potência amiga: que com estas vistas, ja em 
Junho de 1816 tinha expedido a todos os corsários Bri-
tannicos a ordem circular, aqui juncta, ordenando-lhes, 
que advertissem ao facto de que o direito de visita (sendo 
um direito de belligerante) tinha cessado com a guerra; 
e mandando-lhes, que se abstivéssem de o exercitar. 

Que a difficuldade de distinguir em todos os casos os 
traficantes em escravos fraudulentos dos lícitos, sendo 
uma grande parte dos primeiros notoriamente subditos 
Britannicos,que se occupavam naquelle trafico crimino
samente a despeito das leys de sua pátria, tinha dado oc
casiaõ â detenção de grande numero de vasos, por fun
damentos que o Goveno do Príncipe Regente naõ podia 
sanccionar; e, em reparação de taes aprezamentos, se 
tinha feito devida compensação na ultima convenção 
com Hespanha e Portugal. 

Que, naõ obstante, se tinha provado, além da possibili
dade de duvida, que a naõ se estabelecer o direito de visi
tar os vasos occupados neste trafico illicito, concedendo-se 
os Estados Marítimos este direito mutuamente, deve naõ 
somente continuar o trafico illicito de escravatura em 
tempo de paz, mas até deve augmentar. 

Que o systema de obter papeis fraudulentos, e ocultar 
o verdadeiro proprietário, éra agora practicado com tal 
arte, que facilitava aos subditos de todos os Estados o 
fazer este trafico, em quanto o commercio da escravatura 
continuasse a ser legal para os subditos de algum Es
tados. 

Que ainda no caso em que todos os Estados abolissem 
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o trafico, em quanto a bandeira de algum Estado exclu
ísse a visita de todos os outros Estados, o commerciante 
illicito em escravos acharia meios de se occultar debaixo 
da simulação da naçaõ, cujo corsário seria menos arris
cado encontrar na costa. Assim o traficante em escra
vatura Portuguez, depois que teve effeito a abolição ao 
Norte de Linha, se occulta debaixo da bandeira Hespa
nhola : o traficante Americano e mesmo o Inglez, tem de 
igual maneira assumido disfarce estrangeiro. Tem ha
vido muitos exemplos de subditos Britannicos, que eva-
diram as leys de seu paiz, estabelecendo casas na Ha-
vanab, ou obtendo papeis falsos. Se isto assim tem suc-
cedido em tempo de guerra, quando as bandeiras neu-
traes eram legalmente sugeitas ás visitas dos corsários 
beligerantes, o mal deve ser dez vezes maior, quando a 
paz tem extinguido este direito, e quando até os navios 
Britannicos, assumindo fraudulentamente bandeira estran
geira, com toda aexpectaçaõde impunidade, fazem tam
bém este trafico. 

A obvia necessidade de combinar a repressão do tra
fico illicito da escravatura, com a medida da abolição, 
em ordem a fazer esta de algum modo efficaz, tem sido 
admittida, tanto pelo Governo Hespanhol como pelo 
Portuguez; e em conseqüência deste principio se negoci
aram as ultimas convençoens: porém, em quanto o syste
ma, que ali se estabelece, se limitar ás três potências, e 
em quanto as bandeiras de outros Estados marítimos e 
especialmente as de França, Hollanda e Estados Unidos, 
se naõ incluírem nesta medida, o effeito delia deve ser 
variar o character apparente da fraude, antes do que 
supprimir em gráo considerável o mal. 

As grandes potências da Europa junetas no Congresso 
de Vienna, entraram no solemne ajuste, â face do gênero 
humano, de fazer cessar este trafico; e parece claramente, 

HH 2 



244 Política. 

que a ley da sua abolição naõ he cousa alguma em si 
mesma, a menos que o contrabando do commercio da es
cravatura seja supprimido por um systema combinado; 
pelo que se propõem, que devem a si mesmos o unir os 
seus esforços, sem demora, para aquelle fim; e como o 
melhor meio se propõem, que as cinco potências agora 
junctas em conferência pelo 3o artigo addicional do trac
tado de Paris, concluam um tractado entre si, sobre os 
mesmos, ampliados, e ao mesmo tempo simples, princi
pios, que venha a ser um reg-ulamento convencional, e 
que se convidem os outros Estados maritimos a acceder a 
elle. Esta convenção poderia abraçar as seguintes pro
videncias geraes. 

Io Uai ajuste de promulgar leys efficazes, que naõ 
somente façam illegal a importação de escravos para os 
seus respectivos domínios, mas que constituam o trafico 
da escravatura, da parte de algum de seus subditos, acto 
criminal, punivel de maneira conveniente, segundo o que 
seus respectivos códigos posam ordenar. 

2o. Que se conceda mutuamente o direito de visita a 
seus respectivos navios de guerra, munidos com próprias 
instruçoens, ad hoc: que a visita se faça debaixo da in
speção de um officicial de patente; e que se naõ detenha 
vaso algum, a menos que se achem actualmente a bordo 
alguns escravos. 

3o. Que os regulamentos menores sejam como os que se 
estabeleceram nas Convençoens com Hespanha e Portugal, 
com as ulterioresmodificaçoens, que parecerem calculadas 
a obviar o abuso, e fazer o systema, sendo possível, menos 
susceptível de objecçaõ, como ley geral, entre as Altas 
Potências Contractantes, applicavel a este mal particular. 

Depois que se fizer geral a abolição, pelo decurso dos 
annos, se poderão talvez fazer leys particulares, em 
rgande medida efficazes, para excluir a importação. As 
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medidas que entaõ se devem adoptar na costa de África, 
viraõ assim a ser comparativamente de pouca importân
cia ; porém, em quanto a natureza parcial da abolição, e 
facilidade de importar por contrabando, em todas as ex
tensas regioens para onde se levam escravos da costa 
d'Africa, offerecer ao illicito traficante de escravos a ir
resistível tentação de proseguir neste abominável mas lu
crativo trafico, nada senaõ a vigilante superintendência de 
uma policia armada e internacional, na costa d'África, 
poderá com bom successo combatar taes pràcticas. 

Para fazer que tal policia seja legal, e efficaz quanto a 
seu objecto, deve ser estabelecida com a sancçaõ e pela 
authoridade de todos os Estados Civilizados, que con
correm na humana policia da abolição: a força, necessária 
para remprimir o trafico, deve ser supprida, como as cir
cumstancias de conveniência suggerirem, pelas potências 
que tem possessoens na costa d' África, ou interesses lo-
caes, que as possam induzir a postar navios de guerra 
naquella parte do globo, porém os esforços destas potên
cias seraõ ineficazes, a menos que sejam apoiados por 
uma alliança geral, formada para este fim especial. De
vem-se trazer os direitos de todas as naçoens a cooperar 
para o fim que se tem em vista: pelo menos cessando 
esses direitos de servir de capa, com que se frustre o ob
jecto, que todos tem em vista alcançar. 

Ao principio poderá occurer alguma difficuldade na 
execução de um systema commum, especialmente em 
quanto o trafico continuar a ser legal, dentro de certos li
mites, para os vassallos tanto da coroa de Hespanha 
como de Portugal, porém se as potências principaes, que 
freqüentam a costa d' África, mostrarem a determina
ção de combinarem seus meios contra o illicito traficante 
de escravos, como inimigo commum, e se ellas forem 
7N5SO apoiadas pelos outros Estados, que negarem a esse 
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illicito trafico da escravatura a capa de suas bandeiras; 
entaõ será esse trafico demasiado arriscado, para ser es
peculação proveitosa. Assim deverá cessar o mal, e os 
esforços da África seraõ dirigidos aquelles custumes de 
commercio pacifico e industria, em que todas as na
çoens acharão a melhor remuneração dos esforços, que 
tiverem dedicado á suppresaÕ deste grande mal moral. 

Com estes fundamentos convidou Lord Castlereagh os 
seus collegas em nome do Príncipe Regente, para que, no 
caso em que os poderes, com que de presente obravam, 
os naõ habilitassem a negociar uma convenção sobre os 
principios acima dictos, solicitassem sem demora, de seus 
respectivos Soberanos, a authoridade necessária para este 
fim: esperando S. A. R. confiadamente, que os extensos 
e illuminados principios, que guiavam os conselhos da
quellas illustres personagens em Vienna, e que tem agora 
felizmente adiantado a causa da abolição, a ponto tam 
próximo de sua terminação, os determinarão a conduzir 
com perseverança a medida, até seu final acabamento, o 
que nada pôde effectuar, senaõ a sua combinada sabedoria 
e continuados esforços. 

Lord Castlereagh concluio, chamando a attençaõ de 
seus collegas ás indisputáveis provas, que ministra o es
tado presente da Colônia de serra Leoa, e o augmento do 
commercio Africano nos últimos annos passados, da ca
pacidade daquelle continente, tanto no seu terreno como 
na sua população, para ser civilizado e industrioso; 
sendo indubitavelmente o único impedimento a isto, a 
perniciosa practica do commercio de escravatura, que, 
aonde quer que existe, volta a attençaõ dos naturaes dos 
mais vagarosos e laboriosos meios de trocas, que a indus
tria apresenta, para a apprehençaõ e venda uns dos 
outros. 

Era, portanto, pelo meio da total extincçaõ deste tra-
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fico, que unicamente se poderia esperar fazer com que 
seus naturaes se adiantassem na civilização: resultado 
este que éra o declarado objecto destas conferências pro
mover, e accelerar, por todos os meios possíveis. 

Nota. A proposição, que fez o visconde Castlereagh 
no precedente Memorandum, foi immediatamente trans-
mittida pelos diversos Plenipotenciarios, para a conside
ração de suas Cortes; porem naõ se recebeo resposta de 
seus respectivos Governos, antes das conferências de Aix-
la-Chapelle, em Septembro de 1818. 

Protoclo da Conferência de 7 de Fevereiro, 1818. 

Presentes. 

O Baraõ de Humboldt. 
Lord Castlereagh. 
O Conde de Lieven. 
O Marquez de Osmond. 
O Príncipe Es ter ha zy. 

Leo-se o protocolo da ultima conferência, que os Se
nhores Plenipotenciarios approvaram e assignâram. 

Apresentando-se o Senhor Conde de Palmella, pelo 
convite verbal, que conforme ao convencionado na con
ferência de 4 de Fevereiro, se lhe tinha feito, da parte 
dos Senhores Plenipotenciarios, Lord Castlereagh lhe 
communicon a Convenção concluída entre o seu Governo 
e o de Hespanha, aos 28 de Septembro 1817, sobre a 
abolição do commercio da escravatura, e o convidou, de 
concerto com os Senhores Plenipotenciarios seus collegas, 
a unir os seus esforços aos delles, a fim de obter um 
objecto, que tanto interessa a humanidade, e que se naõ 
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obterá em quanto S. M. Fidelissima naõ adoptar medidas 
similhantes. 

O Conde de Palmella respondeo, que, aceitando, pela 
sua nota de 17 de Fevereiro, 1817, o convite, que tinha 
sido dirigido a seu predecessor, para tomar parte nas con
ferências, que tinham tido lugar, em conseqüência do ar
tigo addicional ao tractado de Paris de 20 de Novembro 
de 1815, elle tinha, por ordem de sua Corte, annunciado 
as condiçoèns, segundo as quaes éra authorizado a assistir 
a estas conferências, e que naõ duvidava, visto o novo 
convite que acabava de receber da parte dos Senhores 
Plenipotenciarios, que estas bazes seriam acceitas, tanto 
mais que todas ellas eram fundadas sobre os principios 
mais justos. 

O Conde de Palmella accrescentou, que. se apressava 
a transmittir â sua Corte a communicaçaõ do novo trac
tado, que acabava de ser concluído, entre os Governos 
Britannico e Hespanhol, para a extincçaõ do trafico da 
escravatura, da parte dos vassallos de S. M. Catholica, e 
que S. M. Fidelissima naõ podia deixar de vêr com satis-
facçaõ verdadeira, as vantagens, que delle resultariam à 
causa da humanidade, segundo os principios que S. M. 
Fidelissima professava, que os Plenipotenciarios tinham 
solemnemente declarado, no Congresso de Vienna, e aos 
quaes o Conde de Palmella se referia inteiramente, assim 
como as explicaçoens, que se tinham feito na mesma 
epocha, pelo que respeita as circumstancias particulares 
do Brazil. 

Com o que se findou a sessão. 
(Assignados H U M B O L D T . 

ESTERAZY. 

OSMOND. 

L l E V E N . 

CASTLEREAGH. 
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Protocolo da conferência de 11 de Fevereiro, 1818 

Presentes. 
Lord Castlereagh. 
O Conde de Lieven. 
O Baraõ de Humboldt. 
O Marquez de Osmond. 
O Príncipe Esterhazy. 

Leo-se o protocolo da ultima conferência de 7 de Fe
vereiro, que foi approvado e assignado. 

Tendo declarado o Conde de Palmella, que estava 
prompto a remetter ásua Corte a communicaçaõ da con
venção concluída entre a Gram Bretanha e a Hespanha, 
em data de 23 de Septembro de 1817, os Senhores Pleni
potenciarios conviéram em dirigir-lhe uma nota, que he 
consignada no presente protocolo, sub lit. A. 

Os Senhores Plenipotenciarios naõ julgam que sejam 
chamados a entrar actualmente em discussão, sobre as 
condiçoens mencionadas no officio do Senhor Conde 
de Palmella, de 17 de Fevereiro, 1817 aos quaes elle se 
referio na ultima conferência, crendo elles dever refe
rir-se, quanto ao principio e fim de seus passos actuaes, 
inteiramente ao que se consignou aos pi otocolos das con
ferências, feitas sobre este objecto no Congresso de Vi
enna, assim como á declaração solemne das Potências, 
em data de 8 de Fevereiro de 1815, feita no dicto Con
gresso. 

Com o que se concluio a sessaõ. 

(Assignados) H U M B O L T D . 

ESTERHAZY. 

OSMOND. 

L I E V E N . 

CASTLEREAGH. 

VOL. XXII. N°- 130. i i 
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Annexo. 

Nota dos Plenipotenciarios das Cinco Cortes ao Conde 
de Palmella, 11 de Dezembro 1817. 

Os abaixo assignados, em conseqüência da communi-
caçaÕ feita ao Senhor Conde de Palmella na ultima con
ferência, em data de 7 de Fevereiro deste anno, se apres
sem a ter a honra de lhe transmittir incluso, o tractado 
concluído entre S. M. Britannica e S. M. Catholica, que 
estipula da parte da Hespanha a abolição definitiva 
do trafico da escravatura; e apresenta assim um resultado 
bem satisfactorio da solicitude, que as suas Cortes res
pectivas tem, em cumprir a obrigação, que contrahiram 
pelo artigo addicional ao tractado de Paris, de 20 de 
Novembro de 1815. A completa realização deste in
teressante fim, naõ depende senaÕ da rennncia da Corte 
de Portugal, desta parte do trafico da escravatura, que 
ella ainda se reserva ao Sul do Equador, pelo que os 
abaixo assignados tem a honra de convidar o Senhor 
Conde de Palmella a solicitar de sua Corte plenos po-
deres, que o ponham em estado de trabalhar de concerto 
com elles, nos meios de obter um resultado tam desejá
vel. 

Tem ao mesmo tempo a honra de ajunctar aqui os 
extractos dos protocolos das ultimas conferências sobre 
este objecto, para informação de S. Exa., e se aproveitam 
desta occasiaõ para lhe offerecer as seguranças da sua 
consideração mui distincta. 

(Assignados.) L I E V E N . 

HüMBOlT. 

CASTLEREAGH. 

D' OSMOND. 

ESTERHAZY. 
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Protocolo da sessaõ de 14 de Fevereiro 1818. 

Presentes. 

O Marquez d* Osmond. 
Lord Castlereagh. 
O Baraõ de Ilumboldt, 
O Príncipe Esterhazy. 
<) Conde de Lieven. 

Os Senhores Plenipotenciarios, tendoapprovado o pro
tocolo da ultima conferência, o assignâram. 

Leo-se a resposta do Conde de Palmella â nota, que os 
Senhores Plenipotenciarios lhe dirigiram aos 11 de Fe
vereiro deste anno, c ella foi transcripta no presente pro
tocolo, sub lit. A. 

Annexo. 

Londres 12 de Fevereiro de 1818. 

O Abaixo-assignado recebeo a nota, que os Senhores 
Plenipotenciarios das Cortes, que assignâram o artigo 
addicional ao tractado de Paiz de 20 de Novembro, 
de 1815, lhe fizeram a honra dirigir cm data de hon
tem. 

Elle se apressará a levar ao conhecimento de sua 
Corte, o tractado concluído entre S. M. Britannica e 
S. M. Catholica, de que Suas Excellencias foram ser
vidos tazer-lhe communicaçaõ oflicial, assim como os ex-
tractos dos protocolos das suas duas ultimas conferências 
sobre este objecto. 

O abaixo assignado, achando-se j a actualmente mu
nido dos plenos poderes e instrucçoens necessárias para 
assistir ás conferências de Suas Excellencias, e para nel-
las discutir, de concerto com elles, os meios de obter o 

II 2 
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fim desejado, de que se tracta, naõ se julga no caso de 
dever pedir de novo plenos poderes, a menos que a ques
tão mude absolutamente de natureza, pela negativa (que 
o abaixo assignado naõ pôde esperar da parte dos Se
nhores Plenipotenciarios) de admittir os principos enun
ciados na primeira nota, que elle teve a honra de lhes 
dirigir. Logo que Suas Excellencias se julguem chama
dos a entrar em discussão sobre estes principios veraõ, 
que elles nascem todos evidente e immediatamente da 
declaração do Congresso de Vienna de 8 de Fevereiro, 
1815, e do tractado concluído entre S. M. Britannica e 
S. M. Fidelissima na epocha do mesmo Congresso, para a 
extineçaõ, do trafico ao Norte do Equador. 

O abaixo assignado se aproveita desta occasiaõ para 
offerecer a Suas Excellencias, a segurança da sua alta 
consideração. 

(Assignado.) O C O N D E DE PALMELLA. 

Memorandum. 

Tendo os Plenipotenciarios razaõ para entender, que 
as instrucçoens, segundo as quaes obra o Conde de Pal
mella, naõ eram de natureza, que o habilitassem a concluir 
convenção alguma, em que se determinasse período fixo 
para a abolição da parte de Portugal, sem referencia a seu 
Governo, naõ julgaram conveniente entrar, em taes cir
cumstancias, em ulteriores discussoens com o Conde de 
Palmella; por quanto conceberam, que taes discussoens 
naõ podiam conduzir a resultado algum de satisfacçaõ. 

(Contiuar-se-hà) 
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A M E R I C A H E S P A N H O L A . 

Resumo do Relatório de Mr. Bland Commisario dos 
Estados Unidos. 

(Continuado de p. 176.) 

O Supremo Director, O Higgins, admittio a proprie
dade de informação authentica, em ordem a que o Governo 
dos Estados Unidos pudesse obrar com intelligencia, a 
respeito dos negócios da America Meridional, e disse a 
Mr. Bland, que mandaria lavrar uma exposição official, 
a respeito da condição e recursos do Chili, e que a poria 
em suas maõs para aquelle fim; promessa está que o 
Supremo Director cumprio. Esta Exposição faz parte 
do Relatório de Mr. Bland, sobre o Chili. 

Durante a communicaçaõ de Mr. Bland com 0'Higgins, 
explicou aquelle os motivos que determinaram o Pre
sidente a tomar posse da ilha de Amélia, e expulsar de 
Gavelston os bandidos: disse-lhe, que os salteadores, 
ou ladrdens, que se tinham expulsado daquelles lugares, 
naõ eram os únicos vasos armados, cujos officiaes e equi-
pagens tinham interrompido o commercio legitimo dos 
Estados Unidos; porque alguns dos corsários, que faziam 
seu corso com patentes regulares dos Patriotas, tinham 
commettido depredaçoens em seu commercio; que os 
Estados Unidos, a todo o risco, haviam de defender o 
justo trafico de seus cidadãos; e que assim obrariam contra 
03 mesmos Chilenos, por mais penoso que isso fosse, por 
destruir o germen da intimidade, que principia entre os 
dous povos, e que promettia ser para o futuro de bene-
fiicio para ambos. 

O* Higgins nem se quer sabia aonde estavam situadas 
a ilha de Amélia e Gavelston, até que Mr. Bland lhe ex-
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plicou as situaçoens. Elle approvou decididamente o 
comportamento do Presidente, em expulsar os piratas 
dali, em tanto quanto isso tendia a Preservar o character 
da causa Patriota de imputaçoens de natureza perniciosa: 
elle tinha sabido dos ultragens commettidos por vasos 
particulares armados, que velejavam com alguma das 
bandeiras independentes da America Meredional; porém 
disse, que qualquer que tivesse sido o comportamento 
dos vasos, que obravam com patentes de outros Estados, 
nenhuma accusaçaõ deste gênero se podia com justiça 
fazer contra os Chilenos: que, de facto, â excepçaõ de 
alguns botes de pescadores, só mui modernamente tinha 
o Governo de Chili tido alguns vasos armados debaixo de 
seu commando, e que elle tinha tido grande cuidado em 
dar próprias instrucçoens, e pôr abordo próprios offici
aes superintendentes, para prevenir qualquer desvio das 
regras da guerra naval, priscriptas pelo direito das 
Gentes. 

Em uma das conversaçoens, Mr. Bland disse ao Su
premo Director, que, etsando no Rio-de-Janeiro (aonde 
deve ser lembrado, que os Commissarios tocaram, na sua 
viagem para Buenos-Ayres) tinha sabido de Mr. Sumter 
o Ministro dos Estados Unidos, por informação do Mi
nistro Hespanhol ali residente, que a Gram Bretanha ha
via sido induzida a tomar parte activa a favor da antiga 
Hespanha, e tinha influído os Soberauos Alliados da Eu
ropa a intervir no ajuste das differenças entre a Hes
panha e suas colônias, e que o plano de ajuste havia de 
ser alguma cousa similhante ao que em outro tempo ti
nham as Cortes regeitado, e se podia achar em uma obra 
que fora publicada em Inglaterra intitulada " An outline 
of the revolution in Spanish America." 

Ao principio naõ accreditou O* Higgins a verdade da 
informação que Mr. Bland tinha recebido, disse que os 
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Inglezes apenas poderiam obrar assim, porque necessita
vam do commercio da America Hespanhola, mas pouco 
tempo depois, encontrando-se com elle outra vez, disse 
o Supremo Director, que estava convencido disso, por
que tinha visto o Capitão Shirriff, da fragata Ingleza An-
dromache, em Santiago, que lhe disse ter em sua maõ 
papeis sobre a matéria, com que ia para Lima no Peru 
0'Higgins notou mais, que todas as tentativas para re
conciliar os Americanos do Sul que naõ fossem para o 
reconhecimento de sua independência , seriam inúteis, e 
que éra fora de toda a questão o tractar de voltarem à 
obediência de Hespanha. 

Aos 9 de Julho, Mr. Bland, tendo recebido a informa
ção estatística, que o Supremo Director lhe promettêra, 
despedio-se delle e do Secretario de Estado Irisarri. 
0'Higgins expressou a sua intenção de escrever uma carta 
ao Presidente, porém Mr. Bland naÕ refere claramente, 
se a escreveo ou naõ. 

Aos 10 de Julho saio Mr. Bland de Santiago de Chili, 
aos 11 chegou a Valparaizo, e aos 15 de Julho se fez â 
vela dali, no brigue America, Capitão Daniel Rea, e pela 
via do Cabo de Horne chegou a Philadelphia aos 29 de 
Outubro, 1818. 

A narrativa das communicaçoens de Mr. Bland como 
Director Supremo forma somente uma pequena porçaõ de 
seu Relatório, relativamente ao Chili. Alem disto mi
nistra uma copiosa descripçaÕ daquella regiaõ de nosso 
hemispherio, em que elle de vez em quando soffre que a 
sua imaginação passe além de seu melhor juizo. Porém 
da massa das paginas, que escreveo, se podem tirar cir
cumstancias de character mui interessante. 

Segundo a conta de Mr. Bland, parece, que o Chili he 
um paiz, (excluindo a parte Magellanica, ou Novo Chili) 
de 1.000 milhas de extençaõ pela costa do mar, que tem 
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muitos portos e excellentes, convenientes para o commer
cio estrangeiro, que he paiz abundante em graõ, vinho 
e azeite, e que produz ouro, prata, cobre e estanho, que 
he destinado a ser o celeiro daquella parte do mundo-, 
que a sua população hede 1:200.000 almas; que 800.000 
destas estaõ debaixo do domínio dos Patriotas; e o 
resto najurisdicçaõ dos Realistas: que ha cerca de 50.000 
índios escravos em todo o Chili ; e mui poucos escravos 
da raça Africana. Todas as artes mechanicas e a agricultura 
se acham em mui rude estado, e as estradas e caminhos 
em grande descuido. Os principaes artigos de ex
portação saõ os metaes acima mencionados, juncta-
mente com trigo, farinha canhamo, cordagem, couros, 
cebo, carne seca, vecunia, guanaca, peles de chin-
chilla, figos, passas, &c. De 4:000.000 de dollars, a que 
montam as importaçoens, no decurso do anno passa
do, 2:000.000 foram da Inglaterra 1:000.000 dos Esta
dos Unidos, e 1:000.000 de Buenos Ayres. Os arti
gos, que fornecem os Estados Unidos, saõ principalmente 
tabaco, cadeiras de pao toscas, chamadas de Windsor, 
arreios de cavallos, e moveis de casa. Quanto ás fazen
das Europeas pensa Mr. Bland, que se preferem ali as 
manufacturas de França e Alemanha. Os rebanhos de 
gado saõ numerosos e béllos, os cavallos saõ activos, 
espirituosos, serviçaes e baratos, porém as mulas saõ os 
animaes ordinários de carga. O terreno e clima do Chili 
saõ differentes em diversos lugares, desde o estreito de 
Chacao este o rio Biobio, he cheio de mato, fértil e sau
dável, e he habitado pelos Araucanos ou aborigines; desde 
o Biobio até o rio Maule he o paiz o mesmo, porem a 
população he Hespanhola, do Maule até Aconcagua, 
he ainda fértil, porém sem matos.- do vale de Aconcagua 
em diante se apresenta o paiz das Minas, que he menos 
fértil á superfície; depois do paiz das minas ha um de-
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serto chamado de Atacama, mais de 300 milhas de ex-
tençaõ, e que protege os Chilenos de qualquer invasão, 
que do Peru se fizesse por terra. Do estreito de 
Chacao até o rio Maule chove em todas as estaçoens; 
em Santiago de Chili naõ ha chuvas por sette mezes 
no anno; e alem de Capiapo apenas se conhece a 
chuva. Mr. Bland divide o paiz em duas regioens; 
uma variável e humida, outra invariável e sêcca. O 
combustível, ou lenha para o fogo he rara em algumas 
partes; porém dizem que ha abundantes minas de carvaõ 
de pedra nas margens do Biobio, juncto a Conception. O 
archipelago de Ancud ou Chiloe contem 47 ilhas ; he 
uma considerável pescaria, e será seminário de marinhei
ros. Ha somente três estradas para carros em todo o 
Chili. A parte fértil do terreno está situada nos vales, 
cercados pela maior parte de outeiros e montanhas, e os 
habitantes destes vales communicam uns com outros 
principalmente por veredas para mulas. Mr. Bland des
creve a gente como branda, amigável e ignorante, geral
mente. Santiago he a capital, e contém cousa de 40.000 
almas. Os Realistas estaõ de posse de Penco, e de um 
districto considerável ao redor de Conception, que he o 
seu posto principal, e retém também Valdivia e Chiloe. 
O exercito Patriota em termo médio (visto que Mr. 
Irisarri e Mr. Bland differem neste ponto) he de 6.000 
homens 2.000 dos quaes saõ negros de Buenos-Ayres: 
naõ ha porém nelle officiaes Chilenos acima da gradu
ação de capitão, excepto O' Higgins, que he Brigadeiro 
debaixo das ordens de San Martin, e o Coronel Ramon 
Freyre. A frota consiste em três ou quatro vasos: po
rém havia de ser augmentada por mais dous vasos de 
guerra, um chamado San-Martin, outro Chacabuco, cons
truído em Nova-York, para cujo fim os Senhores Aguirre 
e Gomez foram ha algum tempo atraz mandados com di-
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nheiro para os Estados Unidos. Uma força naval supe
rior he indispensável para habilitar os Chilenos a invadir 
o Peru, porque o deserto de Atacama lhes impede o mar
char para ali por terra. Os Chilenos naõ tem marinhei
ros seus. 

As rendas do Governo de Chili saõ tiradas dos direi
tos sobre a importação, de uma ciza, que se impõem em 
quasi todas as cousas que se vendem, de um imposto 
directo, das minas, bullas do Papa, indulgências impressas 
para os vivos e para os mortos, uma imposição da cruzada, 
dízimos, terras confiscadas aos Jesuítas, contribuiçoens vo
luntárias, e terras confiscadas aos inimigos da causa Pa
triota. Os officiaes da alfândega e os Juizes dos tribunaes 
commerciaes naõ recebem ordenados regulares, e se im
põem um direito nas mercadorias para os compensar; em 
addicçaõ a isto os negociantes, para serem aviados mais 
de pressa, fazem-lhes presentes e dam-lhes peitas. Ha 
no paiz 10.000 frades e freiras. A Igreja tem uma terça 
parte da propriedade das terras no paiz. As terras da 
Igreja saõ arrendadas a grandes rendeiros, que as dam a 
outros de renda, dividindo-as em parcellas, e estes as la
vram com escravos, assim se sustentam, com o producto 
da industria da classe trabalhadora, três castas de vadios. 
Alem de suas propridades de terras, tem as instituiçoens 
religiosas o que elles chamam os seus censos, o dinheiro 
emprestado a juros de cinco por cento ao anno, na som
ma de 10:000.000 de dollars. Tem mais o seu quinhão 
nos dízimos, que o Estado ainda lhes permitte cobrar; 
o clero tem annatas, e primicias, que rendem a cada 
cura 200 ou 300 dollars por anno. 

Parece que a Governo de Chili esta necessitado, e tem 
feito algum progresso para lançar maõ da enorme pro
priedade dos padres. Na verdade, nem os frades nem as 
freiras, segundo Mr. Bland, saõ tractados com muita ceri-
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nionia, alguns delles tem sido lançados fora de seus con
ventos, para se occuparem estes em fins militares ; e 
alguns delles tem sido justiçados por crimes de alta trai
ção. 

A parte mais immediatamente interessante deste Re
latório, he a que dá a historia da Revolução Chilena, e as 
mudanças dos partidos entre os Patriotas. Parece que 
tem havido duas poderosas facçoens, naquelle paiz, dos 
mesmos revolucionistas. A' frente de uma estavam os 
Carreras: os Larrains formavam â outra, com O* Hig
gins por cabeça. No principio da contenda pela inde
pendência prevaleceo a facçaõ Carrera. Mas parece que 
este partido naõ manejou os negócios judiciosamente; 
porque na batalha de Roncagua, contra os Realistas, 
pelejada aos 2 de Outubro de 1814, foram os Patriotas in-
teriamente desbaratados, e fugiram para os Andes. Fo
ram outra vez ajunctados em Mendoza por San Martin, 
que se identificou com a facçaõ Larrain, e tendo obtido 
um reforço de 2.000 negros de Buenos-Ayrey, cruzou as 
montanhas, e aos 12 de Fevereiro, 1818, pelejou a batalha 
de Chacabuco, derrotou os Realistas, e fez prisioneiro o 
seu commandante, Marco. Esta se pôde chamar a se
gunda epocha da revolução em Chili. A facçaõ de Car
rera foi consequentemente derribada, e os Larrains, com 
0'Higgins por cabeça, se confirmaram nopoderpela vic-
toria de Maipo obtida aos 5 de Abril 1818, de cujas par
ticularidades sem duvida está o leitor perfeitamente in
formado. He muito em deshonra dos Larrains, que elles 
se approveitáram deste momento de bom successo, para 
dar a morte a dous dos mais distinctos dos Carreras. 
Foram elles sacrificados sob formas judiciaes e com o 
pretexto de traição. A sua execução foi um denegrido 
e sanguinário assassino, para gratificar a vingança da 
façcaõ reynante. 

K K 2 
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Subsiste a maior intimidade entre o Governo de C liiU 
e o de Buenos-Ayres. 0'Higgins disse aMr. Bland, que 
naõ havia nada que Bueyuos-Ayres pudesse pedir a 
Chili, que lhe naÕ fosse concedido, Todos os habitan
tes de Buenos-Ayres saõ cidadãos naturalizados do Chili. 
O Supremo Director, querendo characterizar esta inti
midade disse, que eram dous corpos animados por uma 
só alma. Porém Mr. Bland pensa que esta connexaõ he 
em desvantagem dos Chilenos, e concebe que naõ será 
duradoura. 

Sob a facçaõ dos Carreras, ao principio da revolução, 
se introduzio pela primeira vez a imprensa em Chili. 
Antes daquelle período todos os livros e gazetas, antes 
de entrarem no paiz, eram examinados e approvados pela 
Sancta Inquisição, em Hespanha ou Lima. O nome da 
primeira gazetta foi "Aurora." Imprimio-se semanaria-
mente, em uma imprensa mandada de Nova-York, e 
manejada por três distinctos cidadãos dos Estados Uni
dos. Era o Redactor Camilo Henriques, que está agora 
em Buenos Ayres. O partido opposto publicou também 
um jornal, que chamaram "Aurora." O redactor éra 
Irisarri. Ha hoje em dia quatro gazetas semanaes, em 
Santiago; e naõ se publicam outras em nenhuma outra 
parte do Chili; os seus nomes saõ Gazeta Ministerial, 
que he o papel reconhecido do Governo; El Argos, El 
Duende, e El Sol. SaÕ todos impressos na mesma im
prensa e redigidos por escreventes e outros officiaes das 
Secretarias do Governo. Leváram-se ali para vender 
niais duas imprensas; porém naõ eram artigos que achas
sem compradores. As gazetas e folhetos se transportam 
pelo correio livres de porte, e os livros se importam 
livres de direitos. 

O leitor se lembrará que depois da batalha de Maipo, 
desejava o Vice-Rey do Peru effectuar uma troca de 
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prisioneiros, e mandou a bordo da Chalupa dos Estados 
Unidos, Ontario, Capitão Biddle, um official do Peru, 
que foi a Valparaizo e Santiago, para esse fim. Appa-
receo, porém, quando se examinou a cousa, que os Rea
listas tinham mui poucos, ou nenhuns prisioneiros Chi
lenos, senaõ os que tinham sido prezos em uma das 
ilhas do Archipelago de Chiloe, e haviam sido liberta
dos pelos Patriotas, depois da batalha de Chacabuco. 
Os Patriotas, pelo contrario, tinham prisioneiros cerca 
de 8.000 Realistas, e desejavam trocállos por quaesquer 
prisioneiros de Buenos-Ayres, que estivessem cm poder 
dos Realistas; porém moBtrando-se algum desprezo, a 
respeito das authoridades dos Patriotas, naõ se concor
dou em troca. 

Fallando accidentalmente do Peru, diz Mr. Bland, que 
a terça parte da população daquelle paiz, saõ brancos 
de sangue mixto, e dous terços mulatos e negros; estes 
saõ tam bem instruídos como os brancos. 

ESTADOS UNIDOS. 

Proclamaçaõ do Presidente, annunciando a Convenção 
com Inglaterra, concluída aos 20 do Outubro 1818. 

Por quanto se fez e concluio em Londres uma conven
ção entre os Estados Unidos da America e S. M. El Rey 
do Reyno Unido da Gram Bretanha e Irlanda; assignada, 
em 20 de Outubro do anno de nosso Senhor 1818, por 
Alberto Galatin, Enviado Extraordinário e Ministro 
Plenipotenciario dos Estados Unidos na Corte de França, 
e Ricardo Rush, Enviado extraordinário e Ministro Pleni
potenciario dos dictos Estados na Corte de S. M. Bri-
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tannica: e o Muito Honrado Joaõ Robinson, Thesoureiro 
da Marinha de S. M. e Presidente do Conselho Privado 
do Commercio e Plantaçoens, e H. Goulbourn, Escu
deiro, um dos Sub-Secretarios de Estado, plenamente au-
thorizados e com poderes de seus respectivos Governos. 
E por quanto foi a dieta convenção ratificada devida
mente por S. A. R. o Príncipe Regente, em nome e a 
bem de S. M. Britannica, aos 2 de Novembro, do anno de 
nosso Senhor 1618; e pelo Presidente dos Estados Unidos, 
por e com o parecer e consentimento do Senado delles, 
aos 28 de Janeiro seguinte. E por quanto as ratifiçoens 
dos dous Governos foram trocadas, na cidade de Wash
ington, aos 30 do presente mez de Janeiro, por Joaõ 
Quincy Adams, Secretario de Estado dos Estados Uni
dos, pela parte dos Estados Unidos, e o muito Honrado 
Carlos Bagot, Enviado Extraordinário e Ministro Pleni
potenciario de S. M. Britannica, juncto aos Estados 
Unidos, pela parte de S. M. Britannica; sendo os artigos 
da dieta Convenção, palavra por palavra, os seguintes.-— 

Os Estados da America, e S. M. El Rey do Reyno 
Unido da Gram Bretanha e Irlanda, desejando fazer mais 
firme a boa intelligencia, que felizmente subsiste entre 
elles, tem para este fim nomeado seus respectivos Pleni
potenciarios ; a saber; o Presidente dos Estados-Unidos, 
de sua parte nomeou Alberto Gallatin, seu Enviado Ex
traordinário e Ministro plenipotenciario na Corte de 
França, e Ricardo Rush, seu Enviado Extraordinário e 
Ministro Plenipotenciario na Corte de S. M. Britannica; 
e S. M. nomeou o Muito Honrado Frederico Joaõ Robin
son, Thesoureiro da Marinha de S. M. e Presidente do 
Conselho para o Commercio e Plantaçoens; e Henrique 
Goulburn, Escudeiro, um dos Sub-Secretarios de Estado 
de S. M.; os quaes depois de haverem trocado os seus 
respectivos plenos poderes, que se acharam estar em boa 
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e devida forma, concordaram e concluíram os seguiutes 
artigos. 

1°. Como se tenham levantado algumas differenças, 
sobre a liberdade, a que pretendem os Estados Unidos, 
para que seus habitantes pesquem, sequem e curem peixe, 
em certas costas, bahias, enseadas e ribeiros, nos domínios 
de S. M. Britannica na America, he concordado entre as 
altas partes contractantes, que os habitantes dos dictos 
Estados Unidos teraõ para sempre, em commum com os 
subditos de S. M. Britannica, a liberdade de pescar toda 
a qualidade de peixe, naquella parte das costas de Terra-
nova, que se extende desde Cabo Ray até as ilhas Ra-
meau na costa occidental e septentrional de Terra-nova, 
desde o dicto Cabo Ray até as ilhas deQuirpon; nas 
praias das ilhas da Magdalena; e também nas costas, ba
hias, enceadas e ribeiros, desde Monte July, até a costa 
Meredional do Labrador, pelos estreitos de Bellisle, e dahi 
para o Norte indefinitamente ao longo da costa; sem 
prejuízo, porém, de algum direito exclusivo da Compa
nhia de Hudson'» Bay. E que os pescadores Americano 
teraõ também a liberdade, para sempre, de secar e curar 
peixe em qualquer das bahias deshabitadas, enseadas e 
ribeiros, na parte meredional da costa de Terra-nova, aci
ma descripta, e da costa de Labrador; porém, logo que 
ellas ou alguma parte dellas for povoada, naõ será licito 
aos dictos pescadores secar ou curar peixe, em tal por
çaõ assim povoada, sem prévio ajuste para esse fim, com 
os habitantes, proprietários ou possuidores do terreno. E 
os Estados-Unidos por este renunciam para sempre a 
qualquer liberdade, que até aqui gozassem, ou a que ti
vessem pretençoens os seus habitantes, de pescar, secar 
ou curar peixe, em cima, ou até três milhas martimas de 
distancia, de qualquer costa, bahia, ribeiro, ou enceada, 
nos domínios de S. M. na America, naõ incluídos dentro 
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dos sobredictos limites; com tanto que os pescadores 
Americanos tenham permissão de entrar taes bahias e en
seadas, para fim de se abrigarem, e ali concertarem; com
prarem madeira, e fazer aguada; e para nenhum outro 
fim. Porém ficarão sugeitos ás restricçoens, que se jul
garem necessárias, para prevenir que pesquem, sequem e 
curem peixe ali, ou de outra qualquer maneira abusem 
dos privilégios que aqui se lhe reservam. 

2. He concordado, que uma linha tirada do ponto mais 
ao Noroeste do Lago dos Matos, a longo do parallelo de 
49 em latitude Norte, ou se o dicto ponto naõ estiver no 
parallello de 49 de latitude Norte, entaõ uma linha tirada 
do dicto ponto, direita ao Norte ou sul, segundo for o 
caso, até que a dieta linha intersecte o dicto parallelo 
de latitude Norte, e desde esse ponto de intersecçaõ, di-
rectamente ao Oeste, a longo do dicto parallelo; será a 
linha de demarcação entre os territórios dos Estados 
Unidos, e os de S. M. Britannica; e que a dieta linha 
formará o limite do Norte dos dictos territórios dos Es
tados Unidos; e o limite do Sul dos territórios de S. M. 
Britannica, desde o Lago dos Matos, (Lalce of the 
Woods) até ás Montanhas Pedregosas (Stony Moun" 
tains.) 

3. He concordado, que as terras, que qualquer das 
partes reclamar na costa do Noroeste da America, ao 
Oeste das Montanhas Pedregosas; seraõ, junetamente 
com suas enceadas, bahias, e ribeiros; e a navegação de 
todos os rios dentro das mesmas terras, livres e abertas, 
pelmo termo de dez annos, desde a data da assignatura 
da presente Convenção, aos vasos, cidadãos e subditos 
das duas potências; ficando bem entendido, que este 
accordo se naõ interpretará em prejuízo de qualquer di
reito, que qualquer das duas altas partes contractantes 
puder ter, a qualquer parte do dicto paiz; ucm &e eti-
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tenderá que affecte os direitos de outra qualquer po
tência ou Estado a qualquer parte do dicto paiz, sendo 
o único objecto das altas partes contractantes, a este 
respeito, prevenir as disputas entre si. 

4. Todas as providencias da Convenção, " para regular 
o commercio, entre os territórios dos Estados Unidos e 
de S. M. Britannica" concluída em Londres aos 3 de 
Julho, de 1815, á excepçaõ da cláusula, que limita a 
sua duração a quatro annos, e excepto também o que 
no mesmo affecta a declaração de S. M. a respeito da 
Ilha de Sancta Helena, ficam por estas estendidas e 
continuadas em força, pelo termo de dez annos, desde a 
data da assignatura da presente Convenção, da mesma 
maneira que se todas as providencias da dieta Con
venção fossem aqui especificamente recitadas. 

5. Por quanto está concordado, pelo primeiro artigo do 
tractado de Gante, que " todo o território, lugares e pos-
sessoens quesquer, tomadas por uma parte á outra, du
rante a guerra, ou que se pudessem tomar depois da as
signatura deste tractado, exepto somente as ilhas aqui 
abaixo mencionadas, se restituissem sem demora, e sem 
causar nenhuma destruição, ou tirar delles artilheria, ou 
outra propriedade publica, originalmente capturada nos 
dictos fortes ou lugares, que ali estivessem na troca das 
ratificaçoens deste tractado, ou alguns escravos ou outra 
propriedade particular". E Porquanto, segundo o sobre
dicto artigo, os Estados Unidos reclamam para os seus 
cidadãos, como sua propriedade particular, a restituição 
ou plena compensação de todos os escravos, que na data 
da troca das ratificaçoens do dicto tractado estavam em 
algum território, praças ou possessoens quaesquer, que 
pelo mesmo tractado se ordena sejam restituidos aos Es
tados Unidos, mas estão ainda oecupados pelas forças 
Britannicas, quer taes escravos estivessem, na data sobre-
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dieta, em terra, quer a bordo de vasos Britannicos, nas 
águas que estaõ dentro do território ou jurisdicçaõ dos 
Estados Unidos, e porquanto, se tem levantado differen-
ças sobre a verdadeira intenção e sentido do sobredicto 
artigo de Gante, e se por elle tinham os Estados Unidos 
direito â restituição, ou plena compensação de todos e 
quaesquer escravos, como os que acima se descrevem, as 
altas partes contractantes por este concordam referir as 
dietas differenças a algum Soberano ou Estado amigo, 
que se nomeará para esse fim, e as altas partes contrac
tantes outro sim se obrigam a considerar a decisão de 
tal Soberano ou Estado amigo, como final e conclusiva 
sobre todas as matérias referidas. 

6. Esta convenção, quando tiver sido devidamente ra
tificada pelo Presidente dos Estados Unidos, por e com 
o consentimento de seu Senado, e por Sua Majestade Bri-
annica, e as respeitivas ratificaçoens houverem sido mu
tuamente trocadas, será obrigatória aos dictos Estados 
Unidos, e a S. M. Britannica, e as ratificaçoens seraõ tro
cadas em seis mezes desta data, ou antes se for pos
sível. 

Em testemunho do que, os respectivos Plenipotenci
arios a assignâram, e lhe affixáram o sêllode suas armas. 

Dada em Londres aos 20 de Outubro, do anno de nosso 
Senhor, de 1818. 

(L. S.) ALBERTO GALLATIN. 

(L. S.) RICARDO RUSH 

(L. S.) FREDERICO JOAÕ ROBINSON. 

(L. S.) HENRIQUE GOULBURN. 

Agora, fazemos saber, que Eu Jaimes Munroe, Pre
sidente dos Estados Unido6, tenho feito com que a dieta 
Convenção se publicasse, para o fim de que ella e todas 
as cláusulas e artigos delia sejam observados e cumpri-
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dos, com boa fé, pelos Estados Unidos, e seus cida
dãos. 

Em testemunho do que lhe uni o meu sigual, e mandei 
affixar o sêllodos Estados Unidos. 

Dada em a cidade de Washington, aos 13 de Janeiro 
do anno de nosso Senhor 1819, e 43 da nossa indepen
dência. 

(L. S.) J A I M E S M U N R O E 

Pelo Presidente, JOAÕ Q U I N E Y A D A M S .Secretario de 
Estado. 

FRANÇA. 

Ordenança d'El Rey creando 58 novos Pares do Reyno.— 

Luiz pela Graça de Deus, Rey de França, Navarra, &c. 

Conforme ao artigo 27 da Charta Constitucional te
mos ordenado e ordenamos o seguinte:— 

A r t 1. Os seguintes saõ nomeados membros da Câ
mara dos Pares. 

Nosso primo o Marechal Duque d* Albufera. 
Marquez d'Angosse. 
Conde d'Argout, Conselheiro de Estado. 
Marquez d'Aramon. 
Baraõ de Barente, Conselheiro de Estado. 
Conde Becker, Tenente General. 
Baraõ Bastard de 1' Etang, Primeiro Presidente da 

Corte Real em Lyons. 
Conde Belliard. 
Conde Raymond de Berenger. 
Nosso primo o Marechal Duque de Cornegliano. 

L L 2 
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Conde Claparede, Tenente General. 
Conde Chaptal. 
Marquez de Calelan. 
Nosso primo o Duque de Cadore. 
Conde Colchen. 
Conde Cornudet 
Nosso primo o Marechal Duque de Dantzic. 
Conde Daru. 
Tenente General Dubreton. 
Visconde Dijeon, Tenente General. 
Conde d'Arjuzon. 
Conde Dejean. 
Marquez de Dampierre. 
Nosso primo o Marechal Príncipe d'Eckmuhl. 
Nosso primo, o Duque de Esclignac. 
Conde 
Conde Germain, prefeito do departamento do Seine e 

Marne. 
Conde de Germini prefeito do departamento de 1'Oise. 
Conde de Gramont d'Aster, Coronel da legião dos 

Pyreneos Baixos. 
Visconde Felix d'Hunolstein. 
Visconde d' Houdetot. 
Nosso primo, o Marechal Conde Jourdan. 
Conde Laforest 
Conde Lacepede. 
Conde Latour Maubourg. 
Conde Montalembert, nosso Ministro Plenipotenciario 

juncto a S. M. o Rey de Wurtemberg. 
Conde Maurício Mathieu Ten. Gen. 
Baraõ Mounier, Conselheiro de Estado. 
Conde Mollien. 
Conde de Montalivet 
Conde Marescol, Tenente General. 
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Conde 

Conde de Pontecoulant 
Nosso primo, o Duque de Plaisance. 
Marquez de Pange, Major General. 
Conde Palet de Ia Lozere, Conselheiro de Estado. 
Conde Portalis Conselheiro de Estado, Ministro Pleni

potenciario j ucnto àSanctaSê. 
Conde Rei lie, Tenente General. 
Conde Rutty, Tenente General. 
Conde Rapp, Tenente General. 
Conde Rampon. 
Conde de Sparre, Ten. General. 
Nosso primo, o Marquez de S t Simon, Major General. 
Conde de Sussy. 

Nosso primo, o Marechal Duque de Treviso. 
Marquez de Talhouet Major General, coronel do 2 Re

gimento de Granadeiros de cava 11 o das guardas. 
Conde Truguet, Vice-Almirante. 
Conde Verhuel, Vice-Almirante. 

Art. 2. Os termos do I o artigo de nossa ordenaaçaõ de 
25 de Agosto 1817, saõ especialmente dispensados a favor 
dos sobredictos Pares. E m conseqüência do que os dic
tos Pares tomarão immediatamente os seus assentos na 
Câmara dos Pares, ainda que naõ tenham previamente 
estabelecido o morgado, que se requer, pelo sobredicto 
Acto. 

Com tudo, os dictos Pares, para gozarem dos privilé
gios da nossa ordenança de 10 de Agosto 1815, e fazerem 
a dignidade de Par hereditária em suas famílias devem 
estabelecer o morgado annexo ao titulo, que lhes será 
conferido por nossas cartas patentes. 

Teraõ graduação como pares, na Câmara, segundo o 
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titulo, em cuja conformidade tiverem estabelecido o mor
gado. 

Até o estabelicimento de seus morgados, teraõ a sua 
graduação depois do Par ultimamente nomeado, e rece
bido, segundo a ordem de nomeação, observada na pre
sente ordenança. 

Art. 3. O nosso Ministro Secretario d' Estado dos Ne
gócios estrangeiros, Presidente do Conselho de Ministros 
e o nosso Guarda dos Sellos, Ministro de justiça, saõ en
carregados cada um no que lhe compete, da excucaõ da 
presente ordenança. 

Dada no nosso Castello das Thuilherias, aos 5 de Mar
ço no anno da Graça 1819, e 24 do nosso Reynado. 

Por El Rey. (Assignado). Luiz. 
O Ministro e Secretario de Estado da Repartição dos 

Negócios Estrangeiros, e Presidente do Conselho de Mi
nistros. 

Assignado.) O Marquez DESOLLES. 

INGLATERRA. 

Artigos addicionaes ao tractado entre Inglaterra e 
França de 25 de Abril 1818, sobre reclamaçoens de 
indivíduos; datado de A de Julho 1818. 

Havendo as Cortes de Gram Bretanha e França con
cordado terminar, por uma transacçaõ amigável, as diffi-
culdades, que até aqui tem impedido a completa liquida
ção e pagamento das sommas devidas a subditos de S. M. 
Britannica, cujas reclamaçoens eram fundadas no artigo 
addicional de 20 de Novembro de 1815, confirmado pelo 
artigo addicional de 25 de Abril próximo passado, os 
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Abaixo assignados, Sir Carlos Stuart Embaixador Extra
ordinário S. M. Britannica e seu Ministro Plenipotenci
ario na Corte de S. M. Christianissima, &c. &c. &c. e o 
Duque de Richelieu, Ministro e Secretario de Estado, 
na Repartição dos Negócios estrangeiros, de S. M. Chris
tianissima, e Presidente do Conselho de seus Ministros, 
&c. &c. &c. estando munidos com a authoridade de seus 
respectivos Governos, concordaram nos seguintes arti
gos •— 

1. A somma total dos pagamentos, que o Governo 
Francez tem de fazer, para satisfazer e extinguir total
mente as sommas devidas a subditos de S. M. Britannica, 
e que resultam de decisão de S. M. Christianissima, rela
tiva ás mercadorias Britannicas, introduzidas em Bordeaux, 
em conseqüência da Tarifa da Alfândega publicada aos 
24 de Março de 1814, he fixada na somma de quatro 
centos e cincoenta mil francos. 

2. A dieta somma de 450.000 francos será paga a Com
missarios, nomeados para este fim por S. M. Britannica, 
em iguaes porçoens de settenta e cinco mil francos cada 
uma, cujo pagamento terá lugar ao primeiro dia de cada 
mez, contando do primeiro de Agosto próximo futuro ; 
de maneira que toda a somma será paga, no primeiro de 
Janeiro, de 1819. 

3. Os presentes artigos seraõ ratificados, e as ratifica
çoens trocadas no espaço de um mez, ou antes se for pos
sível. 

E m testemunho do que, os abaixo assignados assig
nâram seus nomes, e lhe affixàram o sêllo de suas ar
mas. 

Dado em Paris, aos 4 de Julho, de 1818. 

CARLOS STUART. (L. S.) R I C H E L I E U . (L. S.) 
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COMMERCIO E ARTES. 

PORTUGAL. 

Edictal da Juncta do Commercio em Lisboa, para pro
mover a cultura da Ruína e Pastel. 

" S E N D O presente a El Rey Nosso Senhor em consulta 
da Real Juncta do Commercio, Agricultura, Fabricas, e 
Navegação, que seria muito conveniente animar nestes 
reynos a cultura daRuiva, e do Pastel, de que muito pre
cisamos para o uso das nossas tinturarias, e por cujos gê
neros se dispendem grandes sommas na sua importação, 
quando he certo que a naçaõ, que se propõem a ter ma-
nufacturas, deve cuidar em appropiar-se da maior quanti
dade possível das matérias primeiras, que entraõ na sua 
composição; constando outro sim que as referidas plan
tas saõ pouco melindrosas na escholha dos terrenos, e se 
accomodaõ bem a todos os climas das latitudes médias .-
foi Sua Majestade Servido Ordenar por Sua Immediata 
Resolução de dois de Setembro de mil oitocentos e deze-
sete, conformando-se com o parecer do tribunal, que se 
animasse, e propagasse este ramo de cultura quanto fosse 
possível, mas sem coacçaõ dos proprietários dos terrenos, 
encarregando-se aos corregedores das comarcas, e ás ca-
meras o cuidado de o promoverem: e para mais favore
cer e auxiliar os emprehendedores deste útil etabeleci-
mento, ha por bem o mesmo Senhor que os terrenos oc-
cupados com a plantação da ruiva, e do pastel, sejaõ izen-
tos assim como os seus frutos, e as vendas, e transportes 
dos mesmos, de qualquer imposto ou encargo publico 
por espaço de vinte annos. E para que chegue à no
ticia de todos esta a Suprema Deliberação, se mandou 
puhlicar, imprimir e affixar o presente edictal em Lisboa 
aos 11 de Janeiro de 1819-—José Accursio das Neves." 
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Preços Corentes dos principaes Productos do Brazil. 

LONDRES, 23 de Março, de 1819. 

Gêneros. Qualidade. Quanti- Preço de 
Jade. I 

| Direitos. 
I 

c Redondo . . 
Assucar . . < Batido . . . . 

' Muscavado 
Arroz Brazil 
Cafte ltio 
Cacao Pará 
Cebo. . . 

112 lb. 54s. 
438. 
38s. 

Rio da Prata 
_ Pernambuco 

f Ceara 
1 Bahia 

Algodão . .< Maranhão. .. 
JParà 
f Minas novas 
^•Capitania. . 

Annil Rio 
Ipecacuauha . Brazil 
Salsa Parrilha. Pará 
Olco de cupaiba 
Tapioca Brazil 
Ou roeu 

libra. 

Op 
Op. 
Op. 

121s. 
76s. 
67s . 
l s . 

5 |P 
5p 
6p 
6p 

58s. Op. 
48s. Op. 1 
42s Op. f Livre de direito 

. . (por exportação. 
132s Op. V 
80s. Op. J 

3s 2p. por 1121b 
l s . 9p. 

8s. 7p. por lb. 
l s . 7p. § 100 em navio 
l s . 7p. 
l s . 8p. ? Portugnez ou 

Inglez. 

Tabaco f ein rolo.. 
\ em folha. 

JRio da Prata, p ilha f « 
' C 

149. 
138. 

l s . 
0». 
Os. 

Rio Grande < B 
M 

) Pernambuco, salgados 
Rio Grande, de cavallo 

Chifres Rio Gr nade . 
Po Braz i l . . . . Pernambuco 
Pao amarello . Brazil . . . . . 

Couro 
123 

Tonelada 

Op 
Op 

flp. 
6p 

8fP 

«li 
7ÍP 

v4 

14s 
4s. 
l s . 
Os. 
Os. 

6p. 
6p. 
3 P . 

10p. 
9p. 

Í 6 p 
>6p 

5s. Op 
358. Op 

1501. 
61. 108. 

7s. 
45s. 

71. 

4jp- por lb. 
3 .6ÍP-
ls. 2 i ç . 
ls l l f p . 

4p. 
direitos pagos 
pelo comprador 

- livre de direitos 
t por exporla-
J çao 

9jp . por couro 
em navio Por
tuguez ou In
glez 

Op. 5s. 6 |p . por 100 
direitos pagos 

lOs. pelo comprador. 

Espécie 
Ouro em barra 
Peças de 6400 reia 
Dobroens Hcspahoes 
Pezos. . .dictos 
Prata em barra 

Rio de Janero 
Lisboa 
Porto 
Paris 
Amstcrdum 

Brazil Hida 30s. 
Lisboa 20s. 
Porto 20s. 
Madeira 20s. 
Açores 20s. 
Rio da Praia 42s. 
Bengala 60s. 

V O L . XXII. N». 

61 

w* 5 8 | 
23 
11 

£4 1 
0 0 
4 2 
0 5 
0 5 

Câmbios 

8 
6 

Hamburgi-
Cadiz 
Gibnltar 
Gênova 
Malta 

Prêmios de Seguros. 

130. 

Vinda 35s 
20s 
20s 
20s 
2f>s 
42s 
60» 

M M 

0 ***) 
0 / 
0 > por ouça 
5 V 
5 ) 

34 2 
39* 
34 

47* 
au 
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LITERATURA E SCIENCIAS 

NOVAS PUBLICAÇOENS EM INGLATERRA. 

Senfelder on Lilhography. 4to* preço 1/. fíí.Historia 
completa da Lithographia desde a sua origem até o pre
sente momento; e contendo claras e amplas instrucçoens 
em todos os seus ramos; com illustraçoens, e amostras da 
Arte. Por Alois Senefelder. O inventor. 

McAdam's on Roads. Notas e observaçoens sobre o 
methodo actual de fazer as estradas; com as vistas de 
melhorar as leys actuaes; sobre a construcçaõ, repairo e 
conservação das estradas. Por Loudon M'Adam. Se
gunda edicçaõ muito acrescentada. 

Bonycastlés Spanish America. 2 vol. 8yo. preço 1/. 1*. 
DescripçaÕ histórica e geographica da America Hepa-
nhola, illustrada com mappas, e estampas, que represen
tam a altura comparativa de suas montanhas. Por R. 
H. Bonnycastle. Capitão no Real Corpo de Enge
nheiros. 

Brodiés Diseases ofthe Joints. 8*°. preço. 16s. Ob
servaçoens pathologicas, e cirúrgicas, sobre as moléstias 
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das junctas. Por B. C. Brodie, Cirurgião Ajudante no 
Hospital de S. George. 

Clark's on Bathing. preço 4 Í . 6d. Ensaio sobre os 
banhos, com observaçoens practicas, sobre as moléstias 
da pele, do fígado e da bilis. Por Sir Athuro Clark. 

Goodioirís Horse-Shoeing. 8vo. Exposição dos diffe-
rentes modos de ferrar os cavallos, usados em varias naço
ens, e particularmente uma comparação entre os metho-
dos Inglez e Francez; com observaçoens sobre as molés
tias dos pés dos cavallos e sua connexaõ com o modo 
de os ferrar. Por Joseph Goodwin, Cirurgião veterinário 
de S. R. o Príncipe Regente. 

Warderis on the United States, 3 vol. 8vo. preço 21. 2s. 
Noticia estatística, política e histórica dos Estados Uni
dos da America, desde o período de seus primeiros esta-
belicimentos até o dia presente, por novo plano. Com um 
mappa dos Estados Unidos, e outro da cidade de Wash
ington. Por D. B. Warden, cônsul que foi dos Estados 
Unidos em Paris. 

Bowdich's Mission. 4to* preço 3 / 3s. A misaõ de Cabo 
da Costa do Castello, ao reyno de Ashantee, em África. 
Com i a estampas, mappas, e musica. Por Thomas Ed-
ward Bowdich, Esc. 

M M 2 
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Tractado sobre as leys ralativas a navios mercantes e 
marinheiros. Por Sir Charles Abbott, Principal Juiz da 
Corte de King's Bench. Traduzido do Inglez cm Por-
guez; e impresso em Liverpool, Anno 1819. 

Annuncio. 

Tractado completo de Cosmographia, Geographta-histo-
rica, e Chronologia Antiga e moderna. 

Dedicado ao Illustrissimo e Excellentissimo Senhor D. 
Marcos de Noronha e Britto,Conde dos Arcos, do Conselho 
de S. M. Fidelissima, e seu Ministro e Secretaario de Esta
do dos Negócios do Ultrmare Marinha; Gentilhomem da 
Câmara de S. A. R. o Príncipe Real do Reyno Unido de 
Portugal Brazil e Algarves, Gram Cruz da Ordem de S. 
Bento de Aviz, Tenenente-General dos Reaes Exércitos. 

Pelo Tenente Coronel Joaquim Pedro Cardozo Casado 
Giraldes. Author do Mappa Hydrographico da Europa, 
das Estatisticas-historiça Geographica de Portugal e da 
Madeira; do Tableau des Colonies Anglaises, &c. &c. 
&c. 

A necessidade absoluta de um completo tractado, so
bre estas matérias, na lingua Portugueza, obrigaram o 
Author a emprehender o indicado trabalho, que espera 
concluir com exacçaõ e clareza, aproveitando as liçoens 
dos grandes Geographos Pinkerton, Smith, Mentelle e 
Matte Bruin, que tem elevado estes conhecimentos ao 
mais alto gráo de importância. O publ ico lhe naõ negará 
a graciosa indulgência, que lhe tem merecido as outras 
mencionadas obras; ao menos fará justiça ás suas inten-
coens. 

Constará pois o proposto tractado de quatro grandes 
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volumes em 4to* O primeiro se divide em quatro partes. 
A Ia começa por uma introducçaõ breve, e fácil, á 

sciencia da Geographia, para uso da mocidade Portu-
-•"ueza nas aulas ; seguindo-se uma resumidaGeographia-
historica dos domínios Portuguezes. 

A 2* He um curso de Cosmographia. 
A 3a A Geographia-antigua-historica. 
A 4a Reduz-se a tabellas chronologicas dos principaes 

factos: das monarchias e soberanos: dos sábios, guerrei
ros, artistas, &c. Este volume ha de ter dous mappas : o 
do mundo antigo ; e o mappa-mundi. 

O segundo volume igualmente terá quatro partas ou 
divisoens. 

A Ia He a Geographia do século médio. 
A 2a A Geographia physica dos dous hemispherios. 
A 3a A Europa moderna. 
A 4a Saõ tabellas de todas as alteraçoens havidas na 

Europa desde a paz de Westphalia, até a de Paris, e Con
gressos de Vienna e Aix-la-Chapelle. 

Em cada Estado da Europa, e mesmo da Ásia, África, 
e America se ha de tractar de seu nome, figura, exten-
çaõ e posição, clima estaçoens, metereologia, face do paiz, 
e natureza do terreno: bahias, portos, rios, lagos, monta
nhas, bosques: mineralogia, águas mineraes: botânica: 
zoologia: divisoens geographica,ecclesiastica e civil: po-
voaçaõ, rendimento; character, usos e custumes .* religião; 
idioma ; educação; universidades, sciencias e artes; ma-
nufacturas, commercio, agricultura: exercito, marinha.* 
ordens de cavallaria: nobreza; povo: curiosidades: im
portância política e commercial; historia, &c. 

Este volume ha de ter dous mappas: Io o da Europa: 
2o o de Portugal. 

O terceiro volume será igualmente em 4 divisioens. 
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A Ia Ásia: a 2a África: a 3a America: a 4.a Polynesia 
Austral, e novas descubertas nas quatro partes do mun
do. Ha de ter dous mappas: o da Ásia, e o da África. 

O quatro volume consta da Geographia Sacra, ou 
Ecclesiastica, antiga e moderna, tabellas chronologicas de 
todos os factos memoráveis, principaes sábios, guerreiros, 
artitas, &c. &c. Dietas de todas as monarchias e sobe
ranos. Dietas de todos os papas, conciüos geraes, sy-
nodaes, e provinciaes. Dietas de todas as ordens religi
osas. Seitas antigas e modernas, e sua historia. Dieta 
dos pezos e medidas, comparadas com as Portuguezas. 
Este volume terá o mappas da America, e do vasto im
pério do Brazil. 

Funchal 22 de Janeiro de 1819. 

Joaquim Pedro Cardoso Casado Giraldes. 

Subscripçaõ. 

Esta obra se ha de imprimir em bom papel, por sub-
scripçaõ: cada anno sairão dous volumes, ou pelo menos 
um: os primeiros se publicarão no seguinte anno de 
1820. 

A subscripçaõ he de três patacas, ou 12 shillings por 
volume em brochura, e 15 encadernado. Pode-se sub
screver para um só volume, ou para toda a obra, e só se 
entrega a importância da subscripçaõ ao receber do exem
plar. 

Os oito mappas e as muitas tabellas fazem com que as 
despezas da impressão venham a ser muito mais avul-
tadas. 

NaÕ se tracta de Política nesta obra, e subscreve-se para 
ella na Officina do Correiro Brazillense. 
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ECONOMIA POLÍTICA DE MR. SIMMONDE. 

Continuada de p. 197 do No. antecedente ) 

CAPITULO VIII. 

Das Leys que tem por objecto fazer subir os preços. 

Depois de termos visto o que he o preço das cousas, e 
qual he o interesse nacional na sua fixação, examinámos 
como se vem os Legisladores obrigados a alterai Io para 
procurar rendimentos ao Governo: resta-nos considerar 
os casos em que o tem feito por próprio gosto, cuidando 
que assim promovem o interesse publico. 

Como o Governo he mais vezes comprador que vende
dor, poder-se-hia temer que a ignorância dos verdadeiros 
interesses nacionaes lhe fizessem confundir os seos com 
os do Commercio, e que empregasse todos os meios em 
seo poder para forçar a baixa dos preços, e procurar ao 
comprador toda a vantagem nos mercados .* porém, ainda 
que a vários Governos, e durante algum tempo ao da Re
publica, se possa exprobrar uma similhante violência; 
comtudo, em geral, tem sentido mui depressa, que o 
interesse bem entendido do comprador, naõ he obter a 
mercadoria por menos de seo valor, porque cessaria a sua 
producçaõ; mas sim obtélla mais baixo de todos os preços 
intrínsecos, de sorte que o consumidor e o vendedor 
lucrem de parte a parte. Aqui he que deviam parar; 
ma6 por uma extravagância que sempre custa a compre-
hender, quasi todos os Governos da Europa tem passado 
ao outro extremo, e reunido todos os seos esforços para 
fazer subir os preços e forçar os consumidores a pagarem 
aquillo de que tem necessidade pelo preço que os vende-
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dores lhe querem pôr. O que he bem notável he, pcr-
tenderem enriquecer a naçaõ, forçando-a a comprar tudo 
caro. 

Este systema de que só a exposição parece demonstrar 
o absurdo, erigio-se sobre a confusão de todas as ideas 
de Economia Política, e mais que tudo, sobre a obscu-
ridade de que era envolto o lucro mercantil. Tractava-se 
de enriquecer a naçaõ, procurava-se quaes eram os indi
víduos que se enriqueciam mais de pressa; e suppunha-
se que uma naçaõ daria passos para a prosperidade tanto 
mais rápidos, quanto maior numero contasse destes novos 
ricassos. 

Naõ ha trabalho ou industria que enriqueça taõpromp-
tamente como o commercio; vem-se em poucos annos e 
às vezes em poucos mezes levantar fortunas colossaes; 
d'onde concluíram que favorecer o augmento destas for
tunas colossaes, era trabalhar para a prosperidade da 
naçaõ. Naõ se podia tirar uma conclusão mais arriscada; 
porque em fim, era preciso primeiro que tudo saber de 
certo, se todo o lucro mercantil era uma accessaõ à 
riqueza nacional; ou se uma grande parte deste lucro 
naõ fazia senaõ passar de uma bolça para outra, sem que 
nisso tivesse a naçaõ vantagem alguma. Podiam-se 
desenganar com comparaçoens, tinham visto validos da 
Corte amontoarem riquezas com igual rapidez sobre as 
ruínas dos seos predecessores; tinham visto collectores 
das rendas publicas chegar a uma opulencia pasmosa, por 
caminhos igualmente curtos, fundados sobre as lagrimas 
e o sangue do povo: tinham visto, em fim, jogadores 
adquirir riquezas ainda mais promptamente; mas naõ 
creio que se dissesse jamais, que as prodigalidades de 
uma Corte dissipadora, as extorçoens dos financeiros, e os 
furores do jogo tenham enriquecido naçaõ alguma. O 
mesmo podia ser dos negociantes, se os seos lucros 
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tossem o resultado de uma perda igual da parte dos 
compradores. 

Parece-me ter sumcientemente explicado, no decurso 
desta obra, a natureza do lucro mercantil, ter feito ver que 
elle he parte necessária do preço intrínseco, e que quando 
este se acha reduzido ao mais baixo que he practicavel, 
aquelle lucro, existe sem occasionar perda a ninguém, 
pois naõ he entaõ senaõ uma participação no melhor 
valor de um trabalho productivo, soccorrido por um ca
pital do que o de um trabalho productivo, que naõ he 
ajudado por capitães. Também creio ter demonstrado que 
este lucro naõ he legitimo senaõ em quanto o negociante 
o pode obter, vendendo a sua mercadoria ao preço relativo; 
pois este se regula sempre sobre o preço intrínseco o mais 
vantajoso ao consumidor. Tenho feito ver, finalmente, 
que todas as vezes que o vendedor ao preço intrínseco, 
força o augmento do preço relativo, soffre a naçaõ duas 
perdas por um beneficio, a saber; a perda que experi
menta o negociante do lucro legitimo, que podèra achar 
em todo outro commercio, perda igual ao lucro injusto 
que está fazendo; e a perda, que este lucro injusto causa 
ao comsumidor. De sorte que seria realmente mais fá
cil que as extorçoens e os roubos dos collectores do 
fisco, que naõ causam mais mal que aquelle de que elles se 
approveitam, enriquecessem uma naçaõ, do que vêlla en-
riquerer por um commercio, cuja perda he sempre em do
bro do proveito. 

Os lucros legítimos do Commercio contribuem podero
samente para enriquecer uma naçaõ, pois constituem um 
dos três grandes mananciaes dás suas rendas, mas todavia 
naõ saõ senaõ um dos três, e demais naõ he só em pro
porção das suas rendas que uma naçaõ se enriquece, 
mas em proporção das poupanças e economias, que faz 
«T ellas. O homem que tiver 20.000 francos de renda 
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naõ se enriquecerá se os gastar todos os annos; mas ou
tro que tenha só 10.000, pondo de parte todos os annos 
5.000, enriquecerá rapidamente. Da mesma sorte uma 
naçàÕ faz progressos mais ou menos ligeiros para a opu-
lencía, segundo a suas rendas se acham entre as maõs de 
pessoas mais ou menos dispostas á economia. Ora, a 
facilidade, de gastar os seos bens he sempre proporcio
nada á faculdade, que se tem tido de os adquirir; assim 
se bém que os negociantes, como ja notei em outra obra, 
formam, de todas as classes da sociedade, a que econo
miza mais das suas vendas, porque he a que mais as olha 
comb incertas, ainda mais economizam, mais frugal 
he á sua vida, e mais modesta a sua casa, quanto menores 
saõ os seos lucros em proporção do capital que empre
gam.1 Portanto, logo que se augmenta a proporção destes 
lucros corrompe-se a simplicidade dos que os tem, ani
ma-se a sua dissipassao, e diminue-se a esperarança, que 
a naçaõ podia fundar sobre a accumulaçaõ das suas ri
quezas. 

Por naõ terem considerado o lucro mercantil debaixo 
de todas as suas relaçoens, he que a maior parte dos Go
vernos Europeos, com o intento de o augmentar, lhe tem 
feito perder a sua naturalidade, fazendo que seja somente 
uma extorçaõ dirigida contra os consumidores. 

Òs diversos meios de augmentar o lucro mercantil re
duzem-se em ultima analyse a um só, que he fazer ao 
Negociante Senhor do preço relativo, ou dar-lhe o mono
pólio do mercado. 

Quando o Negociante he vendedor aproveita-se do 
monopólio para fazer subir o preço relativo e vender caro; 
quando he comprador, aproveita-se delle para o abaixar, 
e comprar barato. No primeiro caso he o seo lucro uma 
perda para o consumidor, e no secundo he uma perda 
para o productor, ou seja labrador ou artífice. 

A concurrencia a mais livre he a base do preço relativo. 
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Todas as vezes que esta concurrencia he opprimida, ex
iste um pricipio de monopólio, sé a Ley afasta somente 
o-t Negociantes e os capitães estrangeiros, dá aos Nego
ciantes e aos capitães nacionaes um monopólio contra os 
consumidores, e fállo pelos regulamentos das Alfândegas : 
se ella torna a entrada do negocio dtfficil, para aquelles 
que ainda nao saõ Negociantes, afastando delle a con
currencia de uma parte dos cidadãos industriosos, dá 
aquelles que ja exercitam esta profissão um domínio 
maior sobre o mercado; e he outro monopólio, que a 
Ley cria contra o consumidor, por meio dos estatutos 
dos aprendizes. Se embaraça com novas difficuldades a 
passagem de um gênero de negocio para outro, dá a cada 
ramo de commercio nacional um monopólio, naõ somente 
contra os consumidores mas tambam contra os negoci
antes dos outros ramos, e he terceiro monopólio, que ella 
cria pela instituição dos grêmios e corporaçoens de offi
cios. Se reúne o commercio em um só. corpo ou uma so 
companhia, a que concede um direito exclusivo para o 
exercer, cria deste modo quarto e ultimo monopólio in
terior, o mais poderoso e o mais ruinoso de todos. 

Pode em fim a Ley procurar extender o monopólio 
nacional sobre paizes estrangeiros, já estabelecendo colô
nias para ter naçoens sugeitas às suas ordenaçoens, ou ja 
buscando ligar as naçoens suas rivaes por meio de trac-
tados de commercio. No livro seguinte examinaremos 
separadamente estes diversos monopólios: neste deve
mos limitar-nos a expor a sua theoria geral, assim como 
o seos effeitos, ou sejam immediatos sobre os preç-os, ou 
medi atos sobre a riqueza nacional'. 

As forças dos vendedores, na lucta que deve fixar o preço 
relativo, saõ em razaõ inversa do seo numero e dás suas ne
cessidades. As necessidades dos capitalistas, comoja temos 
visto, nuuca saõ absolutas, mas somente relativas; tudo 
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depende portanto de seo numero, quanto mais se dininiitue 
este, mais se augmenta a força, que elles podem oppôr aos 
compradores: mas ainda que nós tenhamos adoptado de 
Canard a expressão puramente mathematica destas for
ças, o seo augmento moral he realmente mais rápido que 
a diminuição dos números. Se dous mil negociantes 
espalhados por um grande Estado se acham reduzidos a 
quinhentos, como cada um delles se ha de esforçar por 
vendero mais caro que poder, tenderão a querer-se apro
veitar d'este augmento de forças, mas será ás apalpadelas 
e de uma maneira duvidosa; porém, se a Ley os reu
nisse em forma de corporaçoens, conheceriam immediata-
mente todas as suas forças, e, em logar de luetarem uns 
contra os outros, para se attrahirem mutuamente os fre-
guezes, reuniriam os seos esforços para os oppôrem em 
commum aos compradores: d' ahi vem, que, todas as ve
zes que se facilita uma combinação entre os negociantes, 
arranca-se ao consumidor a sua ultima salvaguarda, e 
abandona-se á mercê dos seos adversários, 

Naõ sei como algumas pessoas tem podido crer que o 
monopólio dovendedor naõ eleva os preços, ou que,haven-
do-os feito subir por algum tempo, tende depois a abaixai-
los. O officio do negociante he vender o mais caro que pode; 
quando lhe daõ todo o poder para isso, éra preciso ter 
uma generosidade bem extraordinária para se naõ apro
veitar. Quando as suas forças augmentam, naõ fora elle 
homem se diminuísse as sua6 pretençoens; por isso todas 
as vezes que tem existido monopólios se tem visto aquel
les, em favor de quem foram estabelecidos, solicitarem 
todo o rigor das Leys confira os que violam os seos privi
légios, ou que cedem as suas mercadorias pelo mais baixo 
preço intrínseco possível, pelo único preço que dá lucro 
ao negociante sem causar perda a nimguem. 

(Contiauar-se-ha.) 
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MISCEIXA1VEA. 

BRAZIL. 

Bahia 15 de Septembro 1818. 

O Illustrissimo e Excellentissimo Senhor Conde de 
Palma, Governador, e Capitão General desta Capitania, 
trabalha actualmente com o mais vivo empenho em rea
lizar as nossas conrepondencias mercantis com a capitania 
de Minas Geraes, pelos rios de Jequetinhonha, e daSalça; 
e avigorando cada vez mais as ordens anteriores deste 
Governo relativamente á comarca de Porto Seguro, e 
villa de Belmonte, tem expedidas outras relativamente á 
comarca dos Ilheos para que ambas de comum accordo 
conspirem á porfia no adiantamento deste negocio, do 
qual o Estado e a naçaõ aguarda incomparaveis vanta
gens, que ha longo tempo se desejam, e que j á se prin
cipiam a sentir. 

Para este fim incubio Sua Excellencia ao actual Ouvi
dor da Comarca dos Ilhéos a inspecçaõ de todos os esta
belecimentos, que agora se vam fazer; e principou a or
denar varias cousas de absoluta necessidade, para a con
sumação de um projecto, em que a lavoura, e o commer
cio do interior taõ grandemente se interessam. 

Sendo absolutamente despovoados aquelles sitios por 
onde passam as canoas, que descem do Jequetinhonha, e 
achando-se o rio da Salça por muitas vezes intransitável 
pelos grandes troncos, que nelle cahem transversal
mente, deixando em teTra parte das suas raizes, julgou 
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Sua Excellencia que era indispensável povoar aquelles 
pontos, aonde os canoeiros encontram maiores difficul-
dades e ordenou que um destacamento de tropa paga 
desta cidade, composto de soldados casados, e próprios 
para os trabalhos d'Agricultura, se estabelecesse nos 
espaços intermédios do Jequetinhonha, Rio Pardo, e o da 
Salça, incumbindo-se o Ouvidor de escolher as localidades 
convenientes, attendendo á salubridade do clima á fe-
cundidade do terreno, e á facilidade de prestar soccorros 
ás canoas, que descem, e sobem, para que encontrem 
sempre o rio limpo, e pouzos de sociabilidade, que 
iraõ dando principio a trocas de gêneros, e ensaios mer
cantis. 

Desta sorte principiaram em naõ muito remotas eras 
os estabelecimentos do Elbo, que he hoje o rio mais ne-
gocioso do mundo, desde Hamburgo, até aos confins de 
Alemanha! 

Os soldados destinados para estes estabelicimentos 
acharão no porto de Canavieiras as commodidades ne
cessárias para si e suas famílias até que passem aos 
sítios do seu destino; e os armazéns Reaes os forneccem 
dos instrumentos necessários para agricultura, e pesca. 

A construcçaõ de quartéis, que he de summa facili
dade naquellas partes, taõ abundantes de madeira, fica 
encarregada ao zelo do Ouvidor Antônio da SilvaTelles, 
sem dispendio da Real Fazenda. 

Os quartéis devem ter quintal proporcionado ao nume
ro dos individuos, de que se compõem cada família, com 
terreno sufficiente para plantaçoens em grande; encarre-
gando-se o Ouvidor de dividir as terras ou de presidir na 
repartição das colheitas, no caso que as fimilias queiram 
plantar em commum. 

Quando algum Soldado de gênero mais trabalhador se 
distingua notavelmente de seus camaradas. Sua Excellen-
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cia ihe concederá maior porçaõ de terras, precedendo sem
pre a informação do Ouvidor; incumbindo-se Sua Excel
lencia de solicitar a Regia Approvaçaõ necessária em 
taes casos. 

O ouvidor he encarregado de proteger muito escru-
pulosamente todos os Colonos, que se quizerem ir esta-
tabelecer naquelles sitios, facilitando-lhes o ingresso, e 
pondo-os ao abrigo de toda a violência. Seria muito do 
interesse geral, e mesmo individual, que concorressem 
muitos casaes para aquelle terreno taõ fértil, e para as 
margens daquelles rios taõ abundantes de pescado, aonde 
com bem pouco trabalho he impossível haver a pobreza, 
e fome, que tantos vicios gera nas cidades, e villas, em 
gente, que naõ tem outra desgraça mais que a de ser 
preguiçosa! Deos nunca faltou com o necessário a quem 
trabalha, dizia Marcial em suas Satyras, e ninguém he 
pobre senaõ porque o quer ser. 

Sua Excellencia protesta da maneira mais constante 
supplicar a S. M. todas aquellas mercês com que a sua 
Real munificencia tem premiado Vassallos beneméritos; 
e desta sorte, naõ só os Officiaes e Soldados do Destaca
mento, mas também os novos colonos devem esperar 
mui firmemente recompensas liberalissimas por todas 
aquellas das suas fadigas, que fizerem prosperar os lugares 
da sua residência, e que concorrerem para alargar as com-
municaçoens desta capitania com a de Minas, que saõ o 
alvo final porque tanto suspiramos, naõ só para fortuna 
do commercio, como para a fartura de viveres de que 
tanto precisa esta cidade. 

E porque sem uniaõ de forças, e igualdade de systema 
naõ he possível effeituar-se nada no mundo: ordenou 
Sua Excellencia, que ou Ouvidor dos Ilhéos se correspon
da regularmente com o Ouvidor de Porto Seguro, e o 
Commandante da 7a. divisão de Minas Geraes, que se 
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acha encarregada de promover a navegação do Jequeti
nhonha, de estabelecer povoaçoens, e de abrir estradas 
para esta capitania, obrando sempre de commum accordo 
com elles; e remettendo mensalmente a este Governo 
uma participação mui circumstanciada de tudo que oc-
correr na execução das Ordens, com as observaçoens, que 
a experiência lhe suggerir, maiormente no que respeita 
ao Estabelecimento de Armazéns de alguns Negociantes 
desta Praça, que queiram especular com a capitania de 
Minas, e com os lavradores das margens dos rios, os 
quaes todos tem certa repugnância em sahir a barra dos 
rios para o mar; e muito interessam em fazer o seu ne
gocio em Canavieiras sem demandar a cidade. 

Em conseqüência deste plano, que com tanto fervor 
se principia a executar, esperamos com a maior confiança 
que se aproximem com a força moral as distancias, 
•que a força phisica separou, e tornando-se cultos, e povo
ados aquelles ermos fecundos, veremos a Bahia taõ farta 
como o Rio-de-Janeiro, em todas as cousas, que fazem a 
prosperidade domestica, e que augmentam as differentes 
xamificaçoens do Commercio geral. 

PERNAMBUCO. 

Exposição de uma disputa entre ,o Juiz de Fora e Câ
mara do Recife. 

(Artigo Communicado.) 

Havendo-se inserido no Correio Brazilliense de Agosto 
de 1818, a narrativa de alguns suecessos em Pernambuco» 
pareceo justo fazer publicar agora, pella mesma forma, a 
disputa entre o Juiz de Fora e a Câmara do Recife ; que 
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se motivou cm conseqüência dos successos precedentes: 
originando-se das mais bem traçadas medidas da Câmara 
disabores, que poderiam produzir, se naõ fossem atalhados, 
conseqüências mui funestas. 

A Câmara do Recife, apenas teve noticias certas do 
perdaõ geral, que o magnânimo Soberano do Reyno Unido 
concedeo aos habitantes de Pernambuco, em data de 6 de 
Feveiro, de 1818, passou immediatamene, transportada 
de grande effusaõ de prazer, a mandar affixar editaes, 
para a illuminação da cidade, e o fez da maneira, que se 
segue, e que aqui torno atrancrever. 

Edictal. 

" Os Vereadores e Procurador do Senado da Câmara 
do Recife, e seu Termo, congratulam a seus amados ci
dadãos, e ao fiel povo Pernambucano, pela alta conside
ração, que teve o nosso amável Soberano, pay clementís
simo e amoroso de seus fieis vassallos, em conceder um 
perdaõ geral aos habitantes desta vasta capitania, do modo 
expressado em o Decreto de 6 de Fevereiro do corrente 
anno." 

" Sendo portanto nós os representantes do povo desta 
Capitania, seria desnecessário patentear, aqui, quanto foi 
o nosso grande júbilo, e contentamento, no instante em 
que tivemos a dita de lêr a copia daquelle memorável de
creto, aonde se acha descripta a nossa maior ventura. 

Perambucanos, ouvi, os nossos olhos se arrazaram em 
lagrimas de alegria; ficamos extasiados de um prazer 
estranho : em fim nos julgamos ditosos, igualmente com 
vosco." 

" A vista pois de tam grande beneficio, naõ cessemos 
de implorar ao Altíssimo pela conservação de Sua Majes
tade Fidelissima, El Rey nosso senhor, que, sempre cheio 
de beneficência, faz consistir a sua maior gloria em rey-
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nar como pay amoroso dos seus fieis vassallos, naõ per
dendo dia algum em que nelle naõ faça muitas graças e 
mercês, que em fim nos enviou, para nos governar, o a-
mavel General, que possuímos, e que igualmente naõ cessa 
de nos felicitar," 

" Portanto ordenamos se illumine, por um modo mui 
satisfactorio, toda esta capital em três dias succecivos, con
tados da data do presente, que vai por nós assignado, e 
sellado com o sêllo do Conselho. Recife em Câmara de 
9 de Abril de 1818. Luiz Bernardo de Brito Castello 
Branco, Escrivão no impedimento do da Câmara o sub-
creyi. Estava o séllo das Armas Reaes, 

(Assignados) CAETANO FRANCISCO LUMACHI HE 

MELLO. 

JOAQUIM ESTANISLAO DA SILVA GUSMAÕ. 

ANTÔNIO DA SILVA E COMPANHIA. 

^ Que se seguio, pois, deste acertado, político e louva-
passo? Seguio-se o Juiz de Fora, o Doutor Antônio 
Joaquim Coutinho, que havia tomado posse da Vara, em 
25 de Março, do dicto anno de 1818, fazer um inesperado 
officio ao Vereador mais velho daquella Câmara, da ma
neira seguinte:— 

" Illustríssimo Senhor!—Consta-me, ehe publico, que 
V. S. com seus Companheiros, mandara na dia 9 do cor

rente abrir a Casa desta Câmara, para nella procederem 
na factura de unsEdictaes, que se acham affixados pelas 
esquinas, em que ordenam ao povo illumine por três dias 
suas casas, pela mercê, que S. M. El Rey noso Senhor, fi
zera do perdaõ geral, por seu Decreto de 6 de Fevereiro 
passado; e como me seja desconhecido um similhante 
procedimento, ou que ordem privativa superior tivesse 
V. S. para assim obrar, sem avizo meu, como Presidente 
que sou desta Câmara, e até mesmo sem assitencia do res-
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pectivo Escrivão, que melhor sabe de similhantes estylos, 
em casos extraordinaros, reputando-o V. S. na Câmara 
por impedido, naõ me constando o estivesse; por isso e 
para evitar futuras conseqüências, se faz necessário, que 
V. S. me diga por escripto, qual foi a causai deste proce
dimento iIlegal e impolítico, naõ lhe sendo permittido, 
como sabe, convocar câmara extraordinária, sem licença 
e participação de seu presidente, naõ estando auzente, 
como naõ estava. Deus guarde a V. S. muitos annos. 
Recife, 11 de Abril de 1818." 

(Assignado.) O Juiz de Fora. 

DO R A N T Ô N I O J O A Q U I M C O U T T I N H O . 

I Ilustríssimo Senhor Vereador mais Velho, 
Caetano Francisco Lumachi de Mello. 

Resposta. 

IIlustríssimo Senhor!—O acto da Câmara, celebrado 
no dia 9 do corrente, em que se mandou affixar Edictaes, 
para a illuminaçaõ desta Villa, em acçaõ de graças, e 
congratulação da alta mercê, de Sua Majestade, El Rey 
nosso Senhor, que attendendo ás representaçoens e sup-
plicas do Illustrisimo e Excellentissimo Senhor General 
Luiz do Rego Barreto, nosso amável protector e defensor, 
e do Senado da Câmara desta villa, deo o perdaõ geral 
aos habitantantes desta Capitania, que naõ foram cabeças 
das opinioens destruidoras, que vieram de longe e que 
brotaram neste paiz, no dia 6 de Março do anno passado, 
naõ foi um acto devido a mim somente, para V. S. me 
pedir oontas delle; mas de uma Corporação, que está 
authorizada, na Ley, para fazer as suas funeçoens inde
pendente do illustre Presidente, e do Escrivão; porque 
quanto ao primeiro, para mim de muita veneração, só 
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concorre quando he chamado: e, quanto ao segundo, naõ 
falta quem lhe faça as suas vezes, quando a Câmara se 
quizer dispensar delle, muito principalmente no caso 
presente, que, sendo bastante procurado o actual, em o 
referido dia 9, até depois do meio dia, naõ appareceo. 
Deus guarde a V. S. por muitos e felices annos. Recife, 
12 de Abril de 1818. 

O Primeiro Membro da Câmara. 

(Assignado.) CAETANO FRANCISCO LUMACHI DE 

M E L L O . 

Illustrissimo Senhor D°-\ Desembargador e Juiz de Fora, 

Antônio Joaquim Couttinho, 

Segunda carta do Juiz de Fora. 

" Illustrissimo Senhor!—Em data de 12 do corrente 
me respondeo V. S. a outra, que eu lhe havia escripto, 
sobre o motivo de proceder a Câmara exortraordinaria, 
sem ordem minha, ou de outra authoridade superior pe
jas seguintes palavras:—" Naõ foi um acto devido a 
mim somente, para V. S. me pedir contas delle, mas de 
uma Corporação authorizada na Ley, para fazer as suas 
funcçoens independente do illustre Presidente e do Es
crivão ; porque quanto ao primeiro, para mim de muita 
veneração: só concorre, quando he chamado; e quanto ao 
segundo, naõ falta quem lhe faça as suas vezes, quando a 
Câmara se quizer dispensar delle: &c."—Eu portanto di
vido este período ern três partes, sendo a primeira, que 
essa Corporação ou Câmara está authorizada pela ley, 
para exercer suas funcçeoens, independente do Presidente 
delia. Segunda, que o Presidente só tem de ir quando 
for chamado por ella. Terceira, que a mesma pode dis-
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pensar o Escrivão e chamar outro quando lhe parecer. Saõ 
estes três pontos todos de Direito, e como este naõ possa 
existir, sem que exista ley que o estabeleça, he por isso 
necessário, que V. S. me diga qual he o paragrapho do 
seu Regimento, que declara todos ou algum dos lembra
dos requisitos; ou, finalmente, qual soja a ley, carta Re
gia, alvará, ou provisão que assim o mande e determine, 
a fim de que, havendo-a, se registe, e aponte no compe
tente livro desta Câmara, para nunca esquecer mais: e 
naõ havendo, se fazer memória disso, para que nem V. S. 
nem seus fucturos suecessores arroguem a si direitos, que 
naõ tem ley em que se fundem; sendo, como V. S. sabe, 
um attendado, o querer qualquer usurpar prerogativas, 
que a ley nem lhe permitte nem dá *. Espero resposta 
para minha intelligencia; e por me ser indispensável em 
similhante ponto. Deus guarde a V- S. muitos annos. 
Recife, 26 de Abril de 1818. 

(Assignado.) O Juiz de Fora 
D-». A N T Ô N I O JOAQUIM COUTTINHO. 

Illustrissimo Senhor Caetano Francisco Lumachi de 
Mello. 

Vereador da Câmara desta Villa. 

* He de notai aquelle estranhamento do Ministro, quando a 
elle he que se devia estranhar ter arrogado a si titulo e conde
coração, que lhe naõ pertencia, e nem ainda tem; que vem a ser 
que estando arvorado em Ouvidor interino de Olinda, se apresen
tou de beca como Desembargador, em corpo de Câmara, na festa 
da Sé a 27 de Janeiro de 1818, que ali se custuma annualmente 
fazer, quando passando depois para Juiz de Fora do Recife usou 
de capa e espada como Ministro ainda sem toga. Isto he facto 
e -paremos aqui Quem naõ que ser lobo naõ lhe veste a 
pelle. 
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Resposta. 
" Illustrissimo Senhor—Os complicados que lazeres no 

meu emprego da Real Fazenda, que ha dias me sobre-
viéram, embaraçaram-me a que eu naÕ respondesse promp-
tamente ao officio de V. S. de 26 do corrente, certo ao 
mesmo tempo da indulgência que por isso devia merecer; 
muito maiormente sendo V. S. um Ministro sábio e le-
gista, que naõ tinha nenhuma necessidade, que eu lhe 
declarasse logo aquelle Direito, que V. S. naõ ignora: 
mas, em fim, respondendo aos quesitos, que V. S. me 
propõem no referido officio, direi, que os Vereadores em 
Câmara podem fazer muitas cousas, independentes dos 
Juizes, como se vê em diversos paragraphos, e mesmo logo 
no principio do titulo 66 da ordenação do Livro 1.°, que 
serve de seu Regimento, e he terminante, e o explicam 
muitos Doutores de meneira, que os casos maiores, como 
sejam de despezas, &c. que dependem essensialmente da 
assistência do Juiz, vem declarados expressamente nos § 
§ 4, 5, 9,22,27, 39, e 49, cuja excepçaõ firma a regra em 

contrario. 
" He pois neste sentido, que disse a V. S. em reposta 

do seu primeiro officio de 11 do corrente, que a Câmara 
podia e pode fazer suas funcçoens independente do Juiz, 
que saõ aquellas mesmas, que por menores tem authori
dade na ley para as fazer, como sejam os despachos tari-
fáes, e edictaes para luminárias, como succedeo em o 
dia 9 do corrente, que naõ merece ser estranhado, ao 
mesmo tempo que foi tam applaudido pelo nosso amável 
Genaral, e festejado geralmente de todos; tanto assim, que 
na mesma ley se acham casos, em que sem os Juizes saõ 
approvados os factos dos Vereadores, como j a deixo dicto, 
e ainda mais como as cartas, em que havendo discordân
cia de votos, podem escrever-se em separado, e, naõ po
dendo o Juiz de Fora concordar pró e contra, necessária-
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mente he valida, a que se escrever sem elle: o que he do 
§ 9. da sobrecitada ley. 

" Ao segundo quesito direi, que suppostopelo Regi
mento dos Juizes Ordinários e de Fora, esteja decretado 
Irem ás vereaçoens da Câmara; toda via, por costume 
antiquissimo os Juizes de Fora desta villa poucas vezes 
lá vam; ou seja por occupadosem muitos outros traba
lhos de maior importância; ou porque dali naõ lhes re
sulta interesse de consideração: tanto assim, que os ac-
tuaes Vereadores e Procurador delia tem, cada um de 
per si, e gostosamente, despendido do seu, em beneficio 
da mesma; e por todas estas razoens, quando succede 
ter de decidir-se algum caso maior, ou daquelles que a 
ley requer expressamente a assistência do Juiz, tem-se 
adoptado ser chamado pela Câmara, o que naõ he de es
tranhar, por ser assim conforme ao § 27. do titulo 65. do 
seu regimento. 

" Quanto ao terceiro, finalmente, sobre a necessidade 
do Escrivão, além de que este negocio he de terceiro, 
comtudo, só por satisfazer a V. S. direi, que todas as vezes 
que o escrivão da Câmara naõ apparecer ou estiver impe
dido ou auzente, ha muitos meios desupprir a sua falta, 
como por vezes se tem practicado, por isso que se naõ 
deve substar a expedição dos negócios econômicos da 
mesma Câmara; porquanto no Regimento do sobredicto 
Escrivão naõ está legislado, que por uma similhante falta 
fiquem os actos delia suspensos. 

"Naõ tenho mais nada a dizer sobre o que deixo discor
rido ; só me resta asseverara V. S. que eu nuncaarroguei 
a mim cousas, que me naõ pertencem, o que he assas 
publico e notório, conhecendo ao mesmo tempo quanto 
saõ inconsiderados aquelles que ao contrario obram; e 
ue no meio de tudo isto, quero dizer dos bens e dos 

males, que o mundo nos offerece, cuidarei de venerar a 
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V. S. a quem Deu» guarde por muitos e felices annos. Re
cife de Pernambuco, 30 de Abril de 1818. 

O Primeiro Membro da Câmara. 
(Assignado.) CAETANO FRANCISCO LUMACHI DI: 

MELLO. 

Illustrissimo Senhor. Do r . Desembargador e Juiz de 
Fora. 

Antônio Joaquim Couttinho. 

Ora,; vio-seuma cousa mais celebre que esta? Toman
do o Juiz de Fora satisfacçaõ, tanto ao Primeiro Vereador 
como â mesma Câmara, por um acto tam virtuoso e lou
vável, qual o de ella patentear o seu grande júbilo, e 
contentamento por um motivo tam plausível, como se 
acha descripto no Edictal, que deixo copiado ? Querendo 
tolher aquelle Ministro as acçoens da Câmara, contra o 
determinado na Ordenação do Reyno, e em muitas or
dens Regias; entre as quaes heade 18 de Agosto de 1758, 
que se segue; em que se ordenou aos Juizes de Fora, 
naõ terem procedimento algum contra os Vereadores ? 
Vejamos o Diploma Regio. 

" D. Joze, por Graça de Deus Rey de Portugal e dos 
Algarves, dáquem e dalém mar em África, Senhor de 
Guine, &c. Faço saber a vós officiaes da Câmara da Villa 
do Recife, que havendo visto a vossa carta de 16 de Maio 
de 1756, em que me representastes, que os Juizes de 
Fora eram nessa America os Presidentes dos Senados 
das Câmaras, por cuja razaõ sempre entre elles e os Ve
readores e Procuradores e ainda os Escrivaens das Câ
maras, haviam differenças, por naõ quererem convir os 
dictos muitas vezes, no que os taes Juizes Presidentes 
querem fazer; e a uns os suspendiam, e a outros prendi
am, como tudo ahi suecedêra os annos próximos pas
sados; e, vendo a informação, que neste particular se 
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toinou, e o que sobre elle responderam os Procuradores 
da minha Fazenda e Coroa, para evitar esta desordem. 
Hei por bem, por minha Real resolução de 7 de Março 
do corrente anno, tomada em consulta do meu Conselho 
Ultramarino, que os Juizes de Fora naõ tenham proce
dimento algum contra os Vereadores por causa de con
tenda que haja na Câmara sobre os votos, que derem nos 
negócios, que se propuzérem, em que deve haver plena 
liberdade; e quando sueceda que algum Vereador diga 
ou faça alguma cousa, contra o respeito e attençaõ 
devida aos Juizes de Fora, em acto de Câmara, o 
mesmo Juiz forme auto e o remetta ao Ouvidor, para o 
sentencear como for justiça, e o mesmo se entenderá a 
respeito do Escrivão da Câmara e Procurador do Con
selho ; e quando o escrivão da Câmara commetter erro o 
mesmo Senado he que deve mandar formar o auto, e 
remettêllo ao Juiz de Fora, para proceder por elle como 
executor das deliberaçoens do Senado, e Ministro crimi
nal ; e sem aquella determinação o Juiz o naõ pôde for
mar, que como Juiz de Fora naõ he seu official o Escri
vão da Câmara; e como Presidente da Câmara só tem 
o seu voto com os demais Vereadores. E para que conste 
a todo o tempo a resolução, que mando se execute nesta 
matéria, fareis registar nos livros dessa Câmara esta mi
nha Real ordem. El Rey nosso Senhor o mandou pelos 
Conselheiros do seu Conselho Ultramarino abaixo assig
nados, e se passou por duas vias. Estevão Luiz Correia 
a fez em Lisboa, a 18 de Agosto de 1758. O Secretario 
Joaquim Miguel Lopes de Lavre a fez escrever. 

D I O G O R A N G E L » E A L M E I D A CASTELLOBRANCO, 

P E D R O JOZE DA S I L V A BOTELLO. 

Cumpra-se e registe-se nos livros deste Senado a que 
tocar. Recife em Câmara de 6 de Dezembro de 1758. 

V O L . XXII. N° 130. p p 
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E eu Silvestre Antônio de Lages, Escrivão da Câmara 
o escrevi. 

CALDEIRA.—GOUVIM.—CUNHA.—FERREIRA. 

Pois naõ obstante tudo isto houve um ataque naquella 
Câmara pelo Juiz de Fora, em que quelle iIlustre Vereador 
mais Velho o sustentou com toda a inteireza e decência, 
e também o digno Procurador da mesma Câmara, Antô
nio da Silva e Companhia, tomando parte do negocio a si, 
cuja commoçaõ cessou -, porque a continuação de taes 
cousas arrastariam péssimas conseqüências. 

Está pois visto, que este imprudente Ministro obrou 
mal em topetar-se com um sugeito tal, como he o Pri
meiro Vereador da Câmara, que, por seu comportamento 
e bom nome, naõ merecia aquelle procedimento; tendo 
aquelle Ministro recebido a Vara de suas maõs, com a 
maior limpeza possível; que servio na referida Vara de 
Juiz de Fora pela ley, dez mezes e cinco dias, que tanto 
decorreram desde 20 de Maio, 1817, em que foi erigido para 
a dieta Câmara por superior ordem, até 25 de Março de 
1818, com satisfàcçaõ de todos os habitantes daquella ci
dade; administrando a justiça imparcialmente, chorando 
as desgraças de seus patrícios, liberalizando com as partes 
pobres os ganhos que lhe pertenciam; mostrando-se sem
pre recto e intelligente no seu governo, de maneira que, 
entre os muitos documentos, com que se pôde comprovar 
esta verdade, he um delles a seguinte attestaçaõ. 

" Luiz do Rego Barreto, do Conselho de S. M. Fide
lissima, Fidalgo da Casa Real, Commendador das ordens 
de Christo e Torre Espada, condecorado com a Cruz 
Grande das quatro batalhas, por S. M. Britannica; Ma-
recha de Campo do Reaes Exércitos, General em chefe 
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da Divisão dos Voluntários Leaes de El Rey, Governa
dor e Capitão General de Pernambuco, &c. &c. &c. 
Attesto, que, tomando posse do Governo desta Capitania 
Geral de Pernambuco, em o Io. de Julho do anno próximo 
passado, achei nesta capital a Caetano Francisco Luma-
chi de Mello, servindo o seu honorífico officio de Escri
vão da Meza Grande da Alfândega, e em cujo officio j a 
serve ha 18 annos completos, com muita honra, zelo, ac
tividade e intelligencia ; por cuja razaõ tem merecido 
sempre a estimação publica, e por isso e como nobre 
cidadão passou a ser elegido por Primeiro Membro do 
Senado da Câmara deste Recife, logo depois do feliz dia 
20 de Maio do passado anno, por ordem do Governo In
terino, occupando ao mesmo tempo, na forma da Orde
nação, os importantes cargos de Juiz de Fora do eivei, 
crime e orfaõs, e de Superintendente da décima do bair
ro de Sancto Antônio, em cujos cargos se tem compor
tado, e se comporta no Real serviço com a mesma honra, 
exemplar condueta, administrando imparcialmente a jus
tiça, e fazendo-se cada vez mais digno do meu reconhe
cimento, merecendo por todos estes predicados todas as 
mercês, com que S. M. Fidelissima for servido retribuir 
aos serviços e merecimentos de um tam bom e fiel vas-
sallo; que para constar lhe mandei passar a presente at-
testaçaõ, por mim assignada, e com o séllo das minhas 
armas, Recife de Pernambuco, 18 de Março de 1818. 

(L. S.) (Assignado.) Lu i z DO REGO BARRETO. 

Vejamos ainda mais qual foi o resultado de tudo quan
to fica referido. Foi aquelle Vereador como o primero 
da Câmara queixar-se submissamente ao Ministério da 
Corte do Rio-de-Janeiro, em Abril de 1818, e logo no dia 
12 de Junho do dicto armo baixar um decreto â Meza 

p P 2 
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do Desembargo do paço daquella Corte, e este oni -22 do 
sobredicto mez de Junho expedir a seguinte provisão, que 
chegou ao Recife com a mesma presteza, com que tudo 
se fez na Corte do Rio-de-Janeiro, a ponto de se dizer, 
ali, que ainda naquelle Regio Tribunal naõ tinha appa-
recido um decreto tam rápido. 

D. Joaõ, por Graça de Deus Rey do Reyno Unido de 
Portugal e do Brazil e Algarves, dáquem e dálem mar 
em África, Senhor de Guiné e da Conquista, Navegação 
e commercio da Ethiopia, Arábia, Pérsia e da índia, &c. 
Faço saber a vós Vereadores, e mais officiaes da Câmara 
da Villa do Recife: que, tendo, por decreto de 6 de Fe
vereiro do corrente anno, feito mercê ao Doutor Antônio 
Joaquim Couttinho, do lugar de Juiz de Fora das villas 
de Sancto Amaro e S. Francisco: hey por bem que se 
possa vereficar ja esta mercê, havendo-se por vago o lugar 
de Juiz de Fora dessa villa que occupa, sem embargo de 
naõ estar ainda completo o trienno; para poder servir o 
Bacharel Jozé da Silva de Abreo. O que mando parti
cipar-vos para vossa intelligencia. El Rey nosso Senhor 
o mandou por seu especial mandado, pelos Ministros 
abaixo assignados, do seu Conselho e seus Desembar
gadores, do Paço, Joaõ Pedro Meynarde da Fonceca e Sá 
a fez no Rio-de-Janeiro, a 22 de Junho de 1818 : e se pas
sou por outra via. Bernardo Jozé de Sousa Lobato a fez 
escrever. 

MONSENHOR A L M E D I A . MONSENHOR M I R A N D A . 

Por decreto de 12 de Junho, 1818, e despacho da 
Meza do Desembargo do Paço de 18 do mesmo mez ** 
anno. 

Eisaqui o Juiz de Fora Couttinho acabando o lugar 
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unicamente com quatro mezes e seis dias de serviço. Ora 
hede notar, segundo as noticias, que depois aqui tive, que 
houve uma sessaõ na Câmara, a este respeito, muito ga
lante; porque aquelle inconsiderado Juiz de Fora, vendo-
se deposto, por aquella acertada Provisão Regia, ficou tam 
dócil, que nem um cordeiro *, tendo com tudo a felici
dade de se achar na assignalada Câmara do Recife entre 
homens de bem, taes como saõ os actuaes Vereadores, e 
Procurador delia, que a pezar de desejarem ser rendi
dos, todavia S. M. naõ tem até o presente assentido em 
tal. 

Com a chegada, porém, do novo Juiz de Fora, o De
sembargador, Jozè da Silva e Abreu, homem provecto, e 
respeitável pelo seu disinteresse e sabedoria, que honra 
por certo a corporação da Magistratura, tem havido tam 
bella harmonia naquella Câmara, com todos os membros 
delia, que além disto, para aquelle Ministro, naõ ha su-
geito como o Primeiro Vereador, Lumachi, distinguindo-
o sempre em todas as occasioens publicas. 

Oxalá, que a narração destes factos pudessem servir 
de exemplo, para que os Ministros se cohibissem nos 
seus excessos, muito maiormente vendo-se que hoje em 
dia o Reyno Unido de Portugal, Brazil e Algarves possue 
Ministros e Secretários de Estado sábios e rectos, que 

* A offensa injusta e a ingratidão saõ cousas mui sensíveis 
aos homens. Se todos reparassem bem nisto talvez que o Mi
nistro Couttinho naõ se impudenciasse tanto com aquelle honra
do Vereador mais Velho, e com a mesma Câmara. He por issa 
que sempre me lembrarei da fábula do homem com a cobra ; que 
sendo delle injustamente offendida, pôde toda via obter da cobra 
a reconciliação, mas nunca o equecimento da dôr; porque a 
memória da injuria sempre fica guardada, e permanescente. 
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rodéam seu Augosto Imperante, o qual sempre tem sido 
munificente, magnânimo, justo e piedoso, que tem feito e 
faz as delicias dos seus povos, desejando unicamente a 
felicidade delles e a paz. 

Memória Historia e Geographica da dcscubrata das 
Minas. 

(Extractos dos Manuscriptos de Cláudio Manuel da Costa, Secretario 
do Governo naquella Capitania.) 

Os naturaes da cidade de S. Paulo, que tem merecido 
a um grande numero de geographos, antigos e modernos, 
a resputaçaõ de homens sem sugeiçaõ ao seu Sobe
rano, e de faltos do conhecimento e respeito, que se 
deve prestar ás leys*, saõ os que, nesta America, tem 
dado ao mundo as maiores provas de obediência, fideli
dade e zelo, pelo seu Rey, e pela sua pátria. A vigi
lância, com que antendiam pela harmonia, e utilidade 
do seu paiz, os aconselhou, muito antes que a todo o 
Portugal, a fazer sair das suas terras os Padres denomi
nados da Companhia de Jezus t , e por sediciosos o» 
puzéram elles em um total exterminio em 1640. E 
por effeito de uma charidade indiscreta de Fernaõ Dias 
Paes, foram depois restituidos a S. Paulo, em o anno de 
1653, contra o voto commum. 

Trabalharam incessantemente por augmentar os inte
resses da Fazenda Real, e se gloriam de que fossem os 
Paulistas Carlos Pedroso da Silva, e Batholomeo Bueno 

* I.ambert Hist. Univ. tom. 14. p. 5. Interesse das Naçoens, 
tom. 1. p. 4. e 102.—Vaisete Geograph. p. 215. &c. 

f Vaiset p. 217. 
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de Serqueira QS primeiros que apresentassem as amos
tras do outro das Minas Geraes, ao Governador do Rio-de-
Janeiro, Antônio de Sande, pelos annos de 1695. 

Falecendo o dicto Sande, ficou com o Governo Sebas
tião de Castro Caldas, o qual remetteo a El Rey D. Pe
dro as amostras daquelle ouro, com carta datada do Rio-
de-Janeiro em 16 de Junho do mesmo anno de 1695. 

Por este tempo foi Sua Majestade servido despachar 
a Artur de Sá e Menezes por Governador e Capitão Ge
neral do Rio-de-Janeiro, e por Carta Regia de 16 de 
Dezembro de 1696 lhe ordenou, passasse aos descobri
mentos das Minas do Sul, a executar o que se havia en
carregado a Antônio Paes de Sande, practicando com os 
Paulistas beneméritos as mesmas honras, mercês de há
bitos e foros de fidalgos conteúdos na Real instrucçaõ, 
que pela Secretaria de Estado se expedira ao dicto 
Sande. 

Buscando porém as cousas na sua origem he certo, 
que naõ pôde averiguar-se qual fosse indubitavelmente 
o primeiro Paulista, que descubrio as Minas Geraes. He 
sem controvérsia, que o primeiro objecto dos conquista
dores de S. Paulo, foi o captiveiro dos índios, que elles 
substituíam á falta de escravos, que depois entraram em 
grande copia das costas de África.* Desde o estabeli-
mento daquella povoaçaõ em 1554, dia da conversão de 
S. Paulo d'onde deriva o nome, se deve presumir, que 
giravam muitos dos conquistadores pelo centro do cer-
taõ, e attravessávam as Minas, saindo em bandeiras, que 

* A beneficio da liberdade se publicaram as providentissi-
mas leys de 30 de Julho de 1609; 10 de Septembro de 1611 ; 
e a novíssima, de 6 de Junho de 1755, a qual abolio e derogou 
toda a restricçaõ, que havia á cerca dos quatro casos, em que 
éra licito o captiveiro dos índios. 
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assim chamavam as companhias, que para esta diligen
cia se armavam e recolhendo-se depois com a preza, que 
facilmente podiam segurar. * 

Dos certoens penetrados éra o mais notável o da Casa 
da Casca, nome que se deo a uma aldea sobre as margens 
do rio Doce, que deságua na Capitania do Espirito 
Sancto, e começa a formar-se no córrego do Ouro-preto, 
recebendo depois em si immensos ribeiros e rios cauda-
losos. Destes sertoens se recolhia, na éra de 1693, Antônio 
Rodrigez Arzaõ, natural da villa de Taboaté, com mais 
50 homens da sua comitiva, e chegado que foi á Capita
nia do Espirito Sancto apresentou ao capitão Mor regente 
daquella villa três oitavas de ouro. A Câmara as recebeo 
com agrado, e lhe subministrou os viveres e vestuários 
de que careciam, segundo as ordens que de El Rey 
tinha. Deste ouro se mandaram fazer duas memórias, 
uma que ficou ao dicto Arzaõ, e outra que tomou para si 
o Capitão Mor. 

A denunciaçaõ desta limidada porçaõ foi, segundo a 
maior probabilidade, a primeira, que se fez do ouro des-
cuberto nas Minas Geraes, e a de Carlos Pedroso da Sil
veira, de que se conserva memória em S Paulo, com ra*? 
zaõ se suppôem posterior a ella. 

Antônio Rodriguez Arzaõ, naõ podendo ajunctar na 
villa do Espirito Sancto a gente, de que precisava, para 
segunda vez penetrar pelos sertoens, se passou ao Rio-de-
Janeiro, e dahi para S. Paulo. Ne6ta cidade, ferido gra
vemente dos trabalhos que pas âra, enfermou e veio fi
nalmente a morrer, deixando encarregado a Bartholomeo 
Bueno, seu cunhado, de continuar o descubrimento, de 
que havia apresentado mostras. 

* Secr. do Cons. TJltram. Liv. 1678 das Cartas do Rio de Ja
neiro, foi. 160—163. 
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Era Bartholomeu Buenos dotado de bastante agili
dade e fortaleza de espirito, e como tinha perdido em 
jogos todo o seu cabedal foi fácil querer melhorar de for
tuna, tomando sobre si, com os filhos de alguns parêntese 
amigos, a grande empreza, a que havia dado principio 
Antônio Rodriguez Arzaõ. Guiados pelo roteiro, que lhes 
deixara o felecido, saíram da villa de S. Paulo, pelo anno 
de 1697- Romperam os matos, e servindo-lhes de nota 
os picos, ecabeços de algumas serras, que eram os pha-
i oes na penetração dos densissimos bosques, vieram final
mente estes generosos aventureiros a sair sobre a Itave-
rava. Serro que de Villa-Rica dista pouco mais de oito 
léguas. Ahi plantaram meio alqueire de milho, e por
que este sertaõ éra mais estéril de caça, que o do Rio-das-
Velhas, para este ultimo passou Bartholomeo Bueno a 
tropa, em quanto a madurecia a pequena sementeira, de 
que esperava manter-se para continuar o descobrimento. 
No anno seguinte que foi o de 1698, voltaram os refe
ridos sertanejos a colher a sua plantação, e entrando na 
sua Itaverava foram encontrados pelo Coronel Salvador 
Fernandez Furtado, pelo capitão Mor Manuel Garcia 
Velho, e por outros conquistadores também do gentio, 
e povoadores das villas que ficam a Leste de S. Paulo. Ja 
a este tempo os primeiros sertanejos trabalhavam com al
gum desembaraço, ajudados de um grande numero de 
índios, que haviam captivado, nos sertoens do Caeté e 
Rio-Doce, mas como lhes obstava a falta de experiên
cia, e perícia necessária, e naõ tinham instumentos de ferro 
para a labutaçaõ, contentavam-se com o pouco, que ape
nas podiam apurar em pequenos pratos de páo ou de es-
tanho, servindo-lhes pâos aguçados de cavar a terra, e de 
descubrir os pequenos cascalhos, ou formaçoens em que 
6e conserva e cria o ouro. Quiz Miguel de Almeida, um 
dos companheiros de Bueno, melhorar de armas; e pro-
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poz ao coronel Furtado a troca ue uma clavina, dando-lhe 
em retorno todo o ouro, que se achasse nos da comitiva. 
Aceitou o Coronel a offerta e dando-se busca naõ se 
achou entre todos mais que doze oitavas de ouro. Rece-
beo-a6 o coronel, e como Manuel Garcia Velho quizesse 
ter a vaidade de apparecer com todo aquelle ouro em S. 
Paulo, commetteo ao coronel a venda de duas índias mSy e 
filha, por preço das doze oitavas; conveio este no tracto e 
comprou as índias, e despedidos os sertanejos uns dos 
outros, partio ufano paraS. Paulo o capitão Mor Manuel 
Garcia Velho. Entrando este na Villa de Taboaté ahi 
o foi visitar Carlos Pedroso da Silveira, e porque lhe naõ 
faltava manha e engenho para se conciliar com os patrí
cios, houve a si as doze oitavas de ouro; com ellas se 
passou ao Rio-de-Janeiro, e, apresentando-as ao Governa
dor Sande, foi premiado com a patente de Capitão Mor 
de Taboaté. Conseguintemente o nomeou o mesmo 
Governador por Provedor dos Quintos, concedendo-lhe 
a authoridade necessária, para estabelecer fundição na 
mesma villa, por ser ella a povoaçaõ onde desembocavam 
primeiro os conquistadores. Por este modo se vê que 
posto que Arzaõ denunciasse primero que o Silveira o 
ouro das Midas Geraes, a sua morte impedio o pro
gresso desta denunciaçaõ, e conseguio o Silveira a 
gloria de apresentar ouro, que naõ descubrira. A de
nunciaçaõ feita pela interposta pessoa de Carlos Pedroso 
da Silveira, e o estabelecimento de Casa de Fundição em 
Taboaté, foram os dous fortes estímulos, que animaram 
aos Paulistas a armar tropas, prevenir-se de alguma fa
brica mais proporcionada ao uso de minerar, e desampa
rar a pátria, rompendo os matos geraes da grande Serra 
do Lobo, que divide a Capitania de S. Paulo, até penetra
rem no mais recôndito das Minas, menos ja na conquista 
dogentio que na diligencia do ouro. 
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O grande numero de concurrentes, que buscavam as 
minas e a emulação, que logo se accendeo entre os da 
villa de S. Paulo e os naturaes de Taboaté, fez que, der
ramados por varias partes, buscassem cada um novo 
descobrimento, em que se estabelecessem; naõ se con
tentando os Paulistas de entrarem em parte nas reparti
çoens, que denunciavam os de Taboaté, nem estes nas 
que denunciavam os Paulistas. Esta opposiçaõ, que 
tinha um semblante de fanatismo, por serem todos da 
mesma pátria, posto que de differentes districtos, veio fi
nalmente a produzir a grande utilidade de se desentra
nharem cabalmente as minas de ouro, naõ se perdoando 
ao rio mais remoto ou caudaloso, nem á serra mais in-
tractavel e áspera, se bem que o conhecimento do ouro 
nas montanhas e serras veio mais tarde que o dos rios, 
e de seus taboleiros, que saõ as margens planas que os 
bordam. Como porém seria summamente extensa uma 
relação individual de todos os nomes da multiplicidade 
dos que se gloriam de descubridores, bem como dos rios, 
córregos e serras, que por sua ordem se foram descu-
brindo, ainda que de tudo isto tenhamos uma verídica 
e sufficiente informação, contentarmos-hemos de fazer ver 
ao leitor, pelas datas dos tempos, quaes foram aquelles que 
deram ao manifesto as mais ricas faisqueiras, em que hoje 
se acham creadas as villas do Ouro-preto, do Sabarâ, e a 
cidade de Mariana as villas do Caeté, de S. Joaõ d' El Rey, 
do Príncipe, do Serro do Frio, que fazem as cabeças das 
quatro comarcas de capitania de Minas Geraes. 

Villa do Carmo, hoje cidade de Mariana. 
Manuel Garcia, natural de Taboaté, foi o primeiro 

que deo ao manifesto um córrego, que faz barra no ribei
rão do campo, e he comprehendido no districto da Ci
dade de Mariana. Fez a repartição o Guarda Mor Gar
cia Rodriguez Velho, com assistência do escrivão das 

QQ 2 
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datas Salvador Fernandez Furtado. Joaõ Lopes de Lima 
natural de S. Paulo, descubrio pelo mesmo tempo o ri
beirão chamado do Carmo, e o manifestou em 1700. Re-
partio-se; e porque as suas faisqueiras eram impracti-
caveis, pela grande frialdade das águas, despenhadeiros e 
densissimos matos que o bordavam, o que naõ permit-
tia, que se trabalhasse dentro delle mais de quatro horas 
por dia; além da grande penúria de mantimentos, que 
chegou o alqueire de milho a valer 30 ou 40 oitavas, e 80 
o de feijaõ, foi fácil desampararem os mineiros por algnm 
tempo a sua povoaçaõ, e só permaneceo nella o Coronel 
Sebastião Fernandez Furtado. Dista este ribeirão da 
barra do rio Doce 16 a 18 léguas e pela volta do rio 
se computam 30. Está situada em 20.° 21.' de latitude 
Sul. Foi creado em villa em 8 de Abril de 1711, pelo 
Governador Antônio de Albuquerque Coelho de Car
valho. 

Ouro-preto ou Villa-Rica. 

O Ouro-preto, que comprehende em si vários ribeiros 
e morros de differentes denominaçoens, como saõ Passa-
dez, Bom successo, Ouro-fino ou Bueno, &c. teve por 
descobridores nos mesmos annos de 1699, 1700, 1701 a 
Antônio Dias, natural de Taboaté, ao Padre Joaõ de 
Faria Fialho, natural da ilha de S. Sebastião, que viera 
por capelão das tropas de Taboaté, a Thomaz Lopes de 
Camargo, que se estabeleceo nas lavras que depois vie
ram a ser de Paschoal da Silva, e a Francisco Bueno da 
Silva, ambos Paulistas. Deste tomaram nome alguns 
bairros de Villa Rica. Foi erecta em villa pelo Gover
nador Albuquerque em 2 de Julho de 1711. Está situ
ada em 20°. 24. 

Sabará. 
O dilatadissimo sertaõ de Sabará Buçú foi penetrado 

muito antes de qualquer das Minas. Porquanto os prí-
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meiros conquistadores demandavam o rio das Velhas 
cujas extensas campinas eram mais povoadas de gentio 
e férteis de caça; e as primeiras diligencias do ouro e 
pedrarias se fizeram ao Norte de S. Paulo. Consta que o 
seu descubridor e denunciante de suas faisqueiras fora o 
Tenente General Manuel de Borba Gato, natural de S. 
Paulo.no anno de 1700. Por inacçaõ do Governador 
Antônio de Albuquerque assistio á repartição o Gover
nador Artur de Sá e Menezes. Passou a villa em 17 de 
Julho de 1711 • a sua situação he em 14°, 25.' 

Caeté, Villa da Raynha. 

Entre o Sabará e o Arraial de S. Barbara se creou a 
Villa-nova da Raynha, conhecida pelo nome Brazilico de 
Caeté, que vale o mesmo que mato bravo sem mistura 
alguma de campo. Foi descubrimento do Sargento 
Mor Leonardo Nardes, Paulista, e de uns fullanos Guer
ras, naturaes da villa de Sanctos. O Governador D. Braz 
da Silveira lhe deo o foral de villa, em 29 de Janeiro, de 
1714; em virtude da faculdade concedida ao seu an
tecessor Antoniode Albuquerque. Está situada em 19". 
55'. 

Serro Frio, Villa do Príncipe. 

Antônio Soares natural de S. Paulo, avançando maior-
salto que todos os outros, atravessou os sertoens ao Norte 
de S. Paulo, e descubrio o grande serro chamado do Frio; 
que na língua gentitica éra tractado por Hyvitururg por 
ser combatido de frigidissimos ventos todo penhascoso 
e intractavel. Do seu descubridor se conserva o nome 
em uma das suas serras, que hoje se conhece pelo morro 
de Antônio Soares. Neste descubrimento se associou 
um Antônio Rodriguez Arzaõ, descendente do primeiro 
Arzaõ, de quem ja demos noticia. As grandes preoio. 

http://Paulo.no
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sidades deste continente, em ouro, diamantes, e pedra
rias de todo o gênero, saõ bem conhecidas por toda a 
Europa. Nelle se estabeleceo o Real contracto dos 
diamantes, que tem devido aos Senhores Reys de Por
tugal a maior vigilância e zelo, especialmente ao Senhor 
D. Pedro II, de saudosa memória, que beneficiou e hon
rou com muitos privilégios e regalias aos que se em-
pregasem neste exercício, encarregando aos Governadores 
do Estado do Brazil, D. Francisco de Souza, e Salvador 
Corrêa de Sá, de promoverem por todos os modos os des
cobrimentos do Ouro, pedrarias e mais haveres, que pro-
mettia o longo continente do Brazil, os quaes se esmera
ram muito na sua commissao. A capital denominada 
Villa do Príncipe, foi creada por D. Braz da Silveira, em 
29 de Janeiro de 1714. Está situada em 14.° 17. 

Rio-das-mortes, Villa de S. Joaõ ede S. Jozé. 

O Rio-das-mortes, que os Paulistas e viandantes das 
mais partes atravessavam freqüentemente nos primeiros 
tempos, por distar do Ouro-preto pouco mais de 5 dias 
de jornada ordinária, foi descuberto por Thomé Portes 
de El Rey, natural de Taboaté, muitos annos depois do 
descubrimento das primeiras povoaçoens. Ahi se creou 
a villa de S. Joaõ d' El Rey, ficando-lhe ao Leste a de S. 
Jozé, no lugar chamado a ponta do morro, que foi descu
brimento de Joaõ de Serqueira Affonso, natural de Ta
boaté. Foram creadas estas villas pelo Governador D. 
Pedro de Almedia, em 19 de Janeiro, de 1718, S. Joaõ 
está em 21,° 20'. e S. Jozé em 21.° 5.' 

Alem destes tam assignalados serviços em que se vê a 
grande parte, que tiveram os Paulistas, o achado das es
meraldas he um facto de muita conseqüência, para que o 
passemos em silencio. 
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Em 27 de Septembro de 1654, coinmetteo o Senhor 
Rey D. Affonso VI. a Agostinho Barbalho a empreza do 
descobrimento das esmeraldas, facilitando-lhe o fim deste 
negocio com uma carta, que escreveo o mesmo Senhor a 
Fernaõ Dias Paes, cujo zelo e capacidade ja eram bem 
conhecidos na Corte, em que lhe ordenava, que prestasse 
todo o soccorro necessário, para a conclusão deste parti
cular. Esta carta fez tanta impressão no espirito generoso 
de Fernaõ Dias, como se pode colligir da presteza com 
que satisfez ás primeiras ordens, que nella se continham. 

Depois de passados alguns annos, tempo em que ja 
estava no throno o Senhor D. Pedro II., sabendo Fernaõ 
Dias que com a morte de Agostinho Barbalho naõ tiveram 
effeito as ordens que trouxera, se quiz encarregar volun
tariamente, da execução dellas, escrevendo primeiro a Af
fonso Furtado de Mendonça, Governador, que éra entaõ, 
daquelles Estados, e tinha a sua residência na Bahia, e 
offerecendo-se-lhe para este fim com a sua pessoa, e com 
todos os seus bens. Mandou-lhe Affonso Furtado uma 
patente de primeiro chefe daquella empreza, aos 30 de 
Abril, de 1672; e nos principios de 1673 se pôz Fernaõ 
Dias em marcha com vários parentes e amigos, deman
dando o sitio, em que Marcos de Azeredo fazia certo 
o descobrimento das esmeraldas, e soffrendo trabalhos, e 
perigos infinitos, chegou k paragem chamada pelos natu
raes Anhonhecanhuva, que quer dizer água que se some, 
e entre nós tem o nome de sumidouro. Aqui se deteve 
Fernaõ por espaço de quatro annos, com pouca differen-
ça, e fez varias entradas no Sabará Bossu, que vai o mes
mo que cousa felpuda, e he uma serra de altura desmar
cada, que está visinha ao sumidouro, a qual chamam 
todos hoje commarca do Sabará. Nella achou diversas 
qualidades de pedras, que por falta de pessoa entendida 
nestas matérias se lhes naõ sabia dar o valor, de que tal
vez, eram dignas. 
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Da sua demora e soffrimentos nasceo a discórdia entre 
muitos dos seus companheiros, que quasi todos conspi
raram contra a sua vida, e por ultimo o deixaram só. 
Neste desamparo, Fernaõ Dias naÕ esmoreceo, antes cuidou 
em apressar a derrota, com animo de se dirigir em direi-
tura a Hepabussú, o Vepabassú, que eqüivale a Lago 
grande, e juncto deste se suppunham os socavoens das es
meraldas. Falto porém do necessário para continuar a sua 
expedição, escreveo a sua mulher, e lhe ordenou se lhe naõ 
recusasse cousa alguma do que pedia. Com effeito che
gou o postilhaõ, e trouxe com sigo o que Fernaõ pedia. 
Pozéram-se logo a caminho, e foram discorrendo por uma 
dilatada montanha, até chegarem a Tocumbira, que quer 
dizer papo de tocano, e deixando todo este passo avas-
sallado, partiram para Itanurindiba, que propriamente 
significa pedra pequenina e boliçosa, he um rio muito 
fértil de peixe, aqui pararam por algum tempo, e se pre
veniram contra qualquer invasão do gentio; e ultima
mente, seguindo o rumo do Norte, depois atravessarem 
grande parte dos incultos certoens, chegaram a ver as 
águas do Vepabussü. Aqui cuidou logo Fernaõ em ex
pedir cem bastardos, (espécie de tropa ligeira) dos que 
trazia, a fim de explorarem o terreno, e ver se achavam 
alguma lingua, que os informasse melhor do que busca
vam. Naõ se frustrou esta diligencia, porque, vendo os 
bastardos sobre o cume de uma montanha muita gente, 
daquella que podia dar noticia das pedras pretendidas, 
investiram com ella e apenas seguraram um, que sendo 
conduzido á presença de Fernaõ, mandou este que com 
toda a humanidade fosse tractado entre os seus. Era este 
um moço robusto, e de animo seguro; e sendo inquirido 
descubrio com effeito os socavoens de Marcos de Aze
redo, juncto a um morro, que corre de Norte a Sul. 

(Continuar se-bá.) 
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Reflexoens sobre as novidades deste mez. 

REVNO UNIDO DE PORTUGAL BRAZIL E ALGARVES. 

Juiz de Fora de Pernambuco. 

Deixamos transcriptaa p. 288 a communicaçaõ que se nos fez, 
da disputa que houve entre o Juiz de Fora e a Câmara do Recife; 
e a sua terminação, por haver S. M. mandado render ao Juiz, 
mudando-o para outro lugar. 

A simples leitura dos documentos, que fazem parte daquella 
communicaçaõ, mostra a pouca razaõ que tinha o ministro, jul
gando que a Câmara naõ podia fazer um Edictal para luminárias 
sem a assistência do Juiz de Fora. 

He possível que, se ouvíssemos o que nisto terá a dizer o tal 
Juiz de Fora, a questão apparecesse em outro ponto de vista, 
e naõ queremos decidir sem ouvir a allegaçaõ de ambas as partes; 
mas, quanto á impolitica do procedimento do Juiz, o facto referi
do basta para o characterizar, e fazer ver a necessidade de re
stringir o poder arbitrário, em todos aquelles em quem £1 Rey 
deposita alguma parte de sua authoridade. 

Supponhamos, o que por óra naõ cremos, que a Câmara 
nem por ley, nem por custume, podia mandar affixar edictaes 
para luminárias, sem a assistência do Juiz de Fora, O motivo 
desta illuminaçaõ éra tam plausível e tam justo, que o Juiz de 
Fora naõ podia escolher peior occasiaõ para defender a sua au
thoridade. 

As luminárias, como acto alegria, ou de agradecimento a El Rey, 
pelo perdaõ, que havia concedido a Pernambuco, éra e devia ser 
medida originada no mesmo povo ou Câmara, que o representa, 
e naõ no Juiz de Fora; o qual por isso mesmo que vem de fora; 
naõ se pôde julgar identificado com o povo, nos sentimentos e 
nas opinioens locaes; e por isso que he nomeado pela Corte, os 
seus actos devem ser interpretados como de um Cortezaõ e naõ 
de vontade popular, que he o que éra próprio nesta occasiaõ, 
para que se mostrasse a gratidão e alegria do povo. 
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O Governador de qualquer cidade do Brazil, pôde mandar que 
se illuminem as casas por alguma occasiaõ de regosijo da Corto 
ou da Naçaõ ; porém o mesmo facto de serem as luminárias man
dadas pôr pelo Governador, a mesma idea do mandado faz com 
que as luminárias sejam por obrigação e obediência, e naõ sirvam 
de prova de um regosijo voluntário no povo. 

A mesma respeitabilidade e boa fama do Soberano, requerem, 
que estas demonstraçoens de satifacçaõ do povo, se originem 
nesse mesmo povo, para que naõ tenham a apparencia de com
pulsivas. 

Olhemos, porem, o comportamento daquelle Juiz-de-Fôra, e m 
outro ponto de vista mais importante. 

As Câmaras saõ as únicas instituiçoens no Brazil, que tem 
algum vislumbre de consideração popular. Pernambuco tinha 
passado pelo fermentode um motim, e ainda se estava devassan
do sobre os culpados ; portanto naõ éra de suppôr que naquelle 
momento estivessem os espíritos ja de todo socegados. O acto 
da Câmara, ordenando as luminárias, tendia a dar grande im
pressão da beneficência do soberano, e da reconciliação do 
povo. 

Desattendendo a estas ponderosas consideraçoens, escolheo o 
Juiz de Fora tal occasiaõ para suscitar entre si e a Câmara uma 
disputa de authoridade, que podia reaccender o espirito de des
contentamento, fazer que o povo tomasse, como éra de esperar, o 
partido da Câmara; e organizar-se alguma opposiçaõ formal 
contra o Juiz de Fora, que elle e seus coadjuctores teriam bom 
cuidado de representar como novo motim, e nova conspiração : 
daqui novas devassas, novas prisoens; e frustradas as intençoens 
do Soberano de querer em um perdaõ geral acabar a memória e 
os effeitos das desordens passadas. 

Mui louvavelmente atalhou El Rey a isto mandando mudar im-
mediatamente o Juiz de Fora ; mas he preciso que factos de tal 
importância naõ fiquem no esquecimento ; naõ só porque a im
prudência deste Juiz de Fora faz temer, que elle no lugar para 
que foi mudado practique outros actos igualmente injudiciosos ; 
mas mui principalmente, para que o Governo tenha em vista, 
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-sempre, a necessidade de cohibir os que governam, para que no 
exercício da jurisdicçaõ, que El Rey lhes delega, naõ produzam 
azedumes no povo, cujos effeitos he da obrigação desses dele
gados do Soberano cobibir e prevenir. 

Imprensa no Brazil. 

As restriçoens da imprensa no Brazil naõ saõ objecto de 
quiexa.que se possa imputar exclusivamente aquelle paiz: a maior 
porçaõ dos Governos da Europa segue em grande parte a mesma, 
em nossa opinião, errada vereda. Mas nem por isso que os 
outros Estados adoptem máximas impróprias devemos concluir, 
que o mesmo se admitta em nosso paiz ; antes pelo contrario 
devemos desejar, que na terra em que nascemos se adopte tudo 
quanto possa tender a fazêlla superior ás demais. 

As publicaçoens periódicas, ainda que naõ sejam das obras li
terárias as que obtenham mais permanente fama, saõ com tudo 
de grande utilidade momentânea; e os males, que produzem, 
quando saõ mal redigidas, saõ mui insignificantes, comparados 
aos bens que resultam da instrucçaõ publica, que por taes obras 
Se di (funde. 

A difficuldade de publicar estas obras periódicas no Brazil, 
ja pelo entrave da censura previa, ja pelo perigo a que os re-
dactores se exporiam, fallando livremente das acçoens de homens 
poderosos, fez cogitar o expediente de imprimir similhantes 
obras em paizes estrangeiros. A França e a Inglaterra foram 
principalmeme os pontos de reunião destas publicaçoens, desde 
a epocha em que a Familia Real passou a ter a sua residência no 
Rio-de-Janeiro. 

Aberto este canal pôde dizer-se, que se estabeleceo a liberdade 
de imprimir para o Brazil, posto que naõ no Brazil. Portanto, 
examinaremos, se esta liberdade, que ja tem estado em practíca 
por mais de dez annos, tem causado algum mal aquelle paiz, 
pelo abuso dos Redactores de obras periódicas ou outras. 

RR 2 
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Saio depois do Correio Braziliense uma turba de escriptos peri
ódicos em Lisboa, e em Londres, uns para o refutar, outros para 
o imitar. Alguns escreviam com seriedade, outros jocosamente: 
uns com argumentos, outros como meros caturras literários. Ca
da um enfunando-se em levar a palma. 

Tomaremos, para exemplo, duas obras das que, neste gê
nero de periódicas se publicaram em Londres, o Argus e o 
Microscópio. 

Os Redactores daquelles papeis, por falta de talentos e co
nhecimentos políticos, para escreverem sobre as importantes 
matérias de Estado, de que se propunham tractar, limitaram-
se quasi unicamente a referir alguma anecdota deste ou daquelle 
individuo empregado publico. Isto agradou a um ou outro leitor, 
que se divertia em ouvir esta espécie de praguentos; porém 
acabou-se a collecçaõ das anecdotas, faltou a matéria para 
continuar os dicterios indi viduaes, e os taes periódicos acabaram 
de existir, antes mesmo que tivessem entrado em circulação no 
Brazil. 

Assim a insignifkancia do esciipto occasionou a sua queda, 
sem que fosse necessária alguma prohibiçaõ; e talvez nem no 
Brazil conheceriam nossos Leitores os nomes de tal Argus ou 
tal Microscópio; posto que seus redactores em Londres an
dassem mui inchados, comparando-se com os mais eminentes 
edictores e escriptores do Jornal de Trevoux, ou da Encyclo-
pedia Methodica. Í Que mais poderiam fazer os decretos do 
Governo contra taes obras, do que effectou a sua mesma in-
insignificancia ? um publicou quatro N°s- e acabou; outrro 
chegou ou publicar seis ou sette N«s- e extinguio-se. 

Dizem alguns, que, ainda admittindo que a ignorância dos re
dactores de periódicos, nas matérias políticas, de que se propõem 
tractar, sirva de per si mesmo para naõ dar currencia a taes obras 
e acabar com ellas ; com tudo em quanto existem, por breve que 
seja a sua existência, trazem á luz do dia anecdotas que vexam 
os indivíduos, principalmente quando se intromettem no charac
ter particular; e a prohibiçaõ pelo menos remedeia este mal. 

Nós nem este argumento admittimos; porque, na terra aonde 
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o indivíduo insultado vive, considerando a pequenhez das povo-
açoens, ainda cidades do Brazil, as taes anedoctas passam de boca 
f-mboca, e se fazem tam publicas, como se andassem impressas na 
gazeta, com esta differença, que em quanto o rumor anda como 
escondido e passando ao ouvido, naõ tem aquelle, que he victima 
delle, meios de o refutar; e apparecendoimpresso, pôde achar-se 
em forma naõ vaga, mas definida e certa, e assim pôde o lesado 
r efutallo com precisão, ou requerer o castigo do calumniador, se 
o insulto valer a pena desse p rocedimento. 

O character dos homens públicos he objecto de publica obser
vação, isto mesmo lhes serve de freio, e ainda que se pudesse 
conseguir o reprimir a publicação das opinioens, pela imprensa, 
nunca se poderiam sufíòcar as vozes. 

Por outra parte, se admittimos que naõ he justo, e chega a 
ser escandaloso, o desnecessário intromettimeirto com as parti
cularidades das vidas alheias ; isso naõ he applicavel aos actos de 
administração, que os individuos authorizados obram, no exercí
cio de suas funcçoens publicas, porque esses interessam imme-
ditamente a todos os que lhe ficam sugeitos, e mediatamente a 
toda a Naçaõ, pelo máo exemplo, que convém previnir. 

Um povo, que se conduz como rebanho de carneiros, he sempre 
incapaz de cousas grandes. Quando os homens raciocinam por si, 
quando tem a faculdade, e a opportunidade de julgar dos negó
cios públicos, adquirem a energia de espirito, que os faz aspirar 
á fama, e a fazerem, para a obter, serviços assignalados; e naõ 
ha nada, que a isso mais conduza, do que a leitura dos successos, 
que vam tendo lugar no mundo, para o que saõ essenciaesas obras 
periódicas políticas. 

Mas, diraõ, esse espirito publico pôde levar a máos fins. Ao 
«ue respondemos : para isso he que serve a capacidade e activi
dade de um bom Ministério ; isto he, para dar uma direcçaõ útil 
ao espirito publico. Os Ministros que se querem furtar a este 
trabalho, saõ os que desejam que todos os subditos se conduzam 
como carneiros, posto que os comam os lobos, quando seria occa
siaõ de defender-se. 

Olhe-se, pois, para esta questão, ein geral, independentemente 



3 1 g Miscellanea. 

de consideraçoens individuaes, ponderem-se os effeitos e ten
dência dos escriptos deste gênero bons ou máos : os bens e os 
males, que podem produzir: a necessidade que ha de espalhar 
instrucçaõ útil no Brazil: os inconvenientes, que se seguem da 
ignorância; as vantagens, que disso tiram as naçoens estrangei
ras, e naõ temos duvida que todo o homem, que pensar nisto 
desapaixonadamente, será de opinião, que a admissão e multi
plicação de obras periódicas no Brazil, será de incalculável van
tagem, para o melhoramento da civilização daquelle paiz. 

El Rey tem seguramente mostrado mais desejos de melhorar 
o espirito publico da Naçaõ, do que nenhum outro Soberano ac-
tual, se exceptuarmos o Imperador da Rússia, o qual na verdade 
vai indo a passos rápidos, nas instituiçoens úteis de seu paiz. 

O Soberano do Brazil tem de per si contribuído mais em dez 
annos, para o melhoramento daquelle paiz, do que fizeram todos 
os seus predecessores, tomados junctamente. 

Mas, £ que pôde fazer um operário sem os instrumentos de 
seu officio ? Para El Rey por em practica as suas boas inten-
çoens he preciso que tenha instrumentos próprios, estes saõ os 
homens instruídos, sem elles nem terá com quem se aconselhe, 
nem quem execute as suas resoluçoens ? E como se haõ de achar 
os homens instruídos nas occasioens, em que saõ necessários, se 
os meios da educação se restringem e apoucam ? 

Naõ se podem formar politicos sem os estudos preliminares 
da sua sciencia, a leitura da historia, e o conhecimento do que 
actualmente se vai passando no Mundo. Para esta ultima parte saõ 
essenciallissimas as obras periódicas : se as naõ ha no Brazil, 
onde haõ de os Brazillienses ir aprender este ramo de política ? 

Os Cortezaõs diraõ a El Rey, que a eschola para os politicos, 
se acha nas differentes Embaixadas, que Sua Majestade tem por 
varias Cortes do mundo principalmente na Europa. 

Contra isto temos, primeiro, que o numero desses empregados 
nas Embaixadas he muito pequeno, para que El Rey possa 
d'entre elles fazer escolha sufficiente de homens, que empregue 
nos lugares em que se requerem conhecimentos politicos: depois, 
mandam-se para secretários e outros aggregados a essas Em-
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baixadas, naõ pessoas de educação literária e com cabedal de co
nhecimentos e talentos para aprender politica, mas pela maior 
parte homens sem essas qualidades, com tanto que tenham bons 
empenhos: dahi, os estudos politicos naõ saõ sempre compatí
veis com as occupaçoens de taes secretários, nem com a dissipa-
çaõ, que as grandes cortes offerecem a taes aggregados : logo, 
occorre a dirficuldade de prover á subsistência destes homens, 
que o Estado uma vez empregou, e que a honra d' El Rey pede 
que senaõ deixem depois desamparados, quer provem os seus ta
lentos, quer naõ ; o que pode naõ ser culpa sua : ultimamente a 
incompatibilidade de similhantes estudos somente, com lugares 
em que se precisem outros, como saõ os de magistratura, gover
nos, finança. &c. 

Assim, he necessário que os estudos da politica se generalizem 
muito mais do que he compatível com o numero de pessoas dis
tribuídas pelas differentes embaixadas, para que El Rey possa 
achar pessoas instruídas para os differentes empregos, e quando 
demittir essas por máo comportamento, ter outras igualmente 
instruídas para as substituir. 

Corsários de Artigas na Costa de Portugal. 

Algumas cartas chegadas a Londres de Lisboa, no decurso 
deste mez, referem, que os cDrsarios de Artigas, naõ somente 
infestam as costas de Portugal mas desembarcaram, e foram 
fazer aguada em Peniche. 

Como naõ temos disto noticias authenticas, só o podemos re
ferir, como cousa muito crivei; ja pela pequenhez da marinha de 
guerra Portugueza, ja pelo descuido dos Senhores Governadores 
do Reyno ; porque toda a actividade de Suas Excellencias, e de 
seu omnipotente Secretario se emprega somente nas prohibi-
çoens das obras, por onde se espalhem conhecimentos no paiz. 

Assim taes novidades recebem sempre credito, quer verda
deiras, quer naõ. 
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Melhoramentos no Brazil. 

Os nossos Leytores veraõ com prazer as noticias, que da ga
zeta da Bahia copiamos a p. 285. 

Regosijamo-nos de ver aqui posto em practica o plano, que 
tantas vezes temos recommendado, de povoar os pontos mais im
portantes das estradas, que communicam umas partes do Brazil 
com outras, e fazer servir para isso a tropa desoccupada em 
tempo de paz. 

O rio Jequetinhonha he de summa importância, para a commu
nicaçaõ commercial entre a Bahia, e as Minas; e assim tem este 
objecto com muita justiça merecido a attençaõ do Governador 
da Bahia ; que ja em outras cousas se tem mostrado mui digno 
do lugar que occupa. 

Se a população do Brazil receber do seu Governo a protec
çaõ que merece, naõ pôde duvidar-se da grandeza a que em 
bieve tempo chegará aquelle delicioso paiz. 

AMERICA HESPANHOLA. 

Recebêram-se na Inglaterra noticias de haver Lord Cochrane 
chegado o Valparaizo, aos 4 de Dezembro; e que fora ali rece
bido, como éra de esperar, com o maior enthusiasmo, tomando 
aquelle Almirante logo o commando da esquadra de Chili; a qual 
esquadra constava de um navio de 70 peças, dous de 50 ; e um 
proporcionado numero de fragatas brigues, &c.; fazendo ao todo 
13 velas de guerra, alem das barcas canhoneiras. 

Esta força marítima éra destinada a cooperar com o exercito 
commandado por San Martin, na invasão do Peru; e julgava-se 
que o Vice Rey faria a sua defensa final em Lima. 

Acidade, e seus muros, saõ edificados de taipaemadeira; pelo 
que se tinha provido o Almirante Cochrane de foguetes de Con-
greve, e homens, que os soubessem manejar. 
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A navegação de Chili até o Peru se faz em uma semana por 
serem os ventos e correntes a favor: assim contavam, que as 
forças navaes, depois de cooperar na tomada do Peru, teriam 
tempo de voltar, e vir a Buenos Ayres esperar pela chegada da 
expedição de Cadiz. 

As forças navaes dos insurgentes, até aqui mui insignificantes 
excepto em corsários, se tem muito augmentado, com as prezas 
feitas aos Hespanhoes. 

A expedição, que saio de Cadiz para o Chili, em 21 de Maio 
de 1818, com 2.000 homens tem sido toda tomada pelos Insur
gentes, á excepçaõ de um navio, que se naõ sabe delle, desde que 
uma tormenta o separou dos outros no Cabo deHorne. 

Os nomens dos navios, e seus destinos foram os seguintes :— 

Reyna Maria Isabel, de 50 peças tomado 
Magadalena, Capitão Josvilla transporte.. tomado 
Elena •• • Zubiaga tomado 
Dolores ——— Quintana tomado 
Trinidad _ — Loredc—levado a Bueynos-Ayres. 
Rosalia _ — — Manchega tomado 
Carlota Muxica. tomado 
Especulacion • Siloniz extraviado 
Accompanhavam também esta expedição quatro navios mercan

tes, que também se naõ sabe delles. Um pertencia á Compa
nhia das Phillipmas e se chamava Nuestra Senhora de Atocha; 
montava 30 peças. 

Estes navios assim capturados devem ser um auxilio mui a 
propósito para os Insurgentes, que precisavam de vassos para a 
invasão que intentam fazer no Peru. 

Entre as noticias chegadas agora de Buenos Ayres se refere, 
que as tropas do Brazil tinham declarado em bloqueio o rio Uru-
guay. Entretanto naõ se diz, se he simplesmente a barra, se os 
passos por onde se cruza este rio. 

An tropas de Buenos-Ayres obravam entre os rios Paraná e 
Urugay, paiz a que se tem agora dado a denominação de Entre-
Kios. Daqui parece concluir-se, que a Corte do Rio-de-Janeiro 
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intenta fortificar suas fronteiras, meramente com a guarda do 
Uruguay. 

Os Venezuelanos foram derrotados em um combate, em que o 
seu General, Marino, perdeo alguma gente, tentando marchar 
para Cumana. Em conseqüência disto tornaram os Realistas a 
entrar em Cumanacoa com 608 homens ; mas evacuaram depois 
este lugar, para tomar posse da linha de costa até o golpho de 
Paria. O insurgentes tornaram entaõ a occupar o porto de Guina. 

Este desastre, na abertura da campauha, obrigou o Supremo 
Chefe, Bolivar, a mudar seus planos ; e depois de voltar para 
Angostura, tornou a sair para se unir á divisão de Paez. Este 
tinha queimado e destruído S. Fernando de Apure, a fim de naõ 
ter de guarnecer este importante posto. 

Talvez esta medida fosse adoptada em conseqüência da avan
çada do General Realista Morales, para a parte de Camanguan. 
Calzada com outra divisão de Realistas accupava Varinas. 

As forças Venezuelanas, se haviam de concentrar j une to ao 
Apure, aonde Bolivar commandaria em pessoa. Tinham ali che
gado da Inglaterra 150 voluntários Britannicos. 

ALEMANHA. 

Áustria. 

Um artigo de Vienna, datado de 2 de Fevereiro, refere o se
guinte :— 

" O Baraõ Lebzeltern, nosso Embaixador na Corte de Rússia, 
e que accompanhou seu Soberanno no Congresso de Aix-la-
Chapelle, voltando depois com S. M. para esta Capital, deixará 
Vienna dentro em poucos dias, para ir ter a Madrid, a negócios 
particulares, segundo de diz. Com tudo suppôem as maiores 
pessoas, que algumas razoens políticas de grande importância 
oceasionem esta distante missaõ; e que o Baraõ Lebzeltern teve 
ordem de seu Governo, paia ir obter informaçoens sobre o esta-
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do interno da Hespanha. As freqüentes conferências, que o 
Baraõ teve com o príncipe Metternich, e núncio do Papa, pa
rece que confirmam estes rumores , e se nos lembrarmos de que 
o Clero Hespanhol ainda goza do maior e mais perigoso poder, 
naõ he desarrazoado o suppôr, que a Corte de Vienna e o Papa 
teraõ entre si concordado o moderar, se for possível a sua má 
influencia. Naõ tendo as potências AUiadas em vista outra 
cousa mais do que, como professam, preservar a paz e tranqüi
lidade da Europa, o Gabinete de Vienna naõ pôde ver com in-
differença a oppressaõ em que vive a naçaõ Hespanhola, e que 
ameaça naquelle infeliz Estado as mais perigosas convulsoens 
políticas. " 

Nós conjecturamos, por outras noticias, que esta missaõ tem 
por fim o casamento d' El Rey de Hespanha, com uma princeza 
Austríaca. 

Hannover. 

As gazetas AlemaSs dam a entender que a Assemblea dos 
Estados de Hannover tomará em breve tempo uma forma mais 
importante e effectiva. Submetter-se-ha á approvaçaõ dos Esta
dos uma Constituição Parlamentar, cujos principios fundamen-
taes saõ abranger todo o Reyno, e o dividir a Assemblea em 
duas Câmaras; tendo á sua frente um Marechal hereditário do 
Reyno. 

Parece que tem havido grande déficit nas rendas do Estado, o 
que he devido ao augmento das despezas depois do restabelici-
mento de seu Governo actual. Portanto deseja-se ali muito, 
que o Ministério publique contas correctas da receita e despeza, 
o que parece inseparável de um bom systema de imposiçoens, 
para satisfazer o povo da necessidade dos tributos. 

s s 2 
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Hamburgo. 
'o 

Um artigo de Hamburgo de 16 de Fevereiro diz o seguinte :— 
" A historia do Commercio de Hamburgo merece ser escripta 

por um judicioso historiador : provavelmente naõ ha cidade com-
mercial, aonde as fontes de ganhos tenham experimentado tam 
notáveis alteraçoens. He bem sabido que a nossa cidade deve sua 
prosperidade original ás fabricas de cerveja: presentemente a 
nossa cerveja he a peior de todas que se fazem na Alemanha, pelo 
menos he a mais desconhecida. Ha dez annos atraz as nossas 
fabricas de refinar assucar floreciam muito; e o nosso assucar éra 
exportado para os paizes mais remotos, e mesmo para aquelles 
que tinham destas fabricas. Isto ainda hoje tem lugar, espe
cialmente para Rússia, aonde só os assucares de Hamburgo, por 
serem os mais duráveis, saõ capazes de serem transportados 
para o interior daquelle iinmenso império. Porém, depois que 
se tem tanto multiplicado as fabricas de refinar assucar, em todos 
os paizes estrangeiros, e os preços do assucar refinado naõ tem 
proporção com os do assucar em bruto, a exportação deste ar
tigo he tam inconsideravet, que o numero das Fabricas deve di
minuir, ou fazerem algumas banca rota. Presentemente os se
guros constituem um ramo de commercio, em extençaõ nunca 
d' antes vista. Ja rivalizamos neste ramo com os mesmos In
glezes : a falta de credito, e de um banco para facilitar a cir
culação do capital fazem difficil os seguros em outras cidades 
continentaes. Hamburgo tem presentemente vinte companhias 
de seguro em actividade, cada uma cora capital de 450.000, a 
1:500.000 marcos de banco: além disto ha grande numero de 
seguradores particulares. 

Vários Estados da Alemanha. 

Parece que em varias partes da Alemanha se tem levantado 
disputas entre os fautores dos antigos privilégios das classes 
Nobres, e os que desejam o melhoramento na ordem social. 
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Na Baviera, a Primeira Câmara fez um Memorial a El Rey, 
declarando-se contra a Câmara dos deputados, a favor das pre-
rogativas da Nobreza. Os deputados tomaram meramente a de
fensiva; mas deliberaram e hesitaram sobre a formula do jura
mento que deviam prestar os militares. 

Em Munich achou El Rey grandes embaraços a respeito desta 
proposição, na qual naõ concordam muitos militares, e he objecto 
de discussão entre todas as classes. No meio disto, El Rey 
usa da linguagem dos maisliberaes sentimentos ; mas ao mesmo 
tempo dá ouvidos aos conselhos do Príncipe Real, e do Príncipe 
de Wrede, que saõ absolutamente do partido de fortalecer o 
throno, favorecendo prejuízos religiosos e politicos, e pela regra 
divide et impera. 

Em Wurtemberg os Príncipes mediatizados e a nobreza, que 
antigamente dependia somente do Império, se tem mostrado re-
fractarios, a respeito da Commissao, que El Rey nomeou para 
tractar com elles; a fim de alhanar as difnculdades, que suas 
pretensoens oppunham á convocação dos Estados. 

Naquelle Reyno se acham em actividade todos os elementos 
de discórdia, difficultando a El Rey os meios de conciliação; 
porque naõ se aproveitam do momento favorável. 

Em Baden appareceo um folheto, que reclama para a No
breza certas immunidades, e a maior parte de seus antigos privi
légios. Quanto ás relaçoens externas de Baden, parece que as 
cousas naõ estaõ mui socegadas ; porque a maior parte do povo, 
em certas províncias, prefere o Coverno de Áustria ou Baviera 
ao de Baden, e isto he sem duvida fomentado por intrigas es
trangeiras. 

ESTADOS UNIDOS. 

Publicamos, a p. 261, um tractado entre os Estados Unidos 
e a Inglaterra, concluído aos 20 de Outubro 1818; mas ratificado 
em Janeiro do corrente anno. 
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Por este tractado adquiriram os cidadãos dos Estados Uai dos 
o direito de pescar e seccar o seu peixe nas costas de Terra-
nova, e outras colônias Inglezas ao Norte dos Estados Unidos. 

Esta vantagem, que obtiveram os Estados Unidos, he mui 
grande, naõ somente pelo proveito immediato, que o commercio 
Americano daqui tira, indo vender o peixe salgado aos portos do 
Mediteraneo, e outros paizes Cathoücos, aonde se naõ come 
carne em grande parte do anno; mas também, pela manifesta 
utilidade que resulta ao Governo, de ter nestas pescarias escho-
las de marinheiros, de que possa lançar maõ, sempre que alguma 
guerra os faça necessários. 

O mais notável he que naõ apparece neste tractado, que os 
Estados Unidos dessem alguma cousa por estas vantagens, que 
receberam; naõ se dizendo por parte dos Americanos outra cousa 
se naõ, que pretendiam pescar naquelles lugares. 

O resto do tractado refere-se a indemnizaçoens de damnos, 
causados durante a guerra passada. Mas agora se tracta de 
indemnizaçoens de outra sorte. 

A Casa dos Representantes coacluio as suas discussoens sobre 
os incidentes da guerra dos Seminoles. Depois de considerá
veis debates, se propoz a votos a questão sobre a resolução do 
Committé dos negócios militares, em que se desapprovava o 
comportamento do General Jackson, no processo e execução dos 
dous Inglezes Arbuthnot e Ambrister, e foi decidida pela ne
gativa. 

Mr. Cobb propoz entaõ uma resolução que modificava a propo
sição do Committé, e esta foi também regeitada. Propoz-se 
depois que se adiasse a questão indefinitamente, também isto 
foi regeitado. 

Ultimamente propoz-se a questão principal de concordar ou 
discordar com a opinião do Committé sobre o caso de Arbuthnot, 
e resolveo-se o discordar; hayendo 108 votos pela discordância, 
contra 62, pela approvaçaõ. 

Propoz-se depois o mesmo, pelo que respeita Ambrister, e 
também nisto se desapprovou o relatório do Committé, havendo 
107 votos contra 63. 
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Propoz em fim Mr. Cobb a resolução, de que se declarasse, 
que a tomada dos postos Hespanhoes de Peusacola e San Carlos 
de Barrancas, pelo exercito dos Estados Unidos, éra inconstitucio
nal. Esta inoçaõ foi também desapprovada ; havendo por ella 
70 votos e 100 contra. 

O Governo Inglez parece ter feito representaçoens aos Esta
dos Unidos sobre as indemnizaçoens de alguns de seus subditos, 
que sofirêram damnos em conseqüência da ultima invasão das 
Floridas, na guerra contra os Seminoles. Consta isto da seguinte 
mensagem do Presidente:— 

" Ao Senado dos Estados Unidos. 
" Communico ao Congresso copiadas representaçoens, que se 

receberam do Ministro da Gram Bretanha, a favor de certos sub
ditos Britannicos, que soffrêram perdas em sua propriedade, pelos 
procedimentos, em que foram participantes os Estados-Uni
dos, por meio de seus officiaes militares e judiciaes. Estes 
damnos se commettêram em circumstancias, que parecem recom-
mendállos mui fortemente á attençaõ do Congresso, a fim de 
que se indemnizem as perdas assim occasionadas; para cujas 
providencias só he competente a authoridade legislativa. 

(Assignado.) JAIMES MUNROE. 

As relaçoens políticas, entre os Estados Unidos e as Colônias 
Hespanholas revoltadas, continuam no mesmo pé de commercio 
reciproco e nada mais. 

D. Lino Clemente Deputado de Caracas nos Estados Unidos, 
requereo ao Governo ser ali reconhecido como Ministro Plenipo
tenciario da Republica de Venezuela ; o que se lhe naõ concedeo, 
como se v£ da resposta do Secretario de Estado, que he a se
guinte :— 
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Repartição de Estado, 10 de Dezembro, 1818. 
" Senhor !—A vossa nota de 11 do corrente foi apresentada 

ao Presidente dos Estados Unidos, por cuja ordem tenho de vos 
informar, que, havendo o vosso nome sido affixado, como se naõ 
nega, a um papel dado e passado dentro dos limites dos Estados 
Unidos ; o qual papel designava ser uma patente dada a um offi-
cial estiangeiro, para emprehender e executar uma expedição, em 
violação das leys dos Estados Unidos : e também outro papel, 
approvando aquelle acto, e outro sim insultando o nosso Governo; 
papeis estes que foram transmitttidos ao Congresso pela mensa
gem do Presidente de 25 de Março próximo passado ; naõ sou 
authorizado a conferir com vosco, e naõ se receberá nesta Re
partição nenhuma ulterior communicaçaõ vossa. 

Sou, &c. 

(Asignado.) JOAÕ Q U I N C Y ADAMS. 

A patente dada a um official estrangeiro, de que falia a carta 
acima, he a que se deo em Philadelphia ao General M°Gregor, 
e foi assignada por este Deputado de Caracas, pelo de Granada, e 
pelo do México, Governos que ja naõ existiam, quando esses in
titulados Deputados assignâram aquella patente; e que, ainda 
que taes Governos existissem, seus Deputados naõ podiam ter 
direito para ordenar novas conquistas, nem passar tam importan
tes ordens dentro de um paiz estrangeiro. 

Passos, Deputado de Venezuela nos Estados Unidos, requereo 
também o ser reconhecido por aquelle Governo, porém foi a sua 
pretençao desattendida, por ter elle também assignado, com 
Clemente, a patente de McGregor. 

Mr. Deforrest escreveo ao Secretario de Estado dos Estados 
Unidos, para que fosse reconhecido ali como Cônsul Geral de 
Buenos-Ayres. O Presidente recusou fazer isto, por outro motivo, 
e foi que este reconhecimento seria ao mesmo tempo um reco
nhecimento do Governo de Pueyrredon como Supremo Director 
de Buenos-Ayres. 

O Presidente remetteo ao Congresso alguns documentos, rela-
rivos á ilha de Amélia, por onde se vê, que aquella possessão 
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naõ. linha produzido rendimento algum : posto que ainda esti
vesse no poder dos Estados Unidos, por naõ haver a Hespanha 
mandado sufficiente força para tomar posse delia. 

As gazetas dos Estados Unidos dam por certo, que aquelle 
Governo concluio com a Hespanha o tractado para a cessaõ das 
Floridas ; e que o tractado seria apresentado em breve ao Senado 
para sua approvaçaõ. 

As condiçoens saõ unicamente a confirmação das datas de 
terras, que o Governo Hespanhol ha algum tempo fez a vários 
validos da Corte, antes do Io . de Janeiro, de 1818 : e que os 
Estados-Unidos applicartam a somma de 5:000.000 de dollars, 
para pagar a seus mesmos cidadãos, as reclamaçoens, que fazem 
por damnos cansados por Hespunhoes; assim esta somma, por que 
compram as Floridas, naõ sairá dos Estados Unidos. 

Por este tractado se fixam os limites da Luiziana no rio Sa-
bine: e daquelle rio para o Norte até o rio Vermelho, a 100 
gráos de longitude Oeste; e dali para o Norte até o rio Arkan-
saw, e por elle acima até suas vertentes, e dali até 42 gráos de 
latitude Norte, correndo naquelle parallelo a t éo mar Pacifico. 

FRANÇA. 

O partido Utra-realista tentou forçar o Governo a adoptar 
suas máximas, propondo uma alteração considerável na ley das 
eleiçoens, para a Câmara dos Deputados. Fazendo sobre isso o 
Marquez de Barthelemy uma moçaõ na Câmara dos Pares. 

Os ministros oppuzeram-se a isto, mas foi contra elles a 
maioridade ; e além disto appareceo a determinação de oppor 
todas as outras medidas ministeriaes, de maneira que fosse im
possível levar a diante a machina do Governo. 

Contra isto só havia dous remédios legaes, e ambos sugeitos 
a grandes inconvenientes: um éra dissolver a Câmara dos Depu
tados, e mandar proceder a novas eleiçoens ; outro augmentar a 
Câmara dos Pares, com pessoas affectas aos Ministros, para 
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superar a maioridade que lhe éra coutraria. Ebtc uitimo expe
diente foi o que se adoptou. 

A p. 267 damos a ordenança d' El Rey, em que se contem a 
creaçaõ dos novos Pares; e verá o Leytor por ella, que a maior 
parte saõ militares dos que serviram na Revolução; e o que 
mais he, quinze dos banidos de França, como inimigos decla
rados da família dos Bourbons. 

Naõ pôde oceultar-se, que esta medida identifica EI Bey com 
os Revolucionários, ou estes com El Rey. Porém, ainda sup-
pondo que a necessidade de levar a diante o Governo, por qual
quer modo que fosse, suggerio este expediente, achamos contra 
elle duas objeccoens mui grandes. 

A primeira he, que, com este exemplo, se reduz a nullidade a 
influencia da Câmara dos Pares, que, como corpo pernamente 
e hereditário, parecia adaptado (á imitação da Inglaterra) a 
obstar ás innovaçoens repentinas, que as eleiçoens populares 
podiam excitar na Câmara dos Deputados ; e aos abusos do 
poder Real no Ministro. Assim temos agora, que logo que a 
Câmara dos Pares differir em opinião dos ministros, se creará 
uma maioridade, para annihilar seu voto. 

A segunda he, que, tendo-se constituído esta maioridade com 
homens empregados toda a sua vida nos exércitos conquista
dores, com que a França, assolon a Europa, o Governo Francez 
deve adquirir um character militar, que será tam infausto á 
França, como obuoxio á Europa; porque vem a ser o mesmo 
Governo de Bonaparte, com um Bourbon á sua frente. 

Dizem que El Rey mesmo fizera a lista dos novos pares, esco
lhendo aquelles nomes de entre muitos, que os Ministros lhe 
apresentaram ; e na primeira publicação, que o Moniteur fez 
desta lista, ommittio dous nomes, que ao depois se acharam ser 
o Conde de Montesquieu e o Conde Villegontier. Porem ; qual 
deve ser a situação d'El Rey, quando lhe he necessário buscar a 
protecçaõ de seu Ccverno, naquelles dezesseis Marechaes de 
França, e outros officiaes militares, que por toda a sua vida 
tem pelejado contra os interesses dos Bourbons ? 

No decurso do debate, na Câmara dos Pares, sobre a proposi-
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çaôde Mr. Barlhelemy, Mr. Lanjuinais disse, que a Bretanha 
t-stnva em anuas, e que ali se tinham desembarcado dez mil es
pingardas Inglezas. Estaasserçaõ sem duvida será contraditeta; 
porque pôde ter, se for accredilada, a funesta consequenecia de 
animar outras províncias á revolta. 

No dia 7 de Março houve em Nimes um motim do povo, em 
conseqüência do sentimento geral, que produzio o projecto doí 
Ultra-realistas, para alterar as leys das eleiçoens. Formou-se 
tin frente do theatro daquella cidade, um grande ajunetamento 
do povo, dando signaes de violência. Os magistrados tractáram 
logo de accommodar o tumulto, mas naõ o puderam conseguir, 
Empregáram-se depois patrulhas de soldados, os quaes foram 
mui insultados pela populaça. Com tudo naõ houve efrusaõ de 
sangue. No dia seguinte chegou um coronel, com um dest-aca-
camento de 500 soldados, com o que se restabeleceo completa
mente a ordem. 

Além do projecto de alterar a ley das eleiçoens, se tracta em 
França de legislar a respeito da independência dos jornaes, dos 
abusos da imprensa, do estabelicimento de um jurado para a 
investigação destes casos. 

Estas questoens saõ de mui grande e geral importância na 
Naçaõ, para naõ agitarem o espirito publico, no estado actual 
de fermento, que tem resultado da opposiçaõ systematica dos 
Ultra-realistas ao Governo. 

Pelo que respeita a ley da liberdade da imprensa: ou para 
melhor dizer, contra a liberdade da imprensa, o novo systema de 
legislação será mais oppressivo, aos jornaes e obras periódicas, do 
que até aqui éra o poder indefinito, a que estavam sugeitos. Os 
Edictores devem prestar uma fiança na somma de mil subscrip-
çoens da obra, em moeda, rentes, ou propriedade de raiz. E além 
disto dous tiadores ou pessoas responsáveis por todos os artigos, 
que se inserirem, quer os authores sejam conhecidos quer naõ. 
Os libellos contra o Governo, devem ser processados por um 
jurado; e os libellos contra os particulares pela policia corre-
cioniil. 

T T 2 
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Algumas noticias da França dizem, que o Governo tem to
mado passos decisivos, para reedificar as fortalezas destruidys 
pelos Alliados; mandáram-se levar da Rochelle para as fronteiras 
orientaes, 360 peças de Artilheria; e mais de 500 peças, decla
radas incapazes de serviço, se tem enviado para Strasburgo paia 
se tornarem a fundir. 

O Ministro das Finanças apresentou á Câmara dos Deputados, 
aos 15 de Março, a conta das despezas para o anno corrente, o 
que produzio alguma agitação. 

O Primeiro artigo de despeza he os juros da divida consolida
da, que no anno passado montaram a 180:000.000 e neste che
gam a 232:000.000 de francos. Isto produzio grande murmú
rio na Câmara; porém o Ministro explicou o augmento, dizendo, 
que éra assim necessário, para alcançar os favores e esperas, que 
se obtiveram nas ultimas negociaçoens em Aix-la Chapelle.. 

O Segundo artigo foi o das despezas da Casa Real, que pareceo 
á Câmara ser razoável, e montava a 34:000.000 de francos. 

As despezas dos differentes Ministérios ou Repartiçoens 
eram as que mais avultaram, e se expunham assim. 

Negócios Estrangeiros 8:000.000 
Justiça 17:400.000 
Interior 102:700.000 
Guerra 192:750.000 
Marinha 45:200.000 
Finança 257:000.000 

Total 623:050.000 
De maneira que, incluindo os juros da divida consolidada, e 

lista civil, toda a despeza do anno será 889:210.000 francos. 

A receita declarou o Ministro ser a seguinte:— 
Contribuiçoens directas, sobre terras 363:558,000 
Domains, registros, sêllo 153:566,000 
Matos 17:600.000 
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Alfândegas 113:013,000 

Contribuiçoens indirectas, como tabaco, &c. . . 174,834,000 
Correios 22:460.000 

Loterias 12:500.000 

Sal 5:298.500 
Rentes naõ negociadas 5:180.000 
Diminuição nos salários 11:209.000 

889:209.500 

HESPANHA. 

Sua Majestade Catholica, querendo mostrar a affeiçaõ, amor, 
e respeito, que sempre dedicou a seus pays, mandou publicar, 
na Gazeta de Madrid de 5 de Fevereiro, o seguinte artigo offi-
cial :— 

" A deplorável morte da Raynha MSy se seguio a funestissima 
de S. M. o Rey Pay, acontecida em Nápoles aos 19 de Janeiro, 
á uma hora e um quarto depois do meio dia, e ao septimo da 
enfermidade, que accometteo a S. M. a 13., quando se dispunha 
a voltar para Roma. Principiou o mal a declarar-se com febre 
periódica, accompanhada de uma dor nas costellas, a qual se 
bem que pequena deo cuidado ao Medico da Câmara D. José 
Soria, lembrando-se de que se tinha achado outras vezes em 
perigo, por se ter dirigido ao peito o humor gotoso, que ha tan
tos annos a esta parte atormentava S. M. Em conseqüência disso 
applicou os remédios convenientes, e ao 6°. dia da moléstia se 
achou S. M. livre da febre; e, ao que parecia, muito alliviado, 
tranquillo e animado; mas degraçadamente o mal se agravou 
naquella noite, e no dia seguinte fallaceo S. M. depois de ter 
recebido a Sancto Viatico e a Extremauncçaõ, com a mais terna 
devoção, naõ cessando de mostrar a sua resignação ChristaS até 
que perdeo a falia. He inexplicável a amarga dór que tam 
lastimosa perda causou a El Rey nosso Senhor, e aos Serenissirnos 
Senhores Infantes; assim como também ás pessoas Reaes de 
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Nápoles, e a todas as que tinham tido a sorte de tractar de perto 
a S. M., cujo character de bondade lhe tinha grangeado o amor 
de todos. Por tam deplorável motivo resolveo El Rey N. S. luto 
geral rigoroso por seis mezes, principiando a contar-se desde 
amanhaS." 

O Director da divida publica expedio um avizo pelo qual 
informa os possuidores dos Vales Reales, que os naõ apre
sentarem para serem renovados, dentro do termo prescripto, que 
daqui em diante naõ receberão juros, nem prorogaçaõ, depois 
de expirar o termo de aprazamento. Os Vales Reales continua
vam a vender-se com o desconto de 80 e 88 por cento. 

As noticias de Biscaya, que chegam até os fins de Fevereiro, 
dizem, que o General Elio tem descuberto novas conspiraçoeus 
em Valencia, e n'outras províncias. Elio remetteo ao Governo 
estas informaçoens, recommendando a immediata adopçaõ de 
medidas efficazes, para suffbcar as machiuaçoens dos descon
tentes. Daqui se seguio o desarmarem-se os habitantes de 
vários districtos. 

O Governo Hespanhol fretou em Londres trinta transportes, 
para formar parte da expedição, que se prepara em Cadiz, 
contra, as colônias revoltadas. Adiantou immediatamente dous 
mezes de frete e soldadas, e d chegada dos navios em Cadiz, se 
lhes pagará mais um mez. 

Com tudo os transportes, que até aqui tem saído de Londres 
para Cadiz, saõ os seguintes. 

Dedalus, 
Dixon, 
Edward, 
Camilla, 

Capitão Hart, 
*——— Hindsman 

Stephenson, 
Stephens, 

Sir Ste. Lushington, M -̂Keüar, 
Aventura, 
Neptune 
Medea 
Pacific 

Havington 
Heard 

—— Calbraeye 
Campbel,, 

de 310 toneladas 
222 
460 

62 
625 
220 
329 
263 
251 
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O Ministro Yrujo tem certamente empregado muita actividade 
em preparar os transportes para a expedição, naõ só em Ingla
terra, mas em França, Itália, Holianda, Prússia, Suécia e Dina
marca ; que todos se devem ajunctar em Cadiz, no principio de 
Abril; e entaõ se embarcarão 20.000 homens, escoltados por 
uma boa força naval. 

O dinheiro para as despezas desta expedição tem saido das 
dividas, que o Governo Francez tiuhade pagar a indivíduos HeS-
panhoes. O Governo lançou maõ disto para si. Ao clero se 
tirou a décima parte de senabenefícios, e se tem forçado alguns 
empréstimos. 

Agora, quanto ás difficuldades da empreza, he de notar, que 
os mantimentos e aguada para o transporte de tal expedição, e 
em tam longa viagem, constituem naõ pequeno obstáculo, na sua 
execução. Será necessário 1000 tonelladas de navios, ou perto 
de 300 vasos, para se passar á America a força de que se traeta. 

Depois, pelo que respeita o objecto da expedição, se assegura 
ser o Rio-da-Prata, e dizem que, sendo esta aforça, que a Corte 
do Brazil julgou necessária, para que pudesse entregar Monte
video aos Hespanhoes, o destino primário das tropas he o tomar 
posse da margem oriental do Bio-da-Prata. 

Supponhamos, pois, que a frota chega a salvamento, e que o 
Gabinete do Rio-de-Janeiro faz o sacrifício de largar á Hespanha 
as conquistas, que com tanto dispendio e encommodo fizera, sem 
exigir por isso compensação alguma-

O Brazil sem duvida naõ tomará sobre ei o cooperar com os 
Hespanhoes, para a conquista das províncias revolucionadas. 
Seria isso metter-se em uma guerra summamente ruinosa a seu 
commercio, sem a menor esperança de tirar dahi lucro algum. 

Nestes termos teraõ os Hespanhoes de disputar o ponto com 
Artigas e Buenos-Ayres, que no entanto se naõ descuidarão de 
preparar-se, ese agora os exércitos Brazilienses, em Monte
video, tiram, por necessidade, grande parte de seus provimen
tos de Buenos-Ayres i de onde se haõ prover os Hespanhoes 
em Montevideo, quando ali chegarem com sua tremenda expe
dição ? 



336 Miscellanea. 

As esquadras de Chili, commandadas por Lord Cochrane, 
sem duvida se uniiaõ ás de Buenos Ayres, e constituirão uma 
força naval muito maior do que os Hespanhoes podem mandar 
de Cadiz; e, sem estar de posse do rio, mui difficultosas seraõ 
todas as suas operaçoens. 

Com effeito parece que a Hespanha tem empenhado a sua 
honra nesta expedição, visto o tom em que tem fallado ás Po
tências AUiadas; porem depois deste tam grande esforço, se 
tiver um máo successo, naõ lhe resta esperança de sugeitar as 
suas Américas, nem por força, nem por negociação. 

Com tudo as victorias que os Hespanhoes alcançam na Ame
rica, se victorias saõ como dizem, naõ produzem beneficio 
algum para a accomodaçaõ do povo; porque apenas ouvimos 
dizer aos Hespanhoes, que tem derrotado e destruído inteira
mente um chefe ou corpo de insurgentes; quaudo se refere logo 
outra importante victoria sobre esse mesmo chefe ou corpo in
teiramente annihilado. 

Publicou-se agora em Madrid, como noticia de Vera Cruz, em 
data de l i d e Novembro, 1818; que o Convoy de México en
trara ali ; e éra composto de 2.000 mulas, 30 carros, e varias 
liteiras. Trazia quasi 5:000.000 de pezos ; alguma cochinilha, e 
5 a 6 mil sacos de farinha, assucar e outros artigos do paiz. A 
gloria, com que se publicou a chegada deste convoy, prova a 
difficuldade que ha na communicaçaõ entre México e Vera Cruz, 
pelas rnterrupçoens dos Insurgentes, que lhe ficam de permeio; 
e mostra quam inexactas saõ as relaçoens de antes publicadas, 
da total annihilaçaõ dos insurgentes no México. Quanto ás 
operaçoens marítimas, he manifesta a fraqueza da Hespanha. 

As gazetas de Cadiz de 24 de Fevereiro, e outras de Madrid, 
de 4 de Março, referem um combate entre o navio Hespanhol, 
Júpiter, que vinha de Havanna com uma preciosa carga, e um 
corsário dos Insurgentes; cujas circumstancias depóz debaixo de 
juramento o Capitão Marquez do Júpiter, perante o Intendente da 
Marinha em Cadiz, aos 21 de Fevereiro. Desta narrativa se vê, 
que o Júpiter se encontrou com o corsário Insurgente aos 19 de 
Fevereiro, que o atacou immediatamente, tentando dar-lhe abor-
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dada; e fazendo-se fogo a tiro de pistola. A equipagem do 
Júpiter propoz ao Capitão Marquez, que arriasse a bandeira Hes
panhola e icasse a Ingleza; mas elle recusou fazer isto; e con
tinuou o combate até que o corsário se retirou. O Júpiter éra 
um dos navios que sairam de Havanna, comboyados pela 
fragata Sabina, que tinha previamente chegado a Cadiz. 

INGLATERRA. 

S. A. R. o Principe Regente, approvou a escala de prêmios, 
que ultimamente lhe propoz a Meza de Longitude, no que per
tence ás descubertas Árticas: e que fica sendo do seguinte 
modo:— 

Io . Ao primeiro navio, pertencente a algum dos subditos de 
S. M. ou a Sua Majestade, que chegar à Longitude de 110 gráos 
Oeste de Greenwich, ou bocea do rio Hearne, ou Coopermine, 
velejando dentro do circulo Ártico ; 5.000 libras esterlinas. 
Ao primeiro navio sobredicto que chegar á longitude de 130 
gráos Oeste de Greenwich, ou ilha Whale de Mackenzie, vele
jando dentro do circulo Ártico; 10.000 libras esterlinas. Ao 
primeiro navio sobredicto, que chegar á Longitude de 150 gráos 
Oeste de Greenwich, velejando para Oeste dentro do circulo Ár
tico : 15.000 libras esterlinas. 

Tendo o Acto ja destinado ao primeiro navio, que chegar ao 
mar Pacifico pela passagem do Noroeste, o pleno prêmio de 
20.000libras esterlinas. 

2°. Ao primeiro navio sobredicto, que chegar a 83 gráos de 
Latitude Norte, 1.000 libras esterlinas ; a 85 gráos 2.000 libras 
a 87, 3.000 libras, a 88 gráos 4.000 libras, havendo o Acto ja 
destinado ao primeiro navio, que chegar a 60 gráos, ou alem 
disso, o pleno prêmio de 5.000 libras esterlinas. 

Voi,. XXII. N° 130. oo 
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RÚSSIA. 

Havia-se formado em Edinburgo uma sociedade, para mandar 
Missionários á Tartaria Russiana, o que obteve grande protecçaõ 
da parte do Imperador. Este plano, ao mesmo tempo que he 
cheio de religião e philantropia, naõ pode deixar de ser de summa 
utilidade ao Império Russiano. 

Fez-se em Dezembro passados um exame privado da Classe 
d' Arabigo, novamente fundada pelo Instituto Pedagógico, ao 
qual exame assistio o Presidente da Academia das Sciencias, 
Curador do termo de S. Petersburgo. Já se podéram observar 
os progressos rápidos que os discípulos tem feito, e tudo faz 
esperar os mais felices resultados deste útil estabelicimento. 

A Classe do Persiano ha de abrir-se no principio do anno pró
ximo, e ha se de combinar com a do Arabigo. Depois de pas
sar algum tempo, ha se de tractar de estudo das línguas Turca, 
Tartara, e Armênia; o circulo dos estudos orientaes ha se de 
estender á proporção, e acabará rematando a vasta lacuna, que 
ha tanto se notava no nosso systema d' instrucçaõ publica. O 
ensino das Línguas orientaes na Rússia deve deixar para sem
pre memorável o Ministério de S. Exc. o Príncipe Galitzin, já 
destinado a fazer epocha, em mais dê uma rellaçaõ, nos annaes 
da instrucçaõ publica. Pelos vigilantes cuidados deste pro-
tector das letras, acaba Mr. Rousseau, Cônsul do Rey de França 
em Bagdad, de aquirir uma preciosa collecçaõ de manuscriptos 
Arabígos, Persianos, e Turcos, e dada por S. M. o Imperador á 
Academia das Sciencias, na qual vai um Museo Oriental reunir 
todas as suas riquezas neste gênero. Este Museo se encarregará 
á direcçaõ do sábio Mr. Trahn, taõ conhecido pela sua profunda 
erudicçaõ, e encerrará todos os manuscriptos, livros impressos, 
medalhas, e monumentos, que a Academia possue, relativos ao 
Oriente. Pode-se esperar que tantos sacrifícios, unidos á protec
çaõ taõ illustrada e taõ especial do Governo, excitem entre os 
estundantes uma nobre emulaçam, e que elles façam todos os es-
esforços para adquirirem estes superiores conhecimentos, e para 
assim os fixarem irrevocavelmente entre nós. 
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Os curiosos da Historia sabciaõ com muito gosto, que Mr. 
1 rahn, se emprega também na classificação do immenso Meda-
Hiario, ou '"ahiuettede Medalhas Asiáticas da Academia das 
Sciencias, que contém perto de vinte mil medalhas. Naõ só se 
ha de fazer delle um cathalogo, mas também um commentario 
geral, accompanhado de estampas, que representem as peças iné
ditas ou raras, e que poderá chegar a 3 volumes em quarto, e der
ramará grande luz sobre a época da historia da Rússia, em que 
esteve sugeita aos Tartaros, época quasi toda tenebrosa, e na 
qual os mais exactos escriptores naõ tem podido penetrar senaõ 
ao acaso. 

A Academia Imperial Russiana celebrou a 17 deste mez uma 
assemblea solemne, para commemorar o dia da sua fundação, no 
reinado da Imperatriz Catharina II . , e da sua restauração no do 
imperador Alexandre. Por convite da Academia reuniram-se ao 
meio dia na sala grande o Clero Superior, os Membros do Con
selho d'Estado, os Ministros, Senadores, Generaes, os Membros 
das Sociedades Literárias, e outros muitos curiosos da Literatura 
Russiana. Abrio a sessão a Vice-Almirante Schischkoff, Presi
dente com um discurso sobre o fim desta reunião. O Conselheiro 
d' Estado Sokoloff, Secretario perpetuo, leo depois um rápido 
bosquejo do trabalho da Academia, desde o principio do seu esta
belicimento até os nossos dias. O Conselheiro d' Estado Karam-
sin, e Sócio da Academia, pronunciou o discurso do costume 
por occasiaõ de ser* recebido na Academia. O príncipe Schickh-
matoff, Sócio, leo uma ode sobre a restauração da Academia.— 
No fim da sessaõ distribuiram-se pelos assistentes e pelos Só
cios da Academia exemplares de Obras novamente publicadas, a 
saber: a sexta parte das Memórias da Academia Russiana, e 
Indagaçoens sobre a Origem da naçaõ Russiana, pelo Metro
politano das Igrejas Catholicas da Rússia, o Senhor Siestrze-
ncewicz. 

u u 2 



( 340 ) 

CONRESPONDENCIA. 

Carta ao Redactor, sobre a Administração da Casa do 

Fallido Moreira em Lisboa. 

Senhor Redactor do Correio Braziliense ! 
Veio em o ultimo numero do Investigador Portuguez, que hé 

N° 92, pag. 469, uma conrespondencia anônima, por um que se 
diz Credor de Francisco Joze Moreira, e hé em resposta a outra, 
que appareceo no mesmo Jornal N°. 28, assignado por um Credor 
de Moreia Vieira e Machado: ora como o Investigador acabou, 
naõ posso eu ter o beneficio de n'elle replicar (beneficio que por 
certo me naõ negaria a liberalidade dos seos redactores) e por isso 
me vejo na necessidade de appellar para o favor de VMce, a fim 
de que no Correio Braziliense admitta Vmce esta minha replica; 
a qual por ser fundada em verdade e justiça naõ manchará as va
liosas paginas doseo jornal. 

Escusado será dizer que a pessoa que dirigio essa conrespon
dencia ao Investigador hé o Grulha Manoel Ribeiro Guimaraens, 
o qual, como o asno da Fábula mal se pode occultar, que por mais 
desfarces que busque; sempre a calva e as orelhas lhe apare
cem. Porem deixando por agora esse intrigante (de cujo ca
racter, a seo tempo, fallarei mais largamente) entrarei no exame 
da sua estúpida conrespondencia. 

Todos os capítulos, que n'ella se fazem ao Credor de Moreira, 
Vieira e Machado, que escreveo a conrespondencia no Investiga
dor N° 88, se reduzem a dous pontos: Io , que os Administra
dores de Francisco José Moreira, naõ offereceram 64 contos de 
reis para o Erário, tirados da massa do Fallido—2o, que os cre
dores de Moreira Vieira e Machado saõ os culpados em todas as 
demoras que tem havido, na pendência com a administração 
do Fallido, e de nenhuma sorte os Administradores. 
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Quanto ao Io capitulo, hé o Credor de Moreira Viera e Ma
chado chamado para fazer boa, por meio de prova bastante, a ac
cusaçaõ de que os administradores fizeram essa offerta dos 64 
contos para o Erário, que naõ lhes foi aceita,—Boa gente! 
Esses administradores, que tem a impudencia de negarem, í 
face do Excellentissimo Presidente do Erário, uma transacçaõ in^ 
justa que lhe commetteram, e aquelle fidalgo honradamente re-
regeitou, pensam que se teria a mesma impudencia e desacordo 
para revellar todas as provas d'essa indignidade que se passou! 
Bem sabe Vm******, Senhor Redactor (e sabe todo o Mundo) que 
muito mais cousas saõ verdades do que essas, que se podem, ou 
devem provar num tribunal de justiça, e naõ saõ menos verda
deiras só porque se naõ exposeram nunca á prova de um litígio.— 

Depois d' essa absoluta negação da offerta do dinheiro alheio, 
que os Adminisradores fizeram, hé maravilhoso o ver como a sua 
má consciência os atraiçoa ; e logo depois os vemos approvar essa 
offerta, se tivesse sido feita, porque (dizem elles) o Erário paga 
bem os juros, &c. &c.; e culpar o Excellentissimo Marquez de 
Borba no caso de a ter regeitado.—Gente sem vergonha, e sem 
decência ! Naõ disputo eu (nem hé para aqui o disputar) se o 
Erário naõ paga bem os juros ou se hé bom ou mao calculo o 
metter dinheiro nos fundos d' elle, (e n' esta parte me parece 
justo confessar, que o nobre Marquez faz todo o bem que lhe 
permittem as circumstancias) porém se os Administradores jul
gam boa essa especulação, porque a naõ fazem elles com o seo di
nheiro próprio ? Bem sabem elles que do alheio naõ o podiam 
licitamente fazer, ainda que naõ houvesse litígios, pois sua obri
gação era, n' esse caso, fazer dividendos, e repartir por os cre
dores da massa quaesquer fundos que tivessem apurados; 
quanto mais havendo tantos litígios pendentes, entre administra
ção, e os Credores de Moreira Vieira e Machado. Podem elles 
por ventura dispor assim, contra o preceito legal, de fazenda e 
bens litigiosos ? O uobre Marquez de Borba, andou bem acon
selhado, e procedeo com a justiça do custume, em regeitar com 
indignação um ofTerecimento, que nem éra justo, nem decente, 
e só tinha por fito obstruir todas as vias da justiça. Posso 
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dizer com verdade, que essa acçaô do Presidente hé taõ honra
da, como saõ limpas suas maõs, e puros seos desejos. 

Dizem os administradores, que o terem elles oflerecido (se
gundo se disse, e hé verdade) 64 contos de reis ao Erário prova 
a favor d'elles ; pois mostra que elles os tinham em caixa, e 
naõ se haviam servido d' elles, como tantos outros em seo logar 
o tem feito. Esta conclusão dos contractadores de Moreira (que 
assim chamam em Lisboa a esses administradores) hé bem pró
pria da cabeça d' elles, e do seo digno advogado. Se elles nem 
fizeram inventario, nem deram contas, nem tem ainda Juiz que 
lhes faça conferências, e lhe conte o dinheiro em caixa, como se 
poderá dizer, que elles tem lá esse dinheiro amuado ? O terem-
no offevecido uaõ hé prova que elles logo o tivessem prompto 
para o refundirem no Erário : além de que a offerta d'esses 64 
contos levava com sigo a malicia de, com essse presupposto 
serviço, haverem dos Regentes uma Portaria para vender as fa
zendas embaraçadas e litigiosas, donde lhes poderia vir mais do 
que aquella quantia. Eisaqui o como se deve entender a passagem 
da carta em o Investigador N° 88, que lhes pareceo um enigma— 
Os administradores offereceram ao Excellentissimo Marquez 
de Borba Presidente do Real Erário a quantia de 64 contos de 
xeis, produeto de alguns effeitos dos credores Inglezes, que 
estes reclamam, para com este estratagema venderem outras 

fazendas litigiosas, des mesmos credores. Com tudo, sahio-
lhes o ovo gorado, que o Presidente do Erário, e os outros Se
nhores do Governo, bem informados j á das cousas, tem recusado 
tapar as portas da justiça, e comprazer aos desejos dos admi
nistradores. 

Bem cedo verei um juiz recto entrar na casa da administra
ção {sem cahir nos alçapoens, e ratoeiras, que ali há) e pedir 
contas a essa gente administradora, e naõ as achando corren
tes pregar-lhes com ossos em uma cadea, por estarem obriga
dos ao termo de fieis depositários. Nem se esquecerá esse justi
ceiro ministro de tirar uma devassa criminal, e pôr a ley ás 
costas a tantos usurarios conloiados com o famoso corretor, 
que lá passea em carruagem, e se dizem, falsamente, credores de 
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Moreira.—Quem sabe se lhes naõ tem este mandado da America 
para onde levou a fabrica muitas encommendas de outras 
letras ? Os administradores nada mais queriam do que entrar 
para amassa do fugido, que tomaram, e conservam sem in
ventario : de chamar os credores para legitimarem seos créditos, 
naõ cuidaram elles ; e só lhes lembrou o chupar a cana doce ; 
porém o doce tarde ou cedo ha de acabar, e entaõ lhes ficará o 
o amaigo que os desconsole. 

Agora direi alguma cousa sobre as culpas que tornam os ad
ministradores aos Credores de Moreira Vieira e Machado, por 
terem demorado estas dependências, que elles administradores 
dizem haõ de durar ainda dez annos Sim, por desejos dos 
administradores durariam ellas até a volta d1 El Rey Dom Se-
hastiam, pois lhes hia correndo pingues ordenados, ulem de 6 
por cento de commissao sobre os effeitos que vendem, mesmo 
aquelles em litígio; de maneira que já um d' elles está mais que 
forro do que lhe devia o fallido. At.tentem por isso os credores 
da massa, e lembrem-se, que o interesse dos administradores hé 
eternizar as pendências da administração por as razoens que 
levo ditto. Que importa aos sôfregos administradores, que tem 
corrido a maõ por cima da massa do Fallido, tenham os credores 
de Londres necessidade do que hé seo? O mais notável hé, que 
ás costas d' estes põem os administradores toda a culpa das de
moras dos processos ! Seria a primeira vé-z que os authores, que 
reclamam bens das maõs de Réos que os possuem, tivessem in-
teressse nas demoras dos processos. Quem teve a culpa de os 
credores de Londres embargarem um Despacho ob e subrepticio, 
por o qual a Juncta do Commercio mandava vender as fazendas 
embargadas e litigiosas ? Os administradores, que requereram 
contra a ley, a venda d' essas fazendas assim litigiosas. Quando 
a Juncta do Comiuercio mandou ao meretíssimo Conservador 
(Ministro que tem a fama de imparcial e justiceiro, e que fora 
requerido por os mesmos administradores) que tomasse conta 
de todas essas dependências, quem, senaõ os administradores, 
obstou que tivesse devido cumprimento esse despacho da Juncta, 
tolhendo que para esse digno Togado se mandassem todos os pi o-
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cessos que na Juncta param ? Os administradores, os admini

stradores, saõ a causa de tudo, pois estaõ Senhores da massa, e 

tanto lhe custa a larga-la, como ao macaco a espiga de milho que 

roubou. 

Os administradores saõ agora pródigos em louvar o Presidente 

do Erário, os Governadores do Reyno, e o mesmo Juiz Conserva

dor dos Privilegiados do Commercio; talvez para cantarem a 

palinodia do mal, que disseram d' elles, nas papelladas que 

mandaram aos Redactores de Londres, como o Portuguez o es

creveo: eu naõ serei tam pródigo nem lizongeiro, serei justo; direi 

que os Governadores do Reyno nos tem feito justiça com a im

parcialidade do seo custume; direi que esperamos no-la faça 

o Excellentissimo Presidente da Juncta do Commercio, que taõ 

honrado se tem mostrado n' administração dos primeiros cargos 

do Governo: direi, que espero justiça do insubornavel Conser

vador do commercio; e espero que naõ me falte a dos outros 

Ministros Togados. 

Para dar a cada um o que hé seo tenho eu o intento de escre

ver a final um folheto separado, aonde appareceraõ com todas as 

suas cores feas os intrigantes, os corrompidos, e corruptores; 

assim como, pelo contrario, appareceraõ ahi triunfantes com toda 

a pompa do devido louvor todos os homens bons e rectos, que 

tem figurado neste negocio. Oh ! com este meo folheto será 

um dia de Juizo em Lisboa, e por elle conhecerá o nosso bom 

Rey quaes os monstros saõ, que lhe alienam a amor dos seos 

vassallos; e quaes os bons officiaes, que administram com rec-

tidaõ a justiça no sanetuario das leys. Assim, hé provável, 

Senhor Redactor, que naõ tenha eu outra occasiaõ de lhe tomar 

outra vez o tempo com minhas conrespondencias sobre este ob

jecto ; e por isso lhe rogo, que no seo excellente Jornal queira 

agora dar logar a esta; por o que me confessarei. 

De V. Mce 

Muito Venerador e Criado 

ANTÔNIO MACHADO, BRAGA. 



CORREIO BRAZILIENSE, 

D E A B R I L , 1819. 

Na quarta parte nova oa campos íira 
E »e mais mundo houvera lâ chegara 

CAMOENS, c. TII. e. 14. 

POLÍTICA. 

REYNO UNIDO DE PORTUGAL BRAZIL E ALGARVES. 

Edictal da Juncta do Commercio, no Rio-de-Janeiro, 
sobre os Navios de escravatura. 

. A . REAL Juncta do Commercio, Agricultura, Fabricas, 
e Navegação deste Reyno do Brazil, e Domínios Ultra
marinos baixou da Secretaria d'Estado dos Negócios Es
trangeiros e da guerra o Aviso do theor seguinte.—Ten
do o Cônsul Geral Encarregado de Negócios de Ingla
terra participado officialmente, haver resolvido o Gover
no Britannico, em conseqüência da opinião dos Letrados 
daquella Coroa na conformidade dos Estatutos promul
gados sobre a abolição do trafico de escravos, naõ dar 
auxilio algum, nem mantimentos aos navios Portuguezes 
empregados no mesmo trafico, que tocarem no porto do 

VOL. XXII. N°. 131 x x 
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Cabo da Boa Esperança, excepto no caso de serem ali 
impellidos por temporal, perigos de mar, e por accidentes 
imprevistos, e inevitáveis, He El Rey Nosso Senhor ser
vido mandar participar â Real Juncta do Commercio, 
Agricultura, Fabricas, e navegação deste Reyno, e Do
mínios Ultramarinos, aquella resolução do Governo Bri
tannico, a fim de que a mande fazer publica ao Corpo do 
Commercio desta Praça, para seu conhecimento, e para 
por ella se regularem os proprietários dos navios, que se 
destinam ao trafico de escravos de Moçambique: o que 
V. S. fará presente nessa Real Juncta, para sua intelli
gencia e execução. Deos guarde a V. S. Paço em onze 
de Dezembro de mil oitocentos e dezoito. Thomâs Antô
nio de Villanova Portugal.—Senhor Luiz Jozé de Car
valho e Mel Io.—E para que chegue â noticia de todos he 
affixado o presente de ordem da dieta Real Juncta. Rio-
de-Janeiro 19 de Dezembro de 1818. 

M A N O E L M O R E I R A DE F I G U E I R E D O . 

Edictal da Juncta do Commercio em Lisboa sobre as 
reclamaçoens de prezas Portuguezas recolhidas na 
Ilha de S. Bartholomeu. 

A' Real Juncta do Commercio Agricultura Fabricas 

e Navegação baixou o seguinte. 

Avizo. 
" Illustrissimo e Excellentissimo Senhor.—Havendo 

o Ministro de Sua Majestade em Philadelphia communi-
cado achar-se commissionado na Ilha Sueca de S. Bartho
lomeu, como agente do consulado Geral Portuguez nos 
Estados Unidos da America, Guilherme Cook, com o ob
jecto de reclamar toda a propriedade Portugueza, que ali 
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fosse ter, apprehendida por piratas; he o dicto Senhor 
Bervido ordenar, que pela Real Juncta do Commercio 
Agricultura Fabricas e Navegação se faça publica na 
Praça a existência do referido Agente naquella Ilha, para 
noticia dos interessados. O que participo a Vossa Ex
cellencia para o fazer presente na Juncta, e assim se exe
cutar. Deus guarde a Vossa Excellencia. Palácio do 
Governo, em 13 de Fevereiro de 1819. 

(Assignado.) D . M I G U E L PEREIRA FORJAZ. 

Senhor Cypriano Ribeiro Freire. 
E para assim constar se mandaram affixar Edictaes. 

Lisboa 19 de Fevereiro de 1819. 
(Assignado.) JOSÉ ACCURSIO DAS NEVES. 

Edictal pela Juncta da Saúde em Lisboa, sobre alguns 
abusos daquella repartição. 

A juncta da Saúde Publica faz saber às pessoas en
carregadas, por qualquer titulo, de pagarem as despezas 
occasionadas pelas quarentenas, a que ficam sugeitas as 
embarcaçoens, entradas no porto de Lisboa, que estão 
passadas as ordens ao Guarda Mor da Saúde do Porto 
de Belém, para receber na occasiaõ de dar practica ás 
dietas embarcaçoens, a importância total das referidas 
despezas, que comprehendem também salários de guardas, 
e emolumentos dos diversos officiaes de Saúde, de que ha 
de passar recibo em forma, por elle assignado, e pelo seu 
escrivão, do mesmo modo que practicam o Inspector e 
Escrivão do Lazareto, a respeito das despezas ali perten
centes ; ficando por este modo abolida a practica até agora 
existente de serem alguns dos empregados da Saúde os 
que individualmente cobravam a parte que lhes perten-

x x 2 
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cia. Outro sim manda a Juncta declarar, que estaõ 
igualmente passadas as ordens, para que quando o pri
meiro Guarda Fiscal das quarentenas do Lazareto houver 
de fazer conduzir sacas vazias de bordo de embarcaçoens, 
que descarregaram por bica, passe um recibo ao Capitão 
do numero de sacas vazias de que tomar entrega, cujo recibo 
o Capitão fará entregar ao dono das sacas, na Casa daSaude, 
depois de expurgado, a fim de ser por este apresentado no 
Lazareto, quando for receber as sacas, para passar no verso 
delle o recibo, que resgate a obrigação do Lazareto; 
devendo neste acto reclamar-se qualquer falta, que se 
possa encontrar, a respeito das referidas sacas, antes de se 
realizar a entrega, a qual as partes interessadas devem 
promover, finda que seja a quarentena conrespondente; 
porque naõ se exigindo pelo expurgo das sacas mais do 
que o emolumento da conducçaõ, naõ he justo que fi
quem occupando o lugar em que devem entrar as fazen
das, que devem ser expurgadas, motivando delongas pre-
judiciaes, nem privar o Lazareto de receber o direito de 
armazenagem, que lhe he devido, e que, na forma prac-
ticada com os outros effeitos, que occupam os armazéns, 
deve ser paga entaõ pelos donos das sacas vazias, a con
tar do dia em que findaram a quarentena em diante, 
além das despezas occasionadas com a arrecadação e con
servação das refenidas sacas. 

E para que chegue á noticia de todos e se naõ possa 
allegar ignorância se mandou publicar o presente e af-
fixar nos lugares públicos. Lisboa 3 de Fevereiro de 
1819. 

(Assignados.) MANUEL CVPRIANO DA COSTA. 
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Edictal do Provedor Mor da Saúde em Lisboa, sobre os 
delidos commettidospelos officiaes daquella Repartição. 
Sendo expressa do regimento dado á provedoria Mor 

da Saúde, em o anno de 1707, confirmado pelos Senhores 
Reys destes Reynos, e Regios Alvarás, que fazem parte 
da collecçaõ das leys municipaes da mesma Repartição, 
a authoridade, conferida ao seu respectivo Provedor Mor, 
para conhecer dos delictos de todos os seus officiaes, 
abrindo annualmente devassa para o inteiro conheci
mento do estado de serviço dos mesmos empregados; 
e instando mais, de presente, a Real ordem, datada de 
19 de Janeiro próximo passado, que tem por objecto uma 
representação assignadapor muitos capitaens Austríacos 
actualmente surtos neste porto, e dirigida ao Encarregado 
de Negócios de S. M. Imperial Real Apostólica, por cuja 
intervenção chegou à Real Presença, em que expunham 
o systema de desattençoens, injustiças e vexaçoens, que 
com elles practicavam o Guarda Mor, e outros officiaes 
da Saúde do porto de Belém. Ordena o Desembargador 
Conselheiro Provedor Mor da Saúde da Corte e Reyno, 
que por tempo de trinta dias, contados desde 12 do cor
rente em todas as tardes dos que naõ forem de guarda, e 
á excepçaõ dos dias terças feiras e Sabbados, hajam de 
se dirigir á casa de sua residência peito da Freguezia de 
Nossa Senhora dos Anjos todos os queixosos de quaes-
quer officiaes ou empregados dos Juízos da Saúde, ou de 
pessoas que lhe sejam adictas, e em particular aquelles, 
que tiverem que dizer aos factos da accusaçaõ feita pelos 
capitaens Austríacos, para ahi fazerem as suas representa
çoens, e serem testemunhas ouvidas aos objectos, que se 
referirem. 

E para que chegue â noticia de todos, e naõ pos
sam allegar ignorância, mandou o mesmo Conselheiro 
affixar o presente em Lisboa; aos 8 de Fevereiro de 1819. 

(Assignado.) JOZE M A R I A L O P E S DE F A R I A . 
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COMMERCIO DA ESCRAVATURA. 

(Continuado de p. 252.) 

Conferências em Aix-la-Chápelle. 

Carta de Lord Castlereagh ao Conde Bathurst. 

Aix-la-Chapelle, 2 de Novembro, 1818. 

My Lord !—Na conferência de 24 de Outubro, expuz 
aos Plenipotenciarios o estado actual do trafico da escra
vatura, e os progressos, que tinham feito os Plenipoten
ciarios em Londres, propondo ulteriores medidas para 
ultimar a sua final abolição. 

Como o subsequente exame desta questão requeria, que 
os Ministros tivessem tempo para lêr os volumosos 
documentos, connexos com ella, notifiquei que em futuro 
dia lhes submetteria duas proposiçoens. 

I a para dirigir uma appellaçaõ directa, da parte das 
Cinco Cortes, a El Rey de Portugal, fundada na decla
ração feita em nome de S. M. por seu Plenipotenciario 
em Vienna, e urgindo S. M. a que desse effeito aquella 
declaração, no período fixo por Hespanha, para a final 
abolição, aos 20 de Maio, 1820. 

A 2a. seria, que as Potências ali representadas acei
tassem o principio de um condicional direito de mutua 
visita, como foi adoptado pelas Cortes da Gram Breta
nha, Hespanha, Portugal e Paizes Baixos, e que o mesmo 
se applicasse ás suas respectivas bandeiras, segundo as 
circumstancias indicassem. 

Era impossível naõ perceber, na breve discussão, que 
se seguio.que havia considerável hesitação, especialmente 
no Plenipotenciario Francez, quanto ao principio desta 
ultima medida. Nestas circumstancias, julguei que era 
melhor evitar a prolongaçaõ da conversação. Tive uma 
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entrevista, no dia seguinte, com o Duque de Richelieu 
para o fim de urgir com S. E x \ mais favorável vista 
desta importante questão. Isto levou ao pleno exame 
da medida, em todas as suas formas ; e ainda que naõ 
possa dizer, que alcancei abalar a opinião de Sua Graça, 
lisongeo-me de que diminui o pezo e numero de suas ob-
jecçoen?; e que trouxe o seu espirito a sentir o extremo 
inconveniente, assim como a objecçaõ moral, de deixar 
a questão no ponto em que estava. 

He devido ao Duque de Richelieu que eu diga, que 
achei que S. Exa . uniformemente se mostrava anxioso 
para fazer efficazes as medidas de seu Governo a este res
peito ; e que estava cordealmente disposto a receber e 
seguir qualquer informação, que eu lhe apresentasse, so
bre as más practicas dos subditos Francezes neste trafico; 
porém parece-me, que elle tem ainda grande apprehen-
saõ, quanto aos effeitos que produzirá em França a na
tureza da medida acima mencionada. 

O Duque, porém, me deo todas as seguranças, de que 
seria plenamente considerada; e para ter meios de assim 
o fazer, me pedio S. Ex a .que lhe desse um memorandum 
referindo em substancia as explicaçoens, que eu lhe tinha 
feito sobre a questão. Transmitto agora a V. S. uma 
copia deste papel, e vos asseguro que naõ perderei occa
siaõ, em conjuncçaõ com o Duque de Wellington, de 
continuar com zelo e perseverança esta importante parte 
de minhas instrucçoens. 

Tenho a honra de ser & c 
(Assignado.) CASTLEREAGH. 

Ao Conde de Bathurst, &c. &c. 

Protocolo da conferência, em Aix-la-Chapelle, aos 24 
de Outubro de 1818. 

Lord Castlereagh participou â conferência os resultados 



352 Politica. 

obtidos até aqui, pelas medidas adoptadas, para a aboli
ção geral do trafico de escravatura, e estado actual das 
cousas, relativamente a esta questão interessante, distin
guindo o trafico licito do illicito. 

S. E x \ observou, que, depois da Convenção de 23 de 
Septembro, 1817, pela qual Hespanha fixou o anno de 
1820, como termo final deste trafico, éra Portugal a única 
potência, que se naõ tinha explicado sobre a epocha da 
abolição deffinitiva. 

Lord Castlereagh accrescentou, que, em quanto hou
vesse um Estado, cujas leys authorizassem o trafico, ainda 
que fosse parcialmente, e uma bandeira, que o pudesse 
proteger, naõ seria possível impedir a continuação deste 
commercio, pela via do contrabando, cujo augmento 
tinha sido mui considerável nos últimos annos ; e que 
mesmo, sendo o trafico da escravatura prohibido pelas 
leys de todos os paizes civilizados, somente uma vigi
lância activa e permanente éra quem podia garantir a ex
ecução dessas leys. 

Depois desta exposição, communicou Lord Castle
reagh muitos documentos relativos â questão, referindo-
se ás minudenciasja submettidas aos Ministros reunidos 
em Londres. Ao mesmo tempo desenvolveo as suas ideas; 
Io. sobre o meio de proseguir a applicaçaõ do principio 
da abolição legal do trafico: 2o sobre os meios de asse
gurar a execução das leys e convençoens, que lhe di
zem respeito. 

Quanto ao primeiro objecto, Lord Castlereagh propoz 
concordar-se em uma medida, a respeito da Corte do 
Rio-de-Janeiro, para a induzir a explicar-se o mais breve 
que fosse possível, sobre o termo que contava fixar, para 
a abolição final do trafico. 

Relativamente ao segundo objecto, S. Exa. propoz 
adoptar geralmente, e de uma forma obrigatória, as me-
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d idas determinadas nos últimos tractados entre a Gram 
Bretanha, Hespanha, Portugal e Paizes Baixos. 

Sendo tomadas estas proposiçoens, ad referendum, 
conveio-se, de deliberar sobre ellas nasessaõ futura. 

(Assignados.) M E T T E R N I C H . 

R I C H E L I E U . 

CASTLEREAGH. 

H A R D E N B E R G . 

BERNSTOFF. 

N E S S E L R O D E . 

C A P O D' ISTRIA. 

Noí</ de Lord Castlereagh ao Duque de Richelieu 

Aix-la-Chapelle, 27 de Outubro, 1818. 
Lord Castlereagh tem a honra de incluir ao Duque de 

Richelieu, o Memorandum, que hontem prometteo sub-
metter k consideração de S. Ex a . 

Lord Castlereagh se julgará feliz em responder, sem 
perda de tempo, a quaesquer perguntas, que o Duque de 
Richelieu t ivera bondade fazer-lhe sobre este objecto: 
ou procurar a S. Ex a . qualquer informação, que lhe pa
reça essencial, e que Lord Castlereagh naõ tenha meios 
de fornecer immediatamente. 

Lord Castlereagh pede ao Duque de Richelieu, queira 
aceitar as seguranças de sua alta consideração. 

Memorandum. 

1.° Quanto ao direito de visita. 

Nenhuma das três convençoens, assignadas pela Gram 

Bretanha, com a Hespanha, Portugal, e Hollanda, dá in-

V O L . XXII . 131. YY 



354 Politica. 

discriminadamente este direito aos navios d' El Rey, 
Em todas se limita aos navios d' El Rey, que tiverem 
authoridade e instrucçoens expressas, como se especefica 
no tractado. 

A providencia he, em todos os casos, reciproca; po
rém o tractado com os Paizes-Baixos restringe o exer
cício deste direito a um numero especifico de navios, de 
cada potência, naõ excedendo doze no total. Cada uma 
das potências, logo que conceder estas instrucçoens a 
qualquer navio de guerra, será obrigada a notificar á 
outra o nome do navio assim authorizado a fazer a vi
sita. 

2o, Direito de detenção. 
Naõ se pôde fazer visita ou detenção, senaõ por um 

official de patente, que tenha as instrucçoens acima men
cionadas, como sua authoridade especial para isso, nem 
pôde deter e levar a porto algum qualquer vaso assim 
visitado, excepto no único e simples caso de achar es
cravos a bordo. Ha uma cláusula de excepçaõ, que dis
tingue os escravos domésticos, que servem de criados 
ou marinheiros, dos que estrictamente pertencem ao tra
fico. As potências se obrigam mutuamente a fazer com 
que o official seja pessoalmente responsável por qualquer 
exercício abusivo de authoridade, independentemente 
da indemnizaçaõ pecuniária, como a diante se diz, para 
o proprietário, pela imprópria detenção de seu vaso. 

3o . Adjudicação. 
O official da visita, achando escravos a bordo, segundo 

elle concebe, contra as leys, pôde levar o vaso para um 
dos dous portos mais próximos, aonde resida a commis
sao mixta, pertencente ao captor e capturado; mas, fa
zendo isto, naõ somente fica pessoalmente responsável a 
seu Governo, pela discrição do acto, porém também faz 
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o seu Governo responsável ao Governo do Estado a quem 
o vaso detido pertence, pela plena compensação, em in
demnizaçaõ pecuniária, que a Commissao Mixta pôde 
arbitrar aos proprietários, pela detenção, sendo esta feita 
injustificavelmente. 

A Commissao Mixta naõ tem jurisdicçaõ de character 
criminal, e consequentemente naõ pôde deter nem punir 
as pessoas achadas a bordo dos navios, assim detidos, por 
quaesquer crimes, que no tal trafico de escravatura te
nham commettido, contra as leys de seu particular Estado 
A Commissao Mixta naõ tem outra authoridade, senaõ 
a de decidir summariamente, se o navio tem sido pro
priamente detido, ou naõ; por ter abordo escravos illici-
tamente. Se isto se decide pela affirmativa, o navio e 
carga (havendo-a a bordo) saõ perdidos, e o producto 
igualmente dividido entre os dous Estados, providenci-
ando-se quanto aos escravos, pelo Estado, em cujo terri
tório tiver lugar a condemnaçaõ. 

Se a Commissao Mixta ordena, que se liberte o vaso, 
requer-se ao mesmo momento que arbitre tal compensa
ção aos proprietários, por esta detenção, qual lhes parecer 
razoável. 

Da-se uma tabeliã de damnos por demora, no tractado, 
e o Governo do official detentor he obrigado a pagar o 
mesmo, assim arbitrado, sem appellaçaõ, dentro em doze 
mezes. 

A Commissao Mixta he composta de um Commissario 
Juiz, e um Commissario Arbitro de cada naçaõ, como se 
providenciou na convenção entre a Gram Bretanha e 
França em 1815, para a adjudicação das reclamaçoens par
ticulares. 

4o. Esphera de operação. 
Nas convençoens Hespanhola e Portugueza, naõ ha 

outra restricçaõ mais, quanto aos limites dentro dos quaes 
se pôde fazer a detenção, como fica dito, senaõ a que 
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nasce naturalmente do estado das leys; a saber, que em 
quanto cada uma das potências puder licitamente trafi
car em escravos ao Sul do Equador, nenhuma detenção 
terá lugar dentro daquelles limites. 

Nas convençoens com Hollanda, se tira uma linha do 
Estreito de Gibraltar a um ponto nos Estados Unidos, 
de maneira que exceptua das operaçoens o que se pôde 
chamar os mares Europeos. 

Em todas estas convençoens, todo o espaço da viagem, 
desde a costa de África até as margens oppostas de 
ambas as Américas, incluindo as índias Occidentaes, 
fica sugeito á regulada superintendência assim estabe
lecida. 

Observaçoens. 

Sobre o primeiro ponto, naõ occorre que seja necessá
rio mais restriçoens, do que as providenciadas na conven
ção com os Paizes-Baixos. Mas isto he sempre aberto a 
negociação. 

A mesma observação parece applicavel ao segundo 
ponto. 

A mesma observação he applicavel também ao ter
ceiro ponto, com esta distincçaÕ: que um Estado, 
tal como a Áustria, por exemplo, que concordar na 
medida, mas que naõ tiver titulo para commerciar 
naquella costa; em vez de entrar immediatamente na 
despeza de constituir commissoens, pôde reservar-se 
o poder de fazer, sempre o que o julgar conveniente; ou 
pôde ficar habilitada, se preferir isso assim, a autho-
rizar os commissarios de qualquer outro Estado, a 
tomar conhecimento em seu nome, de quaesquer casos, 
em que tenham parte propriedades de vassallos Aus
tríacos. 

O quarto ponto parece ser o mais susceptível de 
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commento, porque admitte a possibilidade de busca em 
toda a superfície do Atlântico, e nos mares das índias 
Occidentaes, aonde os vasos dos Estados Commerciantes 
saõ mais numerosos do que na costa d' África. 

A mesma Gram Bretanha estava tam persuadida que, 
debaixo das restriçoens estabelecidas, eram tam pouco 
de presumir os abusos, que naõ hesitou em expor o seu 
commercio naquelles mares, ainda que extenso, a este 
inconveniente, que julga imaginário ; considerando que 
tam urgente appellaçaõ á sua humanidade naõ somente 
a justificaria, mas lhe impunha o dever moral de fazer 
ainda maiores sacrifícios. 

Naõ obstante o que a Gram Bretanha tinha j a feito em 
seus tractados com as três Potências, com quem tinha 
contractado, e estava prompta a fazer com todos os outros 
Estados civilizados; isto he, correr algum risco de incon
veniente para obter tam nobre objecto: ha uma distinc-
çaõ, que se pôde naturalmente fazer entre o dar effeito a 
este systema na costa d' África, e a certa distancia, por 
exemplo 200 léguas daquella costa particular, e a exten-
çaõ do mesmo a todo o Atlântico e mares das índias Oc
cidentaes. Como medida mais effecicaz preferio a Gram 
Bretanha este ultimo plano, quaesquer que fossem os in
convenientes, connexos com suas operaçoens; porém 
naÕ estava a Inglaterra menos disposta a reconhecer o 
devido valor; na mais limitada applicaçaõ deste prin
cipio. 

Pôde dizer-se, que em quanto as leys de qualquer Es
tado permittirem o trafico em escravos, ou existir no 
mundo alguma bandeira, que naõ seja comprehendida 
neste systema de policia marítima contra o contraban
dista do trafico da escravatura, o mal continuará a ex
istir. Este raciocínio, ainda que plausivel, naõ deve des-
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acoroçoar os esforços communs, contra os abusos com-
mettidos; e se achará, examinando-se mais miuda-
mente, que he fallaz. 

Io . Toda a costa Africana, ao Norte da Linha, está a 
este momento emancipada do trafico, pelas leys de todos 
os Estados, qué tem colônias. 

2o. Aos 20 de Maio de 1820, nenhuma bandeira de 
Estado algum poderá legalmente fazer este trafico, em 
nenhum porto ao Norte da linha, de ambos os lados do 
Atlântico: nem bandeira alguma, excepto a Portugueza, 
terá authoridade para traficar assim ao Sul da Linha. 

Suppondo, por um momento, que Portugal naõ abolisse 
o trafico ao Sul da Linha, até a expiração de oito annos 
completos desde a declaração de Vienna, isto he em 1823, 
com tudo,; que immensa esphera de saudável operação 
naõ teria, neste intervallo, esta conservativa alliança? 

O outro ramo da objecçaõ naõ he mais solido do que 
verdadeiro, de que o vaso e bandeira da menor Potência 
possa, em theoria legal, cubrir estas transacçoens; po
rém quando a propriedade naõ pertença a subditos da
quella potência, mas de um Estado, que tenha abolido 
o trafico, a bandeira daquella Potência, assim usada em 
fraude, naõ serviria de protecçaõ, e a propriedade assim 
fingida seria comdemnada, ao mesmo tempo que o Sobe
rano, cuja bandeira fosse por tal modo prostituída, nem 
poderia nem haveria de se queixar. 

Porém em quanto alguma das grandes potências, taes 
como a França, que tem considerável extençaõ de com
mercio naquellas costas, recusar adoptar o systema, naõ 
somente o seu exemplo desanimará os outros Estados, 
cujo interesse he meramente nominal, de tomar nisto 
parte, mas fornecerá ao traficante illicito de escravatura 
uma bandeira, naõ tanto respeitável por si mesmo, mas 
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que he tanto de presumir que se encontra naquellaa cos
tas, para o fim de um commercio innocente, que nenhum 
official de patente quererá correr o risco de examinar tal 
vaso, expondo-se a involver o seu Governo e a si mesmo 
em uma questão com uma Potência estrangeira. Os ef
feitos practicos e moraes, de fazerem os principaes Esta
dos marítimos causa commum, sobre este objecto, saõ 
incalculáveis. De facto deve ser decisivo: sem isto, as 
suas bandeiras viraõ a ser o instrumento de se subtrahi-
rem reciprocamente os subditos â authoridade do Sobera
no, quando commetterem este crime. 

Este ponto apparecerâ mui claro, quando se considerar 
a operação do systema em duas alternativas. Se todos 
os grandes Estados marítimos adoptarem o principio, os 
seus corsários formarão uma só esquadra contra os trafi
cantes illicitos em escravos ; e nenhuma de suas bandei
ras poderá servir para cubrir a transacçaõ fraudulenta; o 
effeito immediato disto seria multiplicar consideravel
mente o numero dos corsários, e consequentemente a pro
babilidade das capturas; ao mesmo tempo que reduziria 
o numero das bandeiras que poderia assumir o traficante 
illicito em escravos. Por outra parte, se a França obrar 
só de per si, o perigo do trafico illicito Francez se reduz 
ã probalidade do que os seus corsários unicamente pode
rão effectuar, ao longo daquella immensa costa; e mesmo 
quando um navio armado Francez, se encontrar com um 
traficante illicito Francez arvorando este a bandeira In-
gleza, Hespanhola, Portugueza ou Hollandeza, o official 
Francez, suppondo que deseje anxiosamente fazer o seu 
dever, se acautelarâ bem de arriscar-se a fazer uma visita, 
havendo tam razoável presumpçaõ de que o vaso seja o 
que a bandeira annuncia. 

Porém tomando a outra supposiçaõ, que todas as prin
cipaes potências marítimas obram de concerto e que o va-
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so, suspeito de ter escravos a bordo, arvora a bandeira de 
outro Estado, supponhamos a bandeira Hanseatica, a pre-
sumpçaõ hetam conclusiva contra um vaso Hamburguez 
traficar em escravos, por sua conta, que nenhum official 
hesitaria em dar busca ao vaso, em ordem a descubrir a 
fraude. 

Pode-se além disso affirmar confiadamente, que se as 
potências, que tem interesses reaes e locaes, vierem a 
uma intelligencia de obrar de concerto, as outras po
tências de boa vontade entrarão na medida, em tanto 
quanto respeita a naõ soffrer, que suas bandeiras sejam 
tam monstruosamente pervertidas e abusadas. A ora-
missaõ da França he sobre todas as outras importante, 
em conseqüência de sua situação na Europa, e de suas 
possessoens na África, a sua separação do esforço com
mum, mais especialmente se for imitado pela Rússia 
Áustria e Prússia, o que naõ somente frustrará todas as 
esperanças, que se tem ensinado o mundo a formar a 
respeito dos trabalhos das conferências estabelecidas em 
Londres, sob o 3o. artigo addicional do tractado 
de Novembro de 1815; mas introduzirá um schis-
ma e murmúrio entre os amigos da abolição. Tendo 
os Estados abolido o trafico, ja naõ formarão um corpo 
compacto e unanime, trabalhando por afiliar o Estado 
que ainda tem de fazer a abolição, ao systema commum, 
e tornar efficazes seus actos; mas comporão duas seitas, 
uma dos Estados, que tem feito ceder aos maiores cla
mores da humanidade, o possível inconveniente de uma 
restricta visita a seus navios mercantes; e outra dos Es
tados, que consideram a sua primeira objecçaõ como de 
tal transcendência, que naõ admitte modificação alguma, 
mesmo pela indisputável vantagem de uma causa, a cuja 
importância deram em Vienna naõ menos solemne sanc-
çaõ. Isto deve retardar o ultimo bom êxito da medida 
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e pôde, no intervallo, conservar em existência um incon
veniente grão de controvérsia e agitação, em uma ma
téria, que tem contribuído, sobre todas as outras, a excitar 
seriamente os sentimentos moraes e religiosos de todas as 
naçoens, e mais especialmente do povo Inglez, o qual tem 
por longo tempo olhado para esta questão com o mais 
profundo interesse. 

Protocolo da Conferência, em Aix-la-Chapelle, de 4 de 
Novembro 1818. 

Em conseqüência das communicaçoens feitas na con
ferência de 24 de Outubro, Lord Castlereagh desenvol-
veo hoje as suas proposiçoens relativas â abolição do 
trafico da escravatura; sendo o fim dessas proposiçoens, 
por uma parte, completar e ampliar as medidas até aqui 
adoptadas, para obter a abolição definitiva deste com
mercio ; e, de outra parte, assegurar a execução e effica-
cia destas medidas. Quanto ao primeiro objecto, Lord 
Castlereagh propoz, que se adoptasse alguma medida 
para com S. M. El Rey de Portugal e do Brazil, mediante 
uma carta minutada em nome dos Soberanos, nos termos 
mais instantes, e ao mesmo tempo mais affectuosos, para 
induzir S. M. Fidelissima, lembrando-lhe aparte que teve 
na declaração de Vienna de 8 de Fevereiro de 1815,* 
a fixar sem mais demora a epocha da abolição definitiva 
do trafico, na totalidade de suas possessoens, epocha, que, 
na conformidade dos ajustes, em que entraram os Ple
nipotenciarios de Sua dieta Majestade, em Vienna, con
signados no protocolo de 20 de Novembro 1815,t naõ 

* Vem no Corr. Braz. Vol. XIV. p. 601. 
t Naõ achamos protocolo com esta data: mas provavelmente 
V O L . XXII. N°. 131. z z 
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poderia passar além do anno de 1823; mas que os So
beranos Alliados desejavam, no interesse desta grande 
causa, ver coincidir com os que S. M. El Rey de Hespa
nha tinha adoptado, fixando aos 30 de Maio 1820 o 
termo final do trafico; esta proposição foi recebida com 
unanimidade. 

Lord Castlereagh, levando a attençaõ da Conferência 
â Declaração dos Senhores Plenipotenciarios de S. M. 
Fidelissima, feita em Vienna, aos 6 de Fevereiro, de 
1815,í" que elles eram obrigados a exigir, como indis
pensável condição para a abolição final, que S. M. Bri
tannica se prestasse, de sua parte, ás mudanças, que ti
nham proposto no systema commercial entre Portugal e a 
Gram Bretanha; renovou a segurança de que S. M. El 
Rey da Gram Bretanha, estava prompto a acceder a todas 
as modificaçoens racionaveis, que se propuzessem aos 
tractados actuaes de commercio com Portugal; seguran
ça que elle tinha dado muitas vezes ao ministro de Portugal 
em Londres. Lord Castlereagh desejou, sobretudo, 
fazer notar á Conferência, a expressão " modificaçoens 
racionaveis," de que se tinha servido; porque naõ podia 
suppôr-se que o Ministro Portuguez tivesse a intenção de 
exigir, da parte de uma só potência, sacrifícios, que um 
Estado naõ podia esperar de outro, condiçoens indis
pensáveis de uma medida geral, que naõ tinha por fim 
senaõ o bem da humanidade. 

Quanto ao segundo objecto, Lord Castlereagh com-
municou um Memorandum (A) contendo explicaçoens 
aos tractados concluídos em 1817, entre a Gram Bretanha, 

he o de 20 de Janeiro 1815, aonde se falia da abolição defini
tiva, oito annos depois,- isto vem no Corr. Braz. Vol. XIV. p. 
569; verbatim p. 580. A declaração dos Ministros Portu
guezes vem no mesmo Vol. XIV. p. 605. 

+ Corr. Braz. Vol. XIV. p. 598, e 603. 
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Hespanha e Portugal, e o Reyno dos Paizes Baixos, esta
belecendo o direito de visita para com os vasos, eviden
temente suspeitos de andarem no trafico, em contraven
ção directa das leys j a existentes, ou que os Estados para 
o futuro promulgarem. Persuadido que, depois das ex-
plicaçoens dadas e modificaçoens propostas no dicto Me
morandum, se poderia adoptar similhante medida sem 
grande inconveniente, Lord Castlereagh convidou os 
Senhores Plenipotenciarios a occupar-se com ella, no 
sentido mais favorável ao bom successo da abolição, e a 
aceitallas, ou quando naõ a substituir, pelo menos, algum 
contra-projecto, próprio a prevenir efficazmente o abuso, 
que o commercio clandestino naõ deixaria de fazer, com 
as bandeiras das potências, que repugnassem concurrer 
na sobredicta medida geral. O Memorandum de Lord 
Castlereagh foi consignado ao protocolo, sub l i t A. 

Lord Castlereagh accresentou a estas proposiçoens, que 
segundo a opinião de muitas pessoas, cuja authoridade 
éra de grande pezo nesta questão, seria útil, e talves ne
cessário, considerar o trafico debaixo de um ponto de 
vista contrario ao Direito das Gentes, e assimilhállo para 
este effeito & pirataria, logo que, pela accessaõ de Por-
gal, a abolição deste trafico viesse a ser uma medida 
universal. Elle rogou aos Senhores Plenipotenciarios, 
que tomassem esta opinião em consideração, sem que, ao 
momento, se fizesse disso objecto de proposição formal. 

(Assignados.) M E T T E R N I C H . 

R I C H E L I E U . 

CASTLEREAGH. 

W E L L I N G T O N . 

H A R D E N B E R G . 

B E R N S T O R F F . 

NESSELRODE. 

C A P O D T S T R I A . 

Z Z 2 
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Officio de Lord Castlereagh a Lord Bathurst. 

Aix-la-Chapelle, 23 de Novembro, 1818. 

M Y LORD.—Tenho a honra de transmittir a V. S. as 
notas dos Plenipotenciarios Russiano, Francez, Austrí
aco, e Prussiano, sobre as duas proposiçoens, que fi
zeram os Plenipotenciarios Inglezes, e encarecidamente 
recommendáram â sua attençaõ, como se referre no pro
tocolo de 24 do passado. 

Sendo o resultado destas notas extremamente desaco-
roçoador das nossas esperanças, determinou-se rever as 
objecçoens produzidas contra a medida de se conceder 
mutuamente o direito de visita, especialmente pelo ple
nipotenciario da França. 

Depois de apresentar esta revista â consideração da 
Conferência, no Memorandum B. (de que incluo a copia); 
e em uma audiência, com que me honrou o Imperador 
de Rússia, aproveitei esta occasiaõ para representar a S. 
M. Imperial, nos termos mais enérgicos, a necessidade 
de adoptar alguma medida efficaz desta natureza, sem 
demora ; e sem esperar pelo decreto da abolição final de 
Portugal. 

S. M. Imperial ouvio, com o seu costumado interesse, 
as minhas representaçoens sobre esta matéria, e pro-
metteo-me dar ordens aos seus Ministros, para que pro-
puzessem, que se tornasse a abrir a consideração da 
questão, em Londres, com novas instrucçoens. 

A Modificação desta medida em que ultimamente in
sisti, e, segundo espero, com mui bom successo; he, que, 
além da limitação do direito de visita á costa de África, 
e a especifico numero de navios de cada potência, a du
ração da convenção fosse por limitado numero de annos, 
por exemplo sette, no fim do qual período as diversas 
potências teriam outra vez em seu poder rever a sua de-
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cisaõ, depois de alguma experiência de suas conveni
ências ou inconveniências e de sua efficacia para o ob
jecto, e da necessidade de sua renovação, havendo-se 
respeito ao estado em que entaõ estivesse o trafico illicito 
da escravatura. Este arranjamento satisfaria as nossas 
mais urgentes necessidades, ao mesmo tempo que naõ 
perturbaria tam permanentemente os reconhecidos prin
cípios do Direito Marítimo, em quanto se regula o Direito 
de Visita. Por meio deste ultimo expediente, me lison-
geo de ter feito considerável impressão, a fim de remo
ver a forte repugnância, que ao principio se sentia 
contra a esta medida. 

Também se inclue neste officio um projecto das cartas, 
que se haõ de dirigir pelos Soberanos ao Rey de Portugal, 
sobre esta matéria; etenho de rogar a V. S. que peça as 
ordens do Príncipe Regente pelo que respeita a fazer 
elle similhante applicaçaõ a S. M. Fidelissima, da parte 
de S. A. R. tomando as medidas necessárias para expedir 
tudo para o Brazil pelo primeiro paquete. 

Tenho, a honra de ser, &c. 
(Assignado) CASTLEREAGH. 

Ao Conde Bathurst, &c. &c. 

Opinião do Gabinete de Rússia, sobre o trafico da escra
vatura. Aix-la-Chapelle, 7 de Novembro, 1818. 

O Gabinete de Rússia apresentou ao Imperador, e por 
ordem sua tomou em consideração, as diversas com-
municaçoens, feitas nas conferências de Aix-la-Chapelle, 
pelos Plenipotenciarios de S. M. Britannica, sobre a ma
téria do trafico da escravatura. 

Naõ ha questão em que S. M. Imperial tome mais 
vivo interesse, e que tenha mais a peito o ver que a de-
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cisaõ conresponde ao mesmo tempo aos mandamentos 
da religião Christaã e aos votos da humanidade, e aos 
direitos e consideraçoens respeitosas cuidadosamente 
attendidas por todas as potências, que saõ chamadas a 
tomar parte nesta obra. 

Naõ se pôde dissimular, que as medidas, em que se 
acham reunidas estas condiçoens indispensáveis, tem 
suas difficuldades; com tudo, S. M. Imperial se apraz 
em esperar, que os obstáculos naõ seraõ insuperáveis. S. M. 
Imperial naõ pôde deixar de prestar a sua plena e inteira 
adhesaõ á idea proposta pelo Grabinete Britannico, de 
uma medida amigável, para com a Corte do Brazil, para 
a induzir a pôr um termo final, e mui próximo, â facul
dade que aquella Corte se tem reservado, de exercitar o 
trafico. A força dos motivos, sobre que se apoia o voto 
das Potências AUiadas, e a do exemplo, que tem ja dado, 
bafará sem duvida para influir na determinação, outro 
sim perfeitamente livre, que Portugal he chamado a 
tomar. O Gabinete da Rússia se apressou a minutar, 
em conformidade do convite, que lhe fizeram os Pleni
potenciarios Britannicos, o projecto da carta, que se pôde 
dirigir, neste sentido, a El Rey de Portugal. Este projec
to se acha aqui juncto. 

He com satisfacçaõ, que se olha para o êxito pro
vável desta medida, cujo bom successo completará, pelo 
facto, a accessaõ de todos Estados Christaõs á abolição 
total e em perpetuidade deste trafico. 

He somente quando esta abolição tiver sido assim so-
lemnemente pronunciada em toda a parte, sem alguma re
serva, que as Potências poderão promulgar, sobre isto, 
e sem se desmentirem, por excepçoens perniciosas e 
contradictorias, o principio geral, que characterizarâ o 
trafico, e o porá na classe dos attentados mais graves. 

Entaõ, tomando este principio por baze, se poderão 
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practicar as medidas, que lhe seraõ applicaveis. O Ga
binete de S. M. Britannica tem feito conhecer aquelles 
por que tem ja começado a pôr em marcha o principio 
da abolição: a saber, as convençoens com Portugal, 
Hespanha e Paizes-Baixos. 

Elle propõem, outro sim, generalizar, entre as potências 
marítimas, a adopçaõ dos regulamentos estabelecidos por 
estas três convençoens, e mais particularmente de decre
tar, como principio geral, o direito reciproco de visita, 
que se ha de exercitar pelos corsários respectivos. 

O Gabinete de Rússia, respeitando as intençoens, que 
presidiram a estas disposiçoens, decretadas entre o Go
verno Britannico e os das Cortes acima mencionadas, e 
apreciando toda a sua efficacia, na supposiçaõ de que 
estas medidas fossem universalmente adoptadas, naõ te
ria senaõ uma cousa a desejar; isto he, que se pudesse 
convencer de que as attençoens particulares e de primeira 
importância, que cada um dos Estados marítimos deve 
consultar, se naõ oppuzessem a ellas obterem uma adhe-
saõ geral. Porque, tanto he verdade que o estabeleci
mento universal do direito de visita reciprocra contribu
iria a fazer alcançar este fim, quanto he incontestável que 
o concerto das medidas de que se tracta vem a ser illu-
sorio, por menos que um só Estado marítimo, de qual
quer cathegoria que seja, se ache na impossibilidade de 
adherir a isso. Portanto, o produzir e6te consentimento 
universal, e sem excepçaõ, he que devia ser o objecto dos 
esforços das Potências AUiadas, se, conseguindo concor
dar entre si sobre o direito de visita, pudessem presumir 
o alcançar a livre adhesaÕ de todas as outras, segundo a 
baze determinada. He com pezar que o Ministério de 
S. M. o Imperador de Rússia se vê na impossibilidade 
de prever uma accessaõ tam unanime. Parece-lhe fora 
de toda a duvida, que existem Estados, a quem nenhuma 
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consideração poderia decidir a submetter a sua navega
ção a um principio novo de tam alta importância. Logo 
naõ se pôde dissimular, que naõ he neste principio 
aonde se deve achar a solução da difficuldade. 

Perguntou-se, se naõ seria possível propor algum outro 
modo, igualmente seguro em seus effeitos, e de que se 
pudesse prever mais facilmente a admissão geral da parte 
de todos os Estados. 

Sem prejulgar o resultado, que poderiam ter as aber
turas do Gabinete Britannico, se expõem aqui, para o 
caso em que ellas naõ fossem admittidas sem excepçao 
quanto ao direito de visita, um modo, que tal vez obterá 
a approvaçaõ dòs Estados, naõ menos sinceramente pene
trados do desejo de cumprir com um sancto dever, pon
do fim aos horrores do trafico. Este meio consistiria em 
uma associação especial entre todos os Estados, tendo por 
fim a destruição do trafico da escravatura. Ella pronun
ciaria, como principio fundamental, e que servisse de 
vinculo a uma ley, que characterizarla este roubo odioso 
qualificando-o de piraterla, e declarando-o punivel como 
tal. Parece evidente, que a promulgação, em commum, 
de similhante ley, naõ poderia ter lugar antes que a aboli
ção fosse universalmente pronunciada; isto he, antes que 
Portugal renunciasse em todo, e em toda a parte, a este 
trafico. 

A execução da ley seria confiada a uma Instituição, 
cujo assento seria em um ponto central nas costas d' Áfri
ca, e em cuja formação teriam parte todos os Estados 
Christaos. Declarada neutra, em perpetuidade, inde
pendente de todos os interesses politicos locaes, bem 
como a alliança fraternal e ehristaã, de que ella seria 
uma manifestação practica, esta Instituição proseguiria 
o único fim de manter estrictamente a execução da ley. 
Ella consistiria em uma força marítima, composta de 
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sulficiente numero de vasos de guerra, appropriados ao 
destino, que lhes fosse assignado: em um poder judicial, 
que julgasse todos os delictos, em matérias do trafico, 
segundo uma legislação estabelecida a este respeito, pela 
ley commum; em um Conselho Supremo, em quem re
sidiria a authoridade da Instituição, que houvesse de 
regular as operaçoens da força marítima, que revisse as 
sentenças do tribunal,e as fizesse executar, superinten
desse todas as particularidades, e desse conta de sua 
gestaõ ás futuras reunioens Europeas. O direito de vi
sita e detensaõ seria concedido a esta Instituição, cora-
meio de obter seus fins, e talvez nenhuma naçaõ maríti
ma da Europa recusaria submetter a sua bandeira a esta 
policia, exercitada de modo limitado, claramente definido, 
e por um poder demasiado fraco para commetter vexa
mes, e mui desinteressado nas questoens marítimas e com-
merciaes, e, sobre tudo, mui sabiamente combinado em 
seus elementos, para naõ observar uma justiça severa, a 
mais indistincta para com todos. 

Como se acaba de dizer i Naõ se poderia compor esta 
Instituição de elementos tam diversos, que a única ten
dência, em que podia marchar sem se desunir, fosse a do 
seu dever? As despezas, que occasionaria, repartidas 
por todos os Estados Christaõs, naõ poderia ser extrema
mente onerosa, e a sua duração se regularia ao tempo ne-
csssario, para que adesenvoluçaõda civilização Africana, 
que ella protegeria, pudesse conduzir a uma feliz mudan
ça, no systema de cultura das colônias. 

Submettendo estas vistas á sabedoria dos Gabinetes 
Alliados, ode Rússia se reserva, no caso em que desejem 
examinállo e profundállo, entrar era mais amplas discus
soens da matéria, 
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Memória Franceza sobre o trafico da escravatura. 
A França tem provado da maneira mais evidente, que 

queria concurrer efficazmente para a abolição completa 
do trafico da escravatura. Obrigada, pela Declaração, a 
que subscreveo, aos 8 de Fevereiro 1815, em Vienna, com 
as Potências que assignâram o tractado de 20 de Maio, a 
fazer uso, para obter este fim," de todos os meios, que se 
achassem â sua disposição, e a obrar, no emprego destes 
meios, com todo o zelo, e toda a perseverança devida a 
uma grande ebella causa"—Ella se iisongea de ter satis
feito a esta obrigação. Com effeito, poucos mezes depois 
da declaração de Vienna, a França renunciou k estipu-
laçaõ de 1814, que lhe tinha dado a demora de cinco 
annos, para effectuar a cessação do trafico. A França de
clarou aos 30 de Julho de 1815, que desde aquelle dia 
cessaria o trafico de sua parte, para sempre. Os actos 
de sua Administração tem sido conformes a esta decla
ração. As instrucçoens dadas nos portos de França, e 
nas colônias precederam uma Ordenação especial d' El 
Hey, em que se prohibia o trafico. Esta ordenação foi 
vigorada por uma ley, promulgada em Março, 1818, que 
pronuncia, contra os infractores das disposiçoens decreta
das pelos Governos, as penas mais severas que pôde im
por a legislação Franceza. Prescrevèram-se medidas de 
precaução, para assegurar a execução da ley; e por or
dem d* El Rey se estabeleceo um corso na costa oceiden-
tal da África, para visitar os navios, que fossem suspeitos 
de continuar o trafico, cuja prohibiçaÕ está determinada. 

Taes saõ os actos do Governo Francez: elles provam 
claramente, que tem feito uso " dos meios, que tinha á 
sua disposição," para reprimir o trafico. Tem obrado 
nisto com zelo; porque tem creádo os meios, que lhe 
faltavam a este respeito, provocando a adopçaõ de uma 
ley formal. Entre tanto o Governo de S. M. Britannica, 
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que, para alcançar a repressão do trafico, emprega um 
ardor, que naõ pôde deixar de augmentar a gloria, j a 
adquirida pela naçaõ Ingleza, acolhendo todas as ideas, 
que tem por objecto o bem da humanidade, foi informado 
de que o fim de seus esforços, e os das outras potências 
ainda se naõ tinha obtido, e que o trafico da escravatura 
feito por contrabando, e a despeito das medidas tomadas 
contra elle, tirava ainda da costa d' África grande numero 
de escravos. 

O Governo de S. M. Britannica julgou, que estas in-
fracçoens ás ordens dadas em toda a parte, podiam pro
ceder da insufficiencia das disposiçoens feitas para asse
gurar a sua execução. Crêo que medidas combinadas, 
entre as principaes potências, j a concordadas, por uma 
cláusula do tractado de 20 de Novembro, 1815, a obrar 
de concerto nesta matéria, poderia extirpar o mal na sua 
raiz. Propoz, entre outras medidas visitar rigorosamente 
os navios, que navegassem na costa occidental de África, 
e para que esta visita tivesse todo o seu effeito, julgou 
que convinha, que cada uma das potências concedesse ás 
outras o direito de a exercitar, nos navios que trouxessem 
a sua bandeira, A creaçaõ de commissoens mixtas, en
carregadas de pronunciar sobre a legitimidade das expe-
diçoens suspeitas de fraude, forma a segunda parte do 
projecto da Inglaterra. 

Seria impossível naõ reconhecer, que, propondo tal 
medida, o Governo de S. M. Britannica tem feito tudo 
quanto de si depende, para a acompanhar de precauçoens 
próprias a prevenir o seu abuso. 

Assim, o cuidado de determinar o numero de navios de 
guerra, encarregados desta visita, os lugares aonde ella 
pôde ser exercitada,, a graduação dos officiaes, que unica
mente possam proceder a isso, testefica o seu respeito pela 
independência e direitos de cada um. 
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Três poteneias, a Hespanha, Portugal, e o Reyno dos 
Paizes Baixos, subscreveram a estas proposiçoens. 

O Governo de S.M. Christianissima seguiria com ardor 
tal exemplo, se, levando as suas vistas exclusivamente 
ao fim da empreza, naõ pudesse perceber nos meios indi
cados para o alcançar, perigos, que talvez occôrram só á 
sua posição particular, mas que he de seu dever pre
venir. 

Seria inútil discutir aqui, quanto ao direito, a questão 
da visita no mar em plena paz. 

O Governo Inglez tem mostrado respeito ao principio, 
que assegura a este respeito a independência de toda a 
bandeira; e he somente como uma derogaçaõ deste prin
cipio, e naõ como negativa de sua existência, que pro
põem conceder a cada potência a faculdade deaprehender 
os navios, que trazem a bandeira de outra, e de se assegu
rar da legitimidade de suas expediçoens. 

Porém ja neste ponto achará o Governo de S. M. Chris
tianissima um obstáculo invencível á proposição de In
glaterra. 

A França, somente por que tem experimentado nestes 
últimos tempos revezes e males, que, se naõ tem apagado, 
tem pelo menos obscurecido a gloria, que ella tinha ad
quirido ; se inclina a mostrar-se mais zelosa de sua dig
nidade, do que se a fortuna lhe naõ tivesse sido contra
ria. A naçaõ, feliz por se achar debaixo do sceptro de 
seu Rey legitimo, nao teria sentimento por vaãs conquis
tas : mas a consciência de sua verdadeira honra naõ po
dia deixar de ser mais viva por isso mesmo: e o seu 
Monarcha deve recear-se de tocar neste deposito. 

Sem duvida, uma concessão, feita com todas as pre-
cauçoens, que a podiam adoçar, com esta cláusula de re
ciprocidade, que deveria salvar a dignidade de cada uma 
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das partes, pôde ser proposta sem temor de escandalizar 
a vaidade de ninguém. 

Porém he sempre uma concessão, e a opinião de uma 
Naçaõ, habituada a achar na vivacidade de sua imagi
nação o juízo que faz dos actos de seu governo, pôde as
sustar-se de o ver abandonar, mesmo com todas as modi
ficaçoens possíveis, um direito, para que ella olha, com 
razaõ, como um dos mais preciosos. Pôde ver nisso com-
promettida a honra da bandeira, este ponto delicado, que 
tanto, e ha tanto tempo, tem excitado a sua sensibilidade. 
Pôde em fim ver, no abandono deste direite**, novo sacri
fício, addido, como condição indispensável, â evacuação 
de seu território, e como um monumento do estado de 
dependência, em que tem sido momentaneamente posta. 
Naõ ha duvida que, dando generoso exemplo, submet-
tendo-se em reciprocidade á visita, que olha como pró
pria medida para obter o fim, a que se propõem, a Ingla
terra afiança que a visita naõ he incompatível com a honra 
da bandeira. Mas collocada em circumstancias differen
tes, sustentada pela opinião da Naçaõ Ingleza, que, ha 25 
annos a esta parte clama pela abolição do trafico, a Gram 
Bretanha conserva todas as vantagens, mesmo parecendo 
abandonar o seu exercício absoluto, e ella naõ pôde te
mer que se una á concessão, que faz, a idéa de um sa
crifício, que naõ poderia evitar. 

Porém quando o Governo de S. M. Christianissima se 
julgasse authorizado a passar por cima de tam impor
tantes consideraçoens, e a adoptar, a pezar do perigo que 
acha na theoria, o projecto relativo â visita, veria ainda 
na aua applicaçaõ graves objectos de inquietação. 

Seria trahir a verdade, sem esperança de illudir nin
guém, negar que existe entre os vassallos da Inglaterra 
e da França, e como de mixtura com a estima, que reci
procamente se inspiram, um sentimento de rivalidade 
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que, exaltado pelas numerosas e infelizes circumstancias, 
tem muias vezes tomado o character de inimizade. He infe
lizmente mui provável, que o exercicio mutuo do direito 
de visita, no mar .fornecerá a isso novos elementos. Com 
effeito, por mais precauçoens que se tomem, por mais do
çura que nisso se empregue, a visita he uma cousa incom-
moda, e que os navegantes olham como acto de vexame, 
ç Poder-se ha pensar que o navio, que julgar poder illudilla, 
naõ procurará todos os meios de o fazer ? Será logo neces
sário que o vaso visitador ponha nisso certo rigor. Este ri
gor pôde conduzir k resistência, e vias de facto. Nos altos 
mares,, distantes de todas as relaçoens, os subditos das 
duas potências poderão suppôr-se que naõ estaõ ja liga
dos ás ordens de seus respectivos Soberanos, e attender 
unicamente á vóz de um falso ponto de honra, e virem ás 
maõs para se defenderem. Em vaõ se teraõ prescripto 
as medidas mais prudentes, ,* Consentiria o capitão do 
navio de guerra, encarregado da visita, em mostrar a sua 
patente a um pequeno vaso de commercio, que se sub
metesse a esta prova ? Se o naõ fizesse i como se po
deria obrigar a isso; e que segurança teria o navio apre-
hendido, de que a visita naõ éra um acto unicamente 
arbitrário? { Como se poderiam prevenir mesmo as in-
fracçoens possíveis dos regulamentos convencionados 
para adoçar a visita? Restaria ainda o fazer queixa, e 
pedir o castigo. Porém sabe-se por experiência quam 
diííicil he determinar esta sorte de abusos, J NaÕ ficaria 
o opprimido muitas vezes no estado de naõ saber, quem 
he o capitão, que abusa para com elle do direito re
servado aos corsários, ou que o arrogasse a si indevida
mente? ,j Que provas se poderiam dar de incidentes, que 
se passam longe de todas as testemunhas, e quando cada 
uma das partes pôde representar a cousa em vistas dif
ferentes ? O Governo Inglez sabe que, quando elle mesmo 
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tem querido castigar alguns abusos commettidos por 
seus vasos nas costas de França, ou nos limites de seu 
mar territorial, tem sido impedido pela impossibilidade 
de procurar documentos assas positivos para achar os 
culpados. 

Estes inconvenientes, que seria imprudente naõ prever, 
saõ de tanta maior importância, que com o andar do 
tempo produziriam a exasperação no espirito dos povos: e 
sabe-se demasiado bem que taes sentimentos entre os sub
ditos, tem muitas vezes perturbado a paz dos Governos. 
Se tal infelicidade se seguisse; naõ teria a Europa o di
reito de pedir ás potências rigorosa conta destas medidas, 
que, concertadas para o bem da humanidade, houvessem 
compromettido este bem precioso, perturbando a Sua 
tranqüilidade ? 

Ha outra consideração que obstaria ao Governo de S. 
M. Christianissima, quando, se naõ visse ja na impossi
bilidade de admittir a proposição da visita; e he a que 
se refere á instituição das Commisoens Mixtas, encarre
gadas de julgar das prezas, feitas em conseqüência dos 
regulamentos contra o trafico. A conseqüência imme
diata de tal instituição he subtrahir os subditos de S. M. 
a seus juizes (naturaes; e sua consciência naõ lhe permitte 
crer, que tenha direito para tal fazer. A jurisdicçaõhe, 
de todos os direitos da Soberania, oquehe mais essencial
mente destinado á defeza do subdito, o pôde dizer-se 
que he quasi unicamente do interesse deste. Ha circum
stancias, em que o direito commum da Europa admitte, 
que a jurisdicçaÕ do Soberano cesse de direito; porque 
se naõ pôde exercitar de facto: acontece isto quando o 
subdito commette no território estrangeiro algum delicto 
contra as leys do paiz, a que essse território pertence. 
Fica sugeito á applicaçaõ dessas leys, e o seu Soberano, 
que se lhe naÕ pode oppor a tolera. Porém, fora destas 
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circumstancias, o Soberano naõ pôde consentir, que 
um seu subdito passe para uma jurisdicçaÕ estrangeira. 
E m vaõ se argulrá, que a commissao mixta naÕ exer
cita jurisdicçaÕ criminal, e que naõ faz mais do que 
pronunciar," sobre a legalidade da apprehençaÕ do navio, 
que tenha illicitamente escravos a seu bordo". Pronun
ciar sobre a legitimidade da preza he julgar a questão, 
tanto quanto he possível fazêllo: he decidir se o captu
rado tem ou naÕ incorrido nas penas estabelecidas con
tra o délicto que commetteo. A sua sorte fica ja fixada. 
Pouco importa que as penas, em que tem ou naõ 
tem incorrido, sejam determinadas pelo código do seu 
paiz, ou pelo de outro. Quando tem passado pelo ex
ame da Commissao, naõ se tracta de mais do que da 
applicaçaõ do código ou de se porem liberdade; helogo 
verdadeiramente julgado, e naõ o foi por seus juizes na-
tuiaes. 

S. M. Christianissima, repete-se outra vez, naõ se cré 
em consciência com direito de consagrar tal mudança na 
legislação de seu Reyno, e, quando pensasse que lhe 
competia tal direito, he fora de toda a probabilidade, 
que os poderes, cuja cooperação lhe seria necessária, 
para se admittir esta mudança, quizessem reconhecêllo. 

D& que fica dicto resulta, que a França tem feito tudo 
quanto delia dependia, para chegar á abolição completa 
do trafico da escravatura. 

Que ella vê, no projecto proposto pela Inglaterra para 
reprimir toda a continuação possível deste odioso com
mercio, perigos, que lhe naõ permittem admittillo; que 
em uma palavra, lhe parece que, para chegar a um fim 
tam desejável, certamente, para os interesses de uma por
çaõ da humanidade, se correria risco de comprometter 
interesses ainda mais preciosos, pois se referem à manu
tenção da paz e do descanço da Europa. 
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A França expõem tanto mais livremente a sua opinião 
a este respeito, quanto tem franca vontade de obter o fim 
que tem fixado, pelos actos de sua Administração, e 
que naõ conserva pensamentos occultos, que poderiam 
deixar ficar sacrifícios, para que naõ estava preparada; e 
tem a esperança de que as medidas, que ja tem tomado, 
produzam um effeito saudável. Com effeito, os raportes, 
que annunciavam, que o trafico se continuava com uma 
sorte de actividade, saõ anteriores á epocha em que se 
estabeleceo na costa d' África o Corso Francez, e das 
instrucçoens modernas, que se enviaram ás authoridades 
Francezas do Senegal, a fim de que duplicassem sua 
actividade contra todo o commercio fraudulento, He 
talvez aqui o lugar de notar, que se naõ poderia prestar 
fé implícita ás informaçoens, que tem chegado contra as 
authoridades do Senegal. 

Estas informaçoens, que os implicam de maneira tam 
grave, que a boa fé devia prescrever aos accusadores a 
ley de produzirem as provas, saõ colligidas em algumas 
partes por pessoas, que, por outras informaçoens, creram 
que se deviam queixar dessas authoridades. 

Sobre tudo, a França naõ julgaria ter provado assas 
o seu desejo de cooperar nas medidas de repressão contra 
o trafico, se naõ indicasse de sua parte novos meios de 
alcançar este fim. 

Até o presente, as Disposiçoens, feitas a este respeito, 
tem sido dirigidas contra o transporte dos escravos; por
que he principalmente sobre o modo de apprehender no 
mar os navios empregados neste commercio, que se tem 
procurado um concerta Esta via he boa; porque a dis
tancia da passagem offerece certa probabilidade de qu< 
o contrabando será interceptado. Mas por outra part< 
a incerteza do mar, e consequentemente a esperança à< 
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escapar â vigilância, assim como a enormidade dos lucros, 
offerecem assas de probabilidade, e um attractivo assas 
poderoso, para que os traficantes de escravos se naõ desa
nimem totalmente. Medidas, que tendessem a atacar o 
trafico dos escravos, naõ no seu curso médio, se assim 
se pôde chamar o transporte dos escravos, porém sim no 
seu nascimento e terminação ; isto he, nos pontos aonde 
se executam a compra e venda dos negros, poderiam ter 
certa efficacia, que, juncta ás outras disposiçoens, seria 
própria a completar a obra saudável, que se tem em vista, 
Poder-se-hia pois estabelecer nas feitorias aonde se fa
zem ordinariamente as compras dos escravos, commissa
rios, encarregados de os denunciar ás authoridades, e re
vestidos, como o ministério publico, do direito dejreque-
rer o castigo, perante os tribunaes. 

Poder-se-hia igualmente fazer, em todas as colônias 
aonde os proprietários saÕ interessados em recrutrar ne
gros, regulamentos, similhantes ao Registry Bill, para con
statar o numero de negros, que existem e cada habitação, 
e averiguar, por meio de alistamentos periódicos, que a 
ley naõ tem sido eludida. 

A confiscaçaõ dos negros, que achassem em cada fazen
da acima do numero precedentemente declarado, (excepto 
o augmento correcto que pôde produzir a uniaõ dos escra
vos) e uma grande multa por cada negro furtiva
mente introduzido, seria o castigo imposto ao delin
qüente. 

Estas medidas, que entram na administração interior 
de cada Governo, podem com tudo ser concertadas entre 
todos; e em vez de Commissoens Mixtas, encarregadas de 
pronunciar sobre o crime dos indivíduos, que transportam 
os negros, se poderiam estabelecer committés, que ti
vessem a commissao de vigiar os indivíduos, que os com
pram, e fazer saber ás authoridades superiores do paiz as 
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infracçoens, nos casos em que os agentes debaixo de suas 
ordens mostrassem tibieza em castigar os culpados. Estas 
disposiçoens entram nas medidas que S. M. Christianissima 
pôde tomar, sem temor de infringir os direitos de seus 
subditos, e S. M. está prompto a entender-se a este res
peito com as potências, que unem seus esforços, para ob
ter a total abolição do commercio odioso, consignado á 
reprobaçaõ geral. 

(Couti n u ar-se -h à) 

A M R E I C A H E S P A N H O L A . 

Relatório de M. Rodney, Commissario dos Estados Unidos 

ao Secretario de Estado, sobre a America Hespanhola. 

Senhor. 
Tenho agora a honra de submetter á vossa considera

ção, o meu Relatório, sobre o objecto da missaõ passada 
á America Meridional, abraçando a informação deduzida 
.ie varias fontes, ao meu alcance, em tanto quanto 
ave a opportunídade de tirar partido das vantagens que 
possuía. 

Deve ser-vos familiar a historia da conquista das pos-
sessoens Hespanholas na America. Foram ellas princi
palmente, se naõ de todo, executadas por aventureiros par
ticulares. Quando esta conquista se completou, estabe-
leceo ali a metrópole o mais oppressivo systema de go
verno, ou, para melhor dizer, de despotismo. 

Aquellas extensas regioens foram originalmente go
vernadas por dous Vice-Reys. Os domínios de Hespa
nha na America Septentrional, estavam debaixo do go
verno do Vice Rey do México, e todas as suas posses-
soens na America Meredional eram sugeitas à superinten
dência do Vice-Rey do Peru. 

3 B 2 



3go Política. 

A distancia, em que ficavam algumas partes do paiz 
da residência do Vice-Rey em Lima, occasionou, em 1718, 
o estabelecimento de outro Vice-reynato em Sancta Fé 
de Bogotá, no reyno de Nova Granada. Em 1731, se 
dividio a Nova Granada, em certo numero de pequenas 
províncias, que ficaram assim separadas delia. Puzèram-
se estas debaixo da jurisdicçaÕ de um Capitão General e 
Presidente, cuja sede do Governo éra em Caracas. 

E m 1766 se erigio Chili em Capitania Geral separada, 
e em 1778 se estabeleceo outro novo Vice-reynato em 
Buenos Ayres, comprehendendo todas as possessoens ao 
Oriente das Cordilheiras Occidentaes, e para o Sul do rio 
Maranhão. 

Este immenso império parece que éra considerado 
pelas leys das índias como Reyno distincto de per si, 
ainda que unido á Hespanha, e annexo â coroa de Cas-
tella. Neste ponto de vista o considerou o Baraõ 
de Humboldt, no seu Ensaio sobre a Nova Hespanha. 

Com algumas sombras de differança os regulamentos 
estabelecidos nestes governos, e as feiçoens prominentes 
de suas instituiçoens políticas, mostram grande simi-
lhança, porque o systema geral éra o mesmo. 

O seu commercio éra limitado á metrópole, e aos va
sos Hespanhoes exclusivamente. Havia a prohibiçaõ, 
sob pena de morte, de commerciar com estrangeiros. 
Os naturaes da antiga Hespanha compunham o corpo de 
seus negociantes. Ainda que esta parte do systema tinha, 
ja antes da revolução, sido relaxado em algum gráo, par
ticularmente pelo estatuto do commercio livre, como 
elle se chama, com tudo este alivio éra mui parcial, e as 
restricçoens continuavam a ser árduas e oppressivas. 

Era vedado aos estrangeiros todo o accesso aos esta-
belicimentos Hespanhoes, e até os habitantes das dif
ferentes províncias tinham prohibiçaõ de communicar 
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de umas com as outras, senaõ debaixo de mui estrictos 
regulamentos. 

As differentes fabricas e manufacturas, que podiam 
competir comas de Hespanha, naõ lhes eram permittidas. 
Prohibia-se-lhes, debaixo de graves penas, plantar Unho, 
canhamo ou açafraõ. Em climas os mais próprios para 
a cultura das vinhas e das oliveiras, eram estas planta
çoens defezas. Por causa da distancia do Peru e Chili, 
e pela difficuldade de transportar o azeite para estas re
motas regioens, permittia-se ali plantar vinhas e olivei
ras ; mas prohibia-se-lhe a cultura do tabaco. E m Bue
nos Ayres, por especial indulgência dos Vice-reys, se per-
mittia cultivar pereiras e oliveiras, meramente para o 
uso da meza. 

Eram obrigados a ir buscar á metrópole os artigos 
da primeira necessidade; e assim também se faziam de
pendentes delia, para as commodidades da vida, e cousas 
de luxo. A coroa possuía o monopólio do tabaco, sal, e 
pólvora. 

A estas restricçoens e regulamentos oppressivos se 
ajunctava o odioso systema dos impostos. Exigia-se dos 
índios um tributo, em forma de capitaçaõ, ou certa 
servidão nas minas, chamada mita. Tirava-se a décima 
parte do producto das terras cultivadas, debaixo da de
nominação de dízimos. A alcavala, imposto que variava 
de dous e meio até cinco por cento, sobre todas as ven
das e revendas de todas as cousas moveis, era cobrada 
com rigida exacçaõ; ainda que em alguns casos se per-
mittia a commutaçaÕ. Impunham-se direitos tanto 
Reaes como municipaes, nas importaçoens, tonelagem, 
entrada e saida dos navios, debaixo das differentes de-
nominaçoens de almoxarifado, mar, alcavala, terzo, con
sulado, armada, e armadilha. A estes se pôde ajunctar 
os quintos Reaes de todos os metaes preciosos, o tributo 
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mais importante em todos os districtos de minas. Alem 
de tudo isto, havia tributos de sêllo, licenças de tavernas, 
e sommas pagas pela venda dos officios, dos títulos de 
nobreza, bullas do Papa, composição e confirmação de 
terras com muitos outros de inferior importância. 

Sob os monarchas Hespanhoes, que antigamente obti
veram dos Papas o domínio ecclesiastico, e assim uniram 
em suas pessoas Reaes toda a authoridade civil e religiosa, 
se estabelceo a mais oppressiva hierarchia com o seu 
numeroso séquito de officios e ordens, ao que se seguio a 
Inquisição. 

Os lugares de honra e proveito, desde o mais alto até o 
mais baixo,eramoccupados, quasi exclusivamente pelos 
naturaes da antiga Hespanha. 

O principal código de leys, que mantinha assim a su
premacia da Hespanha sobre aquellas distantes regioens, 
quasi seclusas do resto do mundo, emanou do Conselho 
das índias, estabelecido por El Rey, e em que se sup-
punha estar elle sempre presente. Os decretos Reaes, 
as Recopilaçoens das índias, e as Partidas, ministravam 
as regras geraes de decisão; e, quando este direito fal
tava ou éra duvidoso, recorria-se ás opinioens dos le
trados. 

Este systema éra geralmente executado pelos Vice-
Reys, Capitaens-Generaes e Tribunaes de Justiça, com 
um espirito conrespondente â rigorosa politica, que o tinha 
produzido. A esta forma de governo se tinha aquelle paiz 
sugeitado, por séculos, com implícita obediência, e pro
vavelmente teria continuado a submetter-se por mais 
tempo, se naõ fossem os acontecimentos neste paiz, e as 
mudanças na Europa. O espirito sagaz de muitos es-
criptores hábeis, penetrando no futuro, tinha predicto, que 
em epocha remota, haveria uma revolução na America 
Meredional, antes de ter começado a da America Sep-
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tentrional. Desde o periodo da bem succedida termi
nação de nossa contenda pela independência, se predisse 
com maior confiança a dos habitantes do Sul; e ha razaõ 
para crer que se accelerou por este feliz acontecimento. 
O comportamento da Hespanha, durante a guerra da nossa 
revolução, éra calculado a produzir uma durável impres
são, em suas colônias. Este resultado foi previsto pelos 
politicos intelligentes ; e muitos se admiraram de que a 
Hespanha fosse tam cega a seus interesses, depois de ter 
ella mesma manifestado, em uma occasiaõ, suas fortes sus
peitas sobre o Paraguay; porque ao escrupuloso ciúme 
desta potência se deve attribuir a expulsão dos Jesuítas 
daquelle paiz, em 1750, 

As guerras, que se originaram da revolução Franceza, 
produziram na Europa mudanças da mais importante 
magnitude, que tiveram immensa influencia nos negócios 
da America Meridional. Quando a Hespanha se unio á 
França contra os Príncipes combinados, expoz as suas 
possessoens distantes ás hostilidades Britannicas. O 
grande poder naval da Inglaterra lhe deo accesso ás Co
lônias Americanas. Empenhada em árdua contenda, 
seus sentimentos e seus interesses a estimularam a retor-
quir contra Hespanha o comportamento desta, durante 
a guerra de nossa independência. Talvez pela inducçaõ 
dos inimigos, foi em Venezuella que apareceram os pri
meiros symptomas de insurreição, nas possessoens con-
tinentaes da America, no anno de 1797. Foram estes 
succedidos pelas tentativas de Miranda, na mesma parte, 
que foram acompanhadas ou seguidas, depois do vaci
lante estado da monarchia Hespanhola, pelos movimentos 
revolucinarios do México, Granada, Peru, Chili e Buenos-
Ayres ; e de que apenas ha alguma parte nos domínios 
Hespanhoes da America Meredional, que estejam inteira
mente livres. 
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As occurrencias, que abriram o caminho para os sub
sequentes acontecimentos importantes, nas províncias do 
Rio-dá*-Prata, foram a invasão dos Inglezes, debaixo do 
commando de Popham e Beresford, no anno de 1806, e a 
sua expulsão poucos mezes depois, pelas forças combi
nadas do paiz, capitaneadas por Liniers e Pueyrre-
don. Estes incidentes felizmente deram ao povo uma 
justa idea de sua fortaleza; e ao depois repellíram com 
firmeza e valor, que lhes fez honra, o formidável ataque 
dos Inglezes, sob o General Whitelock. 

O miserável estado a que a Hepanha estava reduzida, 
pela politica, arte e poder de Napoleaõ, a resignação de 
Carlos IV a favor Fernando VIL, e a renuncia de ambos 
em favor de Napoleaõ, produziram os mais importantes 
resultados. Puzêram o Reyno na maior confusão. Os 
alternados successos e desastres dos exércitos Francezes 
produziram nova éra em Hespanha. O povo geralmente 
se revoltou â idea de ser governado pelo irmaõ de Napo
leaõ, a quem elle tinha transferido a coroa. Estabelecê-
ram-se Junctas, que obraram em nome de Fernando, en
taõ prezo em França. Estas Junctas foram substituídas 
ás Antigas Cortes, e o Conselho regular da Naçaõ, a que 
em tempos de perigo imminente deviam ter recorrido, 
segundo seus custumes. Authoridades em conflicto pro
duziram um dilacerado estado de negócios. Nas scenas, 
que se seguiram, naõ se prestou a devida attençaõ 
ás províncias Americanas. O seu comportamento 
para com ellas foi versátil e inconsistente, perderam-
se aquellas províncias de vista, ou se negligenciaram, 
até que foi ja demasiado tarde. Concebendo que esta
vam abandonadas, pela metrópole, julgaram-se justifi
cadas em obrar por si mesmas. Naõ se passou muito 
tempo antes que os habitantes de Buenos-Ayres abraças
sem o exemplo de seus irmaõs na Hespanha, estabele-
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cendo uma Juncta, que assumio as rédeas do Governo, e 
finalmente no anno de 1810 deitou fora o vice-Rey, Cis-
neros, e os seus principaes adherrentes. Para o resumo 
dos acontecimentos subsequentes até a minha partida, 
peço licença para referir-me ao esboço juncto (Appen-
pendix A.) da penna do Dr. Funes, escripto em parte a 
petitorio meu. Sem afiançar a perfeitaexactidaÕ da obra, 
penso, pelas informaçoens recebidas, que se achará con
ter provavelmente, em geral, um epílogo imparcial das 
transaçcoens e occurrencias mais importantes. 

Lendo este interessante documento, tenho de lamentar, 
que as suas paginas saõ marcadas com alguns casos de 
grande severidade e crueldade, que parecem quasi insepa
ráveis das grandes revoluçoens. Deve, porém, servir de 
consolação o observar, que parece terem passado pelo 
estado, que podem fazer o exemplo necessário, e ter che
gado talvez aquelle ponto, em que, ficando as paixoens 
menos turbulentas e o povo mais illuminado, hede espe
rar que prevaleça mais moderado systema. 

As suas dissençoens tem produzido a maior parte de 
suas calamidades. Em taes tempos naturalmente se devi
am esperar. Porém as suas disputas tem sido principal
mente socegadas pelas prudentes e enérgicas medidas do 
Congresso, que começou as suas sessoens em Tuccuman, 
no anno de 1815, e se mudou no anno seguinte para 
Buenos-Ayres, aonde estava em sessaõ, occupado com a 
tarefa de formar uma Constituição permanente. Este 
respeitável corpo, além de obrar como Convenção ou 
Assemblea Constituinte, exercita temporariamente po
deres legislativos. As suas sessoens saõ publicas, com 
uma galeria para os ouvintes, tanto cidadãos como estran
geiros. Os debates saõ freqüentemente interessantes, e 
saõ conduzidos com habilidade e decoro; e saõ publi
cados cada mez para informação do povo. 
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A disputa com Artigas, o Chefe dos Orientaes, nau se 
tem ajustado. Isto, com certo ciúme da influencia supe
rior de Buenos-Ayres nos negócios geraes das províncias; 
o comportamento do Governo de Buenos-Ayres para com 
os Portuguezes, e a alta tarifa dos direitos de alfânde
ga, que ouço ter sido ao depois rebaixada, parece que 
constituíam as principaes causas de desaffeiçaõ ao tempo 
da minha partida. 

A declaração, que fez o Congresso, da independência que 
tinham previamente mantido por muitos annos, de facto, 
éra medida da maior importância, e tem produzido una
nimidade e decisão até entaõ desconhecidas. Este ap-
pice de seus desejos somente se podia alcançar com pro
gressos vagarosos e graduaes. O espirito publico tem 
sido illuminado, nesta matéria, dos seus púlpitos, das 
suas imprensas, e das suas oraçoens publicas. O povo 
estava preparado para o acontecimento. Quando chegou o 
momento naõ podia deixar de estar unido. A declaração 
de independência foi adoptada no Directorato de Mr. 
Pueyrredon, aos 9 de Julho, 1816. Foi seguida de uma 
hábil exposição das causas, que a extorquiram, para jus
tificar para com os seus concidadãos, e com o mundo, a 
medida, que deliberadamente tinham votado supportar 
com seus bens e suas vidas. 

Crendo que este ultimo papel he digno de ser lido, vai 
delle annexa a traducçaõ. (Appendix B.) 

A saudável influencia deste denodado e decisivo passo 
foi de um golpe sentida em todo o paiz. Deo nova vida 
e força ã causa patriótica, e estabilidade ao Governo. 
As victorias de Chacabuco e Maipo alcançadas pelas ar
mas de Chili e Buenos-Ayres, produziram e confirmaram 
uma similhante declaração de independência pelo povo 
de Chili, que também vai annexo (Appendix C.) e forti
ficou a cordeal uniaõ, que existia entre os estados confede-



Politica. 387 

rados. A conseqüência foi, que, dentro destes extensos 
territórios, apenas ha vestígios dos exereitos Reaes, ex-
cepto nas bordas do Peru. 

Havendo assim, em connexaõ com a succincta conta 
dada pelo Dr. Funes, traçado os principaes aconteci
mentos depois de Revolução em Buenos-Ayres, passarei 
a referir o resultado das informaçoens obtidas ali, segun
do a melhor opinião, que pude formar, da extençaõ, po
pulação, governo e recursos das Províncias Unidas, com 
suas producçoens, importaçoens, exportaçoens, trafico e 
commercio. 

O extincto Vice-reynato de Buenos-Ayres, de que 
esta cidade servia de metrópole, éra considerado por 
muitas pessoas como o mais extenso, e mais precioso de 
todos os domínios Hespanhoes, na America Meridional, 
extendendo-se em linha recta, desde os seus limites do 
Norte até os de Sul, em distancia de mais de duas mil 
milhas, e das suas fronteiras orientaes até as occidentaes 
naõ menos de mil e cem milhas. 

Era composto, ao principio da revolução, de nove 
províncias, ou intendencias; a saber, Buenos-Ayres, Pa
raguay, Cordova, Salta, Potosi, La Plata, Cochabamba, 
La Paz e Puno. 

Este Vice-reynato, regado pelo grande Rio-da-Prata, e 
numerosos outros rios, que lhe saõ tributários, e que mi
nistram fácil communicaçaõ com paizes de immensa ex
tensão, e dam fácil accesso aos thesouros da Amerioa Me
ridional, foi sempre olhado pela Hespanha como uma de 
suas preciosas acquisiçoens. Gozando toda a variedade 
de climas, que se acham entre differentes e distantes lati
tudes, dotado com grande porção de terreno fértil, he 
capaz de produzir tudo que se acha nas zonas Torrida 
ou Temperada. Em suas extensas planícies se apascen
tam numerosos rebanhos de gado e cavallos, que hoje 
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em dia constituem a principal parte de suas riquezas. As 
minas do Potosi ficam incluídas em seus limites. Naõ 
ha matos até grande distancia de Buenos-Ayres. Na 
grande extençaõ de Pampas senaõ vêm arvores sylvestres, 
excepto em intervallos algum solitário umboo. Depois 
de passar Saladildo, no rumo do Norte, começam os ma
tos, e progredindo para as fronteiras superiores aparecem 
os montes, que se levantam mais e mais em progressão, 
com seus vales de permeio. Na margem oriental dos 
rios da-Prata e Paraná, o paiz, segundo se diz, he excel-
lente. Entre-Rios dizem que he susceptível de se fazer 
delle um jardim; e a banda Oriental apresenta outeiros 
com seus vales, rico chaõ, bellas correntes de água, e 
a grande distancia do rio, pelas margens dos ribeiros me
nores, excellente terra de mato. Entre Maldonado e 
Monte-Video termina no Rio-da-Prata a ponta oriental 
das Cordilheiras. 

Depois da revolução se erigiram mais cinco províncias, 
fazendo por todas quatorze, dentro dos limites do que foi 
Vice-reynato de Buenos-Ayres; a saber,Tucuman, tirada de 
Salta; Mendoza ou Cupo, tirada de Cordova; Comentes; 
Entre-Rios, comprehendendo o paiz entre o Uruguay e o 
Paraná; e a Banda Oriental, ou margem ao Leste do Rio-
da-Prata. Estes dous últimos foram tomados a Buenos-
Ayres, que assim ficou reduzido ao território do Sul da
quelle rio. As divisoens subordinadas do paiz, com suas 
principaes cidades, se acharão no Appendix a este Rela
tório, com uma conta do producto ou manufacturas dos 
differentes districtos (Appendix D.) 

Das quatorze províncias, em que se acha dividido ago
ra o extincto Vice-reynato de Buenos-Ayres, ha cinco, 
que, ao tempo da minha partida, eram principalmente oc-
eupadas pelas forças Realistas (que, em conseqüência da 
vietoria de Maipo, se esperava se retirassem em breve 
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para o Baixo-Peru) ou parcialmente debaixo da sua in
fluencia ; a saber, Potosi, LaPlata, Cochabamba, La Paz, 
o Puno; e a linha seguinte independente de facto da 
Hespanha, estava no poder dos Patriotas; a saber, Bue
nos-Ayres, Paraguay, Mendoza, Salta, Corientes, Entre-
Rios e Banda Oriental. Porem o Paraguay e a cidade 
de Sancta Fé obram independentemente de Buenos-
Ayres, posto que o Paraguay naõ esteja em termos 
de inimizade com elle; e alguns esperam, que autes de 
muito se effectue a sua junçaõ á Uniaõ. Entre-Rios e a 
Banda Oriental, sob Artigas, com o character de Chefe 
dos Orientaes, estaÕ em estado de hostilidades com 
Buenos-Ayres. 

Monte-Video, capital da margem oriental, foi occu-
pado por um exercito Portuguez; e uma esquadra de 
navios do Brazil bloquea os portos da Colônia e Mal-
donado, e prohibe a entrada aos vasos neutraes, a menos 
que lhes paguem os mesmos direitos por suas cargas, 
que seriam cobrados na importação das fazendas, se des
embarcassem em seu paiz. 

Computa-se que o território das Províncias Unidas 
contem 150.000 léguas quadradas; ainda que provavel
mente excede aquella quantidade. As terras occupadas 
no sertaõ, em distancia das cidades, saõ ordinariamente 
empregadas por seus donos em estâncias ; isto he, grandes 
terrenos de pasto para gado, e chacras, ou terrenos para 
plantação de graõs. As pequenas granjas ou quintas, 
nas vizinhanças das cidades, estaõ em bella ordem. As 
que ficam juncto a Buenos-Ayres, e que supprem o mer
cado com muita abundância de fructas e vegetaes, 
cstaõ no melhor estado de cultura, por meio das regas. 

A população, excluindo os índios, se calcula agora 
em 1:300.000; porém ajunctando-lhe somente os índios 
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civilizados, que saõ de grande importância, com toda a 
probabilidade excederia 2:000.000. 

Toda a população consiste, em naturaes da antiga Hes
panha e seus descendentes, nascidos no paiz, ou, como 
elles se chamam, Americanos do Sul: de índios civiliza
dos, ou naõ reclamados; com differentes castas ou san
gue mixto: de Africanos e seus descendentes, ou negros 
e mulatos. 

Naõ pude averiguar, com satisfacçaõ, a população das 
differentes províncias: a província de Buenos-Ayres con
tem cerca de 120.000 almas, quando a de Entre-Rios e 
Banda Oriental se computa a 50.000. 

A Cidade de Buenos-Ayres contém uma população 
de 60.000. Os habitantes deste lugar parecem amáveis 
e gente interessante. Consideram-os valorosos e huma
nos : intelligentes, capazes de grandes esforços e preseve-
rança; e manifestam alegre devoção á causa da liberdade 
e independência. 

Ha certa mediocridade e igualdade de bens, que pre
valece entre elles, extremamente favorável á uniaõ do 
sentimento popular, em apoio da republica; e comtudo 
muitos mechanicos industriosos, e emprehendedores ne
gociantes augmentam suas possessoens, e fazem addiço-
ens ao capital do paiz. 

A gente da província de Buenos-Ayres, que rezide fora 
da cidade, geralmente fallando, he pobre, e talvez indo-
lente; ainda que seja de raça forte, e sendo excitada á 
acçaõ, se fazem zelosos defensores das liberdades de seu 
paiz. Saõ capazes estes homens de grande melhoramento; 
e debaixo da influencia do bom exemplo, quando tiver 
lugar a mudança em seus hábitos e custumes de vida, 
promettem bem vir a ser úteis e industriosos cidadãos. 

Os habitantes de Cordova, dizem, saõ mais superstici-



Politica. 391 

osos,emais industriosos, porém menos patrióticos. Attri-
bue-se isto principalmente á perca do commercio com o 
Peru, occasionada pela guerra revolucionaria. 

Tucuman, segundo me informaram, possue excel-
lente população. 

O Povo de Mendoza, ou Cuyo, he moral, iudustrioso e 
patriótico. Tem sacrificado muito no altar da indepen
dência, sustentando com zelo e confiança a causa de sua 
pátria; ao mesmo tempo que os de Sancta Fé saõ repre
sentados como immoraes, insubordinados, e que mani
festam, na maior parte das occasioens, extremo ciúme de 
seus vizinhos. 

A População de Entre-Rios e Banda Oriental naõ he 
talvez inferior em valor á de Buenos-Ayres; nem lhe 
falta industria militar, particularmente na guerra de par
tidários, para o que saõ estas tropas admiravelmente adap
tadas. As suas outras boas qualidades tem provavelmente 
sido alguma cousa deterioradas, pelo systema seguido 
naquella parte, aonde tem sido obrigados a renunciar a 
todas as vocaçoens civis, para continuar sem algum gênero 
de governo regular, debaixo do absoluto domínio de um 
chefe, que, quaes quer que sejam seus principios ou profis
soens politicas, na practica reúne em 6Í todos os poderes, 
legislativo, judicial e executivo, 

O Congresso geral das Províncias Unidas, convocado 
em Buenos-Ayres, aos 3 de Dezembro de 1817, estabe-
leceo, por um estatuto provisional, uma forma tempo
rária de governo, que se achará no Appediz marcado E. 

Este Congresso he composto de Deputados das diversas 
províncias. Actualmente consiste de 26 membros. Porém 
como se dá um representante para cada 15.000 cidadãos, 
seria numeroso, se todas as províncias mandassem dele
gados, naquella proporção de população. 

Com algumas excepçoens, e particularmente a do pai-
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ladium de nossos direitos, que naõ he conhecido no di
reito civil, o processo por jurados, se achará que a consti
tuição provincial, lendo-se attentamente, contém o dis-
tincto reconhecimento de muitos dos princípios essen-
ciaes de um Governo livre. Um estabelecimento eccle-
siastico, o da fé catholica, he contrario ás nossas idéas 
de liberdade religiosa: ainda que esta medida seja tal
vez adoptada por elles, como de necessidade. 

Declara aquella constituição, que todo o poder legisla
tivo, judicial e executivo, reside na Naçaõ. O Congresso 
ha de ser escolhido por eleitores, que vota o povo nasas-
assembleas primarias. Os cabildos, ou municipalidades, 
saõ eleitos immediatamente pelos cidadãos. Reconhece a 
independência do judicial, e declara que a continuação no 
officio, pelo que respeita os juizes superiores, deve durar 
durante o seu bom comportamento. Providencêa a elei
ção de um magistrado superior pelo Congresso, amo-
vivel quando o Congresso lhe nomear successor, e res
ponsável pela execução dos deveres de seu officio, que 
se diffinem e limitam, e, no juramento do officio, jura 
preservara integridade e independência do paiz.. 

As três grandes repartiçoens do Estado, do Thesouro, 
e da Guerra, saõ distinctamente marcadas, e seus res
pectivos poderes e deveres lhes saõ claramente assig
nados. 

Em alguns pontos entra em maior miudeza do que he 
usual entre nós, particularmente quanto ao seu exercito, 
marinha, e milícia. Porém isto, na sua situação actual, 
éra talvez necessário. 

Prove, que nenhum cidadão aceite titulo de nobreza 
sem perder o character de cidadão. 

Providencêa também contra os mandados geraes, e 
prizaõ de indivíduos, a menos que haja provável prova de 
crime. 

Contem uma providencia saudável, que qualquer Juiz 
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tendo jurisdicçaÕ ordinária, antes de tomar conhecimento 
da causa, use de todos os meios possíveis para reconciliar 
as partes. Esta constituição he somente temporária. O 
Congresso está occupado com a tarefa de formar uma 
permanente. No entanto naõ se pôde fazer alteração 
na presente, sem o consentimento de duas terças partes 
dos membros. Desta maneira se tem adoptado algumas 
alteraçoens. 

O objecto de uma Constituição permanente foi posto 
ante uma Commissao de dezeseis membros do Congresso. 
Houve differença de opinião entre elles, quanto ao ponto 
de um Governo consolidado, ou federal. Se elles adop-
tarem o primeiro formarão, com toda a probabilidade, 
uma Constituição quasi segundo o modelo da dos Esta
dos Unidos; se se decidirem pelo segundo, he mui pro
vável que incorporem as feiçoens principaes de nosso 
systema na sua forma de Governo. Parece que elles 
concordam na proposição de ter um Chefe Magistrado, 
eleito por um termo de annos; e uma Legislatura Repre
sentante, composta de dous ramos. Um Senado, para 
constituir o corpo mais permanente, e uma Casa de Re
presentantes, cujo termo de serviço seja de mais breve 
duração. 

Talvez seria melhor para elles, demorar a execução 
deste ponto mais importante de todos, visto o exemplo 
dos Estados Unidos, até o período da paz. O seu ac-
tual Estatuto Provisional he um melhoramento dos que o 
precederam; e podemos esperar que sua proposta Con
stituição será ainda mais perfeita, em proporção de 
seu adiantamento nos conhecimentos daquelles prin
cípios, sobre que saõ fundados os Governos Repu
blicanos. 

Porém, por mais livre que este Estatuto Provisional 
Vai.. XXII. N«\ 131. 3 D 
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seja na theoria, he indubitavel, que, a menos que seja 
administrado conforme a sua letra e espirito, naõ prestará 
segurança ao cidadão. Se tem occurrido alguma infrac
çaõ delle desde a data de sua existência, naõ posso 
eu determinar; porque naõ estou na plena posse dos 
factos. 

Quando nos lembrarmos de que elles tem a vantagem 
do nosso exemplo, he racionavel que esperemos, que 
elles se conformarão, em geral, com a Constituição. Tem 
elles também o fatal resultado da Revolução Franceza, 
para os avizar dos perigos de seus excessos; do que pa
rece serem bem sensíveis. 

As producçoens e manufacturas das differentes pro
víncias, se acharão no appendiz D.; porém naõ pude 
obter nenhuns cálculos, que me satisfizessem, do pro
vável valor e somma em cada província. Com tudo 
fazem considerável commercio interno, na troca de vá
rios artigos entre as difterentes Províncias; gado, caval
los e mulas ministram considerável objecto de permu-
taçoens. O Peru tem supprimento de mulas; o Paraguay 
tem a erva de mate, que he grande artigo de consumo 
por todo aquelle paiz. A agua-ardente, vinho, passas de 
uva, figos de Mendoza e S. Juan, saõ ja artigos impor
tantes; as peles de bois, de vaccina e granaco, com grande 
numero de peleteria fina, constituem preciosos artigos de 
permutaçaõ. Estes com as fazendas estrangeiras trans
portadas em todas as direcçoens de Buenos-Ayres, com 
muita rapidez, por bois e mulas, que também ministram 
os meios de conduzir as producçoens do paiz para os 
portos de mar, formam um ramo de commercio de con
siderável magnitude, vista a população do paiz. 

As suas exportaçoens montam, segundo se calcula, com 
algum grão de exactidaõ, a dez milhoens de pezos fortes. 
Consistem as exportaçoens, principalmente em peles de 
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bois, carne seca, e sebo; que saõ as actuaes producçoeus 
fundamentaes do paiz: grande variedade de peleteria, al
guns graõs, cobre, pela maior parte trazido do Chili, 
ouro e prata em barra e cunhado, principalmente das mi
nas do Potosi. 

As importaçoens se computam em somma quasi igual 
â das exportaçoens. As manufacturas Inglezas formam a 
massa principal, e se acham ali em abundância. Con
sistem em fazendas de laã e algudaõ de todas as sortes, 
algumas dellas feitas de maneira que imitam as manu
facturas do paiz; ferragem, cutelaria, fazendas secas, 
obras de seleiro, chapeos, louça, cerveja, queijos, saõ os 
outros artigos, 

Dos Estados Unidos recebem madeira de todas as qua
lidades e moveis de casa de toda a sorte; coches, e car
ruagens de todas as qualidades; bacalhao, cavala, aren-
ques, sola, botas, çapatos, pólvora, emuniçoens de guerra 
e navaes, navios e vasos particularmente os próprios para 
a sua esquadra, ou para corsários. 

Do Brazil recebem assucar, caffé, algudaõ e cachaça. 
Do Norte da Europa recebem ferro e aço, e da França 

muitos artigos de sua manufactura. 
O seu commercio com os estrangeiros he principalmente 

feito por capitalistas Inglezes, ainda que nisto se empre
guem alguns Americanos, poucos Francezes e alguns ne
gociantes de outras naçoens, estabelecidos em Buenos-
Ayres, todos elles saõ postos, segundo creio, em igual 
pé de igualdade. 

Os rendimentos do Estado se podem avaluar a cousa 
de três milhoens de pezos fortes annualmente; porém o 
seu systema de finanças he mui imperfeito, e ainda que 
a sua divida he pequena o seu credito he baixo. Até 
aqui tem evitado o circular papel moeda, e naõ tem 
estabelecido banco; porém tem algumas vezes anticipado 
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as suas rendas, dando bilhetes, que podiam ser recebidos 
em pagamento dos direitos, sobre as fazendas importa
das, ou artigos exportados: este imposto constitue a prin-
ncipal parte das rendas. Creio que se mandou, ha algum 
tempo, uma copia da sua tarifa à Repartição de Estado. 
Nesta tarifa, que foi a primeira que se estabeleceo, os 
direitos eram específicos e mui altos. Ouço, que foram 
depois diminuídos; porque a sua exorbitância occasi-
onava o contrabando. 

As contribuiçoens voluntárias dos amigos da revolução, 
e os empréstimos forçados dos Hespanhoes Europeos, 
tem constituído outra porçaõ de seus fundos. Para mos
trar que o capital publico éra adequado a todas as ne
cessidades se tomaram em consideração os seus vários 
estabelecimentos, civil, militar e marítimo, e se compre-
hendem no calculo fornecido: o que he usual entre nós; 
porém tem omittido as terras publicas, que se dellas se 
fizer prudente uso, devem, em período pouco distante, 
vir a ser productiva fonte de rendas para o Estada 

As minas do Potosi, que com toda a probabilidade, em 
pouco tempo cairaõ outra vez em suas maõs, podem dar-
lhe consideráveis supprimentos de metaes preciosos. Diz-
se por authoridade respeitável, que ainda no anno de 1790 
a somma de ouro e prata cunhada em Potosi, naquelle 
anno, se calculava a 290.846 pezos fortes, em ouro; e 
2:983.176, em prata. O estado do seu exercito, e a con
dição de sua esquadra, se veraõ na lista official (Appen-
diz F.) 

O seu exercito he composto de tropas regulares 
Ciorcos e Milícia. E alguns dos destas classes se educam 
na arte militar: e em tanto quanto tive occasiaõ e éra 
capaz de julgar, parecêram-rae ser bem informados dos 
principios de sua profissão. As suas forças, segundo o 
o papel que se nos deo, se avaliam em quasi 30.000 ho-
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mens. Saõ compostos de 1.296 de artilheira, 18.693 de 
infanteira, e 14.718 de cavallaria, dos quaes 12.143 saõ 
tropas de linha; 7.041 saõ Ciorcos, e 10.573 milícias. 
Estas formam os differentes exércitos do centro do Peru, 
dos Andee, de Cordova e forças auxiliares Entre Rios. 
Esta conta porém somente incluea milícia da província 
de Buenos Ayres. O supprimento de armas e muniçoens 
de guerra, que esta gente tem, he amplo, como se verá da 
conta annexa, sobre esta matéria. 

A sua marinha he pequena, e alguns de seus vasos estaõ 
em ordinário. No Appendiz F. se achará uma lista 
delles, assim como de seus corsários. Os seus vasos de 
guerra particulares saõ sugeitos a mui estrictos regula
mentos, segundo o seu código de prezas, que se acha 
entre os papeis originaes apresentados, e entregues com 
este. He próprio deste lugar o introduzir a matéria do 
comportamento irregular dos corsários com bandeira pa
triótica, contra os quaes os Commissarios tiveram ordem 
de fazer representaçoens. 

Tendo tido occasiaõ de explicar a Mr. Tagle, Secre
tario de Estado, o procedimento de nosso Governo, rela
tivamente à Ilha de Amélia e Gavelstovvn, segundo suas 
instrucçoens, aproveitaram-se os Commissarios desta op-
portuna occasiaõ para urgir a justa queixa, que o mào 
comportamento dos vasos particulares armados, que tra
ziam bandeira patriótica, tinha dado a nosso Governo: 
em ambos estes pontos tiveram longas e importantes con
ferências. Mr. Tagle se expressou perfeitamente satisfeito 
com o comportamento do Governo a respeito da Ilha de 
Amélia e Gavelstovvn, e negou que seu Governo tivesse 
alguma participação ou informação nos estabelecimentos 
feitos nestes lugares, por pessoas que obravam em nome dos 
patriotas da America Meredional. 

Pelo que respeita os actos dos corsários, com bandeira 
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patriótica, disse que reconhecia as irregularidades que 
tinham occurrido; ainda que o seu Governo tivesse feito 
tudo quanto estava em seu poder para as prevenir; e esta
va prompto, se se apontasse qualquer exemplo de aggres-
saõ, para mandar examinar no caso; e, provando-se os 
factos, punir os culpados, e satisfazer os indivíduos ag-
grâvados. Professou a sua promptidaõ em adoptar quaes-
quer medidas, que parecessem mais efficazes, para pre-
vinir que taes actos tornassem a acontecer; e expressou 
a sua Crença de que os Corsários de Buenos-Ayres 
tinham raras vezes tido parte naquelles actos, posto que 
o character do Governo houvesse padecido, pelo com
portamento de outros. Em uma occasiaõ, disse elle, se 
mandaram sair todos os navios públicos, para examinar 
todos os corsários que traziam bandeira de Buenos Ayres, 
para ver se tinham patentes legitimas, e averiguar se ti
nham violado as suas instrucçoens. 

(Continuar-se-ha.) 

F R A N Ç A . 

Profectos de leys, para regulamentos da Imprensa. 

Projecto Io. 

Luiz pela Graça de Deus, &c. 

CAPITULO I. 

Da excilaçaõ publica para commetter crimes. 

Art. Io. Todo aquelle que, por alguma falia, expressoens 
ou ameaças, em lugares públicos ou assembleas; ou por 
escriptos, obras impressas, esboços, gravuras, pinturas, 
ou emblemas, vendidos, distribuídos, ou postos á venda, 
ou exhibidos em lugares públicos ou assembleas, ou por 
cartazes expostos á vista publica, excitar alguma pes-
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soa a commeter algum crime, será considerado cúmplice, 
e punido como tal. 

Também todo aquelle, que, por similhantes meios, exci
tar alguém a commenter alguma offensa menor, será con-
derado cúmplice, e punido como tal. 

2. Todo a quelle que, por qualquer dos meios mencio
nados no artigo 1.° excitar a perpetraçaõ de um ou mais 
crimes maiores, sem que a sua instigaçaõ produza effeito, 
será castigado com prizaõ, naõ menos de três mezes, nem 
mais de cinco annos; e uma muleta naõ menos de 500 
francos, e que naõ exceda 6.000. 

3. Igualmente o excitamento para a perpetraçaõ de 
um ou mais crimes menores sem que tenha effeito, será 
castigado com a prizaõ, por naõ menos de seis dias nem 
mais de dous annos; ou uma muleta de naõ menos de 
200 francos, e que naõ exceda 4.000, ou ambas, excepto 
se o castigo applicado ao crime excitado for in-:iior. 

4. Será considerado excitamento ao crime mencionado, 
para ser punido, como no artigo 2 ; atacar de qualquer 
maneira mencionada no artigo Io. a suecesaõ ao throno, 
ou a authoridade constitucional do Rey e das Câmaras. 

5. Será considerado excitamento a crime menor, e 
castigado como no artigo 3° o seguinte:— 

Io . Toda a expressão sediciosa, pronunciada publica
mente, que naõ seja descripta no artigo 4.° 

2o. Destruir ou obliterar quaesquer emblemas públicos 
da authoridade Real, fazendo-se isto em ódio ou desprezo 
daquella authoridade. 

3o . Trazer publicamente qualquer emblema de reu
nião naõ authorizado por El Rey, ou regulamentos de 
policia. 

4.° Atacar formalmente os direitos garantidos, pelos 
artigos 5." e 9.° da Charta Constitutional. 
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0. Naõ tem vigor para revogar qualquer outra ley, que 
castiga o excitamento, e complicidade. 

CAPITULO I I . 

Crimes públicos contra a pessoa do Rey. 

7. Imputaçoens criminosas, ou allegaçoens ou libellos 
contra a pessoa d' El Rey, por qualquer dos meios men
cionados no artigo 1.°—O castigo he, prizaõ de 6 mezes 
até cinco annos; e muleta de 500 até 10.000 francos; 
sendo o culpado além disso suspenso de seus direitos. 

CAPITULO I I I . 

Insultos contra a moral publica, e custumes 

8. Todo o insulto ou ultragem, pelos meios designados 
no artigo Io.—Castigo; prizaõ de um mez até um anno; 
e muleta de 16, até 500 francos, exclusivamente das dis
posiçoens do Código penal. 

CAPITULO IV. 

Defamaçaõ e libellos públicos. 

9.Toda aallegaçaõ ou imputaçaõ de facto contra a hon
ra ou consideração de pessoa ou corporação, a quem he 
imputada, he defamaçaõ. 

Toda a expressão de ultragem, termo de desprezo, 
ou invectiva, que naõ contém imputaçaõ de facto, he 
libello. 

10. A defamaçaõ ou libello, pelos meios mencionados 
no Artigo Io. he punivel do modo seguinte:— 

11. Contra os membros da Família Real—Castigo, 
prisaõ, de três mezes até três annos; e muleta de 200 
até 5.000 francos. 
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12. Contra as Câmaras, ou uma dellas—O mesmo cas
tigo. 

13. Contra as Cortes de Justiça ou tribunaes, e outros 
corpos constituídos.—Castigo, prizaõ de um mez até 
dous annos; e muleta de 200 até 4.000 francos. 

14. Defamaçaõ contra algum depositário ou agente d a 
authoridade publica, por causa de seu comportamento 
como tal—Castigo, prizaõ, de 8 dias até 18 mezes; ou 
muleta de 50 até 3.000 francos; ou ambos os castigos. 

15. Diffamaçaõ ou libello contra soberanos ou chefes 
de governos estrangeiros—Prizaõ de três mezes até três 
annos; e muleta de 300 até ò.000 francos. 

16. Defamaçaõ contra embaixadores, ministros pleni
potenciarios, enviados, encarregados de negócios, ou 
outros enviados diplomáticos, acreditados ante El Rey— 
prizaõ de 8 dias até 18 mezes, ou muleta de 50 até 3.000 
francos, ou ambas. 

17. Contra os indivíduos,—prizaõ de cinco dias até 
um anno; ou muleta de 25 até 2.000 francos, ou ambas. 

18. Libello contra as pessoas mencionadas nos artigos 
14, 16—prizaõ de cinco dias até um anno, ou uma 
muleta de 25 até 2.000 francos, ou ambas: contra indi
víduos uma muleta de 16 até 500 francos. 

19. Libellos, que naõ imputam algum vicio determi
nado, continuarão naõ obstante a ser castigados pela sim
ples policia. 

20. Cousa nenhuma, na discussão das Câmaras, ou Re-
atorio, que elles ordenem imprimir-se, será considerada 
como libello. 

21. O mesmo a respeito dos Tribunaes; porém os 
Juizes poderão supprimir os escriptos libellosos ou de-
famatorios econdemnar aquelles aquém pertencerem em 
perdas e damnos—podem suspender os advogados, &c. 

V O L . XXII. N". 131. 3 E 
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por tempo que naõ exceda seis mezes. Os factos defa-
matorios, que naõ pertençam â causa seraõ sugeitos a 
acçaõ publica ou civil. 

22 de Março 1819. (Assignado.) Luiz. 
(Contrassignado.) H. DE SERRE. 

Projecto, 2o. 

Luiz pela Graça de Deus, &c. 

Do processo dos Crimes commettidos pela imprensa, ou 
por outros meios de publicação. 

Os artigos se referrem ás particularidades do modo 
do processo. O Juiz d' instrucçaõ, recebendo a queixa, 
pôde ordenar a apprehensaõ dos escriptos, obras impres
sas, cartazes, &c.—Os crimes desta descripçaõ seraõ pro
cessados pelo tribunal das Assizas, excepto libellos, que 
se podem processar pelos tribunaes de policia corre-
cional, como fica indicado pelos tribunaes de simples 
policia. A ninguém será permettido provar a verdade 
dos factos defamatorios a agentes de authoridade, em 
tanto quanto respeita ás suas funcçoens publicas. A 
prova dos factos, nestes casos, absolverá o author de 
castigo, somente pelo que respeita as allegaçoens de taes 
factos. O reo dará parte da sua intenção de provar os 
factos, e que factos. Toda a sentença de condemnaçaõ 
contra authores, ordenará a destruição das publicaçoens, 
que fazem o motivo da queixa. As pessoas prezas por 
crimes desta natureza seraõ admittidas a fiança. As 
acçoens começarão dentro em seis mezes depois da publi
cação. 

(Assignado.) &c. . 
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Projecto 3". 
Luiz, &c. 

Dos Jornaes, e publicaçoens periódicas. 

Art. l.Os proprietários ou edictoresde qualquer jornal 
ou publicação periódica, que contenha novidades ou 
matéria politica, faraõ uma declaração dos nomes e resi
dências de dous, ao menos, dos proprietários ou edictores, 
e da imprensa do jornal ou publicação, e daraõ fiança em 
10.000 francos de rentes, pelos jornaes diários, e 5.000 
pelas publicaçoens periódicas. 

2. A responsabilidade dos dous authores ou edictores 
se extenderá a todos os artigos inseridos no jornal ou pu
blicação, sem tirar a responsabilidade dos authores de taes 
artigos, quando forem conhecidos. 

3. As fianças seraõ responsáveis por damnos, custas, 
&c.— 

4. Osdannos, &c, seraõ satisfeitos dentro em 15 dias, e 
tornada a completar a somma da fiança, do contrario naõ 
pôde tornar a apparecer o jornal. 

5. Antes da publicação, se mandará um exemplar 
de cada jornal, &c.«—â Perfeitura, Sub-Prefeitura, ou 
Maiorato. 

6. A publicação de qualquer jornal, &c, antes que 
se satisfaçam ás condiçoens acima: castigos correccionaes 
prizaõ de seis mezes até um anno; e muleta de 1.000 até 
3.000 francos. 

7. Nenhum jornal publicará relatórios de sessoens se
cretas de qualquer das Câmaras, sem sua authoridade. 

8. 9, &c,Os edictores, &c. dos jornaes, seraõ proces
sados da forma sobredicta, a respeito das outras publi
caçoens— 

(Assignado como acima.) 
3 E2 
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COMMERCIO E ARTES. 

PORTUGAL. 

Para Conhecimento do Commercio publicamos o Decre
to Real, e nova Resolução seguintes. 

" Tendo-se feito certo na Minha Real Presença o con-
flicto de jurisdicçaÕ, que se tem excitado entre a Juncta 
da Administração do Tabaco, e a Alfândega Grande da 
Cidade de Lisboa, pertendendo ambas estas Reparti
çoens usar do Direito privativo de conceder Franquias, e 
Baldeaçoens de alguns gêneros, que julgam lhes perten
cem : E sendo muito conveniente ao Meu Real Serviço 
e ao bem das Partes, obviar a esta desordem; e que
rendo estabelecer huma regra geral, e invariável, pela 
qual se regulem as Franquias, e Baldeaçoens dos gêne
ros, que entram no Porto desta Cidade, e se pertendem 
transportar para fora do Reyno: Sou Servida Orde
nar, que pedindo Franquia algum Navio Estrangeiro, 
seja qual for sua carga, somente lhe sèra concedida pela 
Repartição da sobredíta Alfândega Grande: E se depois 
pedir Baldeaçaõ dos gêneros, ou fazendas que trouxer, 
assim esta como a arrecadação dos quatro por cento, que 
por ella se costumaÕ pagar, pertencerão à Repartição, ou 
Repartiçoens, a que disserem relação os gêneros, que se 
pertenderem baldear, assim como pertenceriam se se despa
chassem nellas; De maneira que se o dito Navio trouxer 
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vários gêneros, como Fazenda da índia, Tabaco, Baeta, e, 
alguns outros, pertencentes ao Despacho da mesma 
Alfândega, deverão concorrer as três Repartiçoens da 
Casa da índia, da Juncta da Administração do Tabaco, e 
da dieta Alfândega, para que cada uma dellas, pela parte 
que lhe tocar, procure zelar a Baldeaçaõ, e Arrecadação, 
dos Direitos delia. Para cujo effeito sou outrosim ser
vida derogar quaesquer Leys, Disposiçoens Decretos, 
Avisos, e Ordens, na parte que possam obstar a esta 
minha Real Determinação; ficando quanto ao mais em 
seu vigor. O Conselho da Fazenda o tenha assim en
tendido e o faça executar pelo que lhe pertence; par-
cipando-o ás Repartiçoens competentes. Palácio de Nossa 
Senhora da Ajuda em vinte eseisde Abril de mil setencen-
tos oitenta e quatro.—Com a Rubrica de Sua Majestade. 

Nova Resolução, 

" Sendo presente a El Rey Nosso Senhor, em Consulta 
de vinte e seis de Julho de mil oitocentos e dezeseis, a 
Conta do Desembargador Administrador da Alfândega 
das Sette Casas a respeito de se conceder pela Alfândega 
Grande desta Cidade a Baldeaçaõ, de um pouco de vinho do 
Reyno, que tinha entrado pela Foz no Hyaie Portuguez 
Invencível. Foi o mesmo Senhor servido determinar, 
por sua Real Resolução de quatorze de Agosto de mil 
oitocentos e dezoito, que as Baldeaçoens dos Vinhos do 
Reyno eram da competência da Meza dos Vinhos, e naõ 
da dieta Alfândega Grande. 

" E para assim constar, se fez publico por esta fôrma. 
Lisboa 20 de Fevereiro de 1819.—D. Miguel Antônio de 
Mello—Lázaro da Silva Ferreira. 
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INGLATERRA. 

Resumo da Convenção Commercial entre o Capitão 
Shireff da Fragata Ingleza Andromache e o Vice-
Rey do Peru. 

Artigo Io. Todo o navio com bandeira Ingleza, que 
vier do Reyno Unido da Gram Bretanha e Irlanda, terá 
livre entrada no porto deCallao, pelo termo de dous an
nos, contados da data desta (Novembro. 1818.) 

2. Como os navios, que saem da Inglaterra, em razaõ 
da longa navegação, geralmente tocam em portos da costa 
do Brazil, e até mesmo em Chili, a estes se concede o 
mesmo privilegio. O mesmo também se extende aquel
les navios mercantes, que, tendo fazendas em alguns dos 
sobredictos portos, desejarem tornar a embarcàllas para 
Callao, com a expressa restricçaÕ de que em Chili o de
vem fazer no preciso termo de seis mezes; depois do 
que se naõ admittirá carga alguma vinda daquelle 
Reyno. 

3. Fica entendido, que esta concessão he tam ampla e 
absoluta, que nenhumas fazendas de qualquer gênero que 
sejam seraõ consideradas illicitas para o transporte, senaõ 
as que forem de monopólio Real. Porém os artigos ma-
nufacturados abaixo mencionados, directamente prejudi-
ciaes á industria do paiz, pagarão o direito addicional de 
12 por cento; a saber, roupa feita, couros curtidos, botas, 
çapatos, cadeiras, canapes,mezas,commodas, coches, séjes, 
séllas, e outros arreios de cavallo, velas de cera e de sebo 
ou spermaceti. 

4. Todos os vasos, que entrarem em Callao, em conse
qüência deste favor, entregarão, no preciso termo de 48 
horas, a este Governo Superior, um manifesto exacto da 
carga e escripturas lavradas em Hespanhol e assignadas 
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pelo Capitão; e depois de passarem pelas formalidades do 
custume, procederão á descarga se for conveniente ; 
quando naõ, no preciso termo de seis dias daraõ á vela, 
e iraõ para onde lhes convier fora do destricto deste 
Reyno. 

5. No mesmo termo de 48 horas saõ obrigados o Ca
pitão e Sobrecarga a nomear um consignatario, que deve 
ser daquella classe de Negociantes matriculados no Con
sulado, e que naõ negocêem de retalho. 

6. O Capitão deve entregar ao Commandante de Ma
trículas as certidoens de propriedade, &c. os quaes do
cumentos se guardarão na sua Secretaria, e se volverão 
ao Capitão, quando o navio sair. 

7. Todos os navios, durante a sua descarga e outras 
operaçoens, seraõ sugeitos às formas estabelecidas, pelo 
que respeita os vasos nacionaes, admittindo a visita, a 
busca da Alfândega, e pagando cada vaso, na entrada 
do porto de Callao dez pezos fortes, ainda que naõ descar
regue; e neste caso pagará somente quatro reales de regis
tro, por cada tonelada. 

8. Será do dever do Consignatario tractar todos os ne
gócios na alfândega, e outras repartiçoens publicas, por
que elle somente he rtsponsavel pelo pagamento dos di
reitos, que se haõ de cobrar pela carga. 

9. Será também do dever do mesmo consignatario 
concluir todos os contractos de compra e venda. 

10. Os Sobrecargas dos navios, que vierem em con-
consequencia deste regulamento, teraõ permissão de re
sidir livremente na capital (Lima) o tempo que for ne
cessário para venderem suas cargas; porém he-lhes abso
lutamente prohibido formar ali, ou no Reyno, estabelici
mento algum mercantil. 

11. As fazendas, que em conseqüência desta concessão 
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forem introduzidas, deverão pagar 30 por cento de direitos 
Reaes e Municipaes, segundo a avaluaçaõ dos preços 
correntes no mercado. 

12. A fim de que a avaluaçaõ se faça com a devida 
imparcialidade; he estabelecido, que o Real Tribunal do 
consulado apresente ao Governo Superior uma lista de 
24 negociantes, de conhecida probidade, no character de 
superintendentes, os quaes assistirão na alfândega, e for
marão no 1.° de cada mez as listas dos preços, segun
do o estado do mercado ; sendo esta a única tarifa, que 
deve regular a cobrança dos direitos naquelle mez, e 
assim successivamente pelo resto do anno. 

13. O consignatario da carga dará fiança, à satisfação 
do administrador da alfândega, para o pagamento dos 
direitos de entrada, em três mezes; a saber, o primeiro 
em moeda, o segundo em letras de três, e o terciro em 
letras de quatro mezes, desde a chegada do navio; e os 
de exportação devem necessariamente ser pagas ao tem
po da exportação. 

14. 15, 16. Todos os navios, que chegarem, em conse
qüência deste privilegio, teraõ permissão de exportar 
productos territoriaes, incluindo moeda de ouro e prata; 
pela somma do resto de suas vendas. 

17, e 18. Naõ obstante a limitação fixa ao artigo 16, 
a respeito da exportação de ouro e prata, sendo a ex
portação destes metaes em barra estricamente prohibida 
por nossas leys, o Governo Superior se reserva a conces
são, que parecer conveniente, para o bem e segurança 
deste commercio, em transportar os seus fundos para a 
Europa. 
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RÚSSIA. 

Petersburgo 23 de Fevereiro, 1819. Promulgou-se um 
Ukase, pelo qual se ordena, que na cobrança dos direitos 
nas alfândegas do Império, durante o anno de 1819, se 
receba o rublo de prata por três rublos e sessenta copi-
ques de notas do Banco; o que faz uma diminuição nos 
direitos de 10 por cento, em todas as importaçoens e ex
portaçoens, excepto nas que pagam os direitos ad valo
rem. Algumas pessoas tem requerido pagar os direitos 
das fazendas importadas o anno passado, segundo este 
novo regulamento; porém decidio-se, que os direitos se 
pagassem segundo o regulamento antigo, em todas as 
fazendas recebidas nas alfândegas, antes de lhes ter che
gado esta ordem. 

Alem disto foi publicada uma Ordem da Repartição 
do Commercio Estrangeiro, dirigida á alfândega de Pe
tersburgo, datada de 8 de Fevereiro, authorizando a im
portação da Cachaça ou aguardente de cana, pagando os 
mesmos direitos da aguardente e orraque; a saber, 10 
rublos por anker em prata, 

Deve entender-se que os direitos em todos os espíritos 
se cobra na proporção da força do licor: eo direito mais 
baixo he de 10 rublos por anker -, e sendo abaixo disto 
enaõ acima, heo que se denomina dez gráos. 

Sendo acima de 10 sem passar de 15 gráos, se con
sidera espirito puro, paga 20 rublos de prata por cada 
anker. 
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Preços Correntes dos principaes Productos do Brazil. 

LONDRES, 27 de Abril, de 1819. 

Gener Qualidade. Quanti 
da de. 

Preço dei Direitos. 

libra.. 

r Redondo . . . 112 lb, 
Assucar . . < Batido . . . 

' Muscavado . . 
Arroz Brazil. . . . 
Caffe Rio , 
C a c a o . . . . . . . P a r á . . . . 
Cebo Rio da Prata 

- Pernambuco 
í Ceará 
1 Bahia 

Algodão . .ml Maranhão... 
) Para 
/ Minas novas 
^Capitania. . 

Annil Rio 
Ipecacuanha . Brazil 
Salsa Parrilha. Pará 
Óleo de cupaiba 
Tapioca Brazil 
Ourocu 

54s. 
43s. 
38s. 

Tabaco i' em rolo.. 
' cm folha. 

Rio da Prata, , pilha < 
A 
B 
C 
A 

* Rio Grande -J B 
C 

| Pernambuco, salgados 
Rio Grande, de cavallo 

Chifres Rio Gruade . 
Po B r a z i l . . . . Pernambuco 
Pao amarei Io . Brazil 

0p.(58: 
Op. 
Op 

48s. 
4*2s 

lOOs. Op 
70s. Op. 
68s. Op 
l s . 7p 

105s. Op. 
78s. Op. 
70s. Op. 3s 

l s . 9p. 

ls . 4p 
l s . 5p 
l s . 6p 
l s . 6p 

14s. Op 
13s. Op. 

l s . Op 
Os. 6p. 
Os. 6p. 

}?íí | 
Í 6 i n -

Livre de direitos 
"por exportação. 

Couro 
123 

Tonelada 

5s. Op 
35s. Op 

61. 15s. 71 

2p. por 1121b 

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

Portuguez ou 
Inglez. 

4f p. por lb. 
3. 6fP. 
Is. 2*p. 
ls l l j p . 

4p. 
direitos pagos 
pelo comprador 

- livre de direitos 
V por exporta-
y çao 

9jp. por couro 
em navio Por
tuguez ou In
glez 

Op. 5s. 6 ip. por 100 
direitos pagos 

lOs. pelo comprador. 

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

Rio de Janeiro 
Lisboa 
Porto 
Paris 
Amsterdam 

Brazil. Hida 30s. a 
Lisboa 20s. 
Porto 20s. 
Madeira 20s. 
Açores 20s. 
Rio da Prata 42s. 
Bengala 63s. 

60è 
57 
57 
23 
11 

Espécie 
£4 1 

0 0 
4 2 
0 5 
0 5 

Câmbios 

80 
6 

Hamburgo 
Cadiz 
Gibraltar 
Gênova 
Malta 

Prêmios de Seguros. 
35s. Vinda 35» 

20s 
20» 
25» 
25» 
42» 
63» 

0 ' 
0 
0 
5 1 
6 

? por onça. 

34 
30 
34 

47J 
50 
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LITERATURA E SCIENCIAS 

NOVAS PUBLICAÇOENS EM INGLATERRA. 

Parke's Use of salt in agriculture. 8V0. preço 2s. Carta 
aos Agricultores, sobre o uso do sal na agricultura, e 
no alimento do gado; com um grande apdendiz de provas 
e illustraçoens. Por Samuel Parkes. F. L. S. e T. S. A. 
E.&c. 

Ross' Voyage of Discovery. 4t°. preço 3/. 13s. 6d. Via
gem de descubertas, feita por ordem do Almirantado, 
nos navios de S. M. Izabella e Alexander, para o fim de 
explorar abahia de Baffin, e indagar a probabilidade da 
Passagem do Noroeste juncto ao Polo Ártico. Por Joaõ 
Ross. K. S. Capitão da Armada Real. Com 32 estampas 
e mappas. 

Heude's Voyage to the Persian Gulph. 4t0. preço 1/. 5s. 
Viagem pelo Golpho Pérsico, e dahi por terra até a In
glaterra, no anno de 1817, contendo noticias de Arábia 
Feliz, Arábia Deserta, Pérsia, Mesopotania, Jardim de 
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Éden, Babylonia, Bagdad, Kurdistan, Armênia, Ásia Me
nor, &c. Pelo Tenente Guilherme Heude. Com Es
tampas. 

Ruding's Coinage; 5 vol. 8T°. preço 61. 6s. Annaes das 
moedas da Gram Bretanha, e suas dependências, desde os 
períodos mais remotos da historia authentica, até o tem
po presente. Pelo Reverendo Rogers Ruding, Bacharel 
em Theologia, e Vigário de Maldon. 

Granvillés on the Plague and Contagiou 8V0. preço 
As. 6d. Carta ao Muito Honrado F. Robinson, Membro do 
Parlamento Deputado Presidente da Meza do Commercio 
e Thesoureiro da Marinha, sobre a Peste e Contagio; 
pelo que respeita as leys de Quarentena : incluindo a 
historia da Peste, trazida directamente do Levante a cinco 
portos da Europa, no Mediterrâneo, durante os últimos 
seis annos; e uma conta circumstanciada das experiên
cias feitas sobre esta matéria, por Deidier, Samoilowitz, 
Desgenettes, Dr. White, Dr. Vallí, Dr. Maclean, e Mr. 
Rosenfeldt. Por Augustus Bozzi Granville, M. D. &c. 
&c 

Balfour'son Gout and Rheumatism, 8'°. preço lOs. 6d. 
Illustraçoens sobre o poder da compressão e percussão, 
na cura doRheumatismo, Gota e Delibilidade das extre
midades ; e em promover a saúde e longevidade. Por 
Guilherme Balfour. M. D. 
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Contagion and the Laws of Quarantine. 8*°. preço 2 Í . 6d. 
Observaçoens sobre o Contagio, no' que diz respeito á 
peste e outras moléstias epidêmicas: e aos regulamentos 
de Quarentena. Por um Medico. 

Mackenzie on diseases ofthe lachrimal organs. 8V0. pre
ço 4í. 6d. Ensaio sobre as moléstias das partes excre-
torias dos orgaõs lachrimaes. Por Guilherne Mackenzie, 
Membro do Collegio Real de Cirurgioens. -Scc. 

Yeats' onwatcr in the brain. 8T°. preço 3s. Appendiz 
as folheto, sobre os primeiros symptomas de água no 
cérebro, contendo casos que foram tractados com bom 
successo, e algumas observaçoens sobre as funcçoens dos 
intestinos. Por. G. D. Yeates M. D. &c. 

Geoffratfs Madagascar. 4*». preço 18s. Memória e 
noticia explicatoria de uma charta de Madagascar, e do 
Archipelago ao Nordeste daquella ilha. Com um grande 
mappa. Feito segundo as ultimas observaçoens; por or
dem e debaixo dos auspícios e governo de S. Ex*. Ro
berto Townsend Farquhar, Governador, Commmandunte 
em Chefe da Ilha de França e suas dependências, Vice 
Almirante, &c. &c. &c. Por Lislet Geoffray, Membro 
da Sociedade de Emulação da Ilha de França, Con-
respondente da Sociedade Real das Sciencias de Paris, 
&c. Scc. 
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BRAZIL. 

Saio a luz: Principios Geraes para o estabelicimento, 
conservação e augmento de um Império. OfTerecidos a 
a S. A. R. o Senhor D. Pedro de Alcântara, Principe 
Real. Rio-de-Janeiro, 1818. 

E C O N O M I A P O L Í T I C A D E MR. S I M M O N D E . 

CAPITULO VIU. 

Das Leys que tem por objecto fazer subir os preços. 

(Continuado de p. 284 do No- antecedente ) 

Portanto haviam os monopolistas elevado o seo pre
ço acima deste único preço legitimo; de outro modo, 
ainda teriam que temer da concurrencia daquelles que 
commerciassem em contravenção aos seos privilégios. 

Poder-se-hia dizer de alguns monopólios, que naõ cau
sam á naçaõ duas perdas por um proveito, se antes do 
seo establecimento o preço intrínseco das mercadorias naõ 
excedia o seo preço relativo, e se, por conseguinte, este 
preço intrínseco, sendo o mais baixo que o consumidor 
podia obter com toda a liberdade na compra, os seos pro
vimentos lhe naõ causavam perda alguma. Nesta supposi-
çaõ o monopólio naõ causaria ao consumidor mais perda 
que a do accrescimo de lucro, que fizesse o monopolista, 
de sorte que para a naçaõ haveria uma compensação entre 
a vantagem do vendedor e a desvantagem do comprador: 
mas em primeiro logar duvida-se que tenha existido mo
nopólio desta classe. E com effeito, todas as vezes que os 
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Negociantes tem pedido aos Legisladores, que lhes estabe
leçam um monopólio, sempre se tem fundado em que 
sem esse soccorro, o ramo particular de commercio, para 
que o solicitavam, naõ poderia sustentar-se; isto he, naõ 
faria um lucro igual ao de qualquer outro ramo ; ou tam
bém fundando-se em que o consumidor teria outra banda 
donde se prover, por um preço mais baixo que o preço 
intrínseco delles. 

Alem d'isto, quando o monopólio naõ causasse outro 
mal senaõ o de tomar a uns para dar a outros, faria sem
pre uma cousa mui injusta e impolitica: mui injusta, 
porque as Leys que protegem a propriedade devem ser 
iguaes para todos, uma excepçaõ de pessoas he mais odi
osa naquellas que em alguma outra; e mui impolitica, 
porque se naõ podem favorecer grandes lucros sem dar 
occasiaõ a grande dissipaçaõ, sem crear ao lado da rique
za nascida em um dia, o luxo que a devorará em poucas 
horas, e sem induzir os favorecidos desta ley desigual a 
fazerem dessa renda que se lhes dá um uso menos pro
veitoso doque o fariam aquelles de quem se ha extor-
quido. 

(Continuar se ha.) 
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MISCELLANEA, 

GUERRA DO RIO-DA-PRATA. 

(Extracto da gazeta do Rio-de-Janeiro de 13 de Janeiro 
de 1819.) 

Por carta de 22 de Outubro do anno passado, consta que, 
compondo-se a vanguarda da Divisão do Tenente Gene
ral Curado, dos regimentos de Dragoens, e Milícias do 
R o-Pardo, em força de 650 praças, sob o commando 
do Marechal de Campo Joaõ de Deus Menna Barreto; 
deu a sua avançada, na madrugada do dia 16 do re
ferido mez, signal do inimigo occu pando as maiores al
turas, que dominavam as tropas de Sua Majestade, com 
força, que naõ se-podia avaliar, pela desigualdade do ter
reno. O Marechal destacou o seu regimento de Milícias 
sobre a frente, com ordem de fazer as funcçoens de uma 
forte guerrilha, dividindo-se em flancos, em quanto 
a pequena distancia marchava o regimento de Dra
goens: esperando occasiaõ opportuna de atacar o inimigo. 

Descobrio logo o inimigo em numero de mais de 600 
homens, que destacou vários corpos, para protegerem as 
suas guerrilhas: travou-se um vivo fogo de ambas as 
partes, e correndo o Marechal em columna ao centro, em 
que o inimigo tinha a maior força, este perdeo o terreno 
e retirou-se protegido de uma forte retaguarda, sempre 
acossada dos nossos. 

Postos os Dragoens em columna, a todo o galope, pi
caram a retirada do inimigo, por quatro léguas, sem toda 
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a via poder debandállo de todo, a pezar de se dispersa
rem pelos flancos pequenas partidas. Desta sorte fugio 
Fructuoso, deixando os nossos prisioneiros, e desprezando 
mais de 300 cavallos, devendo escapar com a maior parte 
á superiodade dos seus cavallos. 

Do inimigo contáram-se 20 mortos, inclusive um ca
pitão e um ajundante: mas presume-se que foi muito 
maior o seu numero: levaram 46 feridos, o que com os 
extraviados dá de perda total do inimigo 100 homens. 
Tivemos um homem morto e 5 feridos, dos quaes dous 
gravemente. 

Nesta açcaõ se distinguiram o Tenente Coronel de 
Dragoens Sebastião Barreto Pereira Pinto; o Capitão do 
mesmo Corpo que serve de Mandante, Gaspar Francisco 
Menna; e das Milícias do Rio-Pardo o Tenente Coronel 
Aggregado Francisco Barreto Pereira Pinto .* e o Sargento 
Mor Graduado Bento Manuel Ribeiro. Louva-se muito 
a actividade e valor do Capitão Graduado Jozé Luiz 
Menna Barreto, empregado ás ordens do Marechal de 
Campo. 

Memória Histórica e Geographica da descuberta das 
Minas. 

(Continuada de p. 312.) 

Sette annos trabalhou Fernaõ nesta empreza, rompendo 
muitas vezes cornos seus, que o aconselhavam se retirasse 
para Itamirindiba e aguardasse por tempo mais oppor-
tuno para a conclusão do descobrimento: certificando-o 
de que os matos circumvizinhos a Vepabussü exhalavam 
um hálito pestilento e mortífero. Finalmente mandou 
enforcar, á vista de todos os seus soldados, um seu filho 
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bastardo, que muito estimava, por lhe constar que cons
pirava contra sua vida. Chegou com effeito a ver o que 
tanto desejava, porém, fazendo-se na volta de S. Paulo, 
d' onde éra natural, naõ quiz o Céo que elle tivesse a 
gloria de apresentar ao seu Soberano o testemunho do 
seu zelo. Morrêo juncto a Guaycuchy, que entre nós vale 
o mesmo que Rio-das-velhas. 

Serie dos Governadores. 
Os primeiros Governadores residiam no Rio-de-Janeiro, 

e tinham annexa a capitania de S. Paulo ou S. Vicente, 
que comprehendia as minas ja descubertas, e as que para 
o futuro se descubrissem, como consta do Regimento de 
Valhadolid, de 15 de Agosto de 1603, e Alvará de 8 de 
Agosto de 1618. Porém tomando a série do primeiro, 
que entrou nas Minas (deixando alguns Governos inte
rinos de ordem de El Rey ou sem ella,) o primeiro destes 
que governaram esta capitania separada ou collectiva-
mente com as de S, Paulo e Rio-de-Janeiro, foi D. Ro
drigo de Souza. 

Falecendo FernaÕ Dias Paes, quando se recolhia a en
viar a El Rey as mostras das esmeraldas, deixou a seu 
genro, Manuel de Borba Gato, morador no Rio-das-
Velhas, a pólvora, chumbo, petrechos e ferramentas da 
sua labutaçaÕ para voltar ás Minas, logo que recebesse as 
Reaes ordens. Pelos annos de 1688, sala D. Rodrigo 
acompanhado de alguns Paulistas, como foram Matheus 
Cardoso, Domingos do Prado, Joaõ Saraiva de Moraes, 
e vários outros, que tinham practica dos sertoens das Mi
nas ; e avizinhando-se ao Borba, no intento de passar aos 
socavoens das esmeraldas lhe mandou pedir o soccorro 
que precisava de pólvora, chumbo e ferramentas. Re-
pugnou o Borba, sob pretexto da espera, em que estava, 
de seu sogro Dias; e querendo os que acompanhavam 
o Fidalgo ir violentamente despojar o Borba do que pe-
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diam, calmou D. Rodrigo este primeiro ímpeto, tomando 
sobre si a conclusão do negocio, por meios mais arrazoados. 

Desordenou a imprudência de um ameaço toda a fe
licidade do empenho; e, ainda que sem mandado expres
so do Borba, foi entaõ morto D. Rodrigo por uns pa-
gens ou bastardos, que viviam aggregados ao Borba, o 
qual se salvou engenhosamente, afFectando a repentina 
chegada de Fernaõ Dias. Puzérem-se logo em fugida os 
Paulistas da comitiva de D. Rodrigo, e foram elles os 
primeiros, que se entranháram pelo Rio de S. Francisco, 
povoaram e encheram de gado as suas margens; de 
que hoje se sustentam as Minas Geraes; nem mais 
quizéram voltar para a pátria, envergonhados do engauo 
em que haviam caido. O Borba, temeroso das justi
ças, e que sobre a sua prizaõ fizesse El Rey as mai
ores diligencias, metteo-se ao sertaõ do Rio Doce, 
com alguns índios domésticos de sua comitiva, e 
ahi viveo vários annos, respeitado por Cacique, 
do modo que o permittia um tal estado. Com tudo os 
remorsos o obrigaram a mandar dous índios practicos 
a S. Paulo, para se informarem dos seus parentes, sobre 
o estado do seu crime. EUes lhe facilitaram o accesso 
ao Governador Artur de Sá e Menezes, recentemente 
chegado aquella capitania: o qual lhe fallou com aíTabi-
lidade, e lhe prometteo o perdaõ em nome d' El Rey, 
com tanto que elle fizesse certo o descobrimento do Rio-
das-Velhas. 

Bem se pôde considerar o estado em que se achavam 
as Minas por este tempo, em que o despotismo, e a li
berdade dos facinorosos punham e revogavam as leys a 
seu arbítrio. O interesse regia as acçoens, e só se cui
dava em amontoar riquezas, sem se attender à inno
cencia dos meios. A soberba, a lasciva, a ambição e o 
attrevimento tinham chegado ao ultimo ponto. 



490 Miscellanea. 

Aprestado o Borba e soccorido de muitos parentes e 
amigos, acompanhou a Artur de Sá, e chegando ao Rio-das-
Velhas, deo ao manifesto este descobrimento; fazendo-
se digno, pela riqueza de suas faisqueiras, de que o Go
vernador o premiasse com a petente de Tenente General 
de uma das Praças do Rio-de-Janeiro. 

Pouco tempo se demorou Artur de Sa no Rio-das-Ve
lhas, lavrando o mais fácil daquelles ribeiros; e se reti
rou outra vez para S. Paulo, substituindo uma espécie 
de jurisdicçaÕ, no eivei e crime, ao Guarda Mor da re
partição das terras e datas mineraes, Domingos da 
Silva Buenno, creado pelo mesmo Governador. 

Com a ausência de Artur de Sá tornaram as Minas á 
primeira desordem. As distancias das quatro comarcas 
ja penetradas, e cheias de grande numero de povoadores 
de differentes capitanias, difficultavam as providencias 
de um só homem, em que ainda naõ acabavam de reco
nhecer os povos a jurisdicçaÕ de que estava munido. 

Por este tempo se começaram a suscitar os ódios entre 
os filhos de S. Paulo e os naturaes de Portugal, que el
les denominavam Budbas. Dous frades, cujos nomes e 
e religioens se calam, por evitar o escândalo, fomentaram 
o calor desta desunião. Viviam elles na liberdade, que 
permittia o paiz, e a impulsos de uma desordenada am
bição, attravessâram, com três arrobas de ouro, fumo e 
cachaça, para venderem estes gêneros, monopolizados 
pelo mais alto preço. Naõ parando aqui, pretenderam 
estender o monopólio ás carnes; e encontrando opposi-
çaõ nos Paulistas, resolveram acabar com elles, expel-
lindo-os de uma vez das Minas, que haviam conquistado, 
e em que se achavam estabelecidos com as suas famílias 
e fabricas. Um destes Religiosos aconselhou, que se fin
gissem ordens Regias, por meio das quaes, pretextando 
o interesse commum, se recolhessem todas as armas dos 
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Paulistas a um armazém publico, tractando-se de rebelde 
o que recusasse obedecer. Tomadas assim as armas fo
ram prezos os Paulistas mais poderosos, e de quem mais 
se temiam, Domigos, da Silva Rodriguez, e Bartholomeu 
Bueno Feijo, Com as prisoens destes se intimidaram os 
outros, accrescendo para os aterrar a noticia, que em 
breve circulou, falsa ou verdadeira, de um massacro (*) 
que lhes estava preparado para certo dia. Em conse
qüência fugiram a maior parte dos Paulistas, e ainda 
hoje conserva o nome de Capaõ da Traição, um sitio 
juncto ao Rio-das-Mortes, aonde um troço destes desgra
çados, que procurava a sua pátria, conduzido por Gabriel 
de Góes, sendo surprendido por Bento do Amaral Cout
tinho, e deixando-se persuadir das razoens deste mal
vado, acompanhadas do mais tremendo juramento; por 
que eram izentos da vil perfídia, os Paulistas entregaram 
as armas, e para logo foram todos assassinados, e rouba
dos por Amaral e seus sequazes. 

Haviam os rebelados revestido com character de Go
vernador a Manuel Nunes Vianna, homem ambicioso e 
que ardia por governar; com tudo deve-se confessar, que 
entre todos os levantados daquelle tempo, elle éra o de 
melhor índole. Naõ consta que commettesse positiva
mente acçaõ alguma damnosa ao próximo; desejava re
ger com equidade o desordenado corpo, que se lhe ajunc-
tara; acolhia com afabilidade a uns e a outros; soccor-
ria-os com seus cabedaes ; apaziguava-os: compunha-
os, e os serenava com bastante prudência. Fizeram elles 
conselho, e determinou-se, que, por oito ou nove annos, 
disfructassem as Minas, naõ consentindo Governadores, 
nemjustiças nellas, e sustentando-se como em Republica 
a seu arbítrio: e que depois, se naõ alcançassem perdaõ 

* Provavelmente o Author qviiz dizer matança. -Redactor. 
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d' El Rey, facilmente se passariam para as índias de 
Hespanha. Nisto votaram com mais efficacia os deser
tores da Praça da Colônia, de que havia um grande nu
mero habitando nas minas, e cujo principal chefe éra 
Antônio Francisco, que o Vianna havia nomeado Mestre 
de Campo, logo que se arrogou o Governo. 

Succedendo uns a outros factos, e a discórdia estando 
no seu auge, tomaram-se as armas de parte a parte; 
e os Paulistas commandados por Amador Bueno, e desa
fiados por carta de Ambrosio Caldeira Brano, que man
dava os rebelados, investiram a fortaleza, que estes ha
viam erigido, fronteira á Villa de S. Joaõ d' El Rey. 
Durou o ataque quatro dias e quatro noites, ficando dos 
rebelados 10 mortos e muitos feridos; os Paulistas naõ 
tiveram mais de 8 mortos e mui poucos feridos; mas 
naõ obstante os sitiados ficaram vencedores. Desta sorte 
conseguiram os Europeos a expulsão e de spejo dos Pau
listas, pelos annos de 1709, e 1710. Em 22 de Agos
to de 1709, tinham-se os Paulistas obrigado, por um 
termo lavrado na Câmara de S. Paulo, a marcharem com 
o seu exercito, somente para o fim de segurarem o Real 
Quinto nas Minas, e submetterem á paz e obediência os 
vassallos de Portugal, que nellas se achavam postos em 
rebeldia: e em todo este tempo deram evidentes provas 
de que nem a vingança nem a rebelião dirigiam as 
suas acçoens: deixando passar livremente os Portugue
zes que iam de volta para o Rio-de-Janeiro, e até punin
do severamente aquelles, que pretendiam insultar os filhos 

de Portgual. 
Atormentavam os ouvidos de D. Fernando Martins 

Mascarenhas os tumultos e desordens, em que estavam as 
Minas: e querendo este, que foi o terceiro Governador, ir 
pessoalmente socegallas, marchou para elles do Rio-de-
Janeiro, em 1810. Chegou ao Rio-das-Mortes, com o in-
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tento de passar a Ouro Preto, aonde residiam principal
mente os chefes dos levantados. Naõ consentio no ob
séquio de alguns Paulistas e filhos de Portugal mais bem 
intencionados, que pretendiam acompanhállo, por evitar 
assim maior ruido entre os sublevados; porem naõ ces
saram aquelles de espalhar que D. Fernando trazia car
gas de correntes, e outros aparelhos para punir os cúm
plices da conspiração contra os Paulistas. 

Derramada esta voz pelas Geraes, se dispoz Manuel 
Nunes Vianna para tomar-lhe o passo; armando em tom 
de politica e cortejo um grande numero de homens aca-
vállo, e distribuindo ordens por todos os districtos cir-
cumvizinbos ao Ouro-Preto, para que os moradores se 
apromptassem para uma diligencia, sob pena de morte. 
Chegava D. Fernando ao Arraial das Congonhas, quando 
os que acompanhavam o Vianna, avistando de longe o 
Governador, clamaram, " Viva o nosso Governador Ma
nuel Nunes, e morra D. Fernando, se naõ quizer voltar 
para o Rio-de-Janeiro." Querem alguns que Vianna en
trasse violento nesta acçaõ: mas he certo que elle per-
tendeo escusar-se do conceito de rebelde e sublevado, 
passando occultamente na noite seguinte a fallar com 
D. Fernando; e protestando-lhe estar prompto para 
entregar o Governo, quanto a sua parte; de tudo lhe pe-
dio uma attestaçaõ. Porém a pezar disto o Goverdador, 
assustado com a inesperada saudação dos rebeldes, pedio 
oito dias para se retirar, os quaes lhe foram concedidos; 
e assim mesmo se naõ approveitou do beneficio: porque 
sem muita demora deo as costas às Minas e voltou para 
S. Paulo. Ahi trabalhava com anciaem se reforçar com 
os Paulistas para vir sobre os levantados, fazendo a af-
fronta commua, e meditando, para o seu despique, puchar 
tropas do Rio e Bahia, ejunctos atacarem ao mesmo tem
po, e por toda a parte, as Minas. 
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Chegou ao Rio-de-Janeiro a frota de Portugal, e nella veio 
render a D. Fernando o Governador e Capitão General An
tônio de Albuquerque. Sem perda de tempo se pôz este 
em marcha para as Minas, e levando a resolução de en
trar nellas disfarçado, buscou o Arraial do Caeté, a fim 
de ter uma entrevista com Sebastião Pereira de Aguilar, 
filho da Bahia, homem rico e poderoso, de conhecido va
lor e espirito, e que tinha entaõ tomado sobre si atacar o 
Vianna, e a todos os seus parciaes, pelas injustiças e vio
lências, que practicavam, especialmente com os filhos do 
Brazil, de qualquer província, a quem se havia estendido 
o ódio, conciliado contra os Paulistas. Consta que o dicto 
Aguilar escrevera a S Paulo ao Governador Mascarenhas, 
offerecendo-se-lhe para segurar o governo com o poder de 
muitas armas e gentes, que tinha adquirido. Talves foi 
este o motivo que obrigou ao Albuquerque o fazer a sua 
entrada por aquelle districto. Na passagem, que fez o 
Albuquerque pelos levantados, foi conhecido por An
tônio Francisco, o Capitão Jozé de Souza, que vinha na 
sua guaida, de cuja companhia fora soldado na praça da 
Colônia o mesmo Antônio Francisco. Cumprimentaram-se 
sem receio, e o Capitão lhe deo a noticia de haver ja en
trado nas Minas o Governador, persuadindo-o ao mesmo 
tempo, com fortes razoens, de que o buscassem, e se lan
çassem a seus pés os chefes dos conjurados, se queriam 
melhorar o semblante da sua causa. 

A perturbação, em que se via o Governador Vianna, 
combatido, ja pela avultada parcialidade de Sehastiaõ 
Pereira, ja pelo susto do tremendo castigo, que vinha de 
insinuar o Capitão Jozé de Souza, o obrigou, bem como a 
Antônio Francisco, e a muitos outros cabeças dos* levan
tados, a partirem, sem demora, para o Caeté. Ahi se a-
chava o Governador, hospedado em casa de uns três ir
maõs Mirandas Pereiras, talvez parentes ou amigos de 
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Sebastião Pereira de Aguilar. Prostraram-se os rebeldes 
aos pés de Albuquerque, desculpando os seus crimes do 
modo possível: este os recebeo affavelmente, e naõ que
rendo usar do poder, de que vinha munido, segurou a 
todos o perdaõ, pela emenda, por que se dessem a co
nhecer para o futuro; capacitando ao Vianna e a Antônio 
Francisco de que naõ convinha a sua assistência nas Mi
nas, a fim de melhor calmar o tumulto do povo. Retira
ram-se os dous, com este conselho, para as fazendas, que 
tinham nos sertoens, e o povo socegou, com a sua ausên
cia. Albuquerque proseguio na creaçaõ das Villas e es-
tabelicimentqs da Capitania. Que fadigas, que trabalhos 
naõ passaria o prudente General, para segurar o bom êxito 
de uma tam escabrosa como interessante empreza! Foi 
o primeiro, que soltou com ardimento as rédeas do Go
verno, que pizou as Minas, com o luzimento e firmeza 
conrespondente ao character, que o Rey lhe dera, que 
promulgou as leys do Soberano, e fez respeitar o seu nome 
neste continente. 

A Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho suc-
cedeo D. Braz Balthazar da Silveira, que tomou posse na 
Câmara de S. Paulo, em 1713, e passou para as Minas 
no fim de Septembro do mesmo anno. Foi o seu Governo 
bastantemente criticio, por encontrar opposiçaõ dos po
vos, na erecçaõ das casas de fundição. Subjugou heroi
camente alguns levantamentos e sublevaçoens, priu-
cipalmente em Pitangui, sendo o seu author Domingos 
Rodrigues do Prado. De Villa Rica foi ter a Mariannaem 
28 de Junho de 1720. Aqui lhe foi necessário prender 
uns, e castigar outros, com a ultima pena, cujos procedi
mentos lhe grangeãram nas Minas o nome de tyranno; 
mas àsua constância e resolução deve Portugal asugeiçaõ 
desta Capitania. O exemplar castigo conseguio aterrar 
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os ânimos de um povo tantas vezes rebelde, e segurou 
para sempre a Real authoridade *. 

Durou o Governo do Conde de Assumaratè ao anno de 
1721, em que o substituio D. Lourenço de Almeida, que 
foi o primeiro Governador positivo de Minas; pois neste 
tempo se separou a Capitania de S. Paulo em Governo á 
parte, ficando os respectivos Generaes só com sugeiçaõ 
as Vice Rey do Estado. Tomou posse D. Lourenço, na 
Igreja Matriz de N. S. do Pilar do Ouro-Preto, com assis
tência da Câmara, em 28 de Agosto de 1721. 

A. D. Lourenço suecedeo o Conde das Galveas, André 
de Mello e Castro, que tomou posse em 10 de Septem
bro de 1732, na Igreja Matriz de N. S. da Encamaçaõ, de 
Antônio Dias. 

*Foi este Governador que presidio á divisão das Comarcas, que 
se effectuou em 6 de Abril de 1714, com assistência do Sargento 
Mor Engenheiro, Pedro Gomes Chaves, e do Capitão Mor, Pe
dro Fiazaõ de Brito, e em que assignâram todos os Procuradores 
das Villas. Entaõ se assentou que a Comarca de Villa Rica 
ficasse dahi em diante separada da de Villa Real, indo pela es
trada de Mato dentro, pelo ribeiro, que desce da ponta do Morro, 
entre o sitio de Antônio Ferreira Pinto, e de Antônio Corrêa Sar
dinha, e faz barra no ribeirão de S. Francisco: ficando a Igreja 
das Casas Altas, para a Villa do Carmo, e pela parte do Haubira 
fazia a devisaô o mais alto do morro delia. Tudo o que pertence a 
águas vertentes pela parte do Sul tocou á comarca de Villa Rica 
e pela parte do Norte á comarca de Villa Real. O ribeiro das 
Congonhas, juncto do qual está um sitio chamado Casa branca, 
serve de divisão entre as Comarcas de Villa Rica e de S. Joaõ 
d' El Rey, tocando a Villa Rica tudo o que se comprehende até 
élla- vindo do dicto ribeiro para as Minas Geraes. Do mesmo 
modo pertence á Commarca de S. Joaõ d' El Rey tudo o que 
vai até a Villa domesmo nome, a qual se divide, com a Villa de 
Guarantiguitá pela serra da Mantigueíra. 
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O Conde das Galvêas deo posse a Gomes Freire de 
Andrade, em 26 de Março de 1735. Mediaram alguns 
Governos interinos, como foi o de Mendonça, Pina e 
Mello, na ida que fez o dicto Conde de Bobadella ao 
Rio-de-Janeiro em 15 de Março, 1736. Foi entaõ ou
tra vez levantado o preito da homenagem, em 26 de De
zembro de 1737- Em quanto se deteve no Uruguay, com 
a Real commissao do tractado de limites, substituio-o seu 
irmaõ Jozé Antônio Freire de Andrade, que também de
pois foi Conde de Bobadella. Foi no tempo deste incan
sável General, pelos annos de 1745, que se fez a divisão 
das dioceses, repartindo-se o Bispado em três cathedraes 
que saõ Rio-de-Janeiro, S. Paulo, e Minas; cujo primeiro 
Bispo, que se denomina de Marianna, foi Fr. Manuel da 
Cruz, religioso de S. Bernardo. Entaõ passou também 
o Ribeirão do Carmo a cidade, por ordem Regia de 23 
de Abril do mesmo anno de 1745. Falecendo Gomes 
Freire de Andrade no Rio-de-Janeiro, no Io de Janeiro de 
1763, se practicou a via de successaõ, no Illustrissimo 
Bispo D. Fr. Antônio do Desterro, e nos mais chamados 
para elle, até que, em 28 de Dezembro do mesmo anno, 
entrou no Governo o General Luiz Diogo Lobo da Silva. 

Este Governador, enchendo de merecimento os dias 
de seu Governo, deo a posse delle ao Excellentissimo 
Conde de Valladares, em 16 de Julho de 1768. 
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Reflexoens sobre as novidades deste mez. 

REYNO UNIDO DE PORTUGAL BRAZIL E ALGARVES. 

Governadores do Reyno de Portugal. 

Publicamos adiante na conrespondencia uma carta dirigida 
ao Conde de Palmella, em que se noticia a nomeação do Conde 
de Funchal, para um dos Governadores do Reyno de Portugal; 
notícia esta a que mal poderíamos dar credito, se a naõ víssemos 
annunciada na gazeta do Rio-de-Janeiro; e quando a accreditas-
semos sem essa authoridade naõ poderíamos por isso dar os 
parabéns aos Portuguezes Reynicolas. 

Naõ concordamos em muita parte com o escriptor daquella 
carta; posto que a sua publicação nos parecesse necesssaria, para 
mostrar o modo por que se pensa em Lisboa, sobre similhantes 
negócios. 

A pungente ironia, com que se aconselha ao Conde de Pal
mella o plano de sua vida publica; a entendemos nós como re
ferindo-se ás doutrinas do defuncto Investigador, no qual se re-
commendava a El Rey naõ castigar os crimes dos que lhe ti
nham feito a guerra, nem fazer distinção entre vasallos fieis e 
traidores. 

Porém he tam clara a tendência desta nomeação, que naõ jul
gamos necessário fazer mais «ominentos sobre ella. O Conde de 
Funchal achará todo o apoio em Portugal, na Sancta Inquisição, 
de que pela graça de quem quer que foi ja respira livre o Brazil. 
E se de Lisboa aconselhar a El Rey, que estabeleça uma Inqui
sição politica, para Ir de maõs dadas com a Inquisição religiosa, 
por tal modo segurará a feíicidade dos Portuguezes, que nem os 
prezos do Limoeiro viviraõ em maior tranqüilidade. 

Emigração para o Brazil. 

As noticias da Suissa dizem, que do Cantaõ de Friburgo se 
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achavam promptas a partir para o Brazil duzentas famílias, e 
que de outras partes da Suissa mais 5.000 indivíduos tinham 
annnunciado a sua intenção de seguir o mesmo destino. 

Naõ se pode communicar aos Brazilienses noticia de maior in
teresse ; porque naõ pode haver medida que lhes seja mais 
útil, do que a recepção destes emigrados Europeos, principal
mente da Suissa; e todas as despezas, que para promover esta 
emigração fizer o Coverno do Brazil, lhe seraõ pagas com multi
plicadas vantagens, por estes mesmos emigrados e sua descen
dência. 

A abolição do trafico da escravatura terá lugar mais dia menos 
dia; e o melhor preparativo, para esse acontecimento, he a in-
troducçaõ de braços, que substituam os Africanos. 

A differença da côr he um obstáculo invencível, para assi-
milhar os negros, ainda livres, com o resto da população; quan
do os Europeos, depois de passada uma só geração, em que se 
extinga a differença da linguagem, formarão de todas estas famí
lias de emigrados Europeos um povo verdadeiramente Brazili-
enze, em todos os sentidos. 

He, porém, essencialissimo, que o Governo esteja preparado 
para a recepção dos emigrados. Que tenha d' ante maõ mar
cado os lugares, aonde haõ de formar os seus estabelicimeutos. 
Que tenha preparado, nos portos de mar aonde chegarem, os 
transportes necessários, para serem conduzidos sem demora ao 
lugar de seus destinos. Que nesses lugares tenha os manti-
mentos precisos, as ferramentas, o gado, e todas as mais cousas 
misteres para começarem logo a edificar suas habitaçoens, e 
romper a terra, que haõ de cultivar. 

A necessidade destas precauçoens se fará evidente, conside
rando, que da boa recepção, que as primeiras famílias de emi
grados encontrarem, depende a boa fama do paiz. Sempre se 
acharão alguns descontentes ; mas he preciso evitar quanto for 
possível, que o descontentamento seja geral, ou bem fundado. 

Estes emigrados, logo que chegarem ao Brazil, escreverão a 
seus parentes e amigos na Europa, e lhes descreverão o paiz 
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com boas ou más cores, segundo as impressoens, que Ibes fizes 
o bom ou máo acolhimento, que experimentarem. 

Seria, por tanto, muito para lamentar, que tam sabias medidas 
se frustrassem, pelo máo modo da execução; e sua importância 
he de tal magnitude para a prosperidade do paiz, que bem vale 
a pena de o Governo escolher pessoa ou pessoas, que exclusi
vamente se encarreguem de formar os planos, para a boa ac-
commodaçaõ dos novos colonos. 

O Intendente geral da Policia tem até agora tido este cui
dado : mas duvidamos que as suas outras occupaçoens lhe dei
xem tempo para cuidar deste negocio, com a attençaõ que se 
requer. Naõ sabemos que se lhe tenham destinado fundos, para 
as despezas, que esta diligencia necessita. Nem nos consta, 
que haja algum plano combinado para ser seguido invariavel
mente, seja pelo actual Intendente, seja por outras pessoas, que 
lhe succêdam no lugar; ou que para o futuro sejam encarrega
das do cuidado dos emigrados» 

Entre outras consideraçoens, que se requerem na execução 
deste plano, he o pagamento futuro das despezas, que Governo 
fizer: esta retribuição deve ser tardia, para naõ vexar os novos 
colonos; mas convém que seja certa, para naõ exhaurir o Erário. 

Sobre tudo he essencial fazer indubitavel a segurança pessoal 
dos indivíduos; contra o que está a ley novisima sobre as so
ciedades clandestinas ; as prizoens arbitrarias dos que falláram 
mal do Banco do Rio-de-Janeiro; e outras, misérias desta na
tureza, que na Europa tem feito demasiado estrondo, desacre
ditando o Governo, por se lhe attribuir com isto o character de 
arbitrário: obstáculo invencível no plano de emigração. 

Prezas de Artigas-

A p- 346, deixamos copiado um Edictal da Juncta do Com-
mereio em Lisboa, pelo qual se declarou haver na ilha de S. 
Bartholomeu um agente nomeado, para reclamar as propriedades 
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Portuguezas, aprezadas pelos piratas, que forem ter áqueüa 
Ilha. 

Por mais acertada que seja esta medida,naõ podemos deixar 
de re petir a queixa de que se naõ aoméem Agentes para todos 
os Governos Insurgentes da America Meredional, aonde he pro
vável que vám ter muitas destas prezas, e aonde os negociantes 
Portuguezes podiam participar dos lucros do commercio, que 
ali fazem as outras naçoens. 

A Inglaterra, os Estados Unidos, e outras naçoens marítimas, 
que se tem declarado neutraes na guerra de Hespanha com suas 
colônias, fazem ali seu commercio, sem que por isso se julguem 
violar sua neutralidade, i Porque naõ pôde o Brazil seguir a 
mesma politica ? 

Notamos ja em outros N*"*»- a necessidade de ter estes Agentes, 
juncto aos Governos de facto, que os insurgentes da America 
Hespanhola tem estabelecido em vários pontos; e como, a ex
emplo das outras potências o estabelicimento de taes Agentes 
Commerciaes naõ obsta aos principios da neutralidade, he mui 
razoável que a Corte do Rio-de-Janeiro naõ deixe de olhar neste 
ponto pelos interesses de seus subditos. 

Quando da instituição destes Agentes naõ resultasse outra 
vantagem, bastava aquella de poder assim ter o Governo infor
maçoens authenticas, do que se vai passando entre seus vizinhos; 
sem descançar somente nas relaçoens interessadas de alguma das 
partes belligerantes. 

O Governo dos Estados Unidos naõ só tem estes Agentes ac-
creditados, porém fez mais; mandou uma Comissão expressa 
para examinar a situação politica e commercial dos differentes 
paizes da America Hespanhola, aonde se tem estabelecido novos 
Estados. 

A ninguém importa mais este conhecimento do que ao Brazil, 
ja pelas relaçoens políticas, que do presente estado da Ameri
ca Meredional, se podem originar; ja pelos interesses mercantis, 
que podem oppôr-se ou favorecer os do Brazil. 

Assim nos perdoarão nossos Leitores o repizarmos um as-
suunpto, que de sua natureza he de tantas conseqüências. 
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Repartição da Saúde Publica, em Lisboa. 

Havíamos já , em vários N°s- deste periódico, lembrado al
guns vexames, que soffriam os negociantes, no porto de Lisboa, 
na repartição da Saúde publica. Mencionamos j á também, que 
alguns donos de navios tinham feito queixas sobre taes abusos; 
mas a nada disto o bruto se movia. 

Agora porém suecede, que o encarregado de Negócios Austrí
aco, em Lisboa, apresentou uma queixa, por parte de muitos 
capitaens de navios de sua naçaõ, representando contra o systema 
de desaltençaõ, injustiças e vexaqoens, que com elles practicá-
vam o Guarda Mor e outros officiaes da Saúde. 

Naõ he isto uma queixa, contra um ou outro acto individual 
de injustiça ; lie uma representação contra o systema seguido 
desses abusos; o que mostra a justeza das queixas anteceden
tes. 

Se os Governadores de Portugal tivessem attentido aos cla
mores de seus subditos, a este respeito, naõ se veriam obrigados 
a obrar agora, pelo estimulo da espo ia alheia, como se confessa 
no edictal do Provedor Mor da Saúde, que deixamos transcrip-
to a p . 349. 

O edictal do mesmo Provedor Mor, mandando proceder agora 
a uma devassa, que pelo seu Regimento deve tirar todos os 
annos; prova, que a justiça dos subditos naõ teve a efficacia 
de uma representação estrangeira; assim se dá a apparencia de 
que o temor do estranho, e naõ o amor dos seus, iinpellio o 
Governo a olhar pelos abusos desta importante repartição; 
abusos tanto mais dignos de attençaõ, quanto os incommodos 
dos regulamentos da Saúde, ainda os mais legaes, saõ de sua 
natureza tam oppressivos e inconvenientes ao commercio, que só 
a dura necessidade de proteger a Saúde Publica he capaz de os 
justificar. 

Assim todo o incommodo, causado por esta Repartição, além 
do que he absolutamente necessário para os seus fins, tende a des-
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animar o commercio do porto, em que taes vexames se practi-
cam, e portanto causa perda a toda a naçaõ. 

Outro edictal da Juncta da Saúde, em Lisboa, que deixamos 
copiado, a p. 347 se destina a remediar o oppressivo abuso, de 
receberemos officiaes da Saúde, cada um de perii, os emolu
mentos, que tem de cobrar dos navios sugeitos a esta Reparti
ção. 

He claro, que tal custume devia abrir a porta a todas as ex-
torçoens, que o espirito de rapacidade dos officiaes pudesse sug-
gerír, e que sua industria pudesse pôr em practica, sem o temor 
da descuberta. Isto devia acontecer o mais das vezes com os 
navios estrangeiros, pela diversidade da língua ; e em muitos 
casos aos mesmos navios nacionaes, a quem custava menos su-
geitar-se á extorçaõ individual, do que padecer os incommodos 
e demoras, que lhe resultariam, se intentasse fazer queixa formal 
do official delinqüente. 

Por carta de dey, (que publicaremos no nosso N° seguinte), 
de 17 de Septembro de 1818, foi a Villa de Moçambique erigida 
em Cidade. E por outras Cartas de Ley, da mesma data, se 
erigiram também em cidades as villas da Matc-Grosso, Cuiabá, 
e Goiaz. 

Por um decreto de 22 de Outubro de 1818, declarou S. M., 
que, no imposto de 2 por cento do Consulado de saida, naõ en
tram as contribui çoens, que, pelos Estatutos da Real Juncta do 
Commercio do Brazil, saõ obrigados a pagar, para as despezas 
da mesma Juncta, os Negociantes; alguns dos quaes preten
diam, que, na execução do §7 do Alvará de 25 de Abril de 1818, 
fossem comprehendidas as dietas despezas, nesses 2 porcento. 

V O L . XXII . No . 131. 3 T 
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A L E M A N H A . 

Áustria. 

Cartas da Itália referem, que se havia formado uma conspira
ção, para envenenar o Imperador de Áustria, e este horroroso 
crime se imputava áo partido político chamado Carbonari. 

Tantos Pontífices, e tantos homens de graduação tem morrido 
envenenados, na Itália, em todos os tempos, que este crime atroz 
passa ja como characteristico dos Italianos. Esta conside
ração, assim como as informaçoens que ha, a respeito dos Car
bonari, e fins a que se destina aquella associação, faz com que 
attribuamos o intentado ataque contra a vida do Imperador, a 
outras circumstancias, independentes daquella associação. 

Muitas pessoas, e algumas dellas mui distinetas, que haviam 
seguido o partido Francez na Itália, e entrado nas vistas dos 
novos arranjamentos, que tiveram lugar naquelle paiz, durante 
a revolução, julgaram que lhes éra preciso acautelar-se, contra 
as perseguiçoens, que se haviam de suscitar, com o restabelici-
mento dos antigos Governos. 

O plano, que para isto seguiram, foi estabelecer uma associa
ção, em que, ajunetando fundos, por meio de mutuas contri-
buiçoens, pudessem obter soecorros, quando fossem obrigados 
a fugir de seus respectivos paizes : e os associados assumiram 
ou lhes déiam, o nome de Carbonari. 

Com effeito suecedeo a perseguição de que se temiam, e grande 
numero desta gente emigrou, para as ilhas do archipelago 
Grego, e outros lugares; aonde se sustentam com os soecorros 
de sua associação. 

El Rey de Nápoles, sabendo que os Carbonari naõ tinham 
outra cousa em vista senaõ procurar meios de viver, como fica 
dicto, publicou uma ordem em que mandava recolher a seus 
Estados, os que eram seus subditos, com a promessa de amnestia 
geral; e com effeito voltaram muitos. 

Por outra parte, he um facto bem conhecido de todos os que 
tem alguma noticia da historia, que a dominação Austríaca 
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sempre foi repugnante aos Italianos; e que estes nada desejam 
mais anxtosamente do que formar entre si estados, independentes 
de qualquer potência, que fique além dos Alpes. Foi este o 
projecto valido dos politicos Italianos, muito antes da revolução 
Franceza. 

O domínio de Buonaparte na Itália, fazendo delia um só Estado, 
debaixo da Coroa de ferro, favoreceo esta opinião dos Italianos, 
que viram naquelle arranjamento uma aberta para realizar suas 
vistas; e que por isso ficaram mui descontentes, quando, pela 
annihilaçaõ do poder de Bonaparte, entraram os antigos Gover
nos, e adquirio a Casa d'Áustria mui consideráveis possessoens 
na Itália. 

He a este sentimento político, por tanto, que attribuimos o 
presente attentado contra o Imperador; attentado tam atroz na 
sua concepção, como inútil em seus fins. 

Naõ pôde haver duas opinioens, sobre a maldade do feito de 
envenenar alguém : toda a humanidade se revolta a um crime desta 
natureza, seja commettido por quem for, e seja dirigido contra 
quem for. 

E quanto ao alcance do objecto; nada ha mais absurdo do 
que suppor, que os planos politicos dos estadistas Italianos de
pendem da vida do Imperador. Se o matassem, naõ lhe faltaria 
successor, nos muitos Príncipes que tem a família de Áustria; 
e qualquer de seus filhos ou parentes, que lhe succedesse, vin
garia a sua morte, augmentando os vexames da servidão dos 
Italianos ; e ainda quando naõ tivesse esse successor do Impera
dor sentimentos de vingança, a sua própria segurança o obriga
ria a adoptar medidas de precaução, que sempre redundariam 
em aggravar mais asugeiçaõdos Italianos, debaixo de seu poder, 
e domínio. 

Se porém julgamos, que o intentado crime éra naõ menos 
abhominavel do que inútil para os Italianos, nem por isso se 
deve considerar indifferente da parte do Imperador: porque tal 
he o espirito de descontentamento, que convém remediallo, e naõ 
desprezallo, nem augmentallo com rigores. 

As trocas de territórios, que infelizmente tem sido tam fre-
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quentes na Europa, de uns Soberanos com outros, tende a en
fraquecer, e talvez a destruir de todo a affeiçaõ natural, que os 
povos tem aos soberanos, debaixo de cujo Governo nasceram. 

Desta falta de affeiçaõ resulta a tibieza em obedecer; daqui a 
precisão de o Governo forçar a obediência, por meios de rigor, 
e este rigor torna a desafieiçaõ em ódio. 

Por exemplo Parma: uma hora devia obedecer á Raynha de 
Etrur ia ; depois á Archiduqueza Maria Luiza; dal li a uma In
fanta de Hespanha ; e por fim volver á Casa d' Áustria. 

I Quem pôde suppór que os povos possam assim passar do 
domínio de um soberano para outro, sem ficarem indifferentes 
para com todos ? 

A affeiçaõ e a boa vontade, depende do habito de reciprocas 
attençoens ; um decreto do Soberano, mandando que todos os 
povos lhe tenham muito amor, he illusorio, he ridículo. 

Donde concluímos, que o descontentamento dos Italianos de se 
naõ poderem formar em um Estado independente, como desejam, 
deve crescer com a medida de lhes mudar de Soberanos, sem que 
a vontade dos povos seja de nenhuma maneira consultada. 

Veneza éra um dos mais antigos Governos independentes da 
Europa: os Venezianos portanto devem amargamente lamentar-se 
de verem extincta a sua consideração politica, e elles sugeitos 
a um soberano estranho, como he o Imperador de Áustria. 

Gênova era uma Republica independente, rica pelo seu com
mercio, e notável em suas instituiçoens. Os Genovezes, por
tanto, devem considerar como um trago de fel, a sugeiçaõ, em 
que ospuzéram, d' El Rey deSardenba. 

Para mais terem que sentir aquelles povos, naõ foi isso resulta
do de conquistas, ou infelicidades da guerra; a que naõ tem 
remédio os conquistados senaõ submetter-se com paciência: foi 
sim mero arranjamento político das potências estrangeiras, que 
entre si dividiram por este modo os Estados menores, dispondo 
dos povos COJIO despojos de conquistas, que de facto naõ exis
ti r&m. 

A estas medidüs pois, <*• naõ aos poucos Carbonari, pobres e 
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desterados, attribuimos o que se está pasmando na Itália ; e os 
nossos Leitores, que nas circumstancias acima ponderadas re-
flectirem, naõ deixarão de tirar a mesma conclusão. 

Hannover. 

Communiccu-se á Assemblea dos Estados uma mensagem de 
S. A. R. o Príncipe Regente, em que declara suas vistas a res
peito da Nova Assemblea dos Estados, e requer sobre isso a opi
nião desta. 

S. A. R. diz nesta communicaçaõ, que naõ he sua intenção fazer 
grandes mudanças na Constituição, segundo a qual os Estados 
tem o direito de impor os tributos, e tomar parte na legislação; 
e isto naõ só porque a experiência tem mostrado a utilidade da 
antiga Constituição, mas porque as Constituiçoens, introduzi
das meramente sobre principios theoreticos, nunca seraõ tam van
tajosas , como as que se tem gradualmente formado, á propor
ção das necessidades do Estado. 

Na Segunda Câmara entrarão os Membros da Meza das con-
tribuiçoens que naõ saõ nobres; três deputados da Administra
ção da propriedade ecclesiastica: os deputados das Abbadias 
menores : um deputado da Universidade de Gottingen; 29 das 
cidades; e 22 dos possuidores de terras livres, que naõ pertencem 
á ordem Eqüestre. 

Haverá também um Marechal-Hereditario, que presidirá ás 
Câmaras quando unidas. Cada Câmara proporá três dé seus mem
bros, dos quaes o Soberano escolherá um para seu presidente, 
quando obrarem cada uma de per si. 

A dieta se aj une tara todos os annos; e os membros saõ elei
tos por 6 annos, mas podem ser reeleitos: os debates seraõ em 
privado. 

As proposiçoens do Soberano seraõ dirigidas a ambas as Câ
maras ; e quando estas naõ concordarem em suas decissoens, 
escolherá cada uma a sua commissao, para que reunidos os com-
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commissarios de ambas se tracte de concordarem, e para promover 
o accordo pôde nisso entrar o Soberano. 

Universidades de Alemanha. 

No l". de Abril, Mr. Von Henrich, Ministro das Casas Gram 
Ducal, e Ducal de Saxonia, fez na Dieta a seguinte declaração :— 

" As errôneas opinioens, sobre o estado presente das Universi
dades AlemaSs, que tem recentemente apparecido, em escriptos 
de algum modo officiaes: os ataques contra as instituiçoens ex
istentes nestes corpos, particularmente em Jena: e a importância 
de deliberar sobre as mundanças úteis, que se podem 
nos estabelicimentos de estudos, destinados a formar a mocidade 
de Alemanha; tem deteiminado S. A. R. o Gram Duque de 
Saxe Weimar Eisenach, e S. A. S. o Duque de Saxe-Gotha e 
Altemburg, a trazer este objecto perante a Dieta • e ordenar que 
se inserisse no protocolo a seguinte declaração, que contém a 
a sua opinião sobre a matéria. 

1. O estado das universidades de Alemanha he objecto de in
teresse geral a todos os Governos Alemaens ; e por esta razaõ 
deve ser submettido á deliberação da Dieta. 

2. Suas Altezas, Real e Sereníssima, se prestarão, de mui 
bom grado, a ajudar a negociação de um convênio geral, sobre 
certos principios de disciplina Accademica ; e suportarão todas 
as medidas úteis e practicaveis, para facilitar a direeçaõ do Go
verno interior des Universidades. Assim, imbuídos destes sen
timentos, tem visto com prazer que a Universidade de Jenna se 
considera, como formando um membro de uma associação exis
tente das universidades; e que, em conseqüência de um decreto de 
seu Senado, recusa receber a matricula, depois dos distúrbios 
em Gottingen, os estudantes daquella Universidade, que naõ 
trrouxerem uma certidão de bom comportamento, durante sua 
residência ali. 

3. Porém, nas mudanças, que Suas Altezas, Real, e Senerissima 
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admittiraõ, naõ consentirão em disposiçoens algumas, que se 
introméttam na constituição interior das Universidades, ou des
truam as suas liberdades accadeniicas, convertendo-as em 
Gyninasios, &.c. 

4. As Universidades devem conservar a sua liberdade de opi
nião e instrucçaõ. 

AMERICA HESPANHOLA. 

A primeira parte da expedição commandada pelo Coronel Eyre, 
e destinada a unir-se com Sir Gregor M'Gregor, em Nova Gra
nada, saio este mez do porto de Dublin. Vários navios estaõ ao 
ponto de partir da Inglaterra para Galway, para receber outra 
parte do corpo do Coronel Eyre, que está prompto a embarcar-
se naquelle porto: de Dublin sairá também outro vaso, com o 
mesmo destino. 

ESTADOS UNIDOS. 

Achamos nas gazetas dos Estados-Unidos o seguinte extracto 
do tractado com Hespanha, para acessaõ das Floridas, que o Sena
do permettio se publicasse, era quanto a sua integra se 
naõ pôde fazer publica; o que somente terá lugar, depois de 
trocadas as ratificaçoens. 

Artigo. I o . As Floridas saõ cedidas, em pleno, aos Estados 

Unidos A cessaõ inclue o território Hespanhol, ao Leste do rio 

Mississipi, com as ilhas adjacentes, dependendentes daquellas 

províncias. 
2. Os limites occidentaes começam na embocaduia do rio 

Sabine, e continuam para o Norte ao longo da margem occidental 
do dicto rio, até os 22 gráos de latitude Norte; e dahi, por 
uma linha direitamente ao Norte, até interseetar o Rio Roxo, ou 
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Rio Vermelho : dali ao longo do Rio Roxo para o occidente, até 
Os 100 gráos de Longitude ao Oeste de Londres ; e 32 de Wash
ington ; e dali por uma linha directamente Norte até o rio Artha-
nas, e suas vertentes em latitude 42 ; dahi no parallelo daquella 
latitude até o Mar Pacifico. O ultimo mappa de Melish, emen
dado até Janeiro de 1818, he a que se refere o tractado, quanto 
á linha de limites. 

3. O dia 24 de Janeiro, 1818, foi o que se escolheo, para re
gular a validade das datas de terras feitas por authoridades da 
Hespanha; todas as datas até aquelle dia saõ declaradas validas, 
pelo tractado; todas as subsequentes aquelle dia, nullas. 

4. Os Estados Unidos e a Hespanha renunciam mutuamente 
ás suas pretençoens de indemnizaçoens, por damnos nacionaes 
ou individuaes, antecedentes á assignatura do tractado. 

5. Os Estados Unidos tomam sobre si o pagamento das iecla-
maçoens de seus subditos na somma de 85:000.000 de dollars; 
cujas reclamaçoens se haõ de averiguar por Commissarios no
meados pelo Presidente. 

6. O antigo tractado de limites e navegação continuará em 
vigor, excepto no que he alterado pelas estipulaçoens do pre
sente tractado. 

7. Dá-se preferencia a todos os vasos Hespanhoes, á exclu
são dos de todas as outras naçoens, nos portos de Pensacola e 
Augustine, pelo espaço de 12 annos. 

As seguintes saõ algumas das vantagens que os Estados Uni
dos esperam que lhes resulte deste tractado. He extracto de 
uma gazeta daquelle paiz. 

" Alegramo-nos com a cessaõ das Floridas. As vantagens 
saõ grandes e interessantes. A influencia e commando, que nos 
dá sobre os índios ; a occupaçaõ de tam longa linha de costas, e 
os portos que contém ; o absoluto commando de todos os rios, 
que correm do nosso território para o Golpho, por toda a sua 
extençaõ : a parada, que fazemos, ao contrabando, ao commer-
commercio da escravatura, e aos emissários estrangeiros : a 
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terra, que nos assegura, com o precioso carvalho, que produz*-— 
saõ isto vantagens quasi incalculáveis. Desde o Rio de S. 
Lourenço até o Golpho de México, tudo he nosso. 

Pelo Mappa de Mellish, ultimamente publicado, parece que 
todo o território dos Estados Unidos, extendendo-se desde o At
lântico até o Mar Pacifico, contem 2:256.955 milhas quadradas. 
A parte deste território, que fica a Leste do Mississipi, incluindo 
as Floridas, he 942.130 milhas quadradas. Se todo este terri
tório fosse tam povoado como he o estado de Connecticut, con
teria uma popualçaõ de 135:417.300 almas. 

Segando as contas officiaes, apresentadas ao Congresso, o 
Commercio dos Estados Unidos, em 1818, se expunha da ma
neira seguinte. 

Exportaçoens de gêneros do paiz ••• 73:854.437 
D° de genoros estrangeiros 19:426.696 

TotalDollars 96:38L133 

Exportaçoens. 

Paizes para onde Producto da paiz. D* estrangeiros 
Norte da Europa 1:554.259 — 1:081.424 
Paizes Baixos 4:192.776 — 3:022.711 
Gram Bretanha 44:425.553 — 2:292-280 
França 10:666.798 — 3:283.291 
Hespanha 4:589.661 — 2:967.252 
Portugal 2:659.019 — 148.158 
Alemanha 2:260.002 — 1:073.491 
Outros paizes 3:515.355 — 4:915.589 

As gazetas de Londonderry, na Irlanda, trazem avisos de naõ 
menos de quinze navios, que estaõ á carga de passageiros para 
os Estados Unidos ; chegando a tonelagem de todos estes navios 
a 8.200 toneladas. As gazetas de Belfast trazem avisos de 
outros tantos navios naquelle porto. Deste lugar se diz que 
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emigraram par» os Estados Unidos, ua estação passada, 11.000 
pessoas. 

O Presidente dos Estados Unidos approvou aos 23 de Março, 
um acto do Congresso, intitulado " Um Acto para proteger o 
Commercio dos Estados Unidos, e castigar o crime de Pirateria." 
Pelo artigo Io . deste acto se authoriza o Presidente a empregar os 
vasos armados dos Estados Unidos, que lhe parecerem necessários, 
para proteger os navios mercantes de sua naçaõ, contra a agres
são dos piratas. Os outros artigos authorizam a tomadía e 
destruição dos vasos piratas, seja pelos vasos armados do 
Governo, seja pelos particulares, que pertencerem em todo 
ou em parte a cidadãos dos Estados Unidos ; e que sendo trazi
dos a portos dos Estados Unidos, sejam condemnados como boa 
preza nos tribunaes do Almirantado. A quinta secçaõ do acto 
manda impor a pena de morte, aos piratas, que, tendo comettido 
este crime, se acharem depois dentro do território dos Estados 
Unidos. 

He obvio, que, havendo as depredaçoens destes piratas con
tinuado por tanto tempo, e fazendo-se esta ley agora nos Estados 
Unidos, depois de haverem obtido a cessaõ da Florida; deverá 
levantar-se a suspeita, se neste acto, apparentemente só dirigi
do contra as piraterias, vai occulta alguma tençaõ de hostilidade 
parcial contra os Insurgentes, que a Hespanha tenha estipu
lado a seu beneficio. 

Processou-se no Tribunal Supremo dos Estados Unidos, o 
caso do navio Estrêlla, que éra originalmente Hespanhol, e foi 
capturado por um corsário dos insurgentes de Venezuela, e le
vado aos Estados Unidos. 

A Sentença foi que se restituisse aos proprietários Hespa
nhoes. A razaõ da decisão foi, que o corsário captor tinha reclu-
tado, ouaugmentado a suaequipagem nos Estados Unidos, o que 
éra violação de sua neutralidade, e por tanto a preza ficava por 
isso sendo illicita. 

FRANÇA. 

El Rey promulgou uma ordenança, para estabelecer uma in-
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stituiçaõ com o nome de " Sociedade Real, para o melhoramen
to das prizoens." 

S. M. se declara protector da Sociedade, e o Duque de Ang-ou-
leme he o presidente. Contém a ordenação 23 artigos, que re
gulam o modo por que se ha de fazer este estabelicimento em 
todo o Reyno. Os fundos seraõ tirados das contribui çoens dos 
membros da Sociedade, cujo governo he confiado a um Conselho 
composto de 24 pessoas. 

Esta Sociedade transmittírá ao ministro do Interior os seus 
planos, para a classificação, emprego, instrucçaõ monde religiosa, 
e saúde dos prezos : assim como para a ereeçaõ de edifícios ap-
propriados a estes fins. 

Mr. Cazes ajunctou á publiçaõ desta ordenança, um impor
tante relatório, sobre o estado das prizoens em França, e necessi
dade de seu melhoramento. 

Damos a p. 398 o resumo dos projectos de ley, sobre os regu-
amentos da imprensa. A integra destes projectos contém 65 
artigos separados. 

O primeiro projecto contém a enumeração dos crimes literá
rios, e os castigos annexos a cada um: o segundo regula o modo 
dos procedimentos judiciaes, nestes casos : o terceiro refere-se 
aos jornaes e obras periódicas. 

Os três primeiros projectos foram j a ad optados na Câmara dos 
Deputados, por uma maioridade de 143 contra 58 votos. 

O projecto de ley, sobre a responsabilidade dos Ministros, 
parece que ficará para discutir-se na sessaõ seguinte; e que se lhe 
ajunctará outro projecto, sobre a responsabilidade dos agentes 
subordinados do Governo. Naõ se falia por ora do augmento da 
Câmara dos Deputados, e se esta medida se adoptar, provavel
mente será aos poucos, de maneira que cada cinco annos se 
dobre o quinto, com que se renovam os Deputados. 

O budget, ou calculo de receita e despeza, ainda se naõ ajus
tou, e havendo Mr. Bricogne, um dos adjunctos da secçaõ de 
Finanças, no Conselho de Estado, publicado um folheto contra 
os planos do Governo a este respeito, conclue-se daqui, que naõ 

3 K 2 
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ha muita uniaõ nos Ministros, pelo que toca ao plano de Finan
ças. Na Câmara a opposiçaõ he mui decidida, contra os em
préstimos, que o Governo tem contraindo. 

A antiga aristocracia da França parece que continua a dimi
nuir em sua importância, depois que lhe faltou o apoio d'El Rey 
Com effeito, o único meio, que os nobres antigos tinham, para 
recobrar o seu lugar na influencia politica da naçaõ, éra amai ga
marem-se com a nova nobreza. Mas o modo de pensar dos anti
gos nobres naõ lhes permitte adoptar esta medida; e se decidem 
sempre pela opposiçaõ ; mas faltando-lhes as riquezas, o apoio 
do Rey, e a ingerência das potências estrangeiras, com que con
tavam, naõ he possível que effectuem cousa alguma, contra os 
seus rivaes. 

Como o grito destes antigos nobres éra a fidelidade e obedi
ência a El Rey; agora, que El-Rey se acha obrando com o par
tido opposto, este grito fica por isso mesmo de nenhum effeito; 
e os chamados jacobinos figurando como leaes. Tal he a alter
nativa dos negócios daquella naçaõ versátil. 

H E S P A N H A . 

Segundo as noticias de Cadiz, tinham ali chegado navios da 
Havanah, com cartas de officio para o Governo, de vários pontos 
da America, do que nada se havia publicado; e disto se con-
jecturava que naõ havia nada a favor. Com tudo dizia-se, que o 
Vice Rey do Peru, em ordem a conservar a communicaçaõ com 
os portos occupados pelos Insurgentes, intentava comprar vários 
navios, para os armar em guerra; como Lima se tinha aberto 
para commercio Inglez naõ haveria nisto difficuldade. 

Consta também, que o corsário Insurgente, Maipo, de 18 
peças e 130 homens, fora capturado pelo navio armado Resolu
ção, que de Lima sairá em sua procura, e o encontrou j uncto a 
Pisco. A acçaõ durou cinco horas, e foi mui renhida. Os In
surgentes tiveram 20 mortos e 30 feridos; e os Realistas 4 mortos 
e 20 feridos. 
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A-grande expedição de Cadiz acaba, segundo se diz, de encon
trar grande obstáculo, no descontentamento, que mostram as 
tropas, destinadas a este serviço na America ; e tal he o estado 
das cousas, que o Conde de Abisbal julgou necessário ir á Corte 
em pessoa dar parte do que se passava. 

Que os esforços do Gabinete de Madrid, para ultimar esta 
expedição, tem sido mui grandes, naõ se pôde duvidar, ainda que 
muita gente pense mal de seu resultado final. As razoeus deste 
grande esforço da parte de Hespanha, além do motivo antigo e 
tam natural de querer subjugar suas colônias revoltadas, se 
acham no seu compromettimentocom as potências estrangeiras. 

Tractou-se no ajunctamento dos Soberanos em Aix-la-Cha
pelle, de interpor uma mediação entre a Hespanha e suas colô
nias ; e lembrou a pessoa do duque de Wellington, para que fosse 
o arbitro nesta difficultosa negociação. 

He mui duvidoso, se a influencia do Duque bastaria para ul
timar tam espinhoso negocio; mas o peior be que a mesma Hes
panha naõ quiz tentar esta via, e recusou a mediação das 
Potências e o arbítrio do Duque. 

Porém descubrio-se outro segredo. Os Estados-Unidos da 
America propuzéram á Inglaterra que reconhecesse a indepen
dência dos Governos insurgentes da America Hespanhola. A 
Inglaterra naõ quiz acceder a isto ; por conseqüência o Governo 
dos Estados Unidos tractou de cuidar de seus interesses ; e ne
gociou a compra da Florida. 

Como o dinheiro desta compra deve ficar nos Estados-üuidos, 
para pagamento de seus próprios subditos, nas reclamaçoens 
que tem de fa7er da Hespanha; pergunta-se < o que esta ganhou 
ou podia ter em vista, nesta cessaõ da Florida ? 

A conjectura he, queo Governo Hespanhol obteve com isto, que 
os Estados-Unidos naõ reconhecessem os Governos Insurgentes, 
por agora. Mas isto naõ he senaõ um remédio momentâneo; 
porque a independência daquelles novos estados naõ depende 
do reconhecimento dos Estados-Unidos. 

Esta independência deve agora unicamente resultar do sue-
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cesso das armas ; porque a Hespanha, recusando a mediação, e 
preparando-se para a guerra, do êxito desta somente deve depen
der a decisão. E, suppondo que os Insurgentes saõ os victorio-
sos, estaõ os Estados-Unidos absolvidos de naõ se ingerirem no 
reconhecimento dos novos Governos, e de posse da paga adian
tada que saõ as Floridas. 

Publicando ao mundo estes factos importantíssimos, resta con
siderar a linha que deve seguir o Governo do Brazil, e se lhe 
convirá ser o ultimo, que tire o partido obvio, dos aconteci
mentos que se vám passado no mundo. Se o naõ fizer, com-
metterá um erro indisculpavei. 

Parece que as Potências Aluadas estaõ agora mui dissatis-
feitas com o Gabinete de Madrid ; por haver este recusado ob
stinadamente a sua mediação, em arranjar as disputas existentes 
com a Corte do Rio-de-Janeiro; e possessoens da America 
Meredional. 

O orgulho Hespanhol se apraz em pensar, que subjugará so
mente com a força suas colônias revoltadas, sem a mediação das 
potências estrangeiras. O Governo de Hespanha tem a mais 
cega confiança, nos resultados da grande expedição, que pre
para em Cadiz, para cujo esquipamento tem exhaurido todos os 
recursos, e feito todos os sacrifícios. O exercito desta expedi
ção deve constar pelo menos de 18.000 homens, que haõ de sair 
de Cadiz em Junho, e desembarcar em Monte-Video, seja com 
o consentimento, seja a despeito do exercito Braziliense que ali 
se acha. 

Se o mao estado dos navios, e falta total de tudo o necessário 
para a expedição, naõ for obstáculo invencível para a saida desta 
expedição, e com effeito partir; veremos novo exemplo dos des
astres que tem sempre acompanhado as expediçoens de guerra 
a paizes distantes. E se as tropas Brazilienses em Monte Video 
resistirem ao desembarque dos Hespanhoes, uma guerra, entre 
o Brazil e a Hespanha, acabará de submergir esta naçaõ ; que 
parece naõ ter o menor conhecimento do precipício em cuja 
borda se acha. 
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INGLATERRA. 

Publicamos a p. 406 uma convenção commercial, que fez o 
Vice-Rey do Peru, com o capitão Shireff, da fragata Ingleza 
Andromache; a fim de se admittirem em Callao de Lima os 
vasos Inglezes a commerciar, debaixo de certos regulamentos. 

A auLhenticidade desta convenção tem sido disputada, e as
severaram algumas gazetas de Londres, que a supposta con
venção naõ éra mais do que um projecto do Capitão Shireff, e 
que nunca se puzéra em execução. 

A nossa opinião be a favor da authenticidade do documento; 
porque achamos as suas estipulaçoens mui conformes cora a 
presente situação do Peru ; mui análogas ao modo de negociar 
dos He spanhoes; e mui ajustadas á politica Ingleza, nesta 
guerra das Colônias Hespanholas. 

O Governo Inglez mantém a sua neutralidade; e os negoci
antes Inglezes continuam um commercio mui activo em todos 
os portos da America, sugeitos aos Insurgentes; e para prote
ger este commercio tem o Governo Britannico vasos de guerra 
postados nas differentes situaçoens do Golpho México, Rio-da 
Prata, e Mar Pacifico ; aonde vigiam a segurança das pessoas e 
propriedades dos subditos Britannicos. 

Como o Brazil naõ tem seguido a mesma politica; se ex-
ceptuarmos o commercio, que em certo gráo se faz em Buenos-
Ayres, naõ he fora de propósito mettermos pelos olhos ao Go
verno Braziliense este exemplo da Inglaterra ; a ver se no Rio-
de-Janeiro accordam do lethargo, e cuidam em approveitar al
guma cousa, daquillo de que as outras naçoens estaõ tirando 

tanto partido. 
Segundo as noticias de Lima o Vice Rey tinha estabelecido os 

seguintes direitos na exportação dos productos do paiz. Prata 
cunhada 11£ por cento direito Real, e b\ por cento direito muni
cipal. Ouro cunhado \ \ por cento direito Real, e 2J por cento 
direito municipal; e em todos os mais productoí 3 por cento. 
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O commercio por tanto que se pôde fazer em Lima, combinado 
com o d» Chili, naõ he para desprezar. 

Pelas contas officiaes, apresentadas ao Parlamento, se mostram 
os seguintes resultados do commercio da Gram Bretanha e Ir
landa nos annos que acabaram em Janeiro de 1817, 1818 e 1819. 
Exportação de productos e manufacturas do Reyno Unido, para 

varias partes do Mundo. 

Annos. 1817. 1818. 1819. 

Productolnglez.. .-£42:955.256—43:626.253—48:903.760. 
D° Estrangeiro... .14:545.964—11:534.616—12:287.274. 

Total... .57:501.220—55:160.869—61:191.034. 

Importaçoens. 

Estrangeiros e coloniaes.26:406.634—29:962.913—35:880.983. 
Dalrlandae ilha de Man...3:698.931— 4:002,818— 4:276.651. 

Total. ..30:105.565—33:965.231—40:157.634. 

Commissao Mixta de Escravatura. 

NaGazeta da Corte se annunciaram as nomeaçoeus das pessoas, 
que devem compor as Commissoens Mixtas Inglezas e Portugue-
zas, para decidir sobre as prezas do commercio illicito de escravos. 
A Nomeação he de 27 de Fevereiro deste anno. 

Commissaaõ em Londres, 

Commissario Juiz : A Marsden; Esc. 
Commisario Arbitro : J. Casamajor, Júnior; Esc. 
Secretario : W Rhothery ; Esc. 

Commissao em Serra Leoa. 
Comissário Juiz : T. Gregory ; Esc. 



Miscellanea. 449 

Commissario Arbitro : E. Fitzgerald; Esc. 
Secretario: D. M. Hamilton ; Esc. 

Commissao no Rio-de-Janeiro. 
Commissario Juiz: H. Mayne; Esc. 
Commisario Arbitro •: A Cunningham; Esc. 

SUÉCIA. 

Stockholmo 10 de Fevereiro. 

O Conselho das Minas publicou, algum tempo ha, um ex
tenso relatório, do qual extrahimos a passagem seguinte :— 

A mina de cobre mais antiga he a do grande Hopperberg, per
to de Fahlun na Dalecarlia. Os seus privilégios dataõ do 13o' 
século, e foram concedidos pelos Reys Waldemaro e Magnus La-
dulas. De 1581 para cá tem-se o Governo applicado mais a 
fomentar a lavradas minas e tem feito especial mercê as de Fah
lun de toda a qualidade de franquezas, dando-lhe até o direito 
de couto por alguns delitos leves. 

P ouças minas ha taõ profundas como esta, e tendo sido mal 
dirigidas as obras d' excavaçaõ, abateram varias abóbadas, e 
cortaram a passagem desta immensa pedreira.—Ha duas grandes 
cavidades em forma de funil, uma na mina grande, e a outra na 
mina Luiza-Ulríca: a da mina grande tem 53 toezas em linha 
perpendicular. Desce-se por estas duas cavidades aos subterrâ
neos. Ha ali quatro poços principaes que tem os nomes de 
Frederico, de Frederico-Adolfo, de Lmza-Ulrica, e do Conde 
Wrede. 

O Geómetra da mina de Fahlun naõ pode fazer uso algum 
da bússola para traçar as cartas das suas obras, porque ha mui
to ferro alii, assim como em todas as minas da Suécia. Nem 
taõ pouco se pode fazer uso de cordas nos subterrâneos, por 
causa da água vitriolica e impregnada de cobre, que em breve as 
cresta: faz-se uso de cadêas de ferro ; mas como estas com o 

V O L . XXII . No. 131. 3 L 
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tempo também se corroem, he absolutamente prohibido descer 
pelos baldes pessoa alguma; os trabalhadores sempre descem 
pelas escadas praticadas nas galerias. 

O mecanismo empregado para limpar das águas a mina, e 
para tirar delia o mineral, he admirável, tanto pela immensidade 
das obras como pela assizada economia do emprego das forças. 
A força motriz he dada por duas rodas, a maior das quaes tem 
24 aunas de diâmetro ; recebe o movimento pela água de um 
grande lago que fica por detrás da serra, e com o qual se com-
munica por hum aqueducto. Esta roda faz gyrar hum cylindro 
ao qual está preza outra roda mais pequena e guarnecida no seu 
circuito de dentes travados em sentido contrario; e nestes den
tes engrazam dois ganchos; abaixa-se hum ou outro destes gan
chos na roda, segundo o sentido em que se quer que ella gyre. 
A roda grande serve ao mesmo tempo de elevar os baldes cheios 
de mineral, e de fazer mover os contrapezos que se communicam 
com as bombas diagonaes assentadas nos subterrâneos, para tirar 
a água que incommodar os operários. A mesma água, que tem 
servido de fazer gyrar a roda grande he tam bem approveitada 
que, mais abaixo, serve segunda vez para outro igual fim. 

As minas de Fahlun saõ lavradas por numa sociedade de nu
merosos accionistas. A Coroa só tira dellas, entrando o dizimo 
e mais direitos, a quinta parte dos lucros da Companhia, a qual 
vende actualmente o mineral, assim que sahe das entranhas da 
terra, aos empressarios de forjas. 

A's vezes ha 1200 trabalhadores em uma mina. Receando-se 
naõ lhes falte carvaõ, saõ obrigadas as terras situadas naquelles 
contornos a fornecellos de certa porçaõ por preço taxado. 

A mina de Fahlun he uma pyrites muito dura, cuja lavra he 
mui trabalhosa. Poucas toezas se avança alli cada anno, apezar 
do auxilio do fogo. As veias mais ricas só se encontram na maior 
profundidade; e a suadirecçaõ he para o Poente e para o Norte, 

O cobre puro naõ se tirado mineral por meio da fusaõ, senaõ 
no cabo de quatro ou cinco mezes. O mineral bruto, de Fahlun 
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considerado em grosso, he mui pobre, e só contem, um por 
outro, um e meio a dous por cento de cobre. 

Para separar delle a pedra bruta, e para fazer evaporar parte 
da grande quantidade de enxofre que este mineral contém, prin
cipia-se calcinando-o, e deste modo se concentra o metal no fim 
de três a seis semanas. Depois desta calcinaçaõ, funde-se o 
mineral, Esta primeira fusaõ dura obra de três semanas, e dá 
um producto chamado matéria, que contém obra de uma 
décima parte de cobre, e por conseguinte ainda grandíssima 
porçaõ de matéria heterogênea, Chama-se este trabalho ustula-
çaõ. A matéria quebra-se em bocados e calcina-se outra vez 
com mais força e freqüência do que se havia feito ao mineral 
antes do seu primeiro derretimento. 

Também se tira, mas com grande despeza, do cobre de Fablun 
uma pequena porçaõ de prata. Desta se cunhou em 1755 uma 
bella medalha, em memória de terem neste anno o Rey Adolfo 
Frederico, a Raynha sua Esposa, e Gustavo III, entaõ Príncipe 
Real, descido á dieta mina de Fahlun. 

O cobre bruto que sahe das fornalhas de Fahlun he conduzido 
a Auestad, villa situada a 4 milhas de Fahlun, nas margens do 
Dalofven, para alli se afinar. Só depois de 1621 se principiou 
na Suécia a refinar o cobre. 

O forno de affinaçaõ ou purificação he uma simples parede] 

na qual se practicon um buraco para entrar a boca dos folies, 
os quaes saõ movidos por água, Diante desta parede ha um 
fogo no qual se põem o cobre em pedaços e se cobre de carvaõ. 
A força da chamma derrete o metal, e depois de se lhe tirar a 
escoria, vai-se levando ás folhas, a ultima das quaes, que fica no 
fundo, se chama regulo, e contém algum ouro. 

O cobre que se evapora, durante a affinaçaõ, com o fumo, 
ajuneta-se em pó vermelho nas paredes de uma tampa que cerca 

a chaminé, 

3.L 2 



452 Miscellanea. 

População da Europa. 

Achamos nas gazetas AlemaSs um calculo estatístico, que 
julgamos naõ deixará de interessar nossos Leitores por sua curio
sidade, 

A população de toda a Europa se calcula em 177:221.600 
almas habitando em 154.450 milhas quadradas. 

Tomando esta população ethnographicamente, ou quanto á 
sua origem, as proporçoens saõ as seguintes: 

Romanos 60:586.400 
Teutonos 53:195.600 
Esclavonios 45:120.900 
Caledonios 3:718.000 
Tartaros e Búlgaros 3:499.500 
Gétas 3:070.000 
Gregos 2:022.600 
Judeus 1 179.500 
Cimbrios e Filandezes 1:760.400 
Cimerios 1:610.000 
Vasos 622.000 
Egypcios ou Ciganos 313.600 
Arnautas 294.000 
Armemos . . . . • • 131.600 
Maltezes 88.000 
Tcherkezes 8.000 
Samoyedas • 2.100 

Total 177:221.600 
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Classificada a mesma população da Europa quanto á Reli
gião, as proporçoens saõ as seguintes -.— 

Catholicos Romanos 98:229.100 
Protestantes 41:898.500 
Gregos 31:636.900 
Maronitas 224.000 
Methodistas 189.000 
Uuitarios 55.000 
Quaqueros 40.000 
Hernuteros 40.000 

Total Christaõs 172.432.500 
Judeus 1:179.500 
Mahometanos 3:607.500 
Idolatras 2.100 

177:221.600 

A Europa se divide agora em 78 Estados Soberanos inde
pendentes ; com 1:600.000 homens armados em tempo de paz; e 
3:000.000 em tempo de guerra. 

Rendas Publicas 140:915.909 libras esterlinas. 
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CONRESPONDENCIA. 

Carta ao Illustrissimo e Excellentissimo Senhor Conde 

de Palmella, Ministro Plenipotenciario, e Enviado 

Extraordidario de S. M. Fidelissima, em Londres, e no

meado Ministro e Secretario de Estado na Repartição 

dos Negócios Estrangeiros, na Corte do Rio-de-Janeiro. 

Illustrissimo e Excellentissimo Senhor, 

He louvável custume da naçaõ, entre que V. Ex1»* agora reside, 
o dirigir cartas aos empregados públicos, por meio da impressão 
dellas nos seus jornaes. Acustumado a esta practica, naS se 
admirará V. Exa. qDe um seu compatriota procure a mesma via 
de se explicar com V. Ex-** sobre matérias que a todos os Portu
guezes muito importa; posto que o objecto desta carta seja uni
camente aconselhar a V. Ex*»- na sua vida publica. 

V. Ex<*. estará lembrado, que havendo chegado de Hespanha 
a Londres, por haver sido nomeado Ministro juncto a essa Corte, 
naõ quiz o Exmo- Conde do Funchal apresentállo ao Governo 
para quem V- Exa- vinha acreditado ; e com a maior indecência 
o reduzio a andar de passeio pelas ruas de Londres, por muitos 
mezes, sem poder entrar para o seu lugar-
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Disse-se, naquelle tempo, que a moleza e frouxidaõ com que 
V Ex*»- se portou nessa occasiaõ, foi a causa de o Governo do 
Rio-de-Janeiro mandar que V. Exa. sahisse de Londres , ja que 
naõ sabia como entrar, no lugar a que fora nomeado. 

Para castigo do que se suppoz em V- Ex» - uma falta, foi V. 
Exa. empregado na mais honrosa commissao diplomática, que lhe 
podiam dar, qual foi a de representar seu Soberano no Congresso 
de Vienna. 

O Commendador Freire, foi a Londres para servir de Enviado 
Extraordinário nessa Corte, em quanto V- Exa. estivesse em Vi
enna. O Conde de Funchal quiz tractar ao Commendador Freire 
do mesmo modo, que havia feito a V- Exa. mas Freire naõ se jul
gando obrigado a passar pela mesma censura, que tinha passado 
V. Exa- naõ se importou com as recusas do Conde, apresentou 
as suas credenciaes ao Ministro Inglez, com a franqueza, e direi-
tura, que convinham ao vassallo, obediente a seu Rey, e foi com 
effeito recebido pela Corte em seu character official. 

O Ex"»**"- Conde de Funchal, continuou ainda assim a exercitar 
as funcçoens de Embaixador, dando passaportes e fazendo outros 
actos daquelle lugar ; a pezar de estar substituído por outro. 

O desprazer, que tam estranho comportamento causou a El 
Rey, naõ foi cousa equivoca ; porque o Conde foi mandado sair 
de Londres, por um avizo, que continha a mais áspera reprehen-
saõ-

Para castigo de sua desobediência foi o Exmo. Conde do Fun
chal mandado com uma honrosa embaixada a Roma; e depois 
nomeado Embaixador em Madrid; corte da primeira importância 
nas relaçoens diplomáticas de Portugal. 

O Conde em vez de ir para a sua Embaixada, andou diver
tindo-se por vários paizes da Europa, e voltou a Inglaterra, a vi-
visitar seus antigos amigos; e dahi se foi para Paris, gozando 
durante todo este tempo de seus avultados ordenados. 

Para coroar todas estas inconsequencias foi agora nomeado o 
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mesmo Conde um dos Governadores dos Reynos de Portugal e 
Algarves ; com geral admiração de todos, 

V. Exa* verá por este exemplo, qual he a carreira, que deve 
seguir, se quizer promover o seu adiantamento na Corte- E vem 
a ser, procurar o apoio dos outros fidalgos, que tem influencia 
no Governo; quando o mandarem chamar para o Rio-de-Janeiro, 
naõ ir, e dar algumas desculpas boas, más, ou indifferentes; 
quando lhe mandarem ordens ; naõ fazer caso dellas : obrar na 
direcçaõ que lhe parecer melhor, sem lhe importar com o modo 
de pensar do Soberano : e por fim contar com que virá a ser um 
dos Governadores do Reyno. 

Uma vez que a escolha dos empregados públicos, em lugares 
da primeira importância, he feita unicamente pelas adherencias 
e parentescos, sem attençaõ ás faltas que elles passam com-
metter ou tiverem commettido, -escusado he que V. Exa- se es
mere em executar com punctualidade as ordens de seu Soberano. 
Naõ vá para o Rio-de-Janeiro, se aquella terra lhe naõ convém; 
naõ se importe com as ordens que lhe mandarem; naõ faça caso 
do que o Soberano quer ou naõ quer; mas naõ se descuide em ter 
protectores da classe feliz; e seguro estará de vir a ser um dos 
Governadores do Reyno. 

De V. Ex»-

muito venor. e criado 

UM CONSELHEIRO. 

Lisboa, 3 de Abril, 1819. 



CORREIO BRAZILIENSE. 

DE MAIO, 1819. 

Na quarta parte nova os campos &ra 
£ se mais mundo houvera lá chegara 

CAMOENS, c. vil. e. 14. 

POLÍTICA. 

REVNO UNIDO DE PORTUGAL BRAZIL E ALGARVES. 

Carta de Ley erigindo em Cidade a Villa de Moçam
bique. 

D o M Joaõ, por Graça de Deos Rey do Reyno-Unido 
de Portugal, e do Brazil, e Algarves d' aquém, e d' além 
Mar, em África Senhor de Guiné e da Conquista, Navega
ção, e Commercio da Ethiopia, Arábia, Pérsia, e da ín
dia, etc. Faço saber aos que esta Carta de Ley virem: 
que, sendo-me presente em Consulta da Meza do meu 
Desembargo do Paço o muito que convinha erigir em 
cidade a Moçambique, Villa Capital da Capitania, e Bis
pado do mesmo nome, por quanto, tendo os Senhores 
Reys meus Augustos Predecessores concedido por simi-
lhante predicado a outras Villas destes Reynos aquelle ti-
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tulo e graduação de cidade, se achava ella por este, e 
outros respeitos, dignos da minha Real consideração, nas 
circumstancias de merecer uma igual graça: e atten-
dendo ao referido, e ao mais, que se me expòz na mencio
nada Consulta, em que foi ouvido o Desembargador Procu
rador de Minha Coroa e Fazenda, ecom o parecer da qual 
houve por bem conformar-me; e por folgar de fazer 
honra e mercê á sobredicta Villa de Moçambique: hei 
por bem e me praz erigilla em cidade; e que do dia da 
publicação desta em diante seja portal havida e reconhe
cida com a denominação de cidade de Moçambique, e 
haja todos os foros, e prerogativas das outras cidades dos 
meus Reynos; concorrendo com ellas em todos os actos 
públicos, e gozando os Cidadãos e moradores delia de 
todas as distineçoens, franquezas, privilégios e liberdades, 
de que gozam os cidadãos e moradores das outras cidades 
sem differença alguma; porque assim lie minha vontade e 
mercê. 

Pelo que mando á Meza do meu Desembargo do 
Paço, e da Consciência e Ordens; Presidente do meu Real 
Erário; Conselho da minha Real Fazenda: Regedor da Casa 
da Supplicaçaõ; Governador e Capitão General da Capita
nia de Moçambique.- e a todos os mais Governadores, Tri
bunaes, Ministros de Justiça e quaesquer outras pessoas, 
a quem o conhecimento desta minha Carta haja de perten
cer, a cumpram e guardem, e façam cumprir e guardar co
mo nella se contêm, naõ obstantes quaesquer Leys, Al
varás, Regimentos, Decretos, ou ordens em contrario; 
porque todas e todos hei por derogados, como se dellas e 
delles fizesse expressa e individual mençaõ para o refe
rido effeito somente, ficando alias sempre em seu vigor. 
E ao Monsenhor Miranda, Desembargador do Paço, e 
Chanceller Mór do Reyno do Brazil, ordeno, que a faça 
publicar na Chancellaría; e que delia se enviem cópias 
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a todos os Tribunaes, e Ministros, a quem se costumam 
enviar similhantes Cartas: registando-se em todas as Es-
taçoens do estylo; e remettendo-se o original á Camarada 
dieta nova cidade para seu titulo. Dada no Rio-de-Janei
ro a dezesete de Septembro de mil oitocentos e dezoito. 

E L R E V . com a Rubrica e Guarda. 

Decreto por que se concede ao Banco do Brazil o direito 
de preferencia a outros credores, em certos casos. 

Tendo-me representado a Juncta do Banco do Brazil 
os inconvenientes, que resultam de naõ ter em vigor o 
Privilegio de Fazenda Real, para a cobrança das dividas 
a elle pertencentes, e ás suas Caixas, concedido no Alvará 
de vinte e quatro de Septembro de mil oitocentos e qua
torze, e ley de dezeseis de Fevereiro de mil oitocentos e 
dezeseis, naquelles casos em que naõ he cessionário, mas 
que procedem de transacçoens directas, ou de dividas dos 
seus Agentes ou Administradores: hei por bem que se 
lhe observe o seu Privilegio, entendendo-se ter Hypo-
theca, e competir-lhe a preferencia naquelles casos, em 
que a tem a Real Fazenda, e naõ lhe competir quando 
execute como Cessionário, ou a devedor de devedor. Hei 
outrosim por bem declarar, que, nos casos de Concordatas 
ou Moratórias, pôde o Banco acceder, ou julgar-se que deve 
acceder, quando o prazo for de cinco annos ou de menos 
tempo; e que o seu Privilegio em taes casos, durante o prazo, 
se deve verificar a respeito da quantia estabelecida; e 
findo o prazo, continuar sobre a totalidade da divida, como 
procede a respeito da Fazenda Real, quando lia presta-
çoens concedidas. O que assim houve por bem deter
minar por decreto da data deste; e a Real Juncta do Com
mercio, Agricultura, Fabricas, e Navegação deste Reyno 
do Brazil, e Domínios Ultramarinos o tenha assim enlen-
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dido, e execute pela parte que lhe toca. Palácio do Rio-
de-Janeiro em vinte e nove de Outubro de mil oitocentos 
e dezoito.—Com a Rubrica d* El Rey N. S. 

Decreto por que seprohibe a exportação da moeda do Rio-
de-Janeiro para as outras capitanias. 

Attendendo â falta,que se experimenta nesta Praça, de 
moeda Provincial, para as transacçoens mercantis com as 
Províncias deste Reyno, e compra dos gêneros do consum-
mo geral nos mercados públicos desta Capital: hei por 
bem que por tempo de oito mezes, e em quanto se naõ rea
lizarem as saudáveis disposiçoens, que tenho ordenado para 
o abundante gyro de toda a qualidade de moeda metallica* 
em qualquer das Capitanias deste meu Reyno Unido, se 
suspenda a remessa ou exportação da dieta moeda pro
vincial para a Bahia, Pernambuco, e Maranhão, ou outro 
qualquer porto fora dos limites desta Província, debaixo 
da pena de perdimento dos cabedaes embarcados para 
a dieta exportação, e dos mais procedimentos ordenados 
contra os desencaminhadores dos fundos públicos: re
correndo os negociantes, que tiverem de fazer aquellas 
iemessas, ao meio de letras sacadas pelo Banco do Brazil, 
ou outros commerciantes, sobre os seus correspondentes 
naquellas praças, sem que por este cambio de cabedaes o 
referido Banco, ou outro qualquer possa exigir dos com
pradores das referidas letras prêmio, ou interesse al
gum, além da necessária segurança. Thomas Antônio 
de Villanova Portugal, do meu Conselho, Ministro e Se
cretario d' Estado dos Negócios do Reyno, e encarregado 
da Presidência do meu Real Erário, o tenha assim enten
dido, e o faça executar, expedindo as ordens necessárias 
ás Estaçoens onde convier, para ter o seu devido effeito 
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esta minha Real determinação, sem embargo de quaes
quer Leys, Ordens, ou Disposiçoens em contrario. Palá
cio de Santa Cruz, em dezenove de Novembro de mil oi
tocentos e dezoito—Com a Rubrica d' El Rey N. S. 

Provisão da Juncta do Commercio, em Lisboa, sobre o 
modo da re-exportaçaõ dos vinhos estrangeiros. 

Dom Joaõ por Graça de Deos Rey do Reyno Unido de 
Portugal, e do Brazil e Algarve6, d* aquém, e d' alem 
mar, em África Senhor de Guine, êtc. Faço saber a vós 
Desembargador Superintendente Geral dos Contrabandos 
e Descaminhos dos meus Reaes Direitos, que em Consulta 
da Real Juncta do Commercio Agricultura, Fabricas, e 
Navegação, me foi presente a duvida, que vos occorrêra 
sobre mandarem-se arrematar em publico leilaõ os vinhos, 
e bebidas espirituosas, que existiam no armazém das 
tomadias, e que practicamente se costumavam arrematar, 
naõ obstante serem prohibidas, com a condição de se re
exportarem para fora do Reyno, consistindo a mesma 
duvida na disposição do Alvará de vinte de Septembro de 
mil settecentos e dez, que naõ só as declarou de rigoroso 
contrabando, e lhes defendeo a baldeaçaõ de bordo para 
bordo, mas até ordenou, que fossem derramadas no mar, 
evitando-se todo o receio de poderem ficar em terra, com 
grave prejuízo da agricultura nacional; accrescendo mais, 
que, depois do alvará de vinte e seis de Maio de mil oito
centos e doze, que abrira o porto a todo o gênero de contra
bandos, para serem re-exportados, debaixo das cautellas 
necessárias, entrara também a Alfândega Grande na du-
vida se devia permittir a re-exportaçaõ doB sobredictos 
vinhos e outros líquidos estrangeiros, que muitas vezes 
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davam entrada por volumes, dizendo os Capitaens que 
ignoravam o seu conteúdo; e sobre esta matéria fora eu 
servido de ordenar, por minha immediata Resolução de 
dous de Dezembro de mil oitocentos e quatorze, e Aviso 
de treze de Fevereiro de mil oitocentos e dezesette, que 
nos referridos gêneros naõ tinha lugar a baldeaçaõ; em 
cujos termos naõ podeis de modo algum convir na sua 
venda em publico leilão, com a cláusula de serem re
exportados, mas antes se procedesse com elles na fôrma 
da Ley, que os mandava derramar. E sendo-me outro 
sim presente na mencionada Consulta, que por aviso de 
quinze de Janeiro de mjl settecentos oitenta e nove se 
achava determinado, que as fazendas prohibidas, em 
lugar de serem publicamente queimadas conforme o Ca
pitulo 8. § 5. da Pragmática de vinte e quatro de Maio 
de mil settecentos quarenta e nove, fossem immediata-
mente reexportadas para Paizes Estrangeiros, com o fim, 
de augmentar o rendimento do Cofre das tomadias, e como 
o meio mais próprio de evitar a introducçaõ, e consumo 
nestes Reynos das referidas fazendas prohibidas, pela 
prompta paga dos terços aos denunciantes, dez por cento 
aos Officiaes apprehensores, e mais despezas, que se fa
zem indispensáveis para se descobrirem, e acautelarem 
similhantes transgressoens: colligindo-se da determina
ção deste Aviso, que todas as fazendas entradas no ar
mazém dos contrabandos, e que se tinham mandado inu
tilizar, umas pela queima segundo a citada Pragmática 
de mil settecentos quarenta e nove, e outras pela derra-
maçaÕ conforme o Alvará de vinte de Setembro de mil 
settecentos e dez, se achavam nas mesmas circumstancias 
de serem reexportadas; o que assim parecia dever-se en
tender, porque a minha Real resolução de vinte de Ju
lho de mil oitocentos e sette, mandada observar por outra 
de vinte e quatro de Julho de mil oitocentos e dezeseis, 
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tomadas ambas sobre Consultas daquelle Tribunal, era 
extensiva a toda a qualidade de Contrabandos na parte 
em que dizia—Como parece no que respeita ás vendas 
das fazendas de contrabando em geral, as quaes se faraõ 
em leiloens públicos, executando-se a arrecadação do seu 
producto debaixo da Inspecçaõ da Juncta na forma das 
leys citadas no Aviso transcripto nesta consulta—e final
mente, que as Determinaçoens Regias de dous de De
zembro de mil oitocentos e quatorze, e de treze de 
Fevereiro de mil oitocentos e dezesette, recahiram sobre 
pertençoens, e requerimentos de particulares, que lhes 
deram causa, sem destruir o effeito do Alvará de vinte 
e seis de Maio de mil oitocentos e doze, nem alterar o so
bredicto Aviso de quinze de Janeiro de mil settecentos 
oitenta e nove, e Resolução de vinte de Julho de mil 
oitocentos e sette, que me foram presentes. Tendo a tudo 
consideração, e conformando-me com o parecer do Tri
bunal: fui servido ordenar por minha immediata Reso
lução de onze de Novembro de mil oitocentos e dezesette, 
que os líquidos sejaõ igualmente vendidos em publico 
leilaõ, e reexportados para fora, como se pratica com as 
outras fazendas prohibidas, em observância das minhas 
Soberanas determinaçoens: o que vos mando participar 
para que fiqueis de accordo, e o façais cumprir pela parte 
que vos toca. El Rey nosso Senhor o mandou por seu 
especial mandado, pelos Ministros abaixo assignados. 
Deputados do referido Tribunal. Augusto José Hen-
riques Gonzaga a fez. Lisboa, o primeiro de Março de 
mil oitocentos e dezenove—Jozé Accursio das Neves a 
fez escrever—Antônio José da Motta—José Accursio 
das Neves. 

Por immediata Resolução de Sua Majestade, de onze 
de Novembro de mil oitocentos e dezesette, e Despacho 
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da Real Juncta do Commercio de vinte e cinco de Feve
reiro de mil oitocentos e dezenove. 

Resolução sobre as arrematuçoens do Real de Água em 
Portugal. 

Em consulta do Conselho da Real Fazenda de 21 de 
Fevereiro de 1818, ee fez presente a El Rey nosso Se
nhor naõ ter sido interessante â Real Fazenda a deter
minação do Real Decreto de 16 de Março, de 1807, que 
só manda conferir as Aremataçoens do imposto do Real 
de agoa por tempo de um anno. E em consideração a 
tudo que lhe foi exposto na mesma consulta; foi o sobre
dicto Senhor servido determinar, por sua Real Resolução 
de 19 de Junho do dicto anno, revogando inteiramente o 
mencionado Decreto: que aquellas arremataçoens fossem 
feitas pelos Provedores na Câmara da Cabeça da Co
marca, e por tempo de quatro annos, em massa de todas 
as Villas, que lhe respeitassem: que, porém, no caso de 
haverem algum ramo, ou ramos, que em alguma occa
siaõ fosse mais interssante á Real Fazenda fazer em ar-
remataçaõ separada, que poderão receber-se os lanços, 
expondo as justas causas, para assim se praticar na oc
casiaõ, que, conforme ao seu Regimento, eram obrigado» 
a dar conta no Conselho, dos lanços que houveram, para 
poder conferir a arrerrfataçaÕ; e isto nos seus devidos 
tempos, conforme o mesmo Regimento: e outrossimfoi 
também servido revogar o § 13. do Regimento do Real 
d' Agoa de 23 de Janeiro de 1643; concedendo, que, 
no casso que por algum incidente naõ se arrematasse 
aquelle imposto, e ficasse por Administração Regia, se 
extrahisse do seu rendimento seis por cento para o Pro-
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vedor, seu escrivão, e cobradores, que forem nomeados 
pelas Câmaras, em justa compensação de seu trabalho. 

E para que assim haja de constar, se faz publico por 
esta fôrma. Lisboa em o Io de Março de I8I9—Lázaro 
da Silva Ferreira. D. Francisco Manuel de Andrade 
Moreira. 

Documentos relativos á trégua com a Regência de 
Tunes. 

Convenção. 

Sua Alteza Sereníssima o Dey de Tunes prolonga por 
mais dous annos, a trégua, que em 16 de Outubro de 
1813 havia feito com o Governo de Sua Majestade Fide
lissima em Portugal, para durante este período se trac
tar das negociaçoens, pendentes entre os dous Governos; 
e principiarão a contar-se os dous annos, desde a data em 
que esta convenção for assignada pelos plenipotenciarios 
das duas naçoens, que para isso appresentaraõ e trocarão 
os seus plenos poderes, ao momento da assignaçaõ. 

Esta convenção será feita no pallacio do excellentisimo 
General, Governador de Gibraltar, que como testemunha 
a assignará, junctamente com os plenipotenciarios. 

Os navios Tunesinos, bloqueados pelas forças de Sua 
Majestade Fidelissima, na Bahia de Gibraltar, naõ pode
rão sair para o seu destino, sem que a presente conven
ção esteja assignada pelos dous plenipotenciarios. 

Pela presente convenção ficarão em observância todos 
os artigos mencionados na de 16 de Outubro de 1813, 
palavra por palavra, e sem omittir nem ampliar alguma, 
que possa alterar o sentido delia. 

VQI«. XXII. N°. 132. S s 
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Nota do Ministro da marinha de Tunes, ao embaixador 
Cide Hamed. 

Louvado seja Deus. 

Artigos sobre que se pôde tractar com os Portuguezes. 
Io Dever-se-ha pagar em dinheiro o importe da carga 

do vaso R guzano, q e elles tomaram; sendo o seu valor 
perffcde 360.C00 piastras de Tunes. 

2o Deverão pagar pela paz a somma de 60.000 patacas, 
ou pezos duros. 

3o Deverão fazer os competentes presentes ao Bachá, 
Ministros e mais Grandes do Governo. 

(Assignado.) MOHAMEDGOZA. 

Ministro da Marinha. 

Extracto da Carta do Ministro da Fazenda em Tunes. 

De Mohamed Elarbi Zerol, Ministro da Fazenda, ao 
nosso amado Cônsul Aron Cardozo. 

Quanto aos nossos vasos, como o nosso estimado em
baixador Cide Hamed Goza, Cahia de Bizerti, passa 
agora para essa, elle obrará sobre o assumpto na melhor 
forma, que as circumstancias permittirem. 

Datada do ultimo do mez de Regei; 1233. 

Ordem do Dey de Tunes, para cumprimento da Con
venção. 

No anno (da Egira) mil duzentos trinta e quatro (de 
Jesus Christo 1818), pelo meado do mez feliz de Agosto, 
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se fez por nossa Corte com a de Portugal, por espaço 
de dous annos, o presente Convênio. 

Havendo solicitado o Governo Portuguez, de nossa 
Regência, que se faça um Convênio ou Tractado por 
espaço de dous annos, para que durante essa epocha 
possam livremente navegar os vasos da dieta Potência 
e da nossa, sem que se lhes cause nem de uma parte nem 
da outra a menor moslestia ou vexame, pelos corsários, 
observando-se no sobredicto tempo a mais sincera e boa 
harmonia e amizade, tanto de sua parte como da nossa, 
e podendo também os vasos de ambos os Governos 
carregar e descarregar os gêneros nos portos respecti
vos, naõ se lhes exigindo mais do que os quatro e meio 
por cento de direitos de alfândega, tanto nos nossos 
portos como nos de Portugal, segundo os ajustes antigos, 
com a qual tarifa se conformarão os mestres dos vasos 
e negociantes de ambas as potências. 

Portanto, mandamos que se cumpra em todo o presente 
Convênio, segundo o exposto, havendo a dieta Corte so
licitado esta presente ordem. 

15 de Agosto de 1234 (de J. C. 1818.) 
MAHAMUD, Príncipe dos Príncipes, Dai 

Governador da fortificada Tunez. 

Ordem para suspensão de hostilidades. 

Ao Illustre e muito amado filho nosso, o Comman
dante Ghiruch Ali, ou pequeno Ali. 

Tendo-nos participado o Senhor Ahmed, por meio do 
Africano Giuan (Joaõ) que de sua parte veio ter com 
nosco, de Gibraltar; que o Commandante Portuguez, 
depois de pôr em liberdade o dicto Giuan, solicitava de 
nossa Corte, que se fizesse um convênio ou tractado 
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por espaço de dous annos; em cujo período cessasse 
toda a hostilidade de uma parte e outra; e assim também 
com o fim de conseguir nossa alta permissão, nos mani
festou sua preciosa carta dirigida com este objecto. 

Immediatamente mandamos convocar nossos collegas 
(Conselheiros) os quaes, havendo-se inteirado deste requi-
rimento com o mais maduro exame, e desejando acquie-
scer neíle, opinaram unanimemente, que se concedesse o 
pedido, e que se effectuasse com a maior brevidade o con
vênio ou tractado: o que vos participamos com o maior 
gosto e satifacçaõ; e para cujo effeito havemos remettido 
por duplicado a ordem conrespondente para a execução 
e cumprimento do dicto Convênio ou Tractado, approvado 
e publicado em nosso sublime Conselho. 

Portanto desejamos e vos encarregamos vos conformeis 
com o disposto. 

11 de Agosto 1234 (deJ. C. 1818.) 
M A H A M U D . Príncipe dos Príncipes, Dai ou Go

vernador da fortificada cidade de Tunes. 
P. S. Todos os vossos e nossos illustres collegas (Con

selheiros) vos saúdam de todo o coração, e vos desejam 
paz e tranqüilidade. 

Carta ao Embaixador em Gibraltar. 

Ao mais Illustre nosso mui amado filho o Senhor 
Ahmed, dirigimos apresente desejando-vos toda a pro
speridade. 

Havendo chegado de vossa parte, vindo de Gibraltar, 
o Africano Giuan (Joaõ) no vaso inimigo; o qual Giuan, 
depois de ter sido posto em liberdade pelo commandante 
Portuguez, em seu mesmo lugar, veio solicitar, da parte 
do dicto Commandante, que se fizesse a paz, e se suspen-
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desse toda a hostilidade por espaço de dous annos; e as
sim com o fim de conseguir nossa alta permissão, nos 
manifestou a vossa preciosa carta, dirigida a este ob
jecto. 

Immediatamente mandamos convocar os nossos collegas 
(Conselheiros) os quaes havendo-se inteirado do requiri-
mento, e desejando acquiescer nelle, concordaram todos 
em que se concedesse o pedido, e se fizesse o dicto con
vênio : o que vos participamos com o maior prazer; e para 
este effeito temos remettido em duplicado a ordem para 
a execução e cumprimento do dicto Convênio, ou Tracta
do, publicado e approvado em nosso Alto Conselho. 

Queria Deus, que, ao chegar a dieta ordem, se cumpra 
o seu teor, segundo o disposto e mandado em 9 de Agosto 
do anno da Egira 1234 (J. C. 1818) 

M A H A M U D . Príncipe dos Príncipes, Dai ou 
Governador da fortificada Tunes. 

Carta do Cônsul de Tunes em Gibraltar, ao Comman
dante da Equadra Portugueza. 

Gbraltar, 26 de Fevereiro de 1819. 
Muito Senhor Meu. 

Juncto tenho a honra de transmittir a V. S. a copia dos 
documentos originaes, que foram dirigidos ao Consulado 
debaixo de meu cargo, pela Regência de Tunes, e que 
de accordo com seu antecessor o Senhor Commandante 
D. Jozé Maria Monteiro, remetti a Cadiz para serem tra
duzidos, o que se naõ pôde fazer naquella Cidade, por 
falta de traduetor adequado; e por essa razaõ os meus 
amigos e os do Senhor Cônsul Portuguez na dieta Cidade 
julgaram conveniente enviâllos para esse effeito ao Ex-
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cellentissimo Senhor Embaixador de Portugal em Ma
drid, D Joze Luiz de Souza; pedindo-lhe que fosse ser
vido providenciar a sua traducçaÕ, pelo interprete geral 
de línguas naquella Capital, e verificar e attestar as dietas 
traducçoens: o que se executou. E havendo o dicto Se
nhor Embaixador tornado a lemetter os dictos papeis, de
vidamente traduzidos e legalizados: as copias, que junc
tas envio a V. S. saõ verdadeiras e exactas, conforme 
•às que vinham unidas com seus originaes ; pelas quaes 
V. S. observará, que este Consulado se acha de posse do 
Convênio da Regência de Tunes, em que concede a trégua 
solicitada, por dous annos, pelo Governo de Portugal, 
para que se lhe dê o devido effeito em boa paz e harmo
nia. Porém, além das condiçoens expressas, que a 
dieta Regência pede em seu tractado, exige também, 
como se prova pelas cartas de seus Ministros, de que 
também incluio copias, que o Governo Portuguez lhe 
pague todos os gastos, em que tem incorrido: a sa
ber ;— 

Pelos gastos em Tunes para se prepararem os vasos de 
guerra, que se acham nesta bahia - - 3.000 

Item, pelos gastos de sua manutenção, durante todo o 
tempo de sua detenção até este dia - 12.000 

Item, por frete de um vaso, que se mandou de avizo 

a Tunes - - - - 700 
Total 15.700 

Mas, para dar ao Governo de S. M. Fidelissima, e a V. S. 
uma prova naõ equivoca do grande interesse, que este Con
sulado tem tomado em todo o decurso desta negociação, a 
fim deconciliar os interesses deambas as naçoens e de trazer 
o assumptoa tam feliz êxito, tomaria sobre si o reduzir a 
dieta somma a 12.350: omittindo de todo o encargo da 
primeira addicçao de 3.000; e carregando-se somente 
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a metade da terceira de 700; segundo se conveio com o an
tecessor de V. S. pelo que toca á ultima: tudo isto, po
rém, sem prejudicar os presentes do estylo, de que fiz 
mençaõ ao dicto Senhor seu antecessor, na minha carta de 
5 do corrente. 

Supplico a V S. se sirva avizar-me do recebimento dos 
mencionados documentos, e communicar-me suas inten-
çoens sobre este particular, para meu governo, a fim de 
poder levar isso ao conhecimento da dieta Regência. 

Com o que aproveito esta occasiaõ, que se me offerece, 
para ter o gosto de offerecer-me á disposição de V. S. e 
fico rogando a Deus lhe dê vida por muitos annos. 

Beija as roaõs de V. S. 
ABRAM DE J. TAUREL. 

Encarregado do Consulado de Tunes em Gibraltar, 
durante a auzencia do Senhor A. Cardozo, Cônsul Geral. 

Ao Illustrissimo Senhor Manuel de Vas-
concellos Pereira de Mello; Comman
dante da Esquadra Portugueza. 

Carta do Commandante da Esquadra Portugueza, ao 
Cônsul de Tunes em Gibraltar. 

A bordo da Fragata Amazonas; aos 
27 de Fevereiro de 1819-

Tenho a honra de aceusar a recepção do officio, que 
V. S. me dirigio, com data de 26 do corrente, e das 
copias dos documentos originaes, relativos ás negocia-
çoens pendentes entre o Governo de Portugal e do de 
Tunes, que foram mandadas a Cadiz, e de lá a Madrid, 
para serem traduzidos, cujos papeis vou hoje remetter 
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por expresso ao Governo d' El Rey meu Senhor, em 
Lisboa, para elle determinar o que bem lhe parecer. 

Deus guarde a V. S. 
MAKUEIÍ DE VASCONCELLOS PEREIRA DE MELLO. 

Cap. de Fragata, Comm. das Forças em Gibraltar. 
Senhor Abram de J. Taurel Encarregado 

do Consulado de Tunes em Gibraltar. 

Carta do Commandante da Esquadra Portugueza ao 
Cônsul Tunezino em Gibraltar. 

Illustrissimo Senhor. 
Tendo o Commandante Vasconcellos enviado ao Go-

Governode S. M. Fidelissima, n' esta cidade, a traducçaõ 
dos Diplomas enviados pelo Dey de Tunes, para a con
clusão do tractado de trégua; me foi ordenado partir ao 
primeiro momento favorável para essa praça, a fim de 
o assignar; o que vos participo para vossa intelligencia. 

Deus vos guarde. Bordo da Fragata Pérola, surta no 
Tejo, aos 10 de Março, de 1819. 

JOZE MARIA MONTEIRO. 

Cap. de Mar e Guerra, Commandante da 
Esquadra. 

Illustrissimo Senhor Abram de J. Taurel. 

COMMERCrO DA ESCRAVATURA. 

(Continuado de p. 379.) 

Opinião do Gabinete de Áustria, sobre o trafico da 
escravatura. 

Desde que a abolição do trafico da escravatura he ob
jecto da deliberação commum das potências da Europa, o 
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Gabinete d' Áustria, naõ tem deixado de prestar a esta 
questão todo o interesse, que merece, em suas grandes re
laçoens, tanto com o bem da humanidade, como com os 
preceitos da saã moral, e da religião. Fiel ao principio 
solemnemente proclamado a este respeito, na epocha do 
Congresso de Vienna, e aos ajustes conseqüentes, funda-
dados sobre estas bazes, a Áustria, ainda que naõ esteja 
muito em estado, vista a sua posição geographica, de 
cooperar directamente para o bom successo de tam bella 
e nobre empreza, nem por isso tem concorrido com me
nos ardor, com tudo que a podia adiantar e aperfeiçoar; 
he partindo desta disposição immutavel, que o Ministé
rio d' Áustria tem examinado, com a mais séria attençaõ, 
as proposiçoens feitas pelos Senhores Plenipotenciarios 
de S. M. Britannica, nas conferências actuaes, tanto para 
completar e finalizar o systema seguido ate agora, para 
chegar á extençaõ final do trafico, como para assegurar a 
execução, e efficacia deste systema. 

S. M. o Imperador está prompto a tomar parte nas 
medidas, que os Soberanos Alliados vam adoptar, para 
com o Gabinete do Rio-de-Janeiro, para o resolvera fixar, 
o mais breve possível, o termo da abolição definitiva. 

S. M. naõ pôde deixar de reconhecer, que o Soberano 
do Brazil pode encontrar nestas medidas difficuldades 
talvez mais reaes e mais fortes, que teria a vencer ne
nhuma outra potência das que tem consentido nesta me
dida saudável. Porem ellas contam demasiado com a 
lealdale deste Soberano, para admittirem que obstáculos 
alguns o poderiam impedir a que desse effeito aos sa
grados ajustes, que tinha contrahido, á face do mundo, 
pela declaração de 8 de Fevereiro, 1815. 

Quanto ás medidas propostas pelos Senhores Pleni
potenciarios Britannicos, para pôr fim ao trafico illicito, 

V O L . XXII. N». 132. 3 o 
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como parece admittido de todas as partes, que se naõ 
poderia estabelecer efficazmente um systema de vigilante 
superintendência permanente, senaõ depois da abolição 
do trafico ter sido pronunciada, geral e definitivamente, 
por todas as potências, o Gabinete de Áustria he de opi
nião, que, differindo para essa epocha a discussão ulterior 
das medidas, que se devem adoptar para este effeito, se 
poderia empregar utilmente o tempo intermediário em 
alhanar e conciliar todas as opinioens, persuadido de que, 
com tanto que o principio fundamental de chegar á aboli
ção universal e efficaz do trafico, naõ se perca nunca de 
vista, e que cada uma das potências continue a apoiar, 
com seus cuidados e seus esforços, os que o Governo 
Britannico tem consagrado até aqui a uma causa tam 
honrosa, por fim se virá a concordar nos meios de exe
cução, os mais próprios a fazer com que isto se obtenha 
completamente. 

O Gabinete de Áustria deseja outrosim, queas confe
rências ministeriaes, estabelecidas em Londres, para se 
occuparem desta questão, continuem seus trabalhos, no 
sentido mais conforme aos principios que as tem guiado 
até aqui. 

Opinião do Gabinete de Prússia sobre o Trafico da 
escravatura. 

Invariavelmente ligado aos principios de moral e de hu
manidade, que ha longo tempo tinham clamado pela abo
lição do trafico da escravatura, e fiel aos ajustes, que 
tinha feito a este respeito, o Governo Prussiano está 
constantemente prompto a concurrer em tudo que possa 
servir ao alcance definitivo deste nobre fim. 

Por conseqüência o Gabinete Prussiano naõ hesita a 
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acceder à proposição de um medida collectiva, que se 
haja de adoptar a respeito da Corte do Brazil, para a 
induzir a accelerar, tanto quanto as circumstancias e as 
necessidades de sua situação lhe puderem permittir a 
abolição total do trafico. 

Quanto ás medidas de policia geral, que se poderiam 
adoptar, para prevenir ou fazer cessar o trafico illicito, o 
Governo Prussiano naõ pôde dissimular os inconvenientes 
inseparáveis da concessão do direito de visita, exercitado 
no alto mar; concessão, que naõ poderia deixar de vir a 
ser uma fonte de abusos e más intelligencias; e que 
sugeitaria navegantes pacíficos e innocentes a incommo-
dos, cuja idéa somente os indisporia talvez mais que a 
mesma realidade. 

O Governo Prussiano crê, por conseqüência, dever dar 
a preferencia a todos os meios de precaução e superin
tendência, que se possam limitar ao ponto de partida e 
ponto de chegada; isto he à costa de África, e às colônias 
interessadas a favorecer estas emprezas illicitas, que ad-
mittiraÕ uma execução mais rigorosa e decisiva. 

Memorandum. 

Os Plenipotenciarios da Gram Bretanha, depois de 
haver lido attentamente os votos dos differentes Gabi
netes, sobre as medidas propostae, da parte do Príncipe 
Regente, para effectuar a abolição do commercio da es
cravatura, naõ podem occultar o seu profundo sentimento, 
que nasce de que as deliberaçoens da Augusta Assemblea, 
que se vai a terminar, nao sejam destinadas a ser marca
das nas paginas da historia, por alguma mais decisiva 
intervenção, do que he provável que tenha lugar, em alivio 
dos aíílictos Africanos. 
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Tinham-se persuadido, que estava reservado aos Pleni
potenciarios em Aix-la-Chapelle, completar por uma vez 
a obra da paz na Europa, e lançar no exterior um exten
so e perpetuo alicerce, sobre que se pudesse fundamentar 
a libertação de outra grande parte do globo, de um 
açoite muito mais severo do que a guerra Europea, na 
sua mais grave forma: estabelecendo uma alliança, que 
negaria para sempre ao fraudulento traficante de escra
vos, de qualquer naçaõ, a capa de suas respectivas ban
deiras, para o fim deste iníquo trafico. Ainda que se 
vejam frustradas estas esperanças, elles naõ desesperam de 
chegar ultimamente ao seu objecto; em quauto tem de 
dirigir-se naõ somente ao entendimento mas ao coração 
dos Soberanos, que, quando se ajunctaram no Congresso 
de Vienna, pronunciaram solemnemente sobre esta ques
tão, ededicaram seus esforços futuros â consumação desta 
obra de paz. 

Tiram mais consolação da leitura dos documentos, a 
que acima se referem; porque ainda que pelo presente saõ 
falhos nas conclusoens, nem por isso deixaõ de fazer, em 
seus raciocinios,tal homenagem aoprincipio,e,em algumas 
de suas particularidades, mostram tam plenamente o forte 
sentimento de dever, que anima os Augustos Soberanos 
no proseguimento desta medida, que se deve olhar isto 
mais como precursor de algum esforço dirigido para pôr 
fim a este grande mal moral, do que como indicando 
de sua parte o abandono de unia causa, que, á face do 
gênero humano, tem tomado debaixo de sua especial pro
tecçaõ. Tem sido a sorte desta questão, em todos os 
pontos de seu progresso, o encontrar difficuldades, que se 
representam como insuperáveis, e que dentro em pouco 
tempo tem cedido â perseverança, e aos mais maduros 
impulsos da humanidade. 

Em todos os paizes tem, em certos tempos, havido dis-
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cursos de desanimar, e com tudo os principios da ver
dade e da justiça tem ultimamente triumphado de ma
neira, que so tem deixado, no mundo civilizado, um 
grande borraõ, que no dia de hoje se naõ tenha obliterado. 

Todas as naçoens, excepto uma, se tem libertado desta 
mancha, e S. M. Fidelissima tem tomado medidas, suffi-
cientemente decisivas, na mesma direcçaõ, que ministram 
o mais animador prospectoda determinação, em que está, 
de livrar seu povo, sem perda de tempo, de uma prac
tica, que o deve abater na escala da politica illuminada, em 
quanto continuar a ser tolerada entre elle. He contra o 
fraudulento traficante de escravos, e abem da África, que 
se pedem encarecidamente medidas mais decisivas: se naõ 
fosse por sua pestilencial influencia, mais da metade da
quelle vasto continente estaria hoje em dia consignado a 
custumes pacíficos, e aos empregos da industria e do 
commercio innocente. Porém estas practicas piratas saõ 
as que na costa d' África quebrantam as leys de todos os 
Governos civilizados, e que naõ só vexam aquella ex
tensa porçaõ do globo, mas que tem desfeito a obra de 
muitos annos de vagaroso mas bem succedido melhora
mento. 

Foi o fraudulento traficante de escravos, quem intro-
duzio de novo o trafico naquellas costas, com toda a sua 
devastadora influencia no interior do paiz, e que, senaõ 
for brevemente parado, por medidas de character decisivo, 
banirá naõ somente todos os traços de melhoramento, mas 
todo o outro commercio, que naõ seja o de escravos. 

Nas vésperas da partida dos Soberanos Illustres, deste 
lugar, e depois das amplas deliberaçoens, que tem ja tido 
lugar a este respeito, os Plenipotenciarios Britannicos naõ 
se podem lisongear com a esperança de obter a este tem
po mais favorável decisão ; porém naõ podem satisfa
zer ao seu dever, sem registar suas observaçoens ás ob-
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jecçoens, que se tem produzido contra as medidas, que 
tiveram ordem de propor; submettendo-as humilde mas 
confiadamente, da parte de sua Corte, â mais madura 
consideração dos differentes Gabinetes. E como he 
a espécie de medida melhor calculada para supprimir 
este mal, o que somente tem dividido os sentimentos, pois 
todos concordam na enormidade do delicto, e todos estaõ 
igualmente animados com a determinação de o suppri
mir efficazmente, entretem a confiada esperança de que 
o objecto se poderá reasumir, em naõ distante período, 
nas conferências em Londres, e proseguir com mais fa
voráveis auspícios, de um resultado decisivo. 

Primeiramente, quanto á Memória apresentada pelos 
Plenipotenciarios de Rússia. Os Plenipotenciarios da 
Gram Bretanha fazem honra aos sentimentos de illumi-
nada benevolência, que nesta, assim como em todas as 
maisoccasioens, distinguem as elevadas vistas do Augusto 
Soberano da Rússia. 

Elles lamentam somente, que o Gabinete de Rússia, 
na contemplação de outras medidas, que se haviam de 
tomar para o futuro, se desanimassem a respeito do grande 
bem, que existe ao seu alcance, e que S. M. Imperial 
se abtivesse assim, pelo presente, de lançar na balança 
da proposta medida o seu illustre e poderoso exemplo. 

Parece que o Governo Russiano olha para o futuro 
momento, em que Portugal tenha abolido finalmente o 
trafico, para fundar um systema na costa d' África, que 
tenha authoridade, naõ somente de pronunciar sobre a 
propriedade do traficante de escravos, masque seja com
petente para proceder criminalmente contra elle como 
pirata, e que, além destas altas funcçoens, tenha uma 
força naval á sua disposição, e seja investido com o di
reito geral de visitar todas as bandeiras, ao menos naquellas 
costas. Que esta instituição seja composta de elementos 
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tirados de todos os Estados civilizados, que tenha um 
Conselho Director, e um systema judicial Em uma 
palavra, que se forme um corpo político, neutral em seu 
character; porém exercitando estas altas authoridades 
sobre todos os Estados. Sem duvida o Governo Bri
tannico receberá anxiosamente do Gabinete Russianno a 
ulterior desenvoluçaõ deste plano, que se promette; po
rem como o prospectode uma instituição desta natureza 
pôde formar sério obstáculo à adopçaõ do que lhes pa
rece uma medida de maior aperto, os Plenipotenciarios 
Britannicos naõ podem demorar a expressão de sua du
vida, quanto â practicabilidade de fundar, ou preservar 
em actividade tam novo e tam complicado systema. 

Se o momento chegar, em que o trafico de escravos 
seja universalmente prohibido, e se, nestas circumstan
cias, se aconselhar o modo porque este crime se eleve 
no código criminal de todas as naçoens civilizadas ao 
toque de pirataria, elles concebem, que esta espécie de 
pirataria, bem como os demais actos, que caem debaixo do 
mesmo principio legal, pelo Direito das Gentes, hesugeita 
aos tribunaes ordinários de qualquer, e de todos os Esta
dos particulares. 

Que os indivíduos, accusados de pirataria, naõ podem 
alegar character nacional, contra tal jurisdicçaÕ, quer 
sejam apanhados no alto mar, quer na costa Africana. 

Se saõ piratas, saõ hostes humani generis. Naõ estaõ 
debaixo da protecçaõ de bandeira alguma, e a verificação 
dos factos de pirataria, por provas sufficientes, os põem de 
uma vez debaixo da jurisdicçaÕ do primeiro tribunal 
criminal de competente authoridade, ante quem forem 
trazidos. 

Parece igualmente desnecessário recorreT a tam novo 
systema, para chegar ao direito de visita, restricto e 
acautellado. 
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medida, qualquer que seja, em todas ascircumslanciasdo 
caso, que lhes parecer mais efficaz, para a suppressaõdo 

mal. 
Considerando a Memória, que foi apresentada á con

ferência pelos Plenipotenciarios da França, os Plenipo
tenciarios Britannicos estaõ promptos a testemunhar o 
espirito de franqueza, com que tractaram o ponto: e á 
favorável protecçaõ, que a causa da abolição'tem progres
sivamente recebido de S. M. Christianissima. 

O Plenipotenciario Francez concedeo candidamente: 
Io . Que a medida proposta naõ podia ser considerada 
como uma infracçaõ do direito das gentes. Que, pelo 
contrario, confirma aquelle direito, em tanto quanto procura 
obter novo poder, como excepçaÕ convencional dos prin
cipios admittidos da ley geral. 

2o. Que 6e naõ pôde olhar como rendimento exclusivo 
dos direitos marítimos de qualquer estado em particular, 
porque as suas providencias saõ estrictamente reciprocas, 
e para um objecto em que todas assentam e confessam, que 
tem interesse commum. 

3 o . Que o principio de reciprocidade se pôde guardar 
ainda mais, limitando o direito de visita, camo no trac
tado com a Hollanda, a um igual e limitado numero de 
navios de guerra de cada Estado. 

4o. Que se tem feito todos os esforços para limitar es

trictamente o exercício do poder, ao fim immediato para 

que he concedido; epor convenientes regulamentos, para 

guardar contra o abuso. 
5». Que em ordem a distinguir ainda mais este systema 

do direito ordinário de visita, que todo o Belligerante 
pôde pretender exercitarem tempo de guerra; se propoz 
restringir as suas operaçoens, se assim se dezejasse, ás 
costas de África, e a uma distancia limitada daquellas 

costas. ,_ , . 
(Continuar-se-ha.) 
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A M E R I C A H E S P A N H O L A . 

Relatório de M. Rodney,Commissario dos Estados-Unidos, 
ao Secretario de Estado, sobre a America Hespanhola. 

(Continuada de p. 398.) 

Entre as causas de descontentamento, a que tenho al-
ludido, se mencionou a preponderância da capital. Seu 
grande pezo na balança dos negócios nacionaes se deve 
attribuir a seus maiores esforços na causa nacional. Estes 
saõ devidos à sua riqueza comparativa, e â sua população 
activa, intelligente e emprehendedora. Os exércitos que se 
levantaram nesta cidade e suas circumvizinhanças, cornos 
supprimentos de dinheiro e muniçoens de guerra tirados 
destas fontes, tem sido verdadeiramente extraordinários. 

Seria difficil empreza fazer um calculo exacto, nem 
ainda se quer formar uma estimativa provável; porém 
todos parecem concordar no merecimento superior, que 
pretendem ter por seus esforços, quando se comparam 
com sua riqueza e população, enaõ deixa de ser provável 
que Buenos-Ayres tenha, em conseqüência, assumido mais 
alto tom, e adquirido influencia de commando, de que 
haja algumas vezes abuzado. 

Outra fonte de descontentamento he a infeliz disputa 
entre a banda Oriental e Buenos-Ayres, que teve in
fluencia nos procedimentos deste para com os Portu
guezes. 

A causa original da divisão se pôde traçar ao ciúme, 
que de longo tempo existia, entre as cidades rivaes de 
Monte-Video e Buenos-Ayres. Isto se fez habitual, e se 
extendeoa todo o paiz. Interesses particulares e vistas 
pessoaes tem também augmentado as suas dissençoens. 

O General Artigas (que tem o character de chefe dos 
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Orientaes, como ja se disse, e tem também assumido o de 
Protector de Entre Rios e Sancta Fe) andou originaria-
mente no serviço d' El Rey, e foi capitão de um corpo 
provincial. 

Nisto continuou por algum tempo, depois da Revolução 
ter começado em Buenos-Ayres. Porém no anno de 
1811, offendendo-6e, segundo se diz, pelo comportamento 
do Commandante Hespanhol na Colônia, abandonou a 
causa Real e entrou no serviço dos Patriotas. Ja no an
no de 1813, quando obrava contra Monte-Video, se havia 
desgostado com Sarratea, Commandante em chefe de Bue
nos-Ayres. Sendo removido do commando do exercito, 
teve disputas com o General Rondeau, que se suppunha lhe 
geria bem aceito, finalmente retirou-se antes de se ter aca
bado o cerco de Monte-Video, sob o General Alvear. 
Em conseqüência disto, quando assumio o governo, 
o tractou como desertor de seu serviço. Offereceo, 
por uma proclamaçaõ, um prêmio a quem o prendesse ; 
e pòz preço á sua cabeça; acto que o General Artigas 
nunca mais esqueceo nem perdoou. 

Durante o seguinte Dictatoriato de Alvear, induzio 
este o Cabildo de Buenos-Ayres aque expedisse outra 
proclamaçaõ similhante contra Artigas. Quando Alvear 
foi dimittido, o povo de Buenos-Ayres trabalhou por 
expiar o seu comportamento, queimando com todas as 
marcas de ignomínia, a proclamaçaõ estigmatizadora. Di
rigiram também ao General uma carta de conciliação, e 
receberam delle a competente resposta. Foram estes os 
preliminares de uma infructuosa tentativa para reconci
liação, que fez o Director interino, o Coronel Alvear. A 
conrespondencia, que se passou nesta occasiaõ, vai aqui 
annexa (Appendiz H.) Falharam também outras medidas 
para o reconciliar, naõ obstante as mudanças no officio de 
Director de Buenos-Ayres. Em uma occasiaõ se fez a 
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proposição de que a Banda Oriental ficasse independente 
de Buenos-Ayres, e meramente mandasse deputados ao 
Congresso Geral, para concertar medidas contra o ini
migo commum. Em outra, quando o exercito Por
tuguez se vinha aproximando às fronteiras da Banda 
Oriental, fez Pueyrredon uma tentativa para o reconci
liar, e unlllo á defeza commum. Offerecêram-se-lhe 
supprimentos de armas e muniçoens de guerra, e alguns 
se lhe deram; porém também isto falhou. 

Em ordem a que se tenha mais plena informação so
bre esta matéria, annexo a traducçaõ de uma espirituosa 
carta do General Artigas a Mr. Pueyrredon (Appendiz L) 
Porém he dejustiça o accrescentar que pessoas dignas de 
credito pensam, que o General Artigas he firme amigo 
da independência do paiz. Apenas se poderia esperar 
de mim, que eu expressasse opinião decisiva sobre esta 
delicada questão, porque a minha posição naõ avistava 
todo o terreno. Naõ tive a satisfacçaõ que obteria, de 
uma entrevista pessoal com o General Artigas, que he 
inquestionavelmente homem raro e de singular talento. 
Porém se tivesse de arriscar conjecturas, julgaria ser 
provável, que, nesta, assim como em todas as disputas de 
família, tem havido culpa de ambas as partes. He para 
lamentar que estejam em hostilidade aberta. A guerra 
tem continuado com grande rancor; e, nas duas ultimas 
batalhas, as tropas de Buenos-Ayres foram derrotadas 
com grande perda. Dizem alguns que os habitantes da 
margem oriental desejam anxiosamente que se faça a re
conciliação, ao mesmo tempo que agente do interior pre
fere o seu estado presente. 

Naõ devo omittrr fazer rápido esboço da situação do 
Paraguay. Esta província apresenta um espectaculo 
singular. Está disconnexa de todas as mais. O povo» 
com o auxilio de alguns restos de tropas Realistas, repul-
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sou o exercito, que para ali se mandou, para o obrigar 
a unir-se ao estandarte commum. Pouco depois este 
mesmo povo expellio os Realistas, e governou-se por si 
mesmo. Depois daquelle período, parece que adoptáram 
um systema parcial de incommunicaçaõ. Porém em uma 
occasiaõ conseguiram os de Buenos-Ayres obter com elles 
boa intelligencia. Suspeitam alguns, que elles saõ se
cretamente inimigos da presente ordem de cousas, e dese
j am conservar-se na concha, para que no caso de mudança 
possam tirar partido dos acontecimentos futuros: calcu
lam outros, com alguma confiança, na sua uniaõ a final 
com Buenos-Ayres, com quem presentemente só permit-
tem, e isso com repugnância, mui limitada communica
çaõ. O Paraguay está debaixo do governo immediato de 
um sugeito chamado Francia, que se intitula Director do 
Paraguay. 

Dos negócios domésticos das províncias, naturalmente 
passamos ás suas relaçoens estrangeiras. Neste ponto 
foram os Commissarios informados, que naõ havia mais 
do que uma amigável boa intelligencia com as naçoens 
estrangeiras. Com o Governo Portuguez concluíram um 
arranjamento em 1812, sob a mediação, segundo se diz, 
dos Inglezes, a respeito da Banda Oriental. Depois disso 
tem tido com elles uma conrespondencia, sobre o objecto 
de sua entrada naquella província; e de sua occupaçaõ 
violeuta da cidade de Monte-Video pelo exercito Portu
guez, de que se annexa uma copia (Appendiz I.) Isto apre
sentará o estado de negócios entre Buenos-Ayres e o Bra
zil, que até aqui tem sido motivo de muita discussão. As 
superiores forças navaes Portuguezas, postadas no Rio-da-
Prata, podiam ter bloqueado effectivamente todos os 
portos de Buenos-Ayres. Por este meio teriam impedido 
os supprimentos de armas e muniçoens de guerra, e des
truído inteiramente a grande fonte de rendas do Estado, 
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que saõ os direitos sobre as importaçoens e tonelada, em 
tempo em que muito se precisa o dinheiro. 

Cerca deste período tinha Buenos-Ayres um poderoso 
exercito, contra quem contender da parte do Peru, e ti
nha tomado sobre si o encargo de renovar a guerra do Chili 
contra a Hespanha. O seu comportamento a este respei
to parece ter sido forçado. A sua infeliz situação para 
com os Orientaes influiatambém em suas medidas; alle-
gavam, que o inquieto comportamento de Artigas tinha 
dado aos Portuguezes o pretexto da invasão; mas he pro
vável, que elles a final romperão com o Governo do 
Brazil. 

O Governo Britannico tem, por seus agentes officiaes, 
entrado em estipulaçoens commerciaes com o General 
Artigas, como Chefe dos Orientaes, relativamente a seu 
commercio com a margem Oriental. No Appendiz K. 
se achará um copia deste instrumento. 

O Governo de Buenos-Ayres tem na Europa uma pes
soa confidencial, que solicita da Inglaterra e de outras 
Potências, segundo se diz, auxílios de toda a sorte, e o 
reconhecimento de sua independência. A Inglaterra 
tem um Cônsul, que, com o seu commandante da ma
rinha nesta paragem, parecem conduzir os negócios con-
fidenciaes do Gabinete Britannico com o Governo de 
Buenos-Ayres. 

Que effeitos produzirá no estrangeiro a victoria de 
Maipo, seria em mim arriscado o conjecturar. Se, como 
a tomada de Bourgoyne, produzirá allianças estrangeiras 
para as Províncias Unidas, naõ me attrevo a dizer. 

De certa fonte, digna de credito, tive informação de 
que a leva e embarque do excito de Osório no Peru naõ 
se executou sem grandes dificuldades. Usou-se alterna-
damente de força e da persuasão para o ajunctar, e 
nada senaõ o nome, character e promessas do General os 
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pôde induzir a embarcar nos navios, preparados para 
este fim, no porto de Callao. Alguns delles estavam 
actualmente em estado de amotinaçaõ, e naõ obstante 
dizia-se-lhes, que haviam de ser recebidos com os braços 
abertos, por seus irmaõs no Chili. 

As forças, que por fim se embarcaram, segundo as 
contas, que deo um sugeito de indubitavel veracidade, na
quelle lugar, consistiam das seguintes tropas :-— 

Uma companhia d' artilheria - 70 
Uma dieta de Sapadores e Mineiros - 81 
Regimento de Burgos - 900 
Dicto de S. Carlos, Infanteria - gffj 
Dicto de Arequipa - 1.000 
Dragoens de Arequipa - 2*30 
Lamas - _ 144 

Total - 3.262 
O exercito éra composto de todos os soldados regu-

lares, que se puderam dispensar de Lima, e se reuniram, 
em Talcaguana ás forças Realistas que ficaram no Chili. 
Com a batalha de Maipo cessou de existir. Os effeitos 
prováveis, no Peru e outras partes da America Meridio
nal, podem conjecturar-se, mas naõ se podem affirmar. 
O mesmo sugeito, que fica mencionado, e que tem muita 
informação sobre os negócios Peruvianos, receia que 
dali resultem importantes mudanças. 

Naõ posso concluir este papel, sem chamar a vossa 
attençaõ a um rápido esboço das reformas e melhora
mentos, que tem tido lugar na província de Buenos-
Ayres, produzidos pela revolução; e sua influencia nos 
conhecimentos, sociedade, e custumes. 

Os effeitos da Revolução saõ visíveis nas mudanças 
produzidas no estado da sociedade. A differença na 
liberdade de obrar e de pensar, que precedeo a Revolu-
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çaõ, deve necessariamente ser grande. A liberdade do 
commercio deve ter dado eslasticidade aos esforços da 
empreza e intelligencia nacionaes; ao mesmo tempo que 
as scenas activas de guerra e de politica, durante os últi
mos dez annos, tem despertado o gênio do paiz, que por 
tam longo tempo tinha estado adormecido. A geração 
que está agora em scena pode quasi dizer-se que tem 
sido educada debaixo de nova ordem de cousas. A massa 
commum de ideas entre o povo tem augmentado muito: 
conseqüência natural dos importantes acontecimentos 
politicos, que succedem diariamente, e em que todos os 
homens, como os cidadãos de Athenas, sentem interesse. 
Circulam em toda a parte as gazetas, junctamente com 
os manifestos do Governo, que he obrigado a captar a 
approvaçaõ da opinião publica em todas as medidas de 
importância. Naõ he extraordinário, que o mesmo 
camponez, que alguns annos ha nunca se lhe importava 
com cousa alguma, além do estreito circulo de seus ne
gócios domésticos, compre uma gazeta, quando vem ã 
cidade, como cousa de commum; e, se a naõ pôde ler, 
pede ao primeiro que encontra o favor de que lha lêa. Os 
Curas do campo outrosim tem ordem de ler as gazetas 
e os manifestos, regularamente, a seus freguezes. Em 
tudo se pôde observar o espirito de melhoramento. 
Mesmo alguns daquelles, que laboram debaixo da in
fluencia de grandes prejuízos contra a Revolução, notam 
freqüentemente às mudanças, que tem amiudadas vezes 
tido lugar para melhor. Os seus custumes, maneiras, 
vestido e modo de vida tem sido melhorados pela com
municaçaõ com os estrangeiros, e com a livre introduc-
çaõ de custumes estrangeiros, particularmente Ingle
zes, Americanos, e Francezes. Existem grandes pre
juízos contra tudo quanto he Hespanhol. Até os of-

VOL. XXII. No. 132. 3 Q 



490 Politica. 

fende charmar-lhes por este nome: preferem antes ser 
identificados com os aborigines dos paiz. O nome que 
tem assumido, e com que se ensoberbecem he o de Ame
ricanos do Sul (Sud-Americanos.) 

Naturalmente deve a sua industria ter tido poderoso 
estimulo, em duas importantes circumstancias; a saber, 
a diminuição no preço das mercadorias estrangeiras, e o 
augmento no valor dos productos do paiz, com o con
seqüente augmento da propriedade. Ainda que as terras 
nas vizinhanças das cidades estejam mui bem cultivadas, 
como ja disse, a agricultura, comparativamente fallando, 
esta em mui baixa condição. Em geral, as terras saõ 
mui mal amanhadas. Raras vezes se usa do arado, e o 
substituto he mui diverso. E naõ obstante as desavan-
tagens do presente modo de cultura, fui informado, por 
pessoas de veracidade, que o termo médio das colheitas 
de trigo naõ he menos de 59 alqueires por acre, em 
boas estaçoens. 

Em matérias de religião, especialmente, a mudança 
no espirito publico tem sido mui grande. A fé Catho
lica está estabelecida como a religião do Estado, porém ha 
muitos advogados, tanto na conversação como nos escrip-
tos, para a tolerância universal. Algums membros do Con
gresso saõ muito em seu favor; porém a parte do povo 
ignorante e supersticiosa, junctamente com o clero regular, 
naÕ se satisfariam com tal medida; ao mesmo tempo que 
a liberdade, que reyna entre a classe melhor informada, 
he tal, que assegura uma tolerância de facto ao presente. 
Alem disto, pela circumstancia de naõ haver seitas no 
paiz tal providencia pôde esperar o progresso da opinião 
publica. De facto, o espirito humano tem sido liber
tado em todas as matérias de natureza abstracta, ainda 
que a liberdade da imprensa seja limitada, em certos 
respeitos, quanto ás observaçoens sobre as medidas e ho-
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mens públicos, e sobre a religião estabelecida: porém nem 
ha Inquisição, nem licença previa. Reconhecem o Papa 
meramente como cabeça espiritual, e naõ julgam que 
elle tenha poder para se ingerir nos negócios tempo-
raes. A sua bulla a favor d' El Rey de Hespanha con
tra os Colonistas, que se pôde olhar quasi como ex
comunhão, produzio mui pouca ou nenhuma sensação. 

O numero de frades e freiras éra mui grande em Bue
nos-Ayres, comparado ás outras porçoens dos domínios 
Hespanhoes. Depois da revolução tem diminuído. Houve 
tempo em que se passou uma ley, prohibindo positiva
mente que ninguém entrasse frade ou freira; porém fo
ram obrigados a revogar esta ley, que ao depois se reno
vou com algumas modificaçoens. As restricçoens, que se 
lhes puzéram, ajudadas pela opinião publica, tem pro
duzido quasi o desejado effeito. Pouca mocidade do 
paiz seapplica ao estudo da theologia, depois que se tem 
aberto à sua escolha outras occupaçoens, que tentam 
mais a sua ambição. Antigamente o sacerdócio éra 
o fito principal dos moços das melhores famílias, que 
anhelàvam às distincçoens: porque de facto constituía 
quasi a única profissão, a que se podiam dedicar os que 
tinham recebido uma educação liberal, o que facilmente 
explica a circumstancia de tantos clérigos seculares diri
girem a sua attençaõ, presentemente, quasi exclusiva
mente á política. O clero regular, que, pela natureza de 
sua profissão, naõ podia tomar parte nos negócios do mun
do, ou servir empregos seculares, constava pela maior parte 
de Europeos: porém os que saõ naturaes do paiz tomam 
o mesmo vivo interesse nos acontecimentos diários, com 
as outras classes da communidade. 

Tem obrado acauteladamente nas reformas dos diffe
rentes ramos de suas leys municipaes, e em sua adminis
tração. Tem diminuído consideravelmente o numero de 
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officiaes, e se tem feito mais directa e severa a responsa
bilidade. O systema judicial tem tido grandes melho
ramentos, e se tem expurgado quasi todas as disposiçoens 
das leys, que naõ estavam em harmonia com os principi
os de um governo livre, ainda que restem com tudo alguns 
de seus antigos males. Aboliram-se as imposiçoens bar
baras sobre os aborígenes; a odiosa alcavala, e outros tri
butos nocivos foram modificados, de maneira que ja naõ 
servem de vexame: a escravidão e o commercio de es
cravatura foram abolidos de futuro: prohibiram-se todos 
os títulos de nobreza, sob pena da perda do direito de ci
dadão: também se abolio do systema a ley daprimogeni-
tura. No estatuto provisional, como ja se disse, se re
conhecem quasi todos os principios de um governo livre 
represensativo: acompanhado, he verdade de certos des
contos, para que allegam a necessidade dos tempos, mas 
professam a intenção de os abolir, quando o seu Governo 
se assentar a final; consumação esta que anxiosamente 
desejam os habitantes de todas as classes. O exemplo 
da França os tem admoestado para naõ tentarem demasi
ado ao principio; tem seguido o plano dos Estados Uni
dos, na introducçao de reformas graduaes, em vez de re
correr a inovaçoens e revoluçoens violentas e súbitas. 

Depois do estabelecimento de sua independência pelas 
armas, a educação de sua mocidade parece ser o objecto 
de seu maior interesse. Queixam-se de que antes da 
Revolução se lhes oppunham todos os impedimentos pos
síveis á sua educação; e que, longe de se fomentarem as 
instituiçoens publicas, destinadas a este fim, actualmente 
se tinham prohibido varias escholas na capital, e se im
pedia que a mocidade saísse para fora a procurar a sua 
educação. Havia em Cordova um Collegio, aonde com
pletavam seus estudos, sobre os antigos principios mo-
nasticos, os que se destinavam á igreja ou á advocacia. 
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Tinha-se aberto outro em Buenos-Ayres chamado S. Car
los (agora Uniaõ do Sul) mas foi ao depois convertido em 
quartel de soldados. He um edifício immenso, mais ex
tenso talvez do que algum que se tenha dedicado ás sci
encias neste paiz; e foi arranjado com grandes despe
zas. As escholas se haviam de abrir em Maio ou Ju
nho passado, com um plano de instrucçaõ e disciplina 
mais moderno e liberal. A livraria do Estado conserva-
se em um edifício contíguo; occupa uma serie de cinco 
quartos, e contém quasi 20.000 volumes, a maior parte 
delles raros e preciosos. He formada da antiga livraria 
dos Jesuítas, os livros foram colligidosde differentes con
ventos, doaçoens de indivíduos, e uma appropriaçaõ an-
nual do Governo, em todas as línguas das naçoens po
lidas da Europa. Fez-se-lhe ultimamente uma preciosa 
addiçaõ de vários mil volumes, trazidos a Buenos-Ayres 
por Mr. Bompland, companheiro do celebre Humboldt. 

Além da Universidade de Cordova, em que havia cerca 
de 150 estudantes, ha escholas publicas em todas as ci
dades principaes, sustentadas pelas respectivas corpora-
çoens. Em Buenos-Ayres, além de uma Academia, em 
que se ensinam os ramos superiores das sciencias, e o 
collegio acima mencionado, ha oito escholas publicas, 
para cujo sustento contribue a corporação da cidade com 
7.000 pezos fortes annualmente -, e, segundo as listas do 
anno passado, o numero dos estudantes chegava a 864. Ha 
outras cinco escholas exclusivamente para beneficio dos 
pobres, e a cargo dos differentes conventos. Estas saõ 
suppridas de livros, papel e penas por conta do publico. 
Ha também escholas parochiaes no interior, para cujo sus
tento se tem ultimamente appropriado uma parte dos dí
zimos. He raro encontrar algum rapaz de dez ou doze 
annos de idade, na cidade de Buenos-Ayres, que naõ 
saiba ler e escrever. Além disto muitos dos estudantes, 
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que assim saõ instruídos, tem mestres particulares. So
bre tudo isto, naõ devo ommittir o mencionar as aca
demias militares sustentadas pelo Governo, em Buenos-
Ayres e Tucuman, aonde ha considerável numero de 
cadetes. 

Naõ ha livro de qualidade alguma, que seja prohibido; 
he permittida a livre circulação de todos, e sua venda nas 
loges publicas: entre elles se acha o novo Testamento 
em Hespanhol. Isto somente he um prodigioso passo 
para emancipar dos prejuízos seus espíritos. Ha va
rias loges de livreiros, cujos lucros augmentam rapida
mente; prova de que o numero de leitores tem augmenta-
do na mesma proporção. Tinha havido grande importa
ção de livros Inglezes, língua que de dia em dia se faz 
mais familiar entre elles. Ha oito annos, que a arte me-
chanica de imprimir éra apenas conhecida em Buenos-
Ayres ; presentemente ha ali três imprensas, uma dellas 
mui extensa, e oontém quatro prelos. O preço da im-
presaõ he, naõ obstante, três vezes mais caro do que nos 
Estados Unidos; porém como naõ ha commercio ou 
communicaçaõ com a Hespanha, todos os livros de es-
chola, que se usam no paiz, alguns delles originaes, saõ 
impressos em Buenos-Ayres : portanto este negocio he 
lucroso, e se extende rapidamente. Ha muitos ensaios 
politicos, que em vez de serem inseridos nas gazetas, se 
publicam em folhas separadas; ha também folhetos ori
ginaes, assim como as publicaçoens de obras estrangeiras. 
As constituiçoens dos Estados Unidos, e dos differentes 
Estados, junctamente com uma boa historia do nosso paiz, 
e muitas das nossas mais importantes obras, circulam ali 
amplamente. A obra do Deaõ Funes, o veneravel histo
riador do paiz, comprehende três grandes volumes em oi
tavo, considerando a infância da arte typographica na-
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quella parte do mundo, pode esta empreza ser olhada como 
de alguma magnitude. 

Ha jornaes, ou gazetas de semana, publicados naquella 
cidade, que tem extensa circulação por todas as Provín
cias Unidas. Todos elles advogam os princípios da li
berdade e as formas Republicanas de Governo; nenhuma 
outra agrada o gosto do publico. 

No anno ante passado uma das gazetas se aventurou a 
advogar a restauração dos Incas do Peru, com uma mo
narchia limitada: porém foi isto mui mal recebido. Em 
tanto quando pude averiguar,o povo naõ attenderà um só 
momento a proposição alguma, para a restauração de 
poder hereditário, de qualquergenero que seja. Até a lin
guagem ordinária tem mudado. Faliam do Estado, do 
Povo, do Publico, da Pátria, e usam outros termos, como 
nos Estados Unidos, que envolvem o interesse, que cada 
homem tem, no que pertence á communidade. O pri
meiro principio constantemente inculcado he, que todo 
o poder legitimo emana do povo. Este e outros dogmas 
similhantes formam parte da educação dos meninos, 
o que se lhes ensina junctamente com o cathecismo. He 
natural, que a paixaõ pelo Governo livre vá continuada-
mente crescendo. 

Pôde mencionar-se um facto para mostrar o solido pro
gresso, que aquelles povos tem feito: e he que o nu
mero de votos, que se recolhe em cada eleição augmenta 
cada anno. Habituando-se a este modo pacifico e orde
nado de exercitar o seu direito de escolher aquelles que 
tem de ser revestidos da authoridade, cessarão gradual
mente as remoçoens tumultuosas e irregulares, por uma 
espécie de oratória geral, ou acclamaçaõ dos que tem sido 
escolhidos. 

Soffreraõ com paciência, até que chegue o tempo de 
effectuar uma mudança regular e constitucional, antes do 
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que perturbar a ordem da sociedade. Depois da eleição 
do presente Director, naõ tem occurrido nenhum daquel-
les tumultos, que d' antes eram tam freqüentes. Estes 
tumultos raras vezes foram acompanhados com effusaõ 
de sangue; e com tudo produziram grande concusaõ e 
desordem; e deram origem a custumes de insubordinação, 
ao mesmo tempo que saõ ruinosos para o character da 
Nacaõ. 

O Vice-Reynato de Buenos-Ayres differe do resto em 
um ponto singular. Naõ contém nobreza, e se ha alguma 
he mui pouca. Pôde considerar-se isto como circum-
stancia favorável na sua sociedade. Outra feiçaõ favorável, 
mui necessária para o bom successo da administração de 
seus negócios, he o comportamento de muitos indivíduos, 
que tem servido nos maiores empregos do Estado; eque, 
saindo de situaçoensde muita dignidade para postos infe
riores, desempenham com alacridade os deveres de seus 
lugares. Assim vimos o General A. Balcarce, que tinha 
sido Director, obrar como segundo em commando com o 
coronel San Martin. O coronel Alvares, também Direc
tor em um período, está servindo agora no Estado-maior, 
debaixo do Chefe daquella repartição. O General As-
cuenega, e o General Rodeau, eleitos uma vez para a ca
deira do Estado, estaõ actualmente empregados em offi
cios menores. Ha outros, que tem occupado os mesmos 
elevados postos, e se tem retirado para a situação de cida
dãos particulares. 

A capacidade geral das Províncias Unidas, para a defeza 
nacional, he importante em muitos respeitos. A natureza 
eextençaõdò paiz dá aos habitantes numerosas vantagens 
sobre um exercito invasor. A facilidade com que se po
dem remover seus numerosos rebanhos de gado, para lu
gares distantes, além do alcance do inimigo, e o rápido 
movimento, que podem fazer as tropas do paiz, pelo am-
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pio surtimentos de cavallos e mulas, saõ circumstancias 
de grande conseqüência n' um ponto de vista militar. 
Ainda mesmo as povoaçoensnaõ fortificadas, pela maneira 
em que saõ edificadas e pela construcçaõ de suas casas, mi
nistram poderosos meios de defeza, como experimentou 
o exercito Britannico sob o General Whitelock, no seu ata
que de Buenos-Ayres. 

Conheço que, no decurso desta exposição e notas po
dem ter occurrido algumas inexactidoens e erros; po
rém tem sido inpensados. Tenho somente de acrescen
tar, que a recepção dos Commissarios em Buenos-Ayres, 
pelo Chefe Magistrado, foi amigável e lisongeira. 

Em todas as classes encontramos cordeal recepção. O 
povo em geral, pareceo mui affeiçoado ao character Ame
ricano e ao Governo e Cidadãos dos Estados Unidos. 

Se alguma outra cousa occurrer, será objecto de outro 
papel. 

Tenho a honra de ser com o maior respeito, 

Vosso mui obediente criado 

C. A. RODNEY 

VOL. XXII. N*. 13*2. 3s 



( 498 ) 
Preços Correntes dos principaes Productos do Brazil 

LONDRES, 27 de Maio, de 18 

Gêneros. Qualidade. Quanti. 
dade. 

Preço de Direitos. 
I 

( Redondo . . 
Assucar . . < Batido . . . . 

^ Mascarado 
Arroz Brasil 
Caffe Rl« 
Cacao , .Pará 
Cebo Rio da Prata 

.Pernambuco . 
I Ceará 
1 Bahia 

Algodão . .J Maranhão. .. 
J P a r á 
| Minas novas 
^Capi ta : i ia . . 

Annil Rio 
Ipenacuanha . Brazil 
Salsa Parrilha. Pará 
Óleo de cupa iba . . . 
Tapioca Brazil 
Ourocu 

Tabaco 

I Pernambuco, salgados 
Rio Grande, de cavai Io 

Chifres Rio Gruade . 
Po B r a z i l . . . . Pernambuco 

Pa» amarello . Brazil 

112 lb. 54s. 0p.'58s. 
43s. 0p.J48s. 
38s. Op. 42s 

libra. 

lOOs. Op 
70s. Op. 
68s. Op. 
l s . 7p 

105s 
78s. 
70s . 

l s . 

l s . 4p . 
l s . ãp 
l s . 6p. 
l s . f 

<14s. Op. 
138. Op. 

l s . Op 
Os. 6p. 
Os. 6p, 

Ah 
• fíP 

6p 

Couro 5s. 
123 35*8, 

Tonelada j 
! 61. 15s 

Op 
Op. 1 
Op (_Livr de dir» 

' por exportação. ... n 
op.V 
0p. J 

Op. 3s. 
9p, 

7s. 
45s 

Op. 
Op. 5s 

71. lOs. 

2p. por 1121b 

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

Portuguez ou 
Inglez. 

4§P* P o r ">• 
3. 6f p. 
Is. 2 i p . 
ls l l f p -

4p. 
direitos pagos 
pelo comprador 
livre de direitos 
por exporta
ção 

9 j p . por couro 
em navio Por
tuguez ou In
glez 

• 6 | p . por 100 
direitos pagos 
pelo comprador. 

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

Espécie 

por onça. 

Rio de Janeiro 
Lisboa 
Porto 
Paris 
Atiisterdam 

60£ 
57 
57 
23 
11 

Câmbios 

80 
6 

Hnmlmigo 
Cadiz 
Gibraltar 
Gênova 
Malta 

Brazil. 
Lisboa 
Porto 
Madeira 
Açores 

Hida 30s. 
20s. 
2Cs. 
20s. 
20s. 

Rio da Prata 42s. 
Bengala 63* 

Prêmios de Seguros. 
35s. Vinda 35s 

20s 
20s 
258 
25» 
42* 
68s 

34 
39 
34 
471 
50 
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LITERATURA E SCIENCIAS 

NOVAS PUBLICAÇOENS EM INGLATERRA. 

Flemish Husbandry. 8vo. Relatório sobre a agricultura 
da Flanders Oriental e Occidental; composto a desejo da 
Sociedade de Agricultura da Irlanda. Pelo Rev. Thomaz 
Radcliff. Com um appendiz, e 12 estampas, descripti-
vas dos instrumentos, machmas, casas das granjas, &c. 

Dr. Gregory"s Letters in defense of his System. 
Cartas do Dor> Gregory de Edinburgo, em defeza do seu 
Ensaio sobre a differença entre a relação do motivo e 
acçaõ, e da causa e effeito, em Phisica, com as respostas 
pelo Rev. Alexandre Crombie. Dr. em Leys. 

Baron, on Tuberculated Accretions, preço 14s. Indaga
ção illustrativa da natureza das accreçoens tuberculosas 
de membranas serosas; e sobre a origem dos tuberculos 
e tumores, nas diversas texturas do corpo. Com cinco 
estampas. Por Joaõ Baron, M. D. Medico da Enferma-
maria Geral em Gloucester. 

O'Meara on Napoleon at St. Helena: preço 8s. Ex
posição de algumas transacçoens, que tem tido lugar em 
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Sancta Helena, depois da nomeação de Sir Hudson Lowe, 
como Governador daquella Ilha ; com uma conta authen-
tica do tractamento, passado e presente de Napoleaõ, 
corroborada com vários documentos officiaes. Por Barry 
0'Meara, cirurgião que foi de Napoleaõ. 

BRAZIL. 

Saio à luz; Elementos de Desenho e Pintura, e Re
gras Geraes de perspectiva; dedicadas a El Rey N. S. 
Author, Roberto Ferreira da Silva; official do Real Corpo 
de Engenheiros. Rio-de-Janeiro 1819. Preço 1200 reis. 

ECONOMIA POLÍTICA DE MR. SIMMONDE. 

(Continuada de p. 415 do N°. antecedente ) 

CAPITULO IX. 

Das Leys que tem por objecto abaixar os preços. 

Paracerá supérfluo repetir, que o preço relativo de 
uma mercadoria, quando o commercio he livre, se fun
da no mais baixo de todos os preços intrínsecos, e que se 
naõ pode forçar o vendedor a dar a sua mercadoria por 
menos, sem se occasionar uma perda que deverá recahir 
sobre a renda, ou sobre o capital das classes productivas 
da naçaõ; e que sustaria desde logo a producçaõ. Resta-
nos agora somente examinar os differentes modos por 
que os Legisladores tem forçado esta reducçaõ dos pre
ços, e calcular a grandeza das perdas occasionadas por 
estas leys desastrosas. 
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v 10-se, n'unia época d' horrores e violências, sem par 
nos fastos da tyrannia, um governo fixar os preços de 
todas as cousas, que podiam ser objecto de commercio 
entre os homens, e substituir por toda a parte a força à 
mais livre de todas as transaçoens a circulação da riqueza 
movei. O estabelicimento do maximum he um dos acon
tecimentos da Revolução mais dignos de nota: sem esta 
prova extraordinária nunca se poderia crer, que se po-
desse encontrar tanta demência n'um Governo, nem 
tanta submissão em uma naçaõ grande; nem tam pouco 
se poderia suppôr que a sociedade humana fosse ligada 
e mantida por um principio de vida assaz activo, para a 
naõ destruir um regimen taõ extravagante. Ao ver sub
stituir uma força estranha ás Leys da natureza, parece-
me ver um professor substituir uma bomba compri-
mente á açaõ do coração, para forçar a circulação nas 
artérias e nas vèas de um corpo vivo. 

Fazer do trabalho uma perda, dar ao obreiro e ao artí
fice recèo de produzir, ou ao commerciante de vender, 
éra conspirar contra os capitães nacionaes, da mesma 
forma que contra as rendas : nunca o consumo e a dissi-
paçaõ de todas as riquezas chegaram tam longe como 
no tempo em que a sua aquisição custava ao consumi
dor pouco mais de nada, e em que o productor antes 
queria perdêllas elle mesmo, que cedêllas a outrem sem 
retribuição: porisso também desta época de desolação 
data a ruína de todas as manufacturas nacionaes, e a 
perda de todos os capitães, que davam o movimento à 
industria. 

A differença entre a somma do salário necessário e o 
valor dos productos do trabalho, que elle pòemem acçaõ, 
he que forma a renda nacional; ora tal éra o absurdo 
daquelles que fizeram a tarifa do maximum, que naÕ 
davam mesmo a estes fructos do trabalho um valor igual 
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ao do salário necessário, que os tinha produzido. Portanto, 
em quanto durou o maximum naõ houve it:nda nacional: 
aquelles que cuidavam havêlla tido, e que possuiüm o 
signal, fosse em munerario ou em papel, naõ tinham nas 
mãos senaõ unia hypotheca sobre um valor negativo e 
naõ positivo ; de soi te que a naçaõ toda comia o seo 
capital quando gastava. Se se reunissem todas as causas 
de dilapidarão, que se combinaram ao mesmo tempo, a 
despeza de uma naçaõ, que, durante quinze mezes viveo 
do seo capital-, o consumo quadruplicado daquelles que 
possuíam mercadorias e que as naõ queriam vender; a 
perda de tempo de muitas centenas de milhares d'artifi-
ces produetivos, que depois da Revolução deixaram o 
trabalho, ou fosse paia andar nos ajuncramentos do 
povo, ou irem servir nos exércitos -, em fim, a despeza 
horrorosa de um Governo, que dissipou quarenta e oito 
milhares de assignados, cujo valor real foi pago por in
teiro aos estrangeiros por meio da exportação da 
riqueza mobiliária;* far-se-ha uma idea do que era 
o capital da Fiança, e daquillo a que devia ficar re-

* Muita gente ainda naõ faz uma idea exacta do jogo por 
que o Governo procurava obter dinheiro por meio dos assignados ; 
fazia-o com tudo por uma operação taõ simplez como ruinosa e 
immoral: vendia os assignados por dinheiro aos estrangeiros. 
Os assignados naõ tinham lá fora outio valor senaõ o que deri
vava do que tinham em França; por isso fora perdiam sempre 
mais doque no interior das fronteiras da Republica. Os Nego
ciantes, que os haviam comprado, tractavam logo de os recam
biar para França com toda a pressa, a fim de os ali trocar por 
alguma cousa de valor mais real. O Governo, para os fazer re
solver a comprarem-lhos,cedialhos sempre assaz baratos,paraelles-
podeiem sim perda pagar com este papel no interior da França, 
ou fosse o dinheiro de metal, ou as mercadorias, mais caro que 
nenhum Francez, Portanto, todos os assignados que se vendiam 
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duzido: entender-se-ha o que eu nunca cessei de re
petir, que o capital da França já naõ he proporci
onado ao seo antigo conunercio, e que querèllo fazer 
correr pelos canaes, que deixou em secco, he seccar 
outros de maior importância para a prosperidade nacio-
nal. 

Naõ nos demoremos muito na amarga lembrança destes 
tempos desastrosos, e passemos antes a examinar alguns 
esforços, que se tem visto fazer a Governos menos tyran-
nicos, para abaixar o preço de algumas mercadorias. 
Assim he, por exemplo, que uns tem emprehendido re
gular por Leys o preço do paõ; e outros abaixar o das 
matérias primas, prohibindo a sua exportação. 

Fixar por uma Ley o preço do paõ, na taxa em que 

para fora deviam iromediatamente ser remettidos para Fiança, 
para ali serem reduzidos a dinheiro ou a mercadorias, que se ex
portavam logo. Quanto mais se difficultava a sahida destas, 
mais éra preciso que o Governo perdesse no seo papel, se o qui
sesse vender aos estrangeiros, para lhes dar os meios de pagarem 
um Contrabando mais custoso. 

Erá sempre o Governo quem dava o signal da baixa dos assig-
nanados, da qual accusava os especuladores. Do Governo he que 
se podiam obter mais baratos do que de nenhuma outra parte ; 
elle era quem vendia aos estrangeiros, tanto o numerário como 
as mercadorias, que circulavam na Republica, por isso que lhes 
vendia o signal; e como vendia o que naõ era seu naõ tinha duvi
da em lhes fazer um abatimento assaz considerável, para que os 
negociantes achassem grande vantagem em tractar com elle, ainda 
qne elle os obrigasse a pagar caríssimo o contrabando que elle 
mesmo os obrigava a fazer. De todos os modos de se procurar 
a disposição do capital nacional, esta infame especulação do Pa
pel moeda éra a mais ruinosa para a naçaõ, mas também a mais 
expedita para o Governo. 
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elle se poria por si mesmo, e variar depois esta Ley con
forme lodosos incidentes, que podem influir sobre este 
preço, he a mais inútil de todas as operaçoens: he man
dar o que se naõ pode impedir: tal he entretanto a Ley da 
estiva do paõ, que o conselho do Senado fixa em Londres, 
segundo o preço do trigo eda farinha. Fazer subir o preço 
do paõ para dar maior lucro aos padeiros, seria uma ope
ração similhante â de levantar o preço dos pannos, para 
dar maior lucro ao Fabricante: com tudo nenhum Go
verno tem ainda commettído similhante absurdo. Final
mente, fixar-lhe o preço mais baixo que o preço relativo, se
ria applicar a um so commercio a Ley do Maixmum, 
com todas as suas funestas conseqüências. Fixando-se o 
preço do paõ no mais baixo, faz-se perder ao productor 
uma parte ou do seu capital ou da sua renda: mas naõ 
o poderão fazer perder por muito tempo; porque ou o 
labrador destinará os seos campos a diversa producçaõ, 
ou se naõ achar outra que o indemnize do seu trabalho 
e dos seus avanços, deixará de baldio todos aquelles, 
cuja cultura for mais dispendiosa, e lhe naõ derem lucro 
depois da fixação da estiva. Alem de que do presente 
desbarato se segue necessariamente o encarecimento fu
turo. 

Sem attendermos ainda a que, se isto tiver logar em 
um Estado pequeno ou nas fronteiras de um grande, far-
se-ha com que o trigo seja exportado, e vá buscar no paiz 
de outro Soberano um mercado mais vantajoso. 

Prohibindo-se a exportação do trigo pode-se fazer aba
ter o preço do paõ, sem se fixar por uma Ley, ainda que 
o paiz produza mais do que pôde consumir. Todo o so
bejo, que se tolhe de sahirpara fora, aceumuIa-se de uma 
maneira ruinosa nas maõs do labrador, que antes quererá 
cedêllo por menos do seu custo, do que prolongar a perda, 
aconcurrencia fará baixar o preço do mercado; uma parte 
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da perda repartir-se-ha entre todos os productores, e os 
que se naõ puderem desfazer do seo trigo supportaraõ 
o resto. 

Uns e outros se desgostarão de produzir, logo que do 
seo trabalho e dos seos avanços lhes naõ vier senaõ per
da em vez de rendimento, e as terras, ficando por cultivar, 
tomarão brevemente ao seo estado selvagem. Foi assim 
que os primeiros Duques da Família de Medicis comple
taram a ruina da laboira Toscana, prohibindo a expor
tação dos trigos para fora desta província taõ fértil como 
doentia, e que antes do seo reynado produzia quatro vezes 
mais do que lhe era preciso para o sustento dos seos ha
bitantes. 

A Legislação do commercio dos graõs he matéria de 
tanta importância, e está ligada com tantas considera-
çoens políticas, que ou se deve tractar a fundo, ou pas-
sàlla em silencio. Talvez eu torne a este objecto, se, quan
do eu fizer uma continuação desta obra, fallar das leys 
que podem favorecer a Agricultura. Por agora conten-
tar-me-hei com enunciar a minha opinião em favor da li
berdade do commercio dos Graõs, que he fundada sobre 
os mesmos principios, que vamos desenvolver, a respeito 
da exportação das matérias primas; e he apoiada pelo 
exemplo do bom successo, que obteve o Príncipe Leo
poldo em Toscana, logo que proclamou esta liberdade. 

(Continuar se ha.) 
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GUERRA DO RIO-DA-PRATA. 

Extracto da Gazeta do Rio-de-Janciro, de 10 de Feve
reiro de 1819-

Por officio do Marechal de Campo Francisco das Cha
gas dos Santos, datado de S. Borja a 30 de Outubro, 
consta que a l 8 do referido mez, se apresentaram naquelle 
posto 11 Correntinos, fugidos do território de Correntes, 
dizendo, que, aterrados pela nossa expedição a S. Carlos 
resolveram destruir o partido de Artigas, começando por 
prender o Governador da Cidade de Correntes, D. Joaõ 
Baptista Mendes, posto pelo dicto Artigas; e pôr em seu 
lugar o Capitão de Milícias D. Francisco Vedoia, o qual 
dando parte desta determinação ao Governo de Buenos-
Ayres, viram chegar daquella cidade o Tenente Coronel 
D. Elias Galvaõ, e o Sargento Mor D. Jozé Casado, que 
trouxeram o depacho de Coronel para Vedoia, que con
tinuou no mesmo exercício de Governador: Que o Gover
no do Paraguay havia oflérecido ao mesmo Vedoia, soc-
corro de gente, no caso de ser atacado o território de 
Correntes: e marchando para ali André Artigas com a 
sua gente, saíra Vedoia a encontrai Io com 600 homens, 
que foram derrotados no Ibojai (23 léguas distante de 
Comentes) e retiraudo-se para a cidade, ali foram ven
cidos no Io. de Agosto, fugindo em uma falua para Bue-
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nos-Ayres, Vedoia, Galvaõ e Cazado, que depois de 3 ho
ras de saque e violências de todo o gênero, André Artigas 
pozéra em liberdade o referido Mendes, e o encarregara 
do Governo; que a cidade tinha nos seus armazéns 2.000 
armas de fogo, 4 peças de artilheira de bronze, calibre 4, 
e muitas muniçoens, e que alem de haverem emigrado 
para o território do Paraguay mais de 4.000 almas, e 
mais de 2.000 homens armados, estavam os bosques 
circumvizinhos da cidade, cheios de gente escondida 
para se livrarem dos assassinos e crueldades psactieadas 
pelos Artiguenhosl pois o menor castigo éra o de 200 
bordoadas, ou 200 açoites, nos que eram do partido de 
Vedoia, e haviam pegado em ai mas contra elles. 

VENEZUELA. 

Extracto de um officio do Ministro dos Negócios estrangei
ros ao Deputado de Venezuela em Londres. 

A ngostura, 3 de Março, 1819. 
Senhor!—Por ordem do Governo vos transmitto, segun

do a maneira, que me apontastes, os documentos officiaes 
e vários papeis, enumerados na lista annexa. Tenho 
muito prazer em vos communicar a mui importante e 
satisfactoria informação da inauguração do Congresso, 
que achareis referida em um dos documentos, a que me 
refiro. 

O General Bolivar foi eleito Presidenteda Republica: 
o cidadão Zea, Vice Presidente. O cidadão Rocio he 
o Presidente da Câmara dos Representantes: o cidadão 
Urbaneja, foi nomeado Ministro do Interior: o cidadão 
Briceno Mendez Ministro da Guerra; e sendo eu no-
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meado Ministro dos Negócios Estrangeiros, tenho assim 
a honra de vos escrever officialmente. 

E m outro documento achareis o Acto de Amnestia; 
e também o plano da Constituição, que a este momento 
está em discuçaõ. O Poder Judicial se confiou aos cidadãos 
Yanos, Cadiz, e Martinez. 

A uniaõ de Nova Granada com estas províncias em um 
só Governo ou Republica, está actualmente tractandc-se, 
e os deputados das províncias de Casanare, que de Nova 
Granada aqui vieram ter ao Congresso, ja tomaram o 
seu assento na Câmara. Nenhum obstáculo se oppôem 
a esta feliz consolidação de nossas forças. 

Recebêram-se officios do General Paez, datados junc
to ao Apure, de 9, 10, e 15 de Fevereiro, nos quaes com-
munica, por menor, varias acçoens parciaes com o ini
migo, cujos resultados foram favoráveis ás nossas tropas. 
O bem conhecido Ramos, commandante de guerrilhas, 
no exercito Real, foi morto em uma destas acçoens. O 
General Paez diz, que a força do inimigo chegará a 5.000 
homens, dos quaes 4.000 saõ infanteria. He com infi
nito prazer, que vos informo, que Morillo começou a 
sua retirada aos 15 de Fevereiro, obrigando-o a isso o 
valor de nossas tropas, e a falta que padecia de gado e 

cavallos. 
O General Paez Ia picando a retaguarda do inimigo, e 

as guerrilhas atacavam a vanguarda dos Hespanhoes. 
Esperamos immediatamente novas do resultado final, 
que naõ pode deixar de ser da maior safisfacçaõ, 

O General Bolivar partio daqui aos 26 de Fevereiro, a 
fim de tomar o commando do Exercito; que com 500 
Inglezes, que chegaram a esta cidade, na expedição do 
Capitão Elsam, monta a 5.000 homens na parte do Apure. 
de estes saõ de cavallaria 3.000. O General Urdaneta foi 
despachado para Margarita, a fim de tomar o commando 
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das tropas, que trouxe o coronel English, que unidas aos 
500 homens, presentemente em Margarita, e a outros tan
tos que o General Bermudez tem em Maturin, obrarão na
quella parte da costa, que parecer mais conveniente. O 
General Marino sairá dentro em oito dias, para tomar o 
commando das tropas de Zaraza, Monagas e outros no 
Oriente, que se postarão em Pao, na província de Barce
lona, em ordem a mover-se com facilidade, para o ponto em 
que forem necessários. 

O aspecto, geral dos negócios he lisongeiro no maior 
gráo; e, cornos auxílios que temos recebido, esperamos 
obter completo triumpho durante a presente campanha. 
Disto vos darei a seu tempo a devida informação. 

(Assignado.) MNUEL PALÁCIO. 

Buletim do Exercito libertador de Venezuela de 29 de 
Janeiro de 1819—9o 

No dia 16 chegou a San Juande Payara o Exmo. Senhor 
Chefe Supremo com o Estado Maior General. O exercito 
se apresentou em revista e se acha no melhor estado. A 
infanteria e cavallaria tem feito varias manobras, em que 
tem dado a conhecer uma completa disciplina. A su
bordinação e o enthusiasmo saõ as divisas do Exercito 
de operaçoens, reunido no Apure baixo. 

Aos 17 entraram no Quartel-General a divisão Sedeno, 
o batalhão de infanteria de Barcelona, e o Io esquadrão 
de Hussares de Venezuela. Estes corpos tomaram 
as suas posiçoens, e o exercito tem recebido a organiza
ção, com que deve obrar na próxima campanha. 

Pelas participaçoens de nossos corpos avançados e pelos 
espias sabemos, que o exercito inimigo, que commandao 
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Brigadeiro La Torre, permanece em los Chorerrones, sem 
emprehender nada. Estes corpos se compõem do de Mora-
les, que obrava no partido de Calabozo, do de Calzada, que 
occupava Varinas, c os Hussares, que cubriam S. Carlos 
de baixo do commando de Real. Tem-se feito vários 
movimentos, afim de chamar o inimigo para o Apure, o 
que se naõ tem alcançado. As nossas operaçoens vam 
começar-se, e tudo está disposto. As forças inimigas naõ 
nos impõem algum respeito ; a sua cavallaria está mal 
montada. 

A nossa linha está cuberta até Casanare. Ali tem o 
General de brigada Santander reunido todas as forças da 
província; e lhes tem dado a organização, que convém ao 
território, e a suas instrucçoens. 

O Coronel Ramon Nonato Perez, que commanda no-
Alto-Apure, occupa Guadualito, e prohibe a extracçaõ dos 
gados para a Nova Granada por Cucuta. Tem batido algu
mas partidas inimigas, que tinha em suas vizinhanças, ten
do uma dellas entrado na Capital de Varinas, e augmen-
tado a sua Divisão. 

No Orientese organiza um exercito de reserva, e, segun
do as ultimas participaçoens recebidas, mui brevemente 
estará em estado de entrar em campanha. A divisão 
de Cumana se tem refeito, tem-se completado o seu ma
terial, e as de Barcelona e Liamos de Caracas estaõ promp-
tas a obrar conforme suas instrucçoens. 

Quartel General em Chefe de San Juan de Payara. 
O General de Divisão Chefe do Estado Maior Ge

neral. 
R A F A E L U R D A N E T A . 

Proclamaçaõ do Presidente da Republica da Venezuela. 

Simaõ Bolivar, Presidente da Republica de Venezuela, 
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&c. &c. aos soldados e marinheiros Hespanhoes da expe
dição, que se prepara em Cadiz. 

Hespanhoes da Expedição! Tendes visto na Hespanha 
os benéficos trabalhos de umas libertadores Cortes, sub
stituídos depois por actos arbitrários de um estúpido des
potismo : tendes visto o vosso paiz natal, depois de mo
mentâneo e animador relâmpago de liberdade, mergu
lhado no profundo da escrividaõ politica. Tendes visto 
fazer-se a admiração da Europa, por inexoráveis proscrip-
çoens, por execuçoens atrozes, cruéis, e sanguinolentas. 
E! Grande Deus! quem foram os prezos e proscriptos? 
Um Arguélles, cuja eloqüência patriótica era a admiração 
da Europa! Um Ballesteros, ou um Mina, que capita
nearam muitos daquelles mesmos triumphos, que assegu
raram a independência nacional, ainda que naõ a liberdade 
civil da Hespanha? E <: quem foram os executados, ou 
antes assassinados; Um Porlier, um Lacy, e uma mul
tidão de outros, vossos valorosos companheiros em armas, 
nas mais sanguinolentas batalhas, que ja mais se pelejaram 
com os inimigos reaes da Hespanha. Restava somente 
aos perpetradores de taes crimes escolher-vos : os mesmos 
homens, que testimunháram e deploraram aquelles males 
para serem ao mesmo tempo instrumentos e victimas de 
sua extençaõ ao mundo Occidental. Loucos! Se dobras
sem o numero de suas legioens transportadas, e todas com
postas destes homens, que podiam ser mais próprios a-
gentes do crime do que vós o podeis ser, tal he aqui o es
pirito de liberde, incapaz de comprimir-se, que teriam 
sido arremessados de nossas praias, ou absorvidos em nos
sas costas, tam seguramente como o venenoso réptil, lança
do na superfície da terrra por um volcano, seria annibilado, 
na ardente chama de sua Cratera. Porem vós, nossos ir
maõs do antigo mundo, sereis bem vindos como taes: vós sa
beis a estima em que vos temos:temos tido penhores de vos-
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sas intençoens. Todo o soldado ou marinheiro, que se unir 
á nossa bandeira, naõ somente terá de nós uma recepção 
amigável e prêmio adequado; porém as armas e muniçoens, 
contidas nos navios, que aqui puderem trazer, lhe seraõ 
compradas e pagas como suas prezas. Todo o official 
terá adiantamento de posto e soldo; e a todos os que as
sim o quizerem se lhes dará permanente e amplo provi-
vimento em nosso terreno. He com sentimentos de fra
ternidade, pois, que estaremos preparados para receber 
os nossos irmaõs da Hespanha, expatriados por um estú
pido e fanático despotismo. Se outros sentimentos se 
substuirem a estes, àide quem os excitar; especialmente, 
ái daquelles, que em algum exemplo compellirem nossos 
irmaõs a levantar repugnantemente suas armas contra as 
vidas daquelles que os receberiam em paz. 

Dada e assignada em Angostura, aos 2 de Março de 

1819. 
(Assignado,) S I M A Õ B O L I V A K . 

C H I L I . 

Exposição do Ten. Gen. Brayer sobre o seu comportamento 
no serviço dos Insurgentes. 

He na verdade um espectaculo bem estranho, ver um 
official general, a quem mais de 20 annos de combates o 
fizeram conhecer com distincçaõ na Europa, donde está 
proscripto e fugitivo, achar-sehoje em Buenos-Ayres, na 
obrigação de explicar seu comportamento; depois de ter 
sido chamado por pessoas da maior consideração, para 
servir na causa de sua independência. 

Tem-se visto a alguns homens prostituir o que ha de 
mais sagrado e respeitável, e a quem a baixeza dos ciúmes 
tem suffocadotodaa idea do decoro, que devem a si mes
mos, desnaturalizando, calumniando, e truncando os actos 
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do valor e da generosidade: porém naõ posso conceber, 
que a meu respeito, seguro como estou de meu com
portamento e da verdade, os que desta maneira me tem 
podido atacar naõ temessem, que eu imprimisse em seus 
nomes manchas indeléveis. 

Emprehendo, pela primeira vez, refutar a calumnia, 
tirar a mascara ã impostura, manifestar os golpes, que 
a ignorância, a ingratidão e a covardia me tem dado. 

Serei sincero, rápido e franco, segundo o meu charac
ter: naõ me justifico das vozes injuriosas, que se tem pro-
propagado contra minha pessoa; porque a minha pró
pria dignidade o prohibe; porém no que vou a expor 
appello para os homens de bem e illustrados: appello 
para todo o exercito: appello para Chili: appello para os 
homens de todos os paizes: aquelles principalmente, que 
saõ capazes de descubrir as diversas molas, que fazem 
mover certos homens no jogo das paixoens.e as causas de 
seu comportamento, nas diversas posiçoens, em que os 
põem a fortuna. 

As circumstancias, que me obrigaram a sair da Euro
pa saõ bem conhecidas. Todo o mundo sabe, que uma 
facçaõ, entaõ de muita influencia, nutrida do ódio e da 
vingança, manifestando-se inimiga da pátria, e de suas 
glorias militares, e disputando-nos até as nossas mais bel-
las lembranças, fez proscrever da França os homens, que 
com mais energia seoppuzéram a receber o jugo humilde 
e abatido dos estrangeiros. Eu fui um dos deste nu
mero ; e esta he a causa de me haverem condemnado á 
morte. 

Depois desta condemnaçaõ busquei um azylo nos esta
dos d* El Rey de Prússia. Os vínculos politicos, que 
unem este monarcha á França, naõ serviram de obstácu
lo a seu grande coração; elle me acolheo, e me concedeo 
sua alta protecçaõ; porém as turbulências, que devorâ-
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vam a França me obrigaram a deixar a Europa; afastei-me 
delia, e vim ao novo mundo buscar repouso e liberdade. 
Encontrei nos Estados-Unidos aquella hospitalidade 
nobre e grande, de que a historia antiga está tam rica de 
exemplares, e no Presidente desta Republica illustre um 
chefe, que sabe ao mesmo tempo respeitar e consolar a 
desgraça. Principiava eu a gostar desta differente 
situação; quando minhas antigas feridas me obrigaram a 
buscar um clima mais temperado. Formei entaõ o pro
jecto de ir habitar a America do Sul. Neste intervãllo se 
me fizeram proposiçoens mui brilhantes, que eu illudi, e 
me embarquei para as Provincias-Unidas do Rio-da-
Prata: chegando a Buenos-Ayres no mez de Fevereiro 
de 1817. 

As tropas deste paiz estavam victoriosas; ellas acaba
vam de destruir em Chili os Realistas Hespanhoes. Os 
successos de Chacabuco tinham aberto gram caminho a fa
vor da contenda, e em que se satisfizessem as inclinaçoens 
generosas e bem dispostas. Restava ainda vasto campo 
de gloria, pois, em que a gente se podia assignalar, con
ciliando todos os espíritos, ganhando os coraçoens. 

O General San Martin, commandante em chefe, veio a 
Buenos-Ayres depois desta victoria: deixou, como sup-
ponho, a outrem o cuidado de seguir, pela vigilância,ac
tividade e paciência em toda a classe de trabalhos, os bons 
successos, que as tropas acabavam de alcançar. 

Por uma conseqüência das conferências particulares, 
que tive com S. Exa o Supremo Chefe, me incorporei 
no exercito de Chili, sem titulo algum, nem alguma pa
tente. Precedi na minha ida a deste General, o qual 
na sua chegada me conferio as funcçoens de Major Ge
neral. 

Exercitei este emprego só em parte, consagrando nisso 
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todo o meu zelo. Em todo o meu comportamento, posso 
assegurâllo, o exercito faz justiça a meus trabalhos, aos 
sentimentos generosos, queme inspiravam,assim comoà 
minha moderação e paciência. 

Sem embargo, tendo-se passado algum tempo, sem que 
o General San Martin pudesse encontrar em mim um ser-
vil admirador de suas idéas, por conseguinte um homem 
tal qual elle desejava, cançado também sem duvida do 
meu character de franqueza, me enviou a exercitar as 
mesmas funcçoens, a que estava destinado juncto delle, no 
exercito do Sul; debaixo das ordens do General em chefe 
0'Higgins. Aos 24 de Septembro cheguei ao Quartal Ge
neral de Conceição. 

Os dous exércitos, detidos até entaõ pelos máos tem
pos, se haviam concentrado em suas respectivas posiço-
ens. Os Hepanhoes, encerrados em Talcahauano, se 
occupavam em fortificar esta praça, ja tornada um ponto 
difficil, depois dos successos de Chacabuco. Durante 
este tempo me dediquei eu ã instrucçaõ das tropas, e a 
introduzir em quanto me fosse possível essa disciplina 
severa, desconhecida até entaõ nesta parte do mundo, e 
que ella só prepara para as victorias; ao mesmo tempo 
que vigiava e dava as ordens mais rigorosas, em todos os 
ramos do serviço administrativo. 

Deste modo conrespondia eu á inteira confiança, que 
me manifestou S. Exa. o Director Supremo de Chili, que 
também éra General em chefe das tropas deste destino. 
Ja me naõ resta duvida de que esta mesma confiança, 
com que me honrou, foi precisamente a causa de todas 
as classes de desgostos com que me abateo; porque nada 
ha que occasione mais ciúmes do que uma ambição des
enfreada, sempre em movimento, e muito mais quando 
naõ he adquirida nem por grandes merecimentos, nem 
por grandes talentos. 
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Pelos fins de Novembro saio o exercito dos seus acan-
tonamentos, e tomou posição juncto aTalcahuano, O Ge
neral em Chefe 0'Higgins, convencido da necessidade 
de atacar o inimigo, lhe fazia hostilidades de suas posi-
çoens avançadas. 

Por fim aos 5 de Dezembro se concordou um plano 
de ataque, differindo a execucaçaõ para o dia seguinte: 
entrou-se em accaõ; os resultados naõ foram prósperos. 

Naõ me compete publicar as causas, que nesta occasiaõ 
inutilizaram os esforços do exercito das Provincias-Uni-
das: seguro em minha consciência, como na bondade das 
disposiçoens, que naõ foram executadas, a delicadeza 
me ordena estender um veo sobre os desgraçados succes
sos deste dia. Naõ farei mençaõ delles em quanto me 
naõ forçarem, ou que as suas particularidades sejam ne
cessárias para explicar meu comportamento. 

Quanto ao mais, devo fazer justiça ás tropas, que pele
jaram, e attribuirá má fortuna o malogro de se naõ haver 
executado um plano, que devia produzir os maiores re
sultados. 

Neste intervallo, a fragata Real, Minerva, aprezada 
por um dos corsários Independentes, deo noticia de que 
havia saído de Lima uma expedição inimiga, e dado á 
vela para o Chili; no mesmo instante se tomaram as me
didas para oppor o novo ataque. 

O General San Martin ordenou que o exercito do Sul 
retrocedesse para Talca, e que as mais tropas disponíveis 
marchassem para Oeste, formando um corpo de obser
vação. Estas duas partes do exercito occupavam tran-
quillamente a posição, que tomaram, até o fim do mez de 
Fevereiro. 

No Io. de Março, o exercito do Oeste, commandado 
pelo Brigadeiro General Balcarce, se poz em marcha para 
se reunir com o do Sul, o que se verificou aos 9 em S. 
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Fernando. Aos 11 se concentrou em Chimbarongo, e aos 
13 marchou ao inimigo. Aos 11 me deo o General San 
Martin o commando da Cavalaria; porém três dias de
pois, sem que se houvesse apresentado alguma occasiaõ de 
a exercitar, fosse inconsequencia, fosse capricho, ou fosse 
um calculo para me attribuir, no conceito do exercito, os 
erros grosseiros, que ja se tinham commettido, tirou-me o 
commando, e naõ me deixou senaõ na apparencia asfunc-
çoens de Major General: grande denominação sem duvida, 
porém nas funcçoens meramente apparente; pois bem sa
bido he, que o que realmente as exerce forma a segunda 
pessoa de um exercito bem ordenado. Istohe conforme 
aos principios, que regulam o serviço, e que manifestam 
e fixam os deveres dos que o compõem; serviço, que as
segura todos os outros, cuja classifiçaõ subordena os po
deres, e espalha uma feliz illustraçaõ sobre o todo das 
complicadas operaçoens da guerra. 

Porém para que isto succeda, he preciso que, entre o 
General em Chefe e o chefe do Estado Maior, haja uma in
teira confiança e intimidade, para que este ultimo tenha a 
influencia necessária, que se naõ pode obter, em quanto 
o exercito naõ vir identificando o homem a seu chefe; 
porém ao depois se verá, que certamente naõ éra este o 
nosso caso. 

Em toda a campanha <; quem teve menos poder do 
que eu ? 

<; Qual he o chefe, cujas ordens se tenham tractado com 
mais altivez? <* Qual he em fim aquelle, em quem tenha 
sido mais desprezada sua authoridade, seus conselhos, sua 
experiência, assim como a dignidade de seu character? 
t E quaes saõ os motivos ? << De que resultaram tam breve
mente as poucas consideraçoens para com um official ge
neral, conhecido entre as tropas por seu vivo empenho em 
reparar suas necessidades, e tudo quanto pôde constituir 
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respeitável o exercito? <* como se justitificarão tantas 
injustiças, que fazem tam manifesta a debilidade de seu 
author ? 

Algum successo inesperado naõ pôde authorizar nunca 
a falta de disciplina e de instrucçaõ nas tropas; este erro 
naõ procede senaõ da vaidade e da ignorância. Eu bem 
sei que se custumam conseguir vantagens, em algumas 
acçoens, pela multidão; porém as suas victorias saõ 
ephemeras e insignificantes: ja mais com ellas se alcançam 
os grandes resultados, que dam o verdadeiro talento, e os 
conhecimentos positivos. 

Do mesmo modo se tem visto generaes, ainda menos 
que regulares, ciosos de toda a classe de merecimento, que 
saõ felizes; porém deixando sempre indeciso o funda
mento da guerra, a pezar de suas vantagens. Isto resulta 
de que as suas ideas limitadas, deixando-se offuscar, naõ 
lhe permittem perceber, que na guerra ja mais se tem 
feito cousa alguma, em quanto resta alguma cousa para fa
zer, quando outros resolvem muitas vezes o problema, só 
em uma companha. 

Em uma palavra, em todo o tempo que tenho estado no 
exercito das Provincias-Unidas ^de que se me pôde 
reprehender? £ Dedignei-me de dar exemplo de coragem 
e de valor, nas acçoens que tem havido ? i Naõ me tem 
visto contantemente nos riscos, no meio dos máos atira
dores (cuja pontaria eu mesmo muitas vezes dirigia,) mar
char adiante, reconhecer as posiçoens do inimigo, illudir 
os seus projectos, dispor, executar, e combater opportu-
uamente ? 

Official General sem commando, Major-General sem 
authoridade ^vlram-me um só instantante em inacçaõ? 
Penetrado de reconhecimento pelo paiz que me aco-
Jheo, cheio de respeito e de consideração para com seu 
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Governo £ naõ tem as minhas ideas sido conformes com o 
meu comportamento ? 

Tornemos aos successos da campanha, a que assisti 
nesta parte da America. Aos 13 de Março, as tropas, 
debaixo das ordens do General San Martin, levantaram 
o acampamento de San Fernando, e tomaram posição na 
quebrada chamada de Piomier. Tinha eu traçado a sua 
colocação para esta parte do desfiladeiro, pondo um ob
stáculo entre o inimigo e nós: porem o General San Mar
tin, pelo contrario, quiz que o exercito tomasse posição nas 
costas da quebrada. 

No dia 14 marchamos para as margens do Tenon: as 
nossas tropas o passaram ás 4 da tarde, e commetteram, 
debaixo das ordens do General San Martin, o considerável 
erro de tomar também posição nas costas deste rio. Que 
reflexoens naõ fazia eu sobre as vantagens, que teria 
sobre nós, em similhante posição, um general inimigo 
vigilante, que estivesse em continua folga, para esprei
tar os nossos movimentos, e em quem a habilidade e o 
attrevimento fizesse temível o combatêllo, quando menos 
se esperasse. 

Aos 15, antes de amanhecer, se puzéram as nossas tro
pas em marcha, e fizeram halto: esta vez, em fim, foi na 
margem direita do rio Lontue: isto he, perto desde lado, 
e por conseqüência separados os dous exércitos. 

Aos 16, pelas 11 da manhaã, effectuaram as nossas tro
pas a passagem do rio, pelo váo, e fizeram, halto nas 
Quechereguas. Aos 17 passaram a diante e se acamparam 
a uma légua ao Sul de Camarico. O inimigo occupava 
uma bella posição, na vizinhança deste ultimo lugar, 
de modo que ambos os exereitos estavam à vista. 

Aos l i , eu somente, fiz um reconhecimento, que tinha 
por objecto observar a disposiçuõ do inimigo e suas for
ças. Em quanto eu. estava observando as suas linhas, le
vantou o seu campo, e tomou a direcqaõ de Talca, A-
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pressei-me a dar conta deste movimento ao General San 
Martin, o qual no mesmo instante pôz as suas tropas em 
armase dirigio-se immediatamente ao inimigo. Até as 
duas horas da manhaã naõ se deteve na marcha *, e esta se 
continuou ao romper do dia. 

Aos 19 pela manhaã chegaram as nossas tropas juncto 
aoLircay. A nossa cavallana, em numero de 1.500 caval
los, que marchava à frente, o passou immediatamente, e 
se dirigio contra o fianco direito do inimigo, com inten
ção de chegar-lhe à retaguarda. Com effeito esta caval-
laria chegou ao ponto, em que o inimigo o devia passar, 
porém em vez de a fazer tomar a posição do antigo acam
pamento, a mui pequena distancia deste rio, foi ella 
postada em batalha, n' uma só linha, a boa meia leguà 
distante da verdadeira posição, que éra todo o objecto 
das vantagens. Como eu naõ tinha emprego algum, e que, 
por assim dizer, servia mais como aventureiro do que 
como official General, pude reduzir o General San Martin 
a que me authorizasse para ver o estado em que esta
vam as cousas. Encontrei a cavallaria na disposição, 
que tenho dicto acima, e avançando um pouco mais, per
cebi que o inimigo tinha commettido o maior erro, que 
pôde fazer-se na guerra, em presença de um exercito 
contrario; que foi metter-se em um desfiladeiro, aonde 
precisamente teria encontrado a sua total ruína, se uma 
extraordinária cegueira, ou as trevas da ignorância naõ 
tiveram impedido que o atacassem em tam terrível si
tuação. 

Chamei â vanguarda o corpo de grana dei ros decavallo, 
o qual éra composto de 60 homens. Com esta pouca tropa 
ataquei dous esquadroens inimigos, que retrocederam. 
Immediatamente informei o General Balcarce da critica 
situação em que se achava o inimigo, exhôrtando-o a que 
desse aviso ao General San Martin, e a que se chegasse 
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promptamente ao terreno; porém nenhum movimento se 
fez de nossa parte. Eu estava impaciente, conhecia quam 
preciosos éramos momentos, e lhe communiquei repeti
das vezes os indícios mais convincentes, para induzir o 
General San Martin a fazer um ataque; este estava com 
a sua tropa somente a uma légua de distancia. Neste in-
tervállo se desparáram algumas peças de artilheria 
ligeira; porém nada importante se emprehendeo, nem o 
exercito chegava. 

Vendo entaõ o inimigo a nossa irresoluçaõ, ou para me
lhor dizer a nossa estupidez, aproveitou-se delia sagaz
mente, e verificou a passagem do rio em nossa presença. 
Formou-se depois em columna, e retirou-se tranquilla-
mente para Talca. 

Se se tivera assentido ao conselho que dei, ou se em 
fim o General San Martin, como devia fazer, tivera pelo 
menos corrido ao estrondo da artilheria, assim como se 
practica em todos os exércitos do mundo pelos generaes 
diligentes, activos e capazes de dirigir uma guerra, com 
o zelo de imprimir os acontecimentos, que sabe prevenir 
sua capacidade, se teria tomado ou destruído inteiramente 
o exercito inimigo, talvez sem perder um homem. Estava 
este sem acçaõ para mover-se, nem se poder defender, 
e de tal modo empenhado, que lhe teria sido impossível 
salvar-se, se se tivera obrado, e se se tiveram occupadas 
as posiçoens que o dominavam, e o único desfiladeiro 
por onde se podia retirar. Em uma palavra seria esta 
uma imitação do que aconteceo aos Romanos nas Forcas 
Caudinas. 

Porém o General San Martin naõ chegou com suas tro
pas até ás cinco da tarde; isto he, quatro horas depois 
que foi avisado, servindo isto ja somente para o convencer 
de que tinha deixado escapar uma das mais bellas cir
cumstancias, que a fortuna lhe poderia proporcionar, para 
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destruir inteiramente o exercito inimigo: e por conseguinte 
concluir felizmente a guerra, apoderando-se de Talcahu-
ano, que tinha ficado sem guarniçaõ alguma. 

Supunha eu d' antes, que a arte de fazer uma guerra 
sem interrupção, ede proseguir suas vantagens, fosse co
nhecida em Chili, ainda que naõ está demonstrado, por
que em nenhuma circumstanciase tem sabido aproveitar 
do favor, que a fortuna lhe tem apresentado. He pois 
necessário persuadir-se, que em quanto esta praça estiver 
em poder do inimigo, qualquer que Seja a vantagem que 
se obtenha, jamais terá fim a guerra de Chili. 

Devo aqui fazer justiça ao Senhor General Balcarce, 
que he bem conhecido por um official distincto: e tam
bém porque naõ dependeo delle, o naõ se haver aprovei
tado o erro enorme, que commetteo o inimigo. 

Depois que o inimigo saio do perigo em que se achava 
e que chegou oGeneral San Martin, ordenou este ao Ge
neral Balcarce, que se adiantasse com toda a sua arti
lheria e cavallaria. O inimigo tinha tomado ja uma po
sição vantajosa, e se encontrava a meia légua de nós .* es
lava elle a abrigo de uma quebrada larga e profunda, 
cheia de arvores, de fossos, e de defezas, que impediam 
chegar-lhe. 

Naõ importa: a nossa cavallaria, em uma só linha e 
sem alguma reserva, seguio adiante, debaixo das ordens 
do General San Martin, e fez, quasi a meia légua, um mo
vimento de carregar contra as arvores e outros obstáculos 
que o obrigaram, sem tirar a menor vantagem, a retroce
der na maior desordem, depois de ter perdido mais de 60 
homens. 

Depois desta manobra ridícula e inexplicável, que naõ 
inspirou ao inimigo senaõ desprezo, oGeneral San Martin 
se acampou juncto ao Cerro. A sua posição éra viciosa 
por varias razoens: 1*. porque a esquerda de nossas tro-
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pas se apoiava juncto á praça de Talcas, aonde se achava 
o inimigo com todas as suas forças, as quaes podiam ã sua 
vontade tomar-nos o fianco, manobrar por nossa retaguar
da, e dar-nos um ataque geral bruscamente, sem que a 
nossa ála direita pudesse manobrar: 2a. porque o terreno, 
que nós occupavamos, estava cortado de valas quasi im-
practicaveis, que impediam toda a communicaçaõ comas 
nossas duas alas, e por conseguinte paralyzavam todo o 
movimento de tactica, de uniaõ e de força. 

Eu fiz as minhas observaçoens ao General San Martin, 
o qual, segundo o custume, naõ lhes deo a menor atten
çaõ. 

A nossa verdadeira posição devia ter sido meia légua 
mais atras, por ser em terreno dos mais vantajosos, pois 
formava um atemural de difficuldades, e muitos desfila-
deiros, pelos quaes o inimigo teria de passar, antes de 
chegar a nós. 

Deste modo, aproveitando-se o inimigo da má situação 
que conheceo em nós, nos atacou na mesma noite, e con-
seguio, como he notório, os maiores retultados. Introdu-
zio-se a confusão no exercito: tudo se dispersou. Eu 
estava entaõ nos postos avançados, e dispunha a gram-
guarda, quando começou o ataque. Quiz retroceder para 
o acampamento, porém achei-o abandonado. 

Sem embargo, a mui pouca distancia se encontrava o 
Coronel Las Heras, official da mais alta esperança, o qual 
se a fortuna lhe naõ for contraria, será algum dia a glo
ria, e o orgulho de sua Pátria. Sem temor dos perigos, 
que tinha presentes, se esforçava em reunir algumas tro-
das para combater. A' sua vóz (tal he o império, que 
sobre o commum dos homens tem a audácia e o valor) 
se ajunetou alguma tropa; o que prova, como em diffe
rentes oceasioens tenho observado, que todas as circum
stancias para a formação de um bom exercito se acham 
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reunidas no character arrogante destes povos valorosos, 
porém o Coronel naõ foi seguido por outros; e, dispersan-
do-se o exercito por todas as partes, sem que se ouvisse 
a vóz de seu chefe, este valente official se vio pre
cisado a ceder á força; porém ao menos o fez com 
glória. 

Eu que igualmente me retirava, encontrei o General 
San Martin, a quem acompanhei até Quechereguas, sem 
que lhe notasse o tomar disposição alguma, que estivesse 
em meu conhecimento. Ali, reunido a algums officiaes, 
como nao tinha, segundo tenhojá manifestado, emprego 
algum, cheguei, acabrunhado de fadigas, e penetrado de 
desgostos, a San Fernando, donde me dirigi consecutiva-
mente no maior estado de soffriraento, a Santiago, aonde 
se formava uma juncta militar. Conduzi-me a ella com 
bastante trabalho, dei o meu parecer, tranquillizei as au
thoridades, e ao General San Martin escrevi, em sum-
ma;" que, convidado naquelle paiz para servir uma 
causa, pela qual sempre tenho combatido, lhe pedia com 
confiança um commando, para marchar ao inimigo." 
Este commando me foi promettido, para quando se ap-
presentasse occasiaõ de combater. Entretanto approxi-
mava-se o inimigo; ja se ia ter ás maõs; tinham-se dis
tribuído os cargos, e naõ se me nomeava. Tanta affronta 
indignava minha alma. Pensei em ausentar-me, porém, 
conduzido por meu character, tentei em pessoa o ultimo 
esforço com o General San Martin. Fui repulsado, e 
esquecendo-se elle da dignidade de seu character, mani
festou-se entaõ o seu ódio com os accentos da in tem
perança, do delírio, e do furor. Eu lhe opuz a firmeza, 
a calma, e a moderação, olhei para elle fixamente, e re
tirei-me. 

Chego até aqui, naõ obstante que teria muito a dizer 
sobre tudo quanto tenho visto; sobre tudo que sinto, e 
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sobre tudo que sei; porém o meu coração traspassado 
por se ter entregue a tanta confiança e abandono, naõ 
pôde deixar de expressar os seus sentimentos. Eu cri 
que naõ necessitava de garantia alguma para me con
duzir a Chili. Em uma epocha, em que a regeneração da 
America do Sul, na sua revolução,attrahe a si a attençaõ 
de todo o mundo, cri eu que podia encontrar n' este 
paiz uma reciprocidade de franqueza, de lealdade e d e ge
nerosidade. 

Seja isto como for, a minha estada nestes destinos naõ 
teria sido inútil aos homens, cuja nobreza de sentimentos 
os conduz a uma verdadeira gloria, e aos grandes interes
ses, que d' ella procedem. Debaixo destes antecedentes 
e dos do comportamento, que se deve observar, em consi
deração de seu grande objecto, e das infinitas obrigaçoens, 
que devem desempenhar os officiaes encarregados dos 
com mandos, e de accelerar os progressos da civilização, 
tenho deixado lembranças de reconhecimento. Esta con
sideração me consola eme sustem, no meio das amarguras 
que me tem feito provar: ellas me elevam acima das des
graças, que tenho experimentado, e acima das que pode
rei ainda experimentar. 

<* Quaes saõ pois, ao presente, estes clamores? c*Quaes 
estas declamaçoens injuriosase infamantes? Um miserá
vel, eu o sei, filho de um Francez, e nascido em Ingla
terra, que ha alguns annos veio para este paiz: especula
dor dos successos, como das paixoens dos homens, que 
tem o poder: Vampiro insupportavel, a quem eu 
impedi, que devorasse o sangue dos soldados, se tem 
attrevido a escrever de Chili a Buenos-Ayres varias car
tas sobre o meu comportamento, que tem tido alguma 
aceitação. Que lastimosos manejos, e que bem percebidos 
saõ pela delicadeza do ouvido. 

Mas he preciso dizêllo, eu naõ tive commando algum 
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de importância; naõ pude misturar-me com cousa al
guma; nenhuma responsabilidade pode recahir sobre 
mim : e, para dizer tudo de uma vez, naõ tenho sido senaõ 
um espectador, e naõactor, no que succedeo. 

Indignamente se espalhou o rumor, de que eu recusei 
entrar na acçaõ de Maipo: mentira abhominavel! Alem 
de que a minha conrespondencia com o General San Mar
tin prova o contrario, tenho dicto ja o conveniente a este 
propósito. 

A ! Digamo-lo: a pezarda sua inimizade, e de seu com
portamento para commigo, lisongeo-me em crer, que se 
taes infâmias tivessem chegado a este General, se haveria 
apressado a destrulllas: a sua mesma honra lhe fazia disso 
um dever : elle naõ ignora que seria uma debilidade dei
xar calumniar um homem ausente, que por conseqüência 
se naõ pôde defender dos golpes que se lhe assestam. 

Existe uma espécie de pudor e de reciproco Tespeito 
entre os guerreiros, que, por mais violento, cioso, ou 
fogoso que seja o seu character, devem sempre observallo. 
Os que delle se separam, occupam o lugar dos homens 
mais desprezíveis. 

Naõ acabarei esta exposição sem fazer presente a mi
nha gratidão pela protecçaõ, que me tem dispensado os 
chefes de Governo de Buenos-Ayres e de Chili: toda a 
minha vida conservarei a mais viva lembrança, e por 
muito tempo conservarei também com gosto a memó
ria das virtudes que os honram. 

Torno a voltar com os A méricanos do Norte, com este 
povo grande e generoso aonde a hospitalidade he um 
titulo, a quem naõ podem atacar as paixoens dos homens. 
Tenho feito o meu dever; a minha consolação he a lem
brança de toda a minha vida. 

M I G U E L B R A Y E R . 
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Reflexôens sobre a Capitania de Minas-Geraes. 

Na gazeta da Bahia de 13 de Março do presente anno 
(1818) vi umas reflexôens, feitas pelo Gazeteiro, sobre 
uma carta do Senhor Langsdorf, copiada em o N°. 6o. 
da mesma gazeta, contendo as suas reflexôens sobre a 
Capitania de Minas. Mineiro como sou; porém edu
cado em outra escola, sinto em extremo naõ poder tomar 
igualmente o partido patriótico, que anima o Redactor da 
Gazeta, porém entretanto que a saã razaÕ me ordena de 
naõ me unir aquelles sentimentos, de bom grado lhe 
agradeço as suas boas intençoens, e lamento que o Redac
tor se empenhe a favor de uma causa injusta. Quando se 
falia ao publico deve prevalecer a verdade, nos discur
sos que se lhe dirigir: hallucinallo com illusoens falsas e 
mal fundadas, e por uma indiscreta vergonha encobrir-
lhe os defeitos nacionaes, e procurar persuadi lio de que 
possue virtudes que naõ o adornam, he commetter 
um crime imperdoável, e revestir-se do character 
da mais baixa e da mais vil adulaçaõ. O estrangeiro 
que pôde descubrir os defeitos dos habitantes de uma 
província, bem longe de merecer a nossa execração, 
pelo contrario he acredor do nosso agradecimento, em 
vez do o criticar, he mais acertado fazer com elle 
parte commum, e expondo a toda a luz do dia aquel
les reconhecidos defeitos, chamar a attençaõ do Go
verno aquelle ponto, para que empregando os meios 
(que se reduzem á boa e bem dirigida educação publica.) 
faça apparecer os melhoramentos desejados, os quaes 
jamais seraõ o produeto das illusoens, e das adulaçoens 
servis. Naõ conheço ao Senhor Conselheiro Langs
dorf, mas pela sua carta, e pelo que sei da Capitania de 
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Minas, reconheço e confesso aos meus leitores, que elle 
naõ só naõ passou por ella como " caõ por vinha vindi-
mada," nem se utilizou das reflexôens de viagantes de 
outras eras (porque naõ os ha): mas sim viajou com 
os olhos bem abertos, e próprios de um naturalista, que 
ao primeiro golpe tudo descortina. <* Porque elle soube 
conhecer que o vicio reynante da Capitania de Minas he 
a priguiça, merece que se revoltem contra elle ? Mais 
liberal foi elle com os Mineiros do que eu sou; elle as-
signa por causa de se naõ cultivarem as terras a grande 
sede do ouro; e com este engano, que só por uma longa 
residência em Minas se pode conhecer, fez um grande 
favor aos Mineiros. Eu até esta agilidade lhes nego, e 
affirmo que saõ priguiçosos para todo e qualquer tra
balho. Mas no quadro fiel e exacto das quilidades mo
raes e phisicas de todas as classes dos habitantes de Mi
nas, que vou apresentar, examinarei com miúda attençaõ 
aquelle ponto: e tiraremos depois a conclusão do seu 
character. 

(Conti n uar-se-ha.) 

Reflexôens sobre as novidades deste mez. 

REVNO UNIDO DE PORTUGAL BRAZIL E ALGARVES. 

Banco do Brazil. 
Publicamos a p. 459 um decreto, pelo qual se concede ao Banco 

do Brazil o privilegio da Fazenda Real, para a cobrança das divi
das; isto he, preferencia aos mais credores. 

A instituição do Banco devia ser mui útil aquelle paiz, em 
quanto se considerasse como associação de negociantes, simi
lhante a outros estabelicimentos da mesma natureza, que exis
tem nas principaes cidades commerciantes da Europa; com o que 
se facilitam as operaçoens do deposito do dinheiro, e desconto das 
letras de commercio. 

Nisto se precisava a protecçaõ do Governo, para elevar aquella 
associação ao character de Corporação, ficando por isso os acci-
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onistas livres da responsabilidade individual, senaõ em tanto 
quanto chegam as sommas de suas respectivas acçoens. Toda a 
outra ingerência do Governo com o Banco, longe de ser útil, he 
prejudicial ao mesmo Banco, e ruinosa á Naçaõ. 

Naõ pôde haver razaõ nenhuma solida, e na verdade o Decre
to naõ a allega nem boa nem má, para se lhe conceder o privile
gio odioso de preferencia aos outros credores; privilegio, que só-
meute a importantíssima consideração de assegurar a cobrança 
das rendas publicas, podia fazer que fosse justo couceder-se á 
Fazenda Real. 

Bem longe deste privilegio ser útil ao Banco he prejudicial ao 
seu credito; porque diminue o credito daquelles, que tiverem 
transacçoens com o Banco ; visto que as pessoas acauteladas se 
absteraõ de fiar aos sugeitos, que se suppozérem devedores ao 
Banco, pois as dividas particulares ficam sugeitas a serem per
didas, concorrendo com as do Banco. 

Aos Directores do Banco pertence, examinar as posses dos in
divíduos com quem negocéam, e naõ confiar os seus descontos 
senaõ a sugeitos abonados. Se naõ cumprirem com este dever, 
a sua administração he responsável a todos os accionistas, que 
como sócios daquella corporação podem e devem pedir e tomar 
contas aos Directores, sobre modo porque exercitarem a adminis
tração que elles lhes confiarem. 

Toda a outra a ingerência da parte do Governo, reduz o Banco 
aos mesmos inconvenientes de descrédito, que soffrer o Erário, e 
em vez de se tirar daquelle estabelecimento o proveito, que devia 
resultar desta corporação livre de negociantes, ficarão as suas 
operaçoens connexas com as da Fazenda Real, por tanto incom
patíveis com o livre curso, que o commercio deve ter, para ser 
proveitoso á Naçaõ. 

Ja naõ he segredo, que os Directores do Banco, e seus afilha
dos obtinham descontos de letras em grandes sommas, com que 
depois faziam descontos de outras letras por fora a prêmios muito 
mais avultados. Isto causou um empate, que deo lugar a grandes 
murmúrios no Rio-de-Janeiro; eo Governo julgou poder salvar o 

V O L . XXII . N». 132. 3 x 
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credito do Banco, mandando prender os que sabiam ou fallávam 

dessas cousas. 
Se o credito do Banco, assim como dos indivíduos commer-

ciantes, resulta da persuaçaõ, em que estaõ os que com elles 
tem negócios, da sua honradez e possibilidade de cumprir seus 
ajustes, a prizaõ secreta e arbitraria dos que fallávam mal do 
Banco, naõ lhe pôde dar mais credito; porque naõ augmenta 
essa medida a persuaçaõ de suas possibilidades ou honradez. 

Se algum indivíduo fallar mal do Banco ou procurar desacre-
ditallo injustamente, o Banco tem um remédio legal, nas leys do 
Reyno; e he, pôr uma acçaõ de libello contra o detractor, e pro
vando a injustiça da defamaçaõ naõ só castigar o delinqüente, 
mas justificar o seu credito de maneira que convença o publico. 

Negar-se a esta discussão publica, e recorrer ao castigo pri
vado e arbitrário do supposto delinqüente, he confessar a sua 
inhabilidade de produzir provas em contrario, e dar por verda
deiro, o que assevera ser falso. 

Na gazeta do Rio-de-Janeiro, appareceo o seguinte annun-
cio:— 

" A Juncta do Banco do Brazil participa aos Senhores Accio-
nistas do mesmo Banco residentes nesta Corte, e aos procura
dores dos de outra qualquer praça, que do dia 22 do corrente 
mez em diante podem comparecer na thesouraria Geral do sobre
dicto Banco, munidos dos competentes títulos, para receberem 
o que a cada um competir do dividendo no anno de 1818, na 
proporção de 15, 44 por cento, alem do lucros realizados dos 
annos de 1812 a 1816, a quem pertencerem, de que se deduzirá 
na fôrma da ley a sexta parte para o fundo de reserva; assim 
como para receberem o juro vencido da reserva dos annos an
teriores." 

Agora perguntarmos; se he preciso que a uma corporação de 
negociantes se dê o privilegio de Fazenda Real, na cobrança de 
suas dividas, quando elles annunciam um lucro de 15,44 por 
cento, pelo anno de 1818, além de lucros realizados, nos annos 
de 1812, até 1816? 

Em uma palavra, toda a protecçaõ, que o Banco deve receber 
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do Governo, he o naõ se embaraçar com elle ; c naõ lhe conce
der carta de encorpnraçaõ, sem que os estatutos do mesmo Banco 
providencêeni um modo justo da eleição do3 Directores, por 
todos os acciouistas, e que estes tenham a mais ampla faculdade, 
e todos os meios, de pedir contas aos Directores por sua adminis
tração, em períodos fixos, e de maneira determinada. 

Connexo com este assumpto está o outro Decreto, que publi
camos a p. 460, pelo qual se prohibe a exportação da moeda 
provincial do Rio-de-Janeiro, para as outras províncias do Reyno. 

Deixamos a questão, se a medida em si he ou naõ provei
tosa : geralmente fallando estas prohibiçoens nunca produzem 
bom effeito, ja porque se naõ podem pôr em execução plena
mente ; pois sempre o contrabando as sabe illudir; e assim fica 
o contrabandista mais favorecido do que o negociante legal; ja 
porque as prohibiçoens deste gênero se intromettem com a liber
dade do commercio. 

Porém deixaremos este ponto, tomando por concedido, que 
houveram alguns motivos suficientemente ponderosos, para ad
mittir neste caso uma excepçaõ da regra. Consideraremos 
somente o remédio, que o Decreto propõem, para obviar os in
convenientes, que deviam necessariamente resultar ao Commer
cio, com esta medida. 

Diz o Decreto, que os negociantes, que tiverem de fazer 
remessas para as outras províncias, as façam naõ em dinheiro; 
mas em letras; e que as pessoas, que sacarem essas letras, o 
façam sem que pelo cambio possam exigir dos compradores prê
mio ou interesse algum. 

Primeiramente, o mero facto de se exportar o dinheiro do R io
de -Janeiro para outras províncias, mostia, que aquella praça he 
devedôra ás outras paia onde exporta o dinheiro, a fim de pagar 
com elle o que deve. Por conseqüência, se os negociantes do 
Rio-de-Janeiro saõ os devedores, naõ podem sacar letras sobre 
as outras províncias. 

Depois, o prêmio que os compradores de letras pagam aos 
sacadores. he o que constitiie a diflèrença do cambio, o qual 
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varia todos os dias, entre umas praças e outras, segundo as ope
raçoens do commercio exigem mais ou menos remessas, deste 
ou daquelle, para este ou aquelle lugar. 

Logo, prohibir o prêmio nas letras de cambio, he determinar, 
que este esteja sempre ao par; regulamento absurdo, que ainda 
nenhum Governo se lembrou fazer; porque he directamente 
contra as operaçoens ordinárias do commercio. 

He evidente, que a differença do cambio, exprime sempre a 
rellaçaõ das necessidades de remessa, que existem entre duas 
praças; e como essa rellaçaõ muda segundo o valor das mer-
cancias, que se mandam de uma para outra parte, he impossível 
que o Governo possa prescrever taxa ao cambio. 

Porém, prohibindo o Governo que o sacador da letra tenha 
por isso algum prêmio, tira-lhe o motivo que podia ter em fazer 
essa operação: em uma palavra he o mesmo que ordenar aos 
negociantes do Rio-de-Janeiro, que remettam as suas mercado
rias á Bahia, por exemplo, sem que lhes seja permittido tirar 
disso lucro. 

Vejamos agora a injustiça da medida, quanto ás capitanias 
para onde o dinheiro se exporta. Pernambuco, por exemplo, 
exporta em algudaõ maior valor do que montam as mercadorias 
que recebe da Inglaterra. O Rio-de-Janeiro recebe mais dessas 
mercadorias Inglezas, do que exporta de seus productos. 

Logo o balanço, que o Rio-de-Janeiro deve á Inglaterra, pôde 
ser pago em Pernambuco, pelo balanço que ali devem os Inglezes, 
vindo o dinheiro para este pagamento do Rio-de-Janeiro ; e he 
uma injustiça privar os Pernambucanos desse lucro, que a ri
queza de suas producçoens os põem em estado de obter. 

Por outra parte, na mesma hypothese, como haõ os commer-
ciautes do Rio-de-Janeiro pagar este balanço, que devem aos 
Inglezes, se o Governo lhes prohibe fazer o pagamento em Per
nambuco ? 

Será preciso, ou que mandem o dinheiro directamente para 
Inglaterra, ou que façam sacrifícios equivalentes nos preços das 
producçoens do paiz, a fim de poderem satisfazer o que devem 
aos Inglezes. 

Este transtorno do commercio, diz o Decreto, he para con-
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servar no Rio-de-Janeiro a moeda, que faltava para as transac-
çoens mercantis, e compra dos gêneros do consumo no mercado. 

A medida, porém, produzio, como se devia esperar, maior 
escacez; por que a final, para que o dinheiro naõ saia para fora, 
somente ha um remédio, que he receber o mesmo valor em mer
cadorias, que importam os productos exportados, e se estes 
forem em valor maior que as importaçoens crescerá o dinheiro 
em circulação. Todas as leys, que se naõ fundarem nestes 
claros princípios de Economia Politica, ou tenderão á ruiua do 
paiz, ou seraõ meras palavras sem effeito. 

Guerra do Rio-da-Prata. 

Copiamos a p. 506 as ultimas noticias, que se publicaram no 
Rio-de-Janeiro, sobre as operaçoens militares juncto ao Rio-da-
Prata. As datas saõ retardadas, naõ se declarou o lugar das 
acçoens ; e naõ se dá a conhecer o progresso da Campanha. 

O General Lecor, fechado em Monte-Video, está quasi inerte 
por lhe faltar o nervo da guerra, e por falta de uma cooperação ef-
ficaz com Buenos-Ayres. Desgosta o ver um negocio de tanta 
importância procrastinado por tal maneira, pelos ministros; 
quando uma combinação bem negociada com Buenos-Ayres 
teria dado cabo ás depredaçoens de Artigas. Este chefe, va
lendo-se das erradas medidas de seus opponentes, tem podido 
manter-se com um punhado de bandidos de todas as partes, fa
zendo rosto ao exercito do Brazil, e actualmente batendo as 
tropas de Buenos-Ayres, em quanto o ministério Braziliense 
dorme a sono solto, no meio de tam grave contenda, e cujas 
conseqüências para o Brazil devem ser da mais alta considera
ção. 

Tregoas com Tunes. 

Publicamos a p. 465 os documentos relativos á negociação com 
a Regência de Tunes, para obter uma trégua por dous annos. 
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Em addicçaõ ao miserável principio, de obter tréguas com 
aquelles piratas, por meio do pagamento de tributos, accresce 
a maneira desgraçada, por que a negociação foi conduzida. 

Parece incrível, que o ministro da Marinha e Negócios Estran
geiros em Lisboa, encarregasse daquella negociação um ofhcial. 
que naõ entendia a língua do paiz, com quem tinha de nego
ciar, e que nem ao menos se lembrasse de lhe dar um inter
prete. 

Os Tunezinos determinaram fazer a convenção da trégua 
por dous annos, e lavraram os termos em Agosto do anno pas
sado ; remettendo as suas ordens para a troca da Conven
ção em Gibraltar. 

Por falta de interprete, remeteram-se os documentos a Cadiz, 
para ali serem traduzidos, e porque nem ali se pôde fazer a tra-
ducçaõ, foi preciso mandar os papeis a Madrid, aonde o Minis
tro Portuguez os fez traduzir, e depois os remetteo a Gibraltar, 
e foram entaõ coramunicados ao commandante da esquadra 
Portugueza, pelo Cônsul Tunezino, naquella praça, aos 26 de 
Fevereiro deste anno. Dahi foram remettidos a Lisboa, e ulti
mamente mandando-se dali o Commandante da esquadra, (que 
naõ sabemos por que razaõ, se achava em Liboa, e naõ no seu 
posto,) foi por fim a convenção assignada e trocada aos 12 de 
Ahril. 

Eisaqui por tanto uma demora de nove mezes, em uma tregoa 
concedida por dous annos, que resultou de se naõ lembrar o 
Ministro em Lisboa, de que éra necessário ao seu Negociador 
saber a língua das pessoas com quem negociava, ou ter um in
terprete que nisso o ajudasse. 

Se taes erros acontecessem uma vez ou outra, todo o mundo 
se inclinaria a perdoállos, mas quando a incapacidade das 
pessoas empregadas se mostra em todos os ramos, que por al
gum accaso vem ao conhecimento do publico, he preciso dizer, 
que o systema de Governo vai mui mal dirigido. 

Desejaríamos ver como pôde o Ministro, por cuja culpa e erro 
grosseiro se oceasionou esta demora de nove mezes, no ajuste das 
tregoas, ajustar com sua consciência os damnos que com isso 



Miscellanea. 535 

causou á sua naçaõ; ja pelas despezas dos armamentos, que 
continuaram durante aquelle tempo, ja pela continuação dos 
vexames dos que estivessem captivos, no qual tempo muitos se 
passariam de sua fé para a de Mafoma, ja pelas pelas perdas 
dos que fossem tomados, ou suas propriedades, pelos corsários 
Tunezinos. 

Julgamos que naõ haverá theologo a naõ ser o mesmo Mi
nistro, que lhe supponha aliviada a consciência, sendo causa de 
tantos males : nem lhe poderá servir de desculpa sua ignorância; 
porque ninguém deve aceitar e servir lugares de tanta respon
sabilidade, naõ tendo nem os talentos nem os conhecimentos 
necessários, para o desempenho de suas importantes fuucçoens. 

AMERICA HESPANHOLA. 

Publicamos a p. 507 o documento official recebido de Ca
racas, em que se annuncia a nova organização do Governo dos 
Insurgentes, na sua capital de Angostura ; que naõ deixa de ser 
de bastante interesse. 

Quanto ás operaçoens da guerra; pelo que achamos naquelle 
mesmo documento, e pelas noticias chegadas por differentes vias, 
somente se vê, que o principio da campanha tem sido desfavo
rável aos Hespanhoes naquelle paiz. 

Depois de haverem ambas as partes feito os seus preparati-
tivos para esta campanha, o General Morillo saio de Caracas 
para o interior, dirigindo-se a Angostura em busca de Bolivar ; 
e este tentou atacar a Unha da costa. 

Morillo marchou em três divisoens; uma commandada pelo 
General La Torre, tomou por Cherrerones ; outra, sob o Gene
ral Morales, foi por Calabozo; e a terceira, ás ordens do Gene-
neral Calzada, dirigio-se a Varinas; tendo todas ordem de se 
encorporar no Apure. 

Pelo meado de Janeiro tomou o General Morillo o commando 
do exercito, que achou de 5.500 homens. O General Bolivar, 
sabendo dos planos de Morillo mudou os seus; e Paez, que mano-
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brava em fronte de Morillo, continuou retirando-se, mas picando-
lhe a retaguarda com as guerilhas. 

Como Bolivar tinha dado ordens para que se evitasse uma 
acçaõ geral, as suas tropas foram sempre retirando-se, e Morillo 
seguido-as a igual passo, até que se entranfrou tanto pela terra 
dentro, que ficou em risco de lhe cortarem os supprimentos de 
muniçoens e viveres. 

Para este fim se mandou queimar a povoaçaõ de S. Fernando, 
e os habitantes, que ficavam na linha de marcha do inimigo, 
destruíram as suas casas, para que o inimigo se naõ aproveitasse 
dellas ; e retiráram-se com o seu gado. Nisto houveram diaria
mente escaramuças, principalmente depois que Morillo cruzou o 
Apure. 

Aos 26 de Janeiro o Coronel Arismendi surprehendeo e tomou 
um destacamento inimigo, debaixo do fogo das linhas do mesmo 
inimigo ; e o commandante Charzu destruio outra partida dos 
Hespanhoes. commandada por Abreu, que obrava no Apure ao 
norte de Nutrias. 

Aos 4 de Fevereiro, o General Morillo publicou uma procla
maçaõ, e no dia seguinte cruzou o rio Arauca, havendo manda
do adiante 500 cavallos e 300 infantes, com uma peça de arti
lheria, para recolher algum gado ; mas a maior parte deste des-
tacamente caio nas maõs de Paez. 

Morillo conheceo entaõ a difHculdade da empreza em que se 
metteo ; porque naõ tinha ainda feito metade do caminho, e ja 
se achava falto de mantimentos, e cortadas as communica-
çoens, por onde havia de receber suprimento de muniçoens. 
Nestas circumstancias resolveo retirar-se, como se vê do *e-
guinte officio do General Paez, datado de 

Concepcion Fancera 15 de Fevereiro, 

" O inimigo fez hoje uma contramarcha, e tornou a cruzar o 
Arauca. O movimento de sua parte, que annunciei a Vossa Ex
cellencia antes de hontem, foi para ajunctar gado para comer, 
durante a retirada. A este momento marcho com a minha ca-
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valiaria, a picar a sua retaguarda, e obrigallo a tornar a passar 
o Apure." 

(Assignado.) J . A. P A E Z . 

Aos 26 de Fevereiro partio de Angostura o General Bolivar, 
a tomar o commando do Exercito ; e aos 12 de Março foi o Gene
ral Bermudes para Cumanacoa, para vigiar Curaana, em quanto 
o General Urdaneta ataca aquella costa, mais abaixo, com 1.500 
Inglezes, e duas brigadas de artilheria do paiz, que se embarca
rão em Margarita, debaixo da protecçaõ da esquadra de Brion, e 
das barcas canhoueiras de Arismendi. 

O Correo dei Orinoko, trás o seguinte extracto, em data de 
Porto-de-Hespanha 2 de Abril :— 

" O Francês e Eliza, Duncobe, Júpiter e Pluto, chegaram 
ao Golpho de Paria, tendo a bordo o resto dos voluntários In
glezes, com mandados pelo Coronel English. Partirão immediata
mente para Margarita, para se unirem aos que ali ja tem che
gado, e formarem parte da Expedição, que se prepara contra a 
Terra Firme. A maneira efücaz, e o bello estylo ; porque esta 
gente aqui chega, faz a admiração desta Ilha ; e certamente isto, 
e o espirito que mostram, atterram até os inimigos da causa. 
Suppoem-se que uma expedição combinada de 3.000 homens, 
1.500 dos quaes saõ Inglezes ; duas brigadas de artilheria, sob os 
coronéis Gilmore e Woodberry perfeitamente completa; e 800 
homens de paiz, e marinheiros, protegidos por considerável 
armamento naval, desembarcará na Terra Firme, e provavelmente 
marchará para a Capital, que Morillo deixou sem protecçaõ. 
Nunca se apresentou melhor opportunidade. O corpo principal 
das tropas Hespanholas está pelo menos a 500 milhas da costa 
do mar, fechado em um deserto, inhabil para obter supprimentos, 
e tem-lhe cortado todas as suas communicaçoens; porque Morillo 
actualmente tinha formado o louco projecto de destruir o ninho 
de Angostura, para este fim, avançando com a mesma pressa 
com que os patriotas retrocediam á vista de suas linhas, cruzou 
o Arauca aos 15 de Fevereiro, e entaõ se achou nomeio de um des-
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serto, e inhabil para recolher uma só cabeça de gado, nos des-
trictos, que até aqui abundavam com toda a sorte de viveres. O 
General Paez cortou-lhe a communicaçaõ com Calabozo, e obra 
na sua retaguarda, tendo ja dado boa conta da maior parte da 
sua Cavallaria. Nesta situação das cousas, Morillo naõ po
derá soccorrer a costa, aonde em sua auzencia se projecta o des
embarque, espera-se que o golpe seja decisivo, e que se tolha aos 
Hespanhoes poderem evacuar o paiz com sua propriedade. Tal
vez nunca existio mais favorável opportunidade de terminar a 
guerra. A maneira efficaz porque chegam da Inglaterra estes 
voluntários os habilitará a dar um golpe, em quanto Morillo está 
embaraçado nos matos do Arauca, e a sua retirada cortada. Tem 
elle expedido proclamaçoens, mas sem que produzam effeito. 
Os patriotas tem agora alcançado armas e navios, e a gente que 
Morillo tinha forçado a entrar no seu serviço continuarão fieis 
somente em quanto tiverem alguma esperança de bom successo. 
Isto cessou ja, desde o momento em que os Patriotas se acharam 
completamente armados. 

Achamos no Correio dei Orinoco de 6 de Fevereiro o anuncio 
de se ter ali introduzido um barco, movido por engenho de vapor, 
que vai de Trinidad a S. Fernando, e volta dentro em 9 horas, 
quando dantes esta viagem occupava 3 ou 4 dias. Propuzeram 
os proprietários do bote ao Conselho do Governo de Venezuela, 
que adoptasse este barco para passagem, concedendo-lhe levar 
de cada vez vinte cabeças de gado para o commercio. O Governo 
admittio isto como ensaio. 

Sobre isto faz o Edictor daquelle periódico uma observação 
de que, se aquellas províncias estivessem debaixo do Governo de 
Hespanha, o Conselho de índias sem duvida se opporia a tal 
melhoramento, e quando sua authoridade naõ bastasse, sairiam em 
seu auxilio os Inquisidores chamados Apostólicos contra a he
rética pravidade. Observa o Edictor, que muitas vezes tem os 
Inquisidores condemnado como diabólicas as invençoens da arte 
e do engenho ; e que durante a liberdade da imprensa em Hes-
anha, e sup pressão do Sancto Officio, se publicou uma invectiva 
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contra os Hespanhoes, que impugnavam ouso dos botes movidos 
por engenhos de vapor, como ramo da Nicromancia, ou como 
maquina, que se naõ podia imaginar ou pôr em movimento sem 
pacto expresso com este invisível artífice. 

O Edictor podia ajunctar outro exemplo, que he a condemnaçaõ, 
que os inquisidores de Lisboa impuzéram ao Portuguez Gusmão, 
que foi o primeiro que inventou a machina Aerostatica, e 
que por isso foi condem nado pela Inquisição, em Portugal, como 
Mágico. 

Entre os N06. do Correo dei Orinoco, que nesta occasiaõ re
cebemos, achamos nos de Fevereiro uma forte impugnaçaõ do 
Correio Braziliense, que occupava por vários dias a principal 
parte daquelle Jornal. Tem por fim impugnar as doutrinas, 
que avançamos a respeito da ultima revolução de Pernambuco. 
No nosso N°. seguinte diremos sobre isto o que convém, para 
nossa justificação ; porque a matéria em si he demasiado impor
tante, e seus resultados interessam a muitos railhoens de pessoas, 
naquella parte do mundo em que nascemos, e para cuja utilidade 
emprehendemos o trabalho da redacçaõ deste periódico. 

Pelas noticias da Jamaica de 6 de Março, se sabe que o General 
McGregor estava ao ponto de começar suas operaçoens na Terra 
Firme Hespanhola. Dizia-se que Porto Bello éra o ponto a que 
se dirigia seu primeiro ataque. A esquadra de McGregor con
sistia de quatro navios, e as tropas em 600 homens, principal
mente Inglezes. Esperava elle por mais uma divisão, que seria 
composta de gente do Regimento de infanteria Inglez N° 6 0 ; o 
qual foi um dos que se debandaram na diminuição do exercito 
depois da paz. 

As Cartas de Aux-Cayes, em S. Domingos, aonde se achava 
McGregor no Io de Março, diziam, que aquella expedição che
garia a seu destino na Terra Firme dentro em uma semana. 
O Ex-Governador de Carthagena veio ajunctar-se ao General 
McGregor, e deo-lhe varias informaçoens para o persuadir a 
desembarcar nas vizinhanças daquella praça • porque a maior 
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parte das tropas Hespanholas tinham marchado para o interior, 
a fim de reforçar o exercito de Morillo em Caracas, de maneira 
que a guarniçaõ, que ficou em Carthagena, naõ pasava de 800 
homens, incluindo os doentes. 

Parece que as operaçoens de McGregor na província de Gra
nada, tem por objecto a cooperação com Lord Cochrane pelo 
Mar Pacifico; o que se quer indicar dizendo, que McGregor 
dirige o seu primeiro ataque a Porto Bello. 

Pelo que respeita ao México só temos algumas noticias dadas 
pela Hespanha, as quaes na verdade naõ podemos receber sem 
grande desconfiança. 

As Cartas dos Hespanhoes em Vera-Cruz, referem o melho
ramento, que ali tem tido o seu partido; diz uma das cartas o 
seguinte:— 

" Janeiro 3 1 . Dentro destes poucos dias tem havido impor
tantes mudanças nos negócios de Vera Cruz: tínhamos sido 
continuadamente incommodados por pequenas partidas de in
surgentes, que roubavam o gado, e queimavam os ranchos, 
mesmo a tiro de pistola das muralhas. O General das duas In-
tendencias, Puebla e Vera Cruz, Llanos, fez por fim tam bom 
uso de 500 homens, apropriados para este serviço, que quei
mando e destruindo o seu milho, gado e ranchos, e andando á 
caça delles em todas as direcçoens, por fim os induzio a reclamar 
o beneficio do Indulto, de maneira que Vittoria, o seu secretario, 
e outro, saõ os únicos homens em armas contra El Rey, deste 
lado da Cordilheira. Vittoria persiste obstinadamente, mudan-
do-se de continuo de um lugar para outro, com o desígnio, como 
presumo, de passar ao Noroeste ou Oeste, aonde ha ainda alguns 
fracos corpos de Insurgentes, pelo paiz : se elle se entregasse, 
ainda seria admittido á amnestia, e se lhe concederia certa gra
duação nas tropas d' El Rey. A completa pacificação de tam 
grande districto, sem haver batalha, e com tam insignificante 
força, removerá a idea de haver neste Reyno uma revolução vi
gorosa. Na verdade admira quam poucas eram as famílias e 
aventureiros, que tem tido dodo o paiz, extendendo-se por vinte 
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léguas desde aqui, em todas direcçoens, e tem posto Vera-Cruz 
quasi em bloqueio por tantos annos : o numero total de indivíduos 
de todas as idades e sexos, que receberam agora o perdaõ Real, 
he menos de 1.500, e comprehende somente cousa de 500 ho
mens de peleja; todos bem montados. 

Temos um novo Governador, que acaba de chegar em tempo 
para ter o merecimento da pacificação, na qual elle naõ teve 
parte, e Apodaca tem sido honrado com o titulo de Conde dei 
Benedito, pela tomada de Mina, para o que elle mui pouco con-
tribuio. A conseqüência porem he, que somos agora suppridos 
regularmente de tudo que precisamos, e podemos estender as 
pernas pelos Maganos (combros de arêa) e ter constante com
municaçaõ com México, custando metade do que custava ha 
duas semanas. Portanto os mercadores vam recrobrando os seus 
espíritos, e ganhando proveito de suas ultimas compras, depois de 
longo intervallo de um commercio abatido. No entanto as fi
nanças desta Intendencia estaõ em miserável estado, e o Gover
nador passado e o presente estavam dispostos a tomar sobre si 
abrir o porto aos estrangeiros, para recrutar os coffres do the
souro ; porém tem sido restrictos pela firme opposiçaõ do Vice-
Rey e do Consulado de México, apoiados pelos seus conres-
pondentes aqui. Os dous partidos, que agitam a questão, estaõ 
presentemente empenhados com muita ardenciaem guerra literá
ria : e ambos affectam citar os economistas, como seus amigos, 
ou como dando uma passagem perdida tendente a apoiar algum 
argumento particular: requerer porém alguma habilidade, ou 
para melhor dizer impudencia, para citar Smith, como inimigo 
do commercio livre das colônias Hespanholas, ou concordando 
na opinião que elle arruinaria a agricultura destes paizes." 

De Buenos-Ayres mui pouco se tem dicto, alem do pouco 
successo que tem tido as suas armas contra Artigas, o que se 
pôde colligir até do artigo da Gazeta do Rio-de-Janeiro que 
publicamos a p. 506. 

Parece incrível que Artigas, possuindo um território de popu
lação tam diminuta, tenha podido fazer frente ao exercito Brazi-
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iiensc, e disputar o terreno contra as tropas de Buenos-Ayres. 
He preciso confessar, que a guerra contra Artigas deve ter sido 
miseravelmente conduzida tanto da parte do Brazil como da de 
Buenos-Ayres. 

Talvez naõ tarde muito o tempo, em que o Governo do Brazil 
se arrependa, quando ja naõ haverá remédio, da tibieza com 
que tem continuado na guerra do Rio-da-Prata, de que tam 
essencialmente depende a protecçaõ das fronteiras do Biazil. 

Publicamos a p . 512 o manifesto do General Brayer, que nos 
remettêram de Buenos-Ayres: no N°. seguinte publicaremos a 
reposta, que lhe deo o General San Martin. Estes papeis 
saõ interessantes, naõ sô porque servem de dar a conhecer 
o character dos chefes empregados naquella guerra; mas porque 
tendem a illustrar os factos, nas acçoens militares do Chili, de 
que resultou a total expulsão dos Hespanhoes daquella provín
cia. 

Lord Cochrane saio de Santiago aos 22 de Dezembro de 1818, 
para Valparaiso, aonde havia de tomar o commando da esqua
dra de Chili. Arvorou a sua bandeira na fragata tomada aos 
Hespanhoes, chamada Maria Isabel. O segundo em commando 
he D. Mannel Blanco y Enculada, que tem a sua bandeira arvo
rada a bordo do San Martin, de 60 pt ças. 

Segundo noticias do Rio-de-Janeiro, de 5 de Março, se diz 
que a Chalupa de guerra dos Estados Unidos, Ontario, tinha 
informado o Cônsul Inglez, de que Lord Cochrane havia arvora
do a sua bandeira em Valparaizo, na fragata Maria Isabel (to
mada aos Hespanhoes) de 50 peças, commandada pelo Capitão 
Foster, e tendo abordo 400 homens. 

A esquadra debaixo do commando de Lord Cochrane constava 
de 10 vasos de todas as classes ; e promptos no melhor estado 
para sair ao mar: dous destes vasos montavam 40 peças. 

Lord Cochrane mandou requerer uma entrevista com o Capi
tão do Ontario, e pelas perguntas, que lhe fez, éra evidente
mente a intenção de Lord Cochrane averiguar que somma de 
moeda de se tinba embarcado nos navios de S. M, Britannica ; 
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Andromache, Capitão Shirreff, e Blossom Capitão Hickey; e 
se essa moeda éra actualmente propriedade do Governo Hespa
nhol, ou de alguma de suas authoridades ; achando-se entaõ estes 
navios na costa, cora a moeda a bordo. 

A impressão com que ficou o Capitão do Ontario, em conse
qüência desta conversa, éia, que se Lord Cochrane pudesse ave
riguar este ponto, intentava interceptar aquelles navios, e ap-
prehender a propriedade. 

Logo que isto se participou ao Comodoro Bowles, que Com-
manda as forças navaes Inglezas no Rio-da-Prata, foi elle em 
volta do Cabo de Home na fragata Creole. 

Dizia-se, que serviam com Lord Cochrane 2 commandantes, 
40 tenentes, e considerável numero de marinheiros Inglezes. 

Segundo as informaçoens do mesmo capitão do Ontario, Lord 
Cochrane naõ continuaria por mais tempo em inactividade : 
porque iria a Lima, ou outro qualquer dos portos Hespanhoes, 
que o promettia rico saque a seus pobres associados. 

F R A N Ç A . 

Os novos regulamentos de imprensa deram alguma liberdade 
aos jornaes, que em conseqüência disso entraram ja em nova 
carreira de argumento político. Os ultras aproveitaram-se 
disto, para atacar o ministério : os seus antagonistas, para de-
precar contra a influencia estrangeira. 

Entende-se, que o Governo Francez renovará as suas nego-
ciaçoens com a Sancta Sé ; e que o Ministro Francez em Roma, 
Conde Portalis tem posto o negocio em muito bom pé. O ob
jecto da discussão naõ he o ultimo plano de concordata, nem 
outra nova da mesma natureza, porém sim os meios de fazer 
applicavel ás presentes formas de constituição monarchica, a que 
o Papa assignou em 1801; com alguns melhoramentos. Seria 
difficil conceber, dizem os politicos Francezes, que poderia Sua 
Sanctidade allegar agora contra o reduzir a termos mais appro-
priados, um acto que o mesmo Papa naquelle tempo approvou 
livremente, e que obteve o assenso de todo o mundo Christaõ, á 
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excepçaõ de alguns bispos, cuja.resistência éra geralmente des-
approvada, pelos illustrados amigos da Religião. 

O processo dos dous indivíduos accusados, Marinet e Cantil-
lon, de terem conspirado contra a vida do Duque de Wellington, 
terminou em fim em Paris, depois dos mais apparatosos prepa
rativos e de uma grande demora. Os accusados foram declarados 
innocentes, e o Governo Francez lhes offereceo passaportes, para 
irem para onde quizessem. O Moniteur publicou além disto 
um paragrapho de grandes elogios ao Duque de Wellington, 
para o justificar das accusaçoens, que os rumores lhe tinham 
feito sobre esta matéria, 

Tractou-se na Câmara pos Deputados, de tomar em consideração 
as petiçoens dos indivíduos banidos da França por crimes politi
cos. As petiçoens foram regeitadas mas por occasiaõ disto se 
publicou a lista das pessoas, que se incluem nesta classe. O 
numero original dos banidos, pela Ordenança de 24 de Julho de 
1815, era de 38. Destes se tiram 12, que tiveram ja permissão 
de voltar para a França : e saõ ; o General Allix, o General Ex-
celmans, Marbot, o General Lobau; Regnault de Saint Jean 
d' Angely (ja morto); oGeneral Dejean, Júnior, Garrau ; Bou-
vier Dumolard: Defermont Courtin ; e de Lorgue Didevile. 

Os que ainda se acham banidos saõ ; o Marechal Soult, em 
Dusseldovff, o Duque de Bassano, em Trieste, Feliz Lepelletier 
em Offenbach, Boulay (de Ia Meurthe,) em Sarrebruck ; Mehee, 
viajando em diversos paizes ; o General Tressinet, em Buenos-
Ayres ; Thibeaudeau, em Praga, o General Carnot, em Mag-
debourg ; o General Vandamme, em Philadelphia ; Harel, naõ 
se sabe a residência, o General Pire em S. Petersburgo, Bar-
rere na Alemanha; Arnaud, naõ se sabe onde reside : Pom-
merel, em Bruxelas, o General Arrighi, em Trieste, Real em 
Nova-York, Merlin (de Douay) na Haya : Durbeck, em Praga: 
Dirat, em Philadelphia: Prory de Saint Vincent, naõ se sabe 
onde reside: Feliz Desportes, em Isemburg: Mellinet, em Bruxe
las ; Cluys, em Nova-York: Conde Forbin Janson, em Londres: 
e o Geneneral Hullin na Alemanha, Garnier, he morto. 
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HESPANHA. 

As noticias da França dizem que chegara a Paris o Conde de 
Palmella, para continuar as negociaçoens a respeito da Hes
panha. Segundo as contas de Madrid, de 18 de Abril, ainda ais 
se naõ tinha publicado, naquella epocha, o tractado com oi 
Estados-Unidos, sobre a cessaõ das Floridas, mas sabia-se ja da 
medida, que geralmente éra desapprovada; posto que se julgava 
que o Gabinete de Washington, em consideração desta cessaõ, 
demoraria por algum tempo o reconhecer a independência de 
Buenos-Ayres ; porém com a condição de que a Inglaterra tam
bém se absteria de o fazer. 

He natural, que os Estados-Unidos esperem um pouco, até 
que a frota, que se prepara em Cadiz, tenha falhado, como geral
mente se espera, na sua expedição a Monte-Video. Este se 
diz confiadamente ser o ponto, que a Corte de Madrid quer ata
car a todo o risco; desembarcando as tropas depois na margem 
direita do Rio-da-Prata, 12 ou 15 léguas distante de Buenos-
Ayres. 

Daqui deve logo resultar a guerra entre as tropas Hespanho
las, e o exercito Braziliense em Monte-Video. Todas as ten
tativas da parte das Potências AUiadas, para fazerem a reconci
liação entre as Cortes de Madrid e Itio-deJaneiro, tem falhado; 
porque o Gabinete Hespanhol obstinadamente recusa toda a 
accommodaçaõ, excepto nos termos que quer ctíctar. Os Ministros 
Hespanhoes de tal modo confiam em suas forças, que naõ faliam 
senaõ dos brilhantes successos que esta expedição deve ter, na 
conquista do Rio-da-Prata, a pezar dos insurgentes, e a pezar 
do governo do Brazil. 

INGLATERRA. 

Tornou-se a agitar no Parlamento a questão sobieos Catholicos 
Romanos, com as vistas de indagar, se he ou naõ conveniente 
ao Estado, o admittir os Catholicos Romanos a gozar dos mes
mos direitos de exercer empregos públicos, com o resto dos ci
dadãos. 

Em uma questão, tantas vezes ventilada no Parlamento Bri-
V O L . X X I I . N». 132. 3 z 
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tannico, naõ éra de esperar, que se produzissem novos argumen
tos, nem de uma parte nem da outra ; e com tudo os votos a fa
vor dos Catholicos crescem todos os annos, de sorte que a maiori
dade de seus opponentes na Casa dos Communs, desta vez, só 
constou de 2 votos; porque foram a favor da moçaõ 241, e con
tra 243. 

A única objecçaõ, que resta ainda no espirito de muitos, 
he a máxima de intolerância, que continuam a mostrar os 
Catholicos, nos paizes em que saõ mais numerosos. He 
manifesto, dizem os antagonistas dos Catholicos, que estes, nos 
paizes que dominam, naõ consentem nem toleram outra alguma 
religião ; e a sua naõ a sustentam com argumentos, mas sim 
com o ferro e fogo. como se prova pelos seus estabelicimentos da 
Inquisição. Logo, em ponto de justiça, estes perseguidores de 
todas as outras religioens naõ tem direito a esperar de nôs, que 
os tractemos de differente modo do que elles nos tiactam a nós ; 
quando de facto ja lhe temos concedido muitos mais privilégios, 
e tolerância, do que elles nos concederam ja mais nos paizes que 
dominam. Em ponto de politica, he perigoso conceder a esta 
seita intolerante o poder de entrarem seus sequases nos grandes 
empregos do Estado ; porque logo que se achem em authoridade 
usaraõ delia para acabrunhar as demais religioens. 

A estes argumentos respondem os protectores dos Catholicos, 
que estes saõ tam pouco numerosos na Inglaterra, que ainda 
sendo alguns delles admittidos aos grandes empregos, naõ teraõ 
assas influencia para empregar aqui as persegui çoens, que 
fazem em outros paizes. 

No entanto os Catholicos, mesmo durante esta questão, in
troduziram na Inglaterra Jezuitas, que estabeleceram um col-
legio, logo que o Papa reviveo esta Ordem; o que naõ pôde 
deixar de causar grande ciúme, quando esta Sociedade he pro-
scripta mesmo de alguns paizes Catholicos. 

A prudência de S. M. Fidelissima regeitou decididamente a ad
missão dos Jesuítas no seus Estados. Logo naõ éra de forma 
nenhuma necessário, que os Catholicos Inglezes os admitissem 
na Inglaterra, sem consentimento do Governo, e contra a opini
ão publica, valendo-se para isso da mera tolerância, que as leys 
concedem a todas as seitas. 
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Os committés do Parlamento, nomeados para indagar os negó
cios do Banco da Inglaterra, e referir sobre o expediente de 
pagar as suas notas em moeda metallica, fizeram ja os seus 
relatórios. Ambos os Committés concordaram em que naõ con-
vinha, que por ora se permitisse ao Banco pagar as notas a me
tal. 

O relatório do committé da Casa dos Communs expõem Io . a 
historia das rellaçoens que existem entre o Governo e o Banco: 
2°. O incoveniente de começar os pagamentos a moeda, em 
Julho, como se determinara o anno passado : 3°. Dá a sua opi
nião sobre a epocha em que esta operação deve ter lugar, que 
deve ser gradualmente, e de maneira que em quatro ou cinco 
annos se possam fazer todos os pagamentos a moeda metallica. 

A extensão do relatório exclue a possibilidade de darmos nem 
ainda um resumo de seu conteúdo; e os muitos folhetos, que 
se tem publicado sobre a matéria, fariam grossos volumes. 
Com tudo daqui se vê que a questão tem merecido e obtido a 
mais ampla discussão publica; e que o resultado das decisoens 
do Parlamento, seja qual for, procederá da mais madura delibera
ção ; e será guiado pelos conhecimentos de todos os homens 
intelli gentes da naçaõ. 

A cessaõ das Floridas aos Estados-Unidos tem causado tanto 
abalo na Inglaterra, que foi objecto de discussão no Parlamento. 
Allegou-se, que pelo tractado de Utrecht se havia estipulado, 
que a Hespanha naõ pudesse ceder alguma parte de suas colô
nias a outra potência; e parece que esta mesma estipulaçaõ se 
renovou no tractado de Sevilha de 1729; porém como antes da
quelle tractado tinha ja a Hespanha cedido as Floridas á Ingla
terra, naõ podia aquella província ser considerada nas esti-
pulaçoens. 

A importância desta cessaõ, pelo que respeita a Inglaterra, 
resulta da proximidade das colônias Inglezas, nas ilhas do 
Golpho México, que, no caso de guerra com os Estados-Unidos 
podem ser atacadas das Floridas com toda a facilidade, no 
que sofferá immenso o commercio Inglez. 

Com tudo, pelos argumentos dos Ministros, nos debates do 
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Parlamento, se colhe, que o Governo Inglez conhece a impor
tância da transacçaõ, mas que naõ tinha meios de a prevenir. 

SUÉCIA» 

O naõ cumprimento do tractado de Kiel tem causado grandes 
discuçoens entre a Corte de Stockholmo, e as potências, que 
ficaram por garantes daquellas estipulaçoens entre a Suécia e a 
Dinamarca. 

Pela cessaõ da Norwega á Suécia, se obrigou esta a pagar á 
Dinamarca certas sommas, por dividas, a que estavam destinadas 
rendas Norweguezas. A Suécia tem até aqui recusado satisfazer 
estas condi çoens, pela razaõ, segundo se diz, de que a Dina
marca lhe naõ deo posse pacifica da Norwega, como se ajustara ; 
e que por isso foi necessário fazer a guerra para assenhorear o 
paiz cedido. 

A discussão deste ponto, entre Suécia e Dinamarca, naõ teve 
êxito algum, pelo que se propoz fazer as conferências em Lon
dres, conduzindo-se a negociação debaixo das vistas dos Minis
tros daquellas Potências, que assignâram o tractado de Paris. 

Depois de infruetiferas discussoens, tornou a negociação a 
remetter-se a Copenhagen, aonde se naõ pôde terminar, prolon-
gando-se sem esperanças de ter bom fim. 

O Imperador de Rússia escreveo sobre isto uma carta, em 
termos fortes, a El Rey de Suécia, o qual deo a ella tal res
posta, que o Imperador recusou recebêlla, a menos que se lhe 
fizessem taes modificaçoens, quaes elle concebeo, e dictou de seu 
próprio punho. 

Deo isto occasiaõ a um rumor, que se espalhou na Europa, de 
que o Imperador propuzéra a El Rey de Suécia o renunciar a 
coroa, para se tornar a admittir naquelle Reyno a ultima família, 
que ali reynára, na pessoa do filho de Gustavo Adolpho. Este rumor 
porém naõ he acereditado; e com tudo appareceo nas gazetas um 
annuncio, em que se dizia, por authoridade official da Suécia» 
que aquelle Reyno tem um exercito de 125.000 homens, além de 
19.000 da Noruega; que a Suécia naõ deve nada a estrangeiros; 
e que a agricultura e industria do paiz prosperam em todos os 
ramos. 
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Esta declaração, no momento actual, assimelha-se alguma 
cousa a ameaça: principalmente havendo os Suecos formado um 
acampamento na Scania. Dizem, porém, que as Potências 
AUiadas tem notificado formalmente á Suécia, que deve cumprir 
seus ajustes com a Dinamarca, e que a negociação se deve con
cluir em Londres. 

RÚSSIA. 

Ha algum tempo, que tem continuado a emigração de consi
derável numero de Russianos, da classe dos servos, pertencentes 
a terras da coroa e dos nobres, em províncias, aonde a servidão 
pessoal se acha em vigor. Esta gente tem procurado estabelecer-
se na Polônia com suas famílias, aonde vivem libertos. A Re
partição de Policia, na Rússia, propoz ao Conselho de Ministros, 
para obstar a esta emigração, que se requeresse ao Governo de 
Polônia, que fizesse voltar para a Rússia estes emigrados, visto 
que ambos os paizes estaõ sugeitos ao mesmo Soberano. 

Sendo isto proposto ao Imperador Alexandre, S. M. respondeo; 
" O Reyno da Polônia possue uma Constituição, que naõ pôde 
nem deve ser violada por nenhum pretexto, Eu devo conservar 
inviolável este paládio da segurança e prosperidade da Naçaõ. 
Esta Constituição assegura a todos os Colonistas, que se estabe
lecem na Polônia, o gozo das liberdades e direitos, que as leys 
lhe prestam." 

CONRESPONDENCIA. 
Carta ao Redactor sobre o Dr. Carneiro. 

Senhor Redactor do Correio Braziliense ! 

A moderada justificação, que de meu ausente amigo fiz, na 

carta que escrevi a V. M. e que me fez o favor publicar no N°' 

de Janeiro passado, produzio, com grande prazer meu, o bom 

effeito de obrigar o calumniador a titubear em sua replica, e dar-

se por convencido na parte mais importante de sua calumnia; 

confessar o ódio individual e sua causa, que o levou a querer 
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vingar-se do Dr. Carneiro, calumniando o em escriptos impressos. 
A minha carta passada ficou até agora sem resposta, quando o 
mesmo folheteiro, depois de três mezes de consideração tornou ao 
mesmo latido, e porque eu me naõ descubro quem sou, se 
enfada, Acustumado elle calumniador a maldizencias pessoaes, 
naõ acha que as razoeus deve combater, mas sim somente os 
indivíduos ensovalhar. Direi, porém, porque naõ me descubro 
por agora, tempo opportuno virá em que o farei: a razaõ he 
porque esbarrar-me naõ quero com piolhosos, para se me naõ 
apegar a tinha: bem como faria, se visse pela rua correr um 
porco enlameado, que delle fugiria para naõ ser emporcalhado. 
Quanto mais que para a defensaõ de meu ausente amigo neces
sário naõ he ao publico que saiba quem lhe defende sua causa. 

O author deste repetido ensovalho enfurece-se contra o Dr. 
Carneiro ; porque tem uma pensaõ. A inveja do calumniador 
contra toda a pessoa que pode vestir umacamizalavada, vem de 
que nunca a elle pôde ter: pois conhecendo-o eu em Lisboa em 
auaabjecçaõ, se aqui o naõ visse com meus olhos de casaca nova, 
nunca acereditaria que a mudança de terra pudesse produzir tal 
metamorphose. 

Mas tempo he ja de deixar as lembranças do asqueroso indi
víduo, renovado depois com sua gravata lavada, para sobre a 
producçaõ de suas repetidas calumnias reflectir. 

Como nova bateria diz o calumniador, que oDr. Carneiro naõ 
sabe Inglez, nem Francez, e que naõ he admittido em casa ne
nhuma Portugueza, e logo naõ podia ter amigo nenhum que na 
ausência o defendesse. He falsa a primeira asserçaõ ; porque o 
Dr. Carneiro falia o Inglez, e falia o Francez; he falsa a segunda; 
porque visita muitas das casas de Portuguezes em Londres, e 
das de Inglezes: he falsa a conclusão: porque eu aqui estou 
que o defendi, seja eu quem for; e a defeza que fiz foi por V. 
M. publicada; logo tem quem o defenda em sua ausência-

Eu allegui que o Dr. Carneiro fora condecorado pela Univer-
versidade de Coimbra com o capelo de Doutor, depois dos ex
ames competentes. O calumniador agora diz que crê, que o ca
pelo foi de graça concedido por um Decreto, dispensado do Ex-
me Privado. Esta he outra calumnia, que o Lázaro se atreve a 
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proferir, como sempre faz, sem prova, e somente por que assim 
crê. O capelo dado de graça, quando assim se concede, quer dizer 
izençaõ das propinas, e por nenhuma forma se entende dos ex
ames a dispensa: do que ha inumeráveis exemplos na Universi
dade Coimbra: o calumniador por força isto ha de saber; porém 
com sua custumada má fé, quiz confundir a graça de naõ pagar 
propinas pelo capelo, com a dispensa do Exame Privado. Mas 
nem essa graça existio; porque na faculdade de Philosophia 
tomou o Doutor o capelo, e pagou suas propinas do modo ordi
nário. 

No folheto, que me obrigou a escrever a primeira carta, havia o 
Calumniador asseverado, que a pensaõ do Dr. Carneiro lhe tinha 
sido outorgada por casar com uma fidalga. Mostrei-lhe que tin
ha asseverado uma redonda mentira; i'e que fez elle ? < pedio per
daõ de sua calumnia ? Naõ,que isso seria portar-se comohomem de 
bem, o que lhe naõ compete. Saio-se com o seguinte subterfúgio. 
" Que a pensaõ da Policia naõ fora dada ao Dr. Carneiro, por 
este ter casado com uma fidalga he isso muita verdade; e se 
nos dicemos, que a pensaõ fora dote desse casamento, nunca o 
dicemos como razaõ nossa; mas só como razaõ, que o Intendente 
podia dar, quando lhe pedissem conta desse desperdício. 

Eisaquio raciocínio, o lnteáente podia dar essa razaõ, naõ se 
sabe se a deo ou naõ, mas como podia dálla, logo assevera-se 
que a deo, e portanto saia á luz a calumnia, que a pensaõ do Dr. 
Carneiro foi dote por casar com uma fidalga. Isto he que he 
calumniar a torto e a direito, sem pejo nem vergonha. 

Os Motivos de queixa pessoal do calumniador contra o Dr. 
Carneiro, e que a delle fallar o obrigaram, capeando-se com o bem 
publico, saõ tam ridículos como impertinentes. Que tem o publico 
com a disputa do Dr. Carneiro naõ querer pagar, por assentar que 
lhe naõ devia o valor de alguns folhetos ? Este naõ he o primeiro 
dos seus assignantes com quem o folheteiro por alcunha mensal 
tem tido disputas sobre a paga; que se lhe puzessem acçaõ de 
lezaõ enorme deveria restituir. A outra queixa, que o D° r . 
Caneiro denunciou ao embaixador o Memorial a El Rey; bue 
o Calumniador imprimira. Essa ofíènsa naõ podia o calum
niador perdoar; mas ou essa informação seja verdadeira ou falsa, 
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claro etá que como os seus motivos saõ de vingança, que nem 
prudência tem para occultar esse vicio, escusado he tiactar a ma
téria como cousa de publica utilidade. Em fim até por outras 
queixas lhe faltarem allega, que El Rey he amigo do Dr. Carnei
ro. Grande crime por certo he o do Dr. Carneiro ter a amizade 
d' El Rey se he que a tem! ! 

Quanto ao Intendente da Policia, que aqui se torna a metter a 
trouxe mouxe, basta para seu louvor, que até o mesmo calumni
ador he obrigado a confessar, que sabe delle cousas que lhe fazem 
honra, como he ter despedido de si commissoens despoticas, e 
poupado alguns inocentes," &c-—porém ainda assim isso lhe naõ 
vale, e contínua a asseverar sem prova nem verosi milhança, que o 
Intendente de seu motu próprio dá uma pensaõ extraordinária 
ao Dr. Carneiro : que devia dar contas publicas,quer o Governo 
o queira quer naõ: com outros absurdos, que só servem de 
mostrar o desejo de cal umniar, e a falta de fundamento em que 
estribar calumnias. 

Que a constituição da Policia fora dos Francezes imitada, para 
apoio do despotismo do Marquez do Pombal; que aquelle lugar 
Se tem continuado com abuso da legislação ordinária; ja todos o 
tem lido no Correio Brazilliense por mais de uma v«z; o folhe-
teiro calumniador podia copiar isso se quizesse; mas naõ 
valer-se dos argumentos contra aquella instituição, para 
os indivíduos atassalhar, levantando de sua cabeça as falsida
des de que o tenho convencido, que o actual Intendente do Bra
zil deo uma pensaõ ao Dr. Carneiro por ter casado com uma 
fidalga. Eu naõ pertendo reformar o folheteiro: vicios invetera
dos em idade avançada difficultos issimamente se desarreigam: 
mas achei que era necessário desmentillo assim publicamente, 
para que naõ padecesse meu amigo auzente, pela falta de refu-
taçaõ, tendo aqui quem tam bem conhece, que naõ ha em todas 
as asserçoens do calumniador publico, uma só proposição que ver
dadeira seja, 

Sou, Senhor, &c. 

J. P 
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POLÍTICA. 

nEYNO UNIDO DE PORTUGAL BRAZIL E ALGARVES. 

Decreto, revalidando os actos feitos por Ajudantes de 
Tabe/liaens, no Brazil. 

TENDO-me representado o Conde de Palma, Governa
dor e Capitão General da Capitania da Bahia, a grande 
impressão, que tem feito nos habitantes daquella cidade, 
a sentença dada pelo Ouvidor Geral do Civel da Relação 
delia, que julgou nullo o testamento disputado entre par
tes, Malachias dos Santos e sua mulher, e Bento Antônio 
Rodriguez e sua mulher, com o fundamento de ter sido 
approvado por um Ajudante de Tabelliaõ; e a conformi
dade desta decisão com a que ao mesmo tempo appareceo 
na mesma cidade, proferida sobre espécie idêntica na 
Casa da Supplicaçaõ do Brazil, e com os Acórdãos da 

V O L XXII. X" 133. 4 A 
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Relação, que se seguiram, e declararam nullas certas que-
reilas e pronúncias, por serem escriptos os autos e sum-
marios por escrivaens ajudantes; produzindo estes jul
gados um bem fundado receio, de que com estes arestos 
soffrerlam grande transtorno o socego e a fortuna de muitos, 
pertendendo-se como ja principava a realizar-se, annular 
em juízo as sentenças, as disposiçoens de ultima vontade, 
as compras, as composiçoens amigáveis, e outros quaes
quer títulos porque se acham possuindo, por terem escrip-
tonos processos os escrivaens ajudantes, e serem também 
por elles lavradas as escripturas de similhantes actos, con
tractos ou transacçoens, naõ obstante ter-se assim practi-
cado de tempo immemorial e ser grande parte das pro-
visoens de escrivaens etabelliaens ajudantes passadas pe
los Governadores, com faculdade de servirem no impedi
mento dos seus respectivos ajudados, sem offerecer-se 
duvida de algum ministro, perante quem serviam, no cum
primento e execução dellas, nem constar de alguma de
cisão em juizo anterior ás indicadas, que reprovasse esta 
practica; antes occorrendo disputa em caso idêntico, trac-
tada na mesma Ouvidoria e na Relação em graó de a-
gravo ordinário, entre partes, o Marechal de Campo Jozé 
Ignacio Acciavoli de Vasconcellos Brandão e Jozé Nunes 
da Silva Neves, se julgou valido o testamento controverso, 
que fora approvado por um tabelliaõ ajudante: ehavendo 
eu tomado em consideração o quanto convém estabelecer 
a certeza do domínio, e dissipar consequentemente a des
confiança, que á cerca da sua segurança se tem diffun-
dido naquella Cidade pelos mencionados julgados; sendo 
alias mui attendivel a boa fé, em que todos descançávam 
da legitimidade dos seus títulos, e dos officiaes, que os 
lavraram, fui servido, por Carta Regia da data deste, di
rigida ao dicto Conde, revalidar todos os actos em pro
cessos, em notas, e em testamentos, ou qualquer disposi-



Política. òòò 

çaõ de ultima vontade, que até hoje se acharem escriptos 
naquella província pelos ajudantes de tabelliaens ou es
crivaens, para que tenham a mesma força e vigor, como 
se fossem escriptos pelos mesmos escrivaens ou tabelliaens 
mandando que assim se julgue nas causas pendentes, e 
geralmente em todas que naõ estejam findas, em qual
quer grão de recurso, de appellaçaõ, aggravo ordinário, 
e revista, em que se acham, sem embargo da Ordena
ção do Reyno, Livro Primeiro, Titulo noventa e sette, 
Paragrapho dez : substituindo todaaviapara o futuro em 
todo o seu vigor a disposição da sobredicta Ordenação 
do Reyno, relativa aos artigos, em que os ajudantes se 
naõ acham authorizados para escreverem, por naõ haver 
sufficiente motivo para que ella deixe de ser observada; 
e porque as mais províncias deste Reyno, por effeito de 
um estylo similhante ao da Bahia, poderão necessitar de 
igual Providencia, hei por bem fazer extensiva a todo este 
Reyno a sobredicta determinação, naõ só a respeito da 
validade dos referidos actos que até o presente se acharem 
escriptos e â cerca da maneira com que em juízo se de
vem julgar as cousas pendentes, que sobre elles versam, 
mas também quanto aos limites das faculdades que para 
o futuro deverão ter os ajudantes de escrivaens ou tabelli
aens, cujas provisoens ordeno sejam d'ora em diante pas
sadas somente pela Meza do Desembargo do Paço, e naõ 
pelos Governadores das Capitanias, fazendo-se nellas ex
pressa e individual declaração dos objectos em que naõ 
se acham authorizados pela ley para escreverem: a fim 
de que, servindo-lhes de regimento as suas próprias pro
visoens nem elles alleguem ignorância, nem subsista o 
erro, que tem prevalecido na Bahia. A mesma Meza do 
Desembargo do Paço o tenha assim entendido, e faça 
executar, naõ obstantes quaesquer leys, disposiçoens, ou 
ordens em contrario, expedindo para este effeito os des-
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pachos necessários. Palácio do Rio-de-Janeiro em 16 

Janeiro de 1819. 
{Com a Rubrica de Sua Majestade.) 

Edictal pelo Conselho da Fazenda em Lisboa, sobre as 
mercadorias dos Estados Unidos. 

Ao Conselho da Fazenda baixou o seguinte A Y Í Z O : — ' ' 
Illustrissimo e Excellentissimo Senhor. El Rey nosso Se
nhor, conformando-se com o parecer do Conselho da Fazen
da em consulta de dez de Fevereiro passado, sobre os des
pachos das mercadorias importadas dos Estados-Unidos 
da America Septentrional, he servido que, seis mezes con
tados da data desta, naõ possam ser admittidas a despa
cho nas alfândegas de Portugal, as dietas mercadorias, 
sem serem acompanhadas das suas competentes facturas, 
juradas perante os Cônsules Portuguezes, residentes nos 
portos daquelles Estados, e com attestaçoens suas, em 
que declarem serem os preços, mencionados nas mesmas 
facturas, os correntes do mercado; naõ levando por cada 
uma das attestaçoens, que nesta conformidade passarem, 
mais de mile seis centos reis de emolumento; ficando as 
dietas mercadorias, que naõ vierem acompanhadas com 
os referidos attestados, sujeitas a despacho pelo preço 
corrente da terra. O que V. Exa . fará presente no Con
selho, para que assim se execute. Palácio do Governo, 
em 10 de Abril de 1819 João Antônio Salter de Men
donça Senhor Visconde de Balsemaõ.—E para assim 

constar se faz publico por ésla forma. Lisboa 21 de Abril 
de 1819. 

D. M I G U E L A N T Ô N I O DE M E L L O . 

LÁZARO DA S I L V A F E R R E I R A . 
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Edictal da Juncta do Commercio, em Lisboa sobre as pre
zas Portuguezas recolhidas nos Estados Unidos. 

El Rey Nosso Senhor he servido Ordenar, que os 
Proprietários, ou Interessados nos navios insultados, 
roubados, e aprezados pelos Piratas, hajam de legalizar os 
damnos e perdas, que tem soffrido, para se fazer a recla
mação juncto dos Estados-Unidos, a cujo fim devem os 
mesmos Interessados naquelles prejuízos apresentar na 
Real Juneta do Commercio, Agricultura, Fabricas, e Na
vegação, no termo de trinta dias contados da data deste, 
todos os documentos, com que hajam de instruir-se as re
clamaçoens, para serem presentes ao mesmo Senhor, e se 
cumprir a sua Real determinação. 

O que o dicto Tribunal manda fazer publico por este 
Edital, em conseqüência de Aviso da Secretaria d'Estado 
dos Negócios Estrangeiros e da Guerra de 23 do cor
rente. Lisboa 28 de Abril de 1819-—José Accursio das 
Neves. 

Avizo da Secretaria de Estado, em Lisboa, ao Com
mandante da Esquadra, que esteve no Estreito de 
Gibraltar. 

Sendo presente a sua Majestade o officio, que V. Mce. 
me dirigio, com o N°. 21, em data de 28 do corrente, no 
qual participa o haver assignado na Praça de Gibraltar 
em o dia 12 deste mez, na conformidade da authoriza-
çaõ e instrucçoens, que se lhe deram, a convenção de 
tregoa por dous annos com a regência de Tunes: manda 
o mesmo Senhor segurar a V. Mce. a sua Real satisfec-
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çaõ, pela maneira porque V- Mce. desempenhou esta 
commissao, bem como pela actividade, zeloe intelligencia, 
que manifestou no particular e importante serviço, que 
fora confiado á esquadra do seu commando .* o que será 
levado á immediata presença d' El Rey nosso Senhor, 
com a recommendaçaõ que merece; podendo V- Mce. se
gurar aos commandantes das embarcaçoens, que com
punham a mesma esquadra, e aos officiaes das suas re
spectivas guarniçoens, que os seus bons serviços e re
commendaçaõ, que V. Mce. delles faz, seraõ igualmente 
levados â immediata presença de sua Majestade, para 
que o mesmo Senhor possa distinguíllos, como custuma 
aos que bem o servem. 

Deus guarde a V. Mce. Palácio do Governo, em 29 de 
Abril de 1819. 

(Assignado.) D. MIGUEL PEREIRA FORJAZ. 
Senhor José Maria Monteiro. 

Aviso da Secretaria de Estado dos Negócios do Reyno 
ao Inspector do Terreiro de Lisboa. 

Foram presentes a El Rey nosso Senhor os clamores dos 
proprietários e rendeiros de terras de lavoura, contra a ex
traordinária e illimitada importação de graõs estrangei
ros, que tem chegado a embaraçar a venda dos nacionaes, 
com ruina próxima da sua agricultura, sendo confirma
dos os dictos clamores por uma consulta da Real Juncta 
do Commercio, Agricultura, Fabricas e Navegação, e re
presentaçoens da Juncta das Fabricas das Lezirias e de 
algumas Câmaras: Sua Majestade, tomando em considera
ção o referrido, e que sem equilibrar o preço do paõ es
trangeiro, com o conveniente, para o nacional sustentar 
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a sua concurrencia, se acabará de perder a agricultura 
destes Reynos, tendo ja ficado este anno algumas terras 
por semear, e tendo-se despedido alguns rendeiros de 
outras para o tempo competente; manda, como provi
dencia interina, em quanto o exigir a necessidade da la
voura, e naõ ordenar o contrario, que os trigos e milhos 
estrangeiros, que derem entrada no Terreiro publico, de
pois da publicação desta ordem por edictaes, paguem 
de vendagem, os trigos oitenta reis, e os milhos cem reis 
por alqueire, em lugar de vinte reis, que até agora pa
gavam : manda outro sim que o augmento da dieta ven
dagem seja todo applicado a bem da lavoura, para estra
das e pontes, que facilitem os transportes dos graõs, en
trando no cofre do augmento das farinhas, que tem a 
mesma applicaçaõ. O que de ordem do mesmo Senhor 
participo a Vossa Excellencia para que assim o fique 
entendendo e faça executar. 

Deus guarde a Vossa Excellencia Palácio do Gover
no, em 11 de Maio de 1819. 

(Assignado.) JOAÕ A N T Ô N I O SALTER DE 

MENDONÇA. 

Senhor Conde de Peniche. 

Portaria do Governo, em Lisboa, sobre as fazendas es
trangeiras importadas, naquelle porto. 

Constando que alguns neggociantes Francezes, e 
capitaens de navios da mesma naçaõ procuram subtra-
hir-se á exacta observância das formalidades prescrip-
tas em execução do §. 13 do Alvará de vinte e cinco de 
Abril de mil oitocentos e dezoito, para legalizar a inte
gridade das cargas, que os dictos Navios transportam para 
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os portos deste Reyno, e a identidade das mercadorias 
de que ellas se compõem, sem embargo de naõ poderem 
allegar ignorância a este respeito depois dos annuncios, 
que por Editaes, e pelas Gazetas fez publicar nos Portos 
daquelle Reyno, o Marquez de Marialva, Embaixador 
Extraordinário de Sua Majestade na Corte de Paris; e 
que aqui igualmente se ordenaram por Portaria de vinte 
e um de Novembro do dicto anno, expedida ao Conselho 
da Real Fazenda com os competentes formulários, para 
que só fossem admittidos a descarga os navios, que vi
essem munidos com os referridos documentos; pare
cendo que os que assim tentam fraudar estas claras, e 
positivas determinaçoens pertextam a sua infracçaõ com 
o que se acha estabelecido no § 3.° da portaria do pri
meiro do Julho de mil oitocentos e dezoito, publicada 
por Edital do Conselho da Fazenda de sette do mesmo 
mez: manda El Rey Nosso Senhor declarar, que naõ 
havendo no contexto do dicto §. disposição alguma rela
tiva ao Alvará de vinte e cinco de Abril, que naÕ era 
ainda conhecido neste Reyno, quando aquella Portaria 
se expedio, achando-se outrosim regulada a execução 
do dicto Alvará pelos annuncios, e formulários publica
dos pelo Marquez de Marialva, mandados observar nes
tes Reynos pela mencionada portaria de vinte e um de 
Novembro, e confirmados pela Real Sancçaõ do Mesmo 
Augusto Senhor, he Legislação, que deve pontualmente 
observar-se em similhantes casos, naõ sendo admittidos 
a descarga, e despacho os navios que naõ appresenta-
rem os documentos requiridos, legalizados segundo os 
formulários, que com a mesma portaria foram remetti-
dos. O Conselho da fazenda o tenha assim ententido, e 
faça executar com os despachos necessários. Palácio do 
Governo em dez de maio de Mil oitocentos e desenove. 
— Com três Rubricas dos Governadores do Reyno. 



Politica. 561 

" E para assim constar, se fez publico por este modo. 
Lisboa 18 de Maio de 1819.—Visconde de Balsemaõ.— 
D. Miguel Antônio de Mello. 

Documentos sobre as prezas Portuguezas capturadas 
por corsários de Artigas, e levadas aos Estados-
Unidos. 

Carta do Cônsul Portuguez nos Estados-Unidos ao Mi
nistro de S. M. Fidelissima em Washington. 

Senhor! 

Sinto achar-me na necessidade de communicar a Vossa 
Excellencia os procedimentos de Jaimes Houston, Esc. 
Juiz da Corte de Districto dos Estados-Unidos em Mary-
land, em uma causa, pendente na parte do Almirantado 
desta Corte, em que elle assumio um poder, além da ex
tensão de sua JurisdicçaÕ, com mui serio gravamen de 
alguns dos subditos de Sua Majestade, e que, na minha 
opinião, exige a intervenção do Governo Americano. 

O navio Portuguez, Monte-Alegre, caregado com 
grande e preciosa carga, valendo a seus donos mais de 
350.000 dollars, foi no mez de Junho passado, indo em 
sua viagem da Bahia para Lisboa, capturado pelo cor
sário La Fortuna, e trazido ao porto de Baltimore, pelo 
Mestre de Preza Guilherme Foster, no mez de Septem
bro passado. Eu apresentei libello pelo navio e carga, 
com o fundamento de que a captura éra i Ilegal, havendo 
o corsário sido armado, esquipado, e de proprietários nos 
Estados Unidos, ainda que navegando com a bandeira 
de Artigas. Examinaram-se muitas testemunhas naquella 
causa, e se tomaram seus depoimentos, e se preparou a 

V O L . XXII . N° 133. 4 B 
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causa para ser ouvida. No mez de Março passado fui a 
Baltimore, para o fim de assistir â audiência da causa 
na Corte, que entaõ havia ter ali a sua sessaõ. Estando 
a Corte em sessaõ, o advogado, que eu tinha emprega
do appareceo, e ali se encontrou com Mr. Pinkney, um 
dos advogados da parte do reclamante, Foster, sábado 6 
de Março. Mr. Pinkney foi informado por elles, que a 
causa seria ouvida na segunda feira seguinte, aos 8; e 
consequentemente naquelle dia se chamou a causa ã 
audiência, as testemunhas a meu favor todas presentes 
na Corte, e naõ se allegou ou tentou allegar razaõ contra 
este procedimento de ouvir a causa, excepto a ausência 
do General Winder e Mr. Pinkney, o Advogado da parte 
op posta. Fez esta objecçaÕ outro advogado a bem do 
reclamante, e do Capitão Chase, que havia capturado o 
Monte Alegre, e que estava presente na Corte, ainda 
que naõ éra parte no processo. Mas naõ obstante estas 
objecçoens permittic-nos o Juiz Houston, que continuás
semos. Foi examinado o Capitão do Monte Alegre, 
produzidas as provas de documentos, e o Juiz decidio, 
que se me restituisse o navio e carga, a bem dos proprie
tários, com perdas e damnos e custas: e nomeou também 
cinco pessoas, commissarios para averiguar e relatar as 
perdas e damnos, causados pelos procedimentos ille-
gaes dos captores. Ajuncto estes decretos datados de 8 
de Março 1819, marcados N°. 1. e 2. No dia seguinte, 9 
de Março, representou á Corte, por seu advogado, Gui
lherme Foster, o reclamante, que intentava appellar do 
decreto pronunciado no dia antecedente. Como esta ap-
pellaçaõ demorava a execução do decreto, ordenou a 
Corte que desse fiança o appellante, na somma de 60.000 
dollars para satisfazer as custas e perdas e damnos, que 
a final se adjudicassem, e que, a menos que se desse esta 
fiança, naõ tivesse a appellaçaõ o effeito de suspender 
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a execução da decisão ja pronunciada. Também no mesmo 
dia decretou, que se avaluasse a propriedade, por pes
soas, que entaõ nomeou, e me fosse entregue, a bem dos 
proprietários; dando fiança pela somma em que se ava
liasse, e ordenando ao escrivão da Corte ao mesmo 
tempo, que aceitasse como fiadores as pessoas nomea
das na ordem, que entaõ se passou. Estes decretos de 
9, vám annexos, marcados N° 3, e 4. Depois de ter pro
nunciado estes decretos, adiou a Corte a sessaõ, o Juiz 
notificou ao Escrivão, que tornaria a fazer sessaõ na 
Corte aos 18 de Março, e entaõ determinaria sobre a 
idoneidade das pessoas, que o reclamante offerecesse 
como fiadores a fim de o habilitar a proseguir cm sua 
appellaçaõ. 

Na conformidade do decreto de 9, os avaluadores ava-
luâram o importe do navio e carga, e fizeram o seu rela
tório em devida forma, ao Escrivão da Corte. Os cinco 
sugeitos, que foram admittidos por fiadores, entraram na 
estipulaçaõ requerida, a meu favor, e o Marechal, ou 
Executor do Tribunal, por ordem do Escrivão, me deo 
posse actual do navio e carga, de que deo parte ao Col-
lector da alfândega do porto de Baltimore. A somma da 
fiança, que de mim se requeria, éra immensa, e por isso 
me vi na necessidade de fazer um arranjamento com Mr. 
Frederick C. Graf de Baltimore, pelo qual se pôz a carga 
em sua posse, sugeita às minhas ordens, até que eu pu
desse receber instrucçoens dos donos. Sendo o navio 
um vaso de grande valor, ordenei que fosse concertado, 
oqueemprehendeo immediatamente Mr. Graf, e se puzé-
ram a trabalhar nelle mais de 30 homens. Em quanto 
estava no porto, e na posse da Corte, foi desmantelado e 
roubado de tudo quanto tinha de valor, e logo percebe
mos que o custo de seu concerto, para o habilitar a seguir 
viagem, montaria a cima de 20.000 dollars. As despezas 
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destes preparos haviam de ser pagas por Mr. Graf, que 
também fez grandes avanços sobre a propriedade, para 
pagamento das despezas que se incorreram na continua
ção do processo. Desejando anxiosamente naõ perder 
tempo em receber dos donos as suas instrucçoens, man
dei-lhes copias de todos os decretos a cima mencionados, 
dirigindo-as a Lisboa, junctamente com a minuta das in
formaçoens a respeito de tudo, que se tinha feito, e que 
eu contemplava fazer com o navio e sua carga. 

Aos 8 de Março, depois de estar vários dias de posse 
do navio e carga, voltou o Juiz Houlston a Baltimore e 
abrio a sessaõ da sua Corte. Apresentou-se-lhe entaõ 
uma petição a favor do reclamente Guilherme Foster, re
querendo, em summa, que se processasse outra vez a cau
sa, o que se discutio pelos Advogados do reclamante, e 
foi ardentementeopposto pelo meu; e aos 19, inconcebi-
vel como se supporá, eaté incompatível com toda a prac
tica e uso de alguma Corte em paiz algum, e posto que 
sem nenhum apoio de ley, de equidade, ou de aresto, e 
em violação da justiça commum, o Juiz rescindio todos 
os seus primeiros decretos, e restituio a causa á mesma 
situação, como se naõ tivesse pronunciado nenhum decre
to. Em vaõ se urgio, pelo meu Advogado, que a Corte naõ 
tinha poder ou authoridade de modificar ou ingerir-
se com o decreto, que ja estava executado, e a parte met-
tida em posse plena; em vaõ se negou a jurisdicçaÕ da 
Corte; o Juiz informado das grandes despezas que se ti
nham feito com o navio, em concertos, e grandes avanços, 
feitos por Mr. Graf, na fé dos decretos, e na crença de que 
retería posse da propriedade; em vaõ se apertou com o 
Juiz, para que concedesse, pelo menos, a somma das des
pezas actualmente desembolçadas, depois de seus decre
tos passados.- foi em vaõ todo o argumento e toda a repre
sentação, todos os decretos foram annulados, tudo foi res-
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cindido, e a posse do navio e carga foi tirada de mim e 
de meus agentes, debaixo do pretexto e côr de pro
cedimento legal. Porém as partes nao pararam aqui. 
Pela suggestaõ de que a propriedade éra susceptível de 
damnificar-se ou destruir-se; esta preciosa carga consis
tindo em assucar e outros artigos, foi, por outra ordem, 
datada de 22 de Março, mandada vender pelo Marechal, 
em leilaõ publico, como se se quizesse consumar por este 
ullimoacto este novo procedimento; e fazer que fosse im
possível á Corte voltar outra vez à própria e correcta 
vista deste infeliz caso. Por este decreto se me offe
receo o navio, sobre estipulaçaõ; mas considerando que 
sem a carga eu naõ podia alcançar os fundos dos pro
prietários, sufficientes para o concertar; e que ainda no 
caso de concertado, devia voltar sem carga, e com isto 
perder seu frete ; e de todos os modos, que éra preciso dei
xar um fiador por seu valor para o representar; a offerta 
éra inútil e naõ foi aceita. 

Estes decretos de 19 e 22 de Março os achareis annexos 
marcados 5, e 6. 

Tenho assim referido por menor os extraordinários 
procedimentos nesta causa. Immediatamente que recebi 
informação delles consultei os mais, hábeis e eminentes 
advogados. Todos concorrem em informar-me que o 
Juiz excedeo os limites de sua jurisdicçaÕ e authoridade; 
asseguram-me, com voz unanime, que a constituição e 
organização das Cortes deste paiz tem fixado certos li
mites ao poder dos Tribunaes Judiciaes, e que depois 
de uma causa ter sido argulda, um decreto pronunciado, 
e esse decreto executado, cessam as funcçoens daquelle 
tribunal, e os seus erros, se alguns tem occurrido, somente 
podem 6er examinados em outro Tribunal. Eu fui sem 
perda de tempo a Baltimore, e ali consultei outra vez 
outros advogados, todos eminentes na sua profissão. Elles 
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fãllàram igual linguagem. Os decretos de 19 e 22 de 
Março saõ pronunciados illegaes por todas as pessoas. 
A indagação, que depois disto naturalmente se segue, he 
quanto ao meu remédio nesta extraordinária occasiaõ, e 
me informam, que naõ ha remédio summario ou conhe
cido, para tal exigência; naõ sendo as ordens finaes, naõ 
pôde haver dellas appellaçaõ; e ainda que passadas por 
uma Corte, cuja jurisdicçaÕ sobre a matéria tem cessado, 
ainda que injustas em si mesmas e illegaes, eu devo sub-
metter-me a ellas, ever a propriedade sacrificada na ven
dado Marechal, em leilaõ, e o vaso ou arruinar-se no cães, 
ou ser vendido por um valor depreciado, em um paiz aonde 
elle naõ pôde ser registrado. 

Em justiça aos subditos Portuguezes, a cujo bem se 
instituíram estes procedimentos, e para o fim de prevenir 
a repetição de similhantes actos em outros casos, me jul
guei obrigado a fazer esta participação, na esperança de 
que vós a apresenteis ante o Governo Americano, e 
chameis ao assumpto a sua immediata attençaõ. Naõ 
porque eu tenha alguma expectaçaõ de que o Presidente 
possa exercitar um poder de superintendência sobre o 
judicial. Esta he a repartição do Congresso somente; 
porém he do meu auxioso desejo, que esta matéria 
se traga ante este Tribunal o único que naõ possue o 
direito de investigação, em ordem a que aquelle pro
cedimento, sem exemplo nos registros do judicial deste 
paiz, possa receber daquelle Tribunal a intepretaçaõ de 
que for susceptível. 

Tenho a honra de ser com a maior consideração. 
Senhor! 

Vosso humilisimo e 

obedientíssimo servo. 

(Assignado) JOAQUIM JOZE VASAQUES. 
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Nova York, 20 de Abril de 1819. 
A S. Ex \ Jozé Corrêa da Serra. Mini-

nistro Plenipotenciario de S. M. Fi
delissima, juncto aos Estados Uni
dos. 

Annexos. 

N°. Io. 

Libello na Corte de districto de Maryland. Termo 
de Março 1819. 

Joaquim José Vasques, Cônsul Geral de S. M. Fidelissi
ma o Rey do Reyno Unido de Portugal Brazil e Algar
ves, a bem do dono ou donos do navio Monte Alegre e sua 
carga. 

Contra 
O navio Monte Alegre, sua cordagem, apparelho, botes, 

armamento e pertenças, e carga do mesmo. 
Havendo a Corte considerado devidamente as allega-

çoens e provas nesta causa, he ordenado, julgado e de
cretado, que as allegaçoens contidas no dicto libello saõ 
sustentadas e provadas, e que o dicto navio Monte Ale
gre, sua cordagem, aparelho, moveis e pertenças, e a car
ga do mesmo sejam restituidos e entregues ao Libellante 
Joaquim Jozé Vasques, Cônsul Geral de Sua Majestade 
Fidelissima, o Rey do Reyno Unido de Portugal Brazil e 
Algarves, a bem e para uso do dono ou donos do mesmo, 
subdito ou subditos de Portugal, com as custas e perdas 
e damnos, e que o Marechal immediatamente entregue 
o mesmo ao dicto Libellante, a bem do sobredicto. E 
he outro sim ordenado e decretado, que o producto da
quella parte da carga do dicto vaso ja vendida, por uma 
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ordem interlocutoria, nesta causa, seja restituido ao Li
bellante, como fica dicto, depois de deduzir aquellas 
custas, encargos e despezas, que a Corte ao depois ar
bitrar. 

(Astignado) JAMES. HOUSTON. Juiz dos Estados 
Unidos, no Districto de Maryland. 

8 de Março 1819. 

N°. 2. 

Na causa do Navio Monte Alegre. 

Corte do Districto de Maryland, Termo de Março 1819. 
He ordenado, e decretado, que uma-commissaõ expe

dida por esta Corte, dirigida a Guilherme Cole, Luiz 
Brantz, Henrique Thompson, Thomas Tenant, Thorn-
dike Chase, ou quaesquer três delles, sejam authoriza
dos e tenham poder para averiguar e referir o importe 
das percas e damnos, soffridas pelo dono ou donos do 
dicto navio, e sua carga, pela razaõ das matérias alle-
gadas no dicto Libello, e da captura e detenção do dicto 
navio e sua carga; os quaes dictos Commissarios rece
berão as provas disso, debaixo de juramento, e o referi
rão a esta Corte, com toda a brevidade conveniente. 

(Assignado.) JAMES HOUSTON. Juiz dos Estados 
Unidos, no Districto de Maryland. 

Entrado em 8 de Março, de 1819. 

N°. 3o 

Corte do Districto de Maryland. 
Joaquim José Vasques, Cônsul Geral, &c. contra o 

navio Monte Alegre, &c 
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Ordenado, que o Reclamante neste caso, Guilherme 
Foster, que notificou a sua intenção de appellar, dê fi
ança, na somma de 60.000 dollars, para responder pela 
adjudicação final neste caso, pelas custas, perdas e dam
nos, que se determinarem; e faltando a dar essa fiança he 
ordenado que tal appellaçaõ naõ tenha o effeito de sus
pender ou demorar a execução, ou outro processo, para dar 
effeito ao decreto pronunciado nesta causa. 

(Assignado.) JAMES HOUSTON. Juiz dos Estados 

Unidos, no Districto de Maryland. 

Entrado em 9 de Março de 1819. 

N°. 4. 

Na Corte de Districto. Termo de Março, 1819. 

Joaquim Jozé Vasques, Cônsul &c. &c. contra o navio 
Monte Alegre, &c. &c. 
Ordenado, que a propriedade, que se decretou fosse res-
tituida ao Libellante, nesta causa lhe seja entregue, dando 
fiança na somma do valor avaliado, para conformar-se 
com a adjudicação final nesta causa. 

Os fiadores que seraõ recebidos pelo Escrivão da Corte 
saõ Joaõ Jozê Vasques, Frederico C. Graf, Christiano 
Mayer, Luiz Brantz, Justus Hope, e Frederico Waeschr. 

(Assignado.) JAMES HOUSTON. Juiz dos Estados 
Unidos no Districto de Maryland 

Entrado em 19 de Março 1819. 

Vor.. XXII. N". 133. 4 o 
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N°. 5. 

Corte do Districto de Maryland, termo de Março 1819. 
Joaquim Jozé Vasques, Cônsul Geral Portuguez, contra 

o navio Monte Alegre; Guilherme Foster Reclamante. 
Os Decretos e Ordens, nesta causa, passados aos 8 do 

corrente, tendo sido feitos pela enganosa impressão de 
que eram conformes a ambas as partes, com as vistas de 
expedir a decisão final da causa; mas apparecendo de
pois que naõ somente éra contrario aos desejos do 
Reclamente, porém que elle desejava produzir testemu
nhos, que naõ teve opportun idade de appresentar: He 
ordenado e decretado, que as ordenss e decretos passados 
aos 8 do corrente, nesta causa, e todos os actos e procedi
mentos sobre isso sejam revogados, annulados e rescin
didos, e que a causa fique em todos os respeitos como 
se taes decretos, ou ordens se naõ tivessem feito nas pre
missas. 

(Assignado.) JAMES HOUSTON. Juiz dos Estados 
Unidos no Districto de Maryland. 

He outro sim ordenado pela Corte, que as Estipula-
çoens entradas em conseqüência dos decretos sobredic-
tos, sejam rescindidas e annuladas. 

(Assignado) J A M E S HOUSTON. Juiz. 

N«.6. 

Corte de Districto de Maryland, Termo de Março, 1819, 
Joaquim Jozé Vasques, Cônsul Geral de Sua Majestade 
Fidelissima, o Rey do Rey no Unido de Portugal Brazil 
e Algarves; contra o navio Monte Alegre e sua carga. 

Tendo-se ordenado, que esta causa ficasse adiada para 
ulterior prova, e tendo-se allegadoe provado à satisfacçaõ 
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da Corte, que a carga do dicto navio he de natureza de 
se estragar, e provável que se damnifique muito, antes 
que se ouça a causa a final. Portanto, neste dia 22 de 
Março de 1819, he ordenado e decretado por authori
dade da dieta Corte, que se venda toda a dieta carga, 
pelo Marechal do Districto, e que o produeto da dieta 
venda seja depositado nas maõs do Escrivão desta Corte, 
para esperar qualquer ulterior ordem ou decreto que se 
possa passar sobre as premissas. He outro sim ordenado e 
decretado, que a venda, por este ordenada, se faça a di
nheiro de contado, ou a tal credito, que os procuradores 
de cada parte concordarem por escripto sob sua firma, 
e entrado pelo escrivão da Corte. He outro sim ordena
do e decretado que o navio, com sua cordagem, appare-
lho e moveis seja entregue ao Libellante, entrando em esti-
pulaçaõ, com um ou mais fiadores approvados pelos pro
curadores do Reclamante, de pagar o importe do valor do 
navio ao Reclamante, no caso de que o mesmo lhe seja a 
final adjudicado, assim como de cumprir e executar, 
qualquer ulterior ordem ou decreto que se possa passar, 
relativo ao dicto navio, sua cordagem, apparelho, e mo
veis. 

(Assignado) JAMES HOUSTON. Juiz dos Estados 
Unidos no Districto de Maryland. 

HESPANHA. 

Circular do Conselho Real, sobre os Religiosos secula-
rizados. 

O Excellentissimo Senhor D. Joaõ Lozano de Torres, 
Secretario de Estado e do despacho de graça e Justiça, 
communicou ao Conselho, com data de 8 deste mez, por 
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meio do Excelentíssimo Senhor Duque dolnfantado, seu 
Presidente, a Real ordem do theor seguinte. 

" Excellentissimo Senhor: Informado Ei Rey nosso 
Senhor das escusas, pretextos, e cavilaçoens com que 
muitos dos Religiosos secularisados, e outros, que presu
mem passar por taes, intentaÕ eludir as repetidas Reaes 
determinaçoens sobre esta matéria, e encubrir a sua ver
dadeira desobedencia; tem resolvido ordenar que os le
gitimamente secularizados naõ possam residir em outra 
parte senaõ no território do seu benévolo receptor; o qual 
os admittirâ, como está determinado na Real ordem de 
24 de Setembro do anno psssado, sem escusa alguma, e 
zelará a conducta politica e religiosa dos que houver ad-
mittido, cuidando em que naõ se ausentem da sua juris
dicçaÕ por pretexto algum. Que os que se dizem ag-
gregados ao Clero Romano se apresentem promptamente 
ao Prelado Diocesano, em cujo território se acharem o 
qual lhes designará lugar para sua residência, que naõ po
derão deixar, entretanto que o Prelado examina as Bullas e 
documentos que apresentarem, e informa S. M. o que del
les resulta, eo mai sque lhe pareça convir para a sua sobe
rana resolução. Que osnaõ secularizados, ou que se duvide 
se o estaõ legitimamente, se apresentem em um Convento 
da sua Ordem, cujo Prelado local lhes assistirá com o 
necessário, entretanto que se avisa ao seu Prelado geral, 
para que conforme o determinado na Regia Ordem de 13 
de Outubro do anno passado, lhes asssignale Província e 
Convento, donde poderão fazer os recursos, que bem lhes 
convenham. Que os que cumprirem o que se lhes man
da nesta Real Ordem sejam attendidos por seus respec
tivos Superiores assim para sua subsistência como para 
seus recursos e requirimentos, que seraõ admittidos nos 
Tribunaes e Secretarias, fazendo constar haverem dado 
prompto e pontual cumprimento à parte que lhes toca 
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desta soberana resolução; mas de modo nenhum os que 
ainda persistirem em sua desobedencia, depois de se lhes 
ter tantas vezes apontado o caminho direito que devem 
seguir, os quaes seraõ tractados pelos seus Prelados como 
desobedientes e contumazes. Que esta Real Ordem se 
communique aos Diocesanos e Prelados Regulares, e ás 
A uthoridades civis e Militares, para que os auxiliem no 
seu mais pontual cumprimento. O que participo a V. E. 
de ordem de S. M. para sua intelligencia, e do Conselho, 
e a fim de que este disponha o que convier para a sua 
execução." (Segue-se a Ordem do Conselho ás diversas 
Repartiçoens para se cumprir e guardar o referido etc.) 

AMERICA HESPANHOLA. 

Tractado especial, entre os Estados de Buenos-Ayres e 
de Chili. 

Sua Excellencia o Supremo Director das Províncias 
Unidas do Rio-da-Prata; e Sua Excellencia o Supremo 
Director do Estado de Chili, possuindo os poderes a elles 
conferidos pelas Constituiçoens provisionaes dos respec
tivos Estados, desejando pôr termo à dominação tyran-
nica do Governo Hespanhol no Peru, e dar a seus habi
tantes aquella liberdade e independência, de que elles es
taõ tam injustamente privados, e com as vistas de lhes 
dar aquelle auxilio, que os habitantes de Lima tem soli
citado de ambos os Estados contrahentes, tem resolvido 
concluir o presente Tractado. 

Para este fim as partes contractantes nomearam seus 
Plenipotenciarios, a saber:— 

Da parte de Sua Excellencia o Supremo Director das 
Provincias-Unidas do Rio-da-Prata, D. Gregorio Fagle» 
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Ministro de Estado nas repartiçoens do Governo e Ne
gócios Estrangeiros: 

E da parte do Supremo Director do Estado de Chili, 
o Coronel D. Antônio José de Yrisarri, official daLegiaõ 
de Mérito, e Ministro de Estado; 

Os quaes havendo trocado os seus plenos poderes, e 

achado-os em boa e devida forma, concordaram nos se
guintes artigos: 

Artigo 1. Concordando as partes contractantes com o 
desejo manifestado pelos habitantes do Peru, e especial
mente pelos de Lima, a capital, de lhes dar auxilio com 
uma força armada, em ordem a que possam expulsar dali 
o Governo Hespanhol, e estabelecer o que for mais aná
logo â sua constituição pbisica e moral, as dietas duas 
partes contractantes se obrigam a emprehender uma ex
pedição, que para esse fim está ja preparada em Chili. 

2. O exercito combinado das Provincias-Unidas e de 
Chili, dirigido contra as actuaes authoridades de Lima, 
e em auxilio dos habitantes, cessará de existir naquelle 
paiz, ao momento em que elle tenha estabelecido um 
Governo, pela livre vontade de seus habitantes, a menos 
que seja requerido por aquelle Governo, e sendo conveni
ente ás circumstancias de ambas as partes contractantes, 
os três Estados de Chili, das Provincias-Unidas e de 
Lima concordarão para que aquelle exercito permaneça 
por certo período no dicto território. Nesse caso, os 
Generaes authorizados, ou os outros Ministros de Chili e 
das Provincias-Unidas, devem tractar, sobre este ponto, 
com o Governo que se estabelecer em Lima, sendo sem
pre a execução de taes tractados sugeita â respectiva 
ratificação das authoridades supremas de Chili e das 
P rovincias-Unidas. 

3. Em ordem a evitar toda a causa de discórdia en
tre os dous Estados contractantes e o novo Governo, que 
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se ha de formar no Peru, a respeito do pagamento das 
despezas da Expedição libertadora, e desejando remover 
daqui em diante todo o pretexto, que possam formar os 
inimigos da America, em ordem a attribuir aquella ex
pedição motivos interessados, que lhe saõ inteiramente 
estranhos, ambas as partes contractantes concordam em 
naõ tractar de recobrar estas despezas, antes de que ellas 
possam ser arranjadas com o Governo independente de 
Lima, observando o exercito combinado até entaõ e sub
seqüentemente, o comportamento que he conforme a seu 
objecto, o qual he proteger, e naõ obrar em hostilidade 
a respeito destes habitantes; sobre o que ambos os 
Governos daraõ expressas ordens a seus respectivos Ge
neraes. 

As contas das despezas da expedição libertadora, e da 
esquadra Chilena, que a conduz, desde o tempo de sua 
passagem ao mar Pacifico para este fim, seraõ apresenta
das pelos Ministros ou Agentes dos Governos de Chili 
e das Províncias Unidas ao Governo independente de 
Lima, arranjando com elle amigavelmente, e de maneira 
conveniente, as sommas, períodos, e modo dos paga
mentos. 

5 As duas partes contractantes mutuamente garantem a 
independência do Estado, que se ha de formar no Peru, 
quando a sua capital for libertada. 

6. O presente tractado será ratificado por Sua Excel
lencia, o Supremo Director das Provincias-Unidas do 
Rio-da-Prata, e por Sua Excellencia o Supremo Director 
do Estado de Chili, dentro do espaço de 60 dias. 

Datado e assignado, na cidade de Buenos-Ayres, aos 5 
de Fevereiro de 1819. 

ANTÔNIO Jozé DE IRISARRI. 

GREOORIO FAGLE. 
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COMMERCIO DA ESCRAVATURA. 

(Continuado de p. 482.) 

As objecçoens da parte da França saõ de natureza 
mais geral; e tal, que he de esperar que o tempo as possa 
desfazer: e Io, quanto á objecçaõ, que parece ter tanto pe-
zo: isto he, que a medida, sendo agora adoptada, pode
ria ser tomada em falso ponto de vista pela Naçaõ Fran
ceza, como concessão imposta a seu Governo pelas Potên
cias da Europa, e como preço da evacuação de seu ter
ritório. He impossível oppòr-se, em argumento, contra 
tal illusaõ; porém pôde observar-se, que, se as potências 
tivessem apertado pela adopçaõ deste arranjamento, de 
concerto com a França, naõ parece possível que se pudesse 
ter dado tam odiosa interpretação a uma medida tam 
geral e benevola; mas infelizmente he esta uma das ob
jecçoens, que breve espaço de tempo removerá. 

A segunda objecçaõ he, que existe, para assim dizer, 
uma incompetência moral na Naçaõ Franceza, para se 
conformar com esta medida; que aquillo que as coroas 
de Hespanha, Portugal e Paizes Baixos naõ sentem como 
degraduaçaÕ da honra de suas bandeiras, nem inconveni
ente aos seus direitos commerciantes de seus povos, na 
França naõ produziria nada menos do que um sentimen-
timento de humiliaçaõ e descontentamento. 

Com o devido respeito á authoridade, porque se esta
belece esta conclusão, os Plenipotenciarios da Gram Bre
tanha naõ podem deixar de entreter a esperança, de que, 
posto que em França pareça á primeira vista existirem 
prejuízos contra esta medida, quando se olha em ponto 
exaggerado, e sem as explicaçoens necessárias; e posto 
que haja também certo sentimento a respeito dos incon
venientes possíveis, que, naõ obstante todos os esforços 
da parte dos respectivos Governos, possam occasional-
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mente oppor-se á sua execução; com tudo, confiada-
mente se persuadem, que um povo tam illuminado naõ 
deixaria de conresponder cordealmente a uma appella-
çaõ feita por seu Governo, â generosidade de seus senti
mentos sobre tal ponto, e que a Naçaõ Franceza nunca 
recusaria entrar em competência com a Britannica ou 
outra qualquer naçaõ, para promover tudo quanto pôde 
conduzir a um fim, em que se involvem os maiores in
teresses da humanidade. He verdade que a Gram Bre
tanha e a França tem sido olhadas como rivaes, assim 
como naçoens vizinhas, porém so incidentalmente tem 
tido a desgraça de contender uma contra a outra em ar
mas, nada tem resultado destas contendas, que possa crêar 
um sentimento de inferioridade em qualquer das partes. 
Ambas as naçoens tem sustido bem a sua honra nacional, 
e ambas tem aprendido a respeitar uma á outra. ,; Porque 
entaõ julgaria o povo Francez derrogatorio de sua digni
dade, o que a Naçaõ Britannica vê em tam differente luz? 
Esperemos antes, que, depois de tam longos e communs 
soffrimentos na guerra, ambas as naçoens reconhecerão 
grande interesse em apertar mais os laços de amizade, que 
felizmente as unem agora, e que cultivarão aquellas re
laçoens na paz, que podem fazer a sua communicaçaõ 
útil a ambas, e ao mundo. <; Que objecto ha mais digno 
de seus conselhos, e esforços communs, do que o dar a 
paz â África, e pode a sua rivalidade tomar mais nobre e 
favorável character? 

Se, nas primeiras vistas, se levantasse duvida ou mur
múrio, no povo da França, poderia dizer-se-lhe, que 
quatro das mais consideráveis potências marítimas do 
inundo tinham gostosamente unido os seus esforços neste 
systema, para a libertação da África, elles saberão que o 
povo Inglez, tam sensivelmente despertado, como se sabe 
que he, a todas as circumstancias, que podem impedir 
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suas especulaçoens mercantis, ou expor sua bandeira na
cional, a uma ingerência naõ usual, naõ tem mostrado 
apprehençaõ, no caso que contemplamos; naõ se tem 
ouvido uma só queixa, nem no Parlamento, nem em 
nenhum corpo commercial do império, nem ainda 
mesmo de algum indivíduo mercador ou navegante. Se 
a dúvida versasse sobre o prejuízo, que tal medida podia 
occasionar aos interesses commerciaes Francezes na costa 
d' África, elles achariam examinando-o que, se a França 
deseja conservar e melhorar seu legitimo commercio na 
quella costa, naõ pôde seguir mais efficaz carreira do que 
unir os seus esforços aos das outras potências, para der-
ribar o traficante illicito, que he agora um corsário ou 
pirata armado, combinando o roubo dos vasos mercantes 
de todas as naçoens com a sua illegal especulação em es
cravos. 

Se occurrer a idea de que os navios mercantes Fran
cezes, que freqüentam aquella costa, podem soffrer inter
rupção e demoras com tae3 visitas, que os officiaes, por 
alguma possibilidade, abusarão de seu encargo; e que 
podem occurrer disputas entre os seus subditos e os das 
naçoens estrangeiras, reduzam esta objecçaõ desapaixo-
nadamente ao seu verdadeiro valor, calculem-a conforme 
a extençaõ do commercio daquella costa, e a probabili
dade da occurrencia de taes accidentes. Naõ obstante 
todas as precauçoens, que podem tomar os respectivos 
Governos, ponham elles este mal, tomado na sua maior 
computação, em comparação com a grande questão mo
ral ; se todo um Continente, em ordem a evitar estes me
nores inconvenientes, deve ficar entregue á dôr dos ag-
gravados horrores de um illicito trafico de escravos; e 
julgue o Governo de S. M. Christianissima, se he possí
vel que o Governo Francez hesite na decisão, que deveria 
tomar em tal alternativa. 
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Se occurrer algum exemplo de abuso, que occasione 
momentâneo desgosto, lembre-se, que este he o preço, 
e quam inconsideravel preço, que um povo humano e il-
luminado deliberadamente deseja pagar, para obter tal 
objecto, olhar-se-ha elle em contraste com as aldeas Afri
canas, que haveriam sido roubadas; com as guerras no 
interior daquelle infeliz continente: com o numero de 
victimas humanas, que teriam sido sacrificadas á avareza 
do traficante de escravos, se as naçoens civilizadas senaõ 
houvessem combinado em seus esforços para sua protec
çaõ. 

A Memória Franceza argue contra o principio de su-
geitar a propriedade dos subditos Francezes, a outra 
gualquer jurisdicçaÕ, que naõ seja a de seus próprios 
tribunaes; mas ver-se-ha, que esta practica naõ he sem 
exemplo em tempo de guerra: e isto acontece constan
temente para segurança dos belligerantes. 

Em todos os casos he o neutral responsável pelas al-
legadas infracçoens do direito do Belligerante, em maté
rias de bloqueio, contrabando de guerra, &c, aos tribunaes 
dos belligerantes, naõ aos seus ou a algum mixto. 

Disse-se, que isto naõ he caso de guerra porém sim 
um regulamento introduzido na paz, e pela primeira 
vez; a obvia resposta he i seo caso justifica a inova
ção? 

Se a justifica, anovidade da practica naõ deve formar 
objecçaõ decisiva á sua adopçaõ; porem de nenhuma 
sorte he verdade, que este seja o primeiro exemplo, em 
tempo de paz, em que a propriedade do subdito se tem 
sugeitado a outra jurisdicçaÕ differente dos tribunaes de 
seu Estado. Reclamaçoens, tanto de natureza publica 
como particular, tem sido freqüentemente, por leys con-
vencionaes, objecto de taes procedimentos, que se tem 
feito obrar como uma espécie de arbitraçaõ. i Podemos 
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citarmais decisivo exemplo do que as duas convençoens, 
que em Novembro de 1815 referiram as reclamaçoens 
particulares, immensas em sua importância, á decisão de 
uma commissao mixta, similhantemente constituída ? 

Deve também observar-se, que o subdito ganha uma 
vantagem singular, por ter o seu caso decidido ante tal 
commissao, o que naõ obteria, se tivesse de proceder 
ou perante os seus tribunaes, os nos da potência, que 
fizesse a captura, para a restituição de sua proprie
dade: e vem a ser, que a commissao, decidindo em sua 
causa, naõ somente tem o poder de pronunciar sobre 
seus crimes, mas de lhe dar, por sua decisão, amplas 
indemnizaçoens, para cuja satisfacçaõ o Estado do na
vio, que faz a captura, teria de sustentar um processo di-
latorio e dispendioso, talvez contra um captor, incapaz 
de pagar a indemnizaçaõ. 

Tendo notado as principaes objecçoens da memória 
Franceza, que se persuadem naõ ser insuperáveis, os 
Plenipotenciarios tem observado, com satisfacçaõ, os 
esforços, que o Governo Francez tem feito, para com
bater este mal, ao menos em tanto quanto se diz que ex
iste em seus territórios, e feito por subditos Francezes, 
porém estaõ persuadidos de que o Governo de S. M. 
Christianissima adoptará mais extensas vistas de seu 
poder de fazer bem, e que estará disposto a estender a 
esphera de sua actividade â suppressaõ do mal, aonde 
quer que possam chegar seus esforços. 

O Governo Britannico faz plena justiça â maneira por
que o Governo Francez tem, em todas as occasioens, exi
gido delle taes informaçoens, que o abilitassem a melhor 
pôr em vigor a ley da abolição. Testemunha com pra
zer naõ somente a sinceridade de seus esforços, mas os 
arranjamentos ultimamente feitos, postando uma força na
val na costa d' África, para mais efficaz suppressaõ do 
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trafico da escravatura, em tanto quanto elle he feito em 
vasos, e por subditos Francezes. Olha também com a 
maior satisfacçaõ para a determinação, agora annunciada, 
de introduzir em todas as colônias Francezas o Registro 
dos escravos: todos estes arranjamentos benéficos opera
rão, como he de esperar, mui poderosamente, em tanto 
quanto o mal tomar decididamente um character Francez; 
porém em quanto todas as potências principaes naõ con
cordarem em ter, contra o illicito traficante de escravos, 
ao menos na costa d' África, uma bandeira commum e 
força cooperante, naõ teraõ chegado â plena extençaõ de 
seus meios para effectuar seus fins, na conformidade de 
suas declaraçoens em Vienna. Com estas observaçoens 
concluirão os Plenipotenciarios Britannicos a sua expo
sição, submettendo-a ao cândido exame dos differentes 
Gabinetes. 

Seria para elles de grande satisfacçaõ, se pudessem fi
car seguros de que as representaçoens, que tem julgado de 
seu dever por este modo apresentar, recebecem a imme
diata consideração das differentes potências, e que se es
perasse que os seus Ministros em Londres recebecem ulte-
riores instrucçoens, que os habilitassem a reassumir sem 
perda de tempo os seus trabalhos a este respeito. Sub-
mettendo-se humildemente, que o acto final, que os So
beranos estaõ a ponto de solicitar de S. M. El Rey de 
Portugal, naõ he um preliminar indispensável, para esta
belecer de commum consentimento na costa d' África, 
ao menos ao Norte do Equador, algum systema efficaz, 
para a suppressaõ do trafico illicito da escravatura, 
que a este momento se exercita na mais assustadora 
extençaõ, e com as aggravantes circumstancias: as 
quaes clamam altamente pela intenção especial, e autho-
ritativa dos illustres Soberanos, a quem estas notas se sub-
méttem respeituosamente. 
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Projecto de uma Carta Real a El Rey de Portugal. 

Senhor Meu Irmaõ. 
Ao período do Congresso de Vienna, a voz da religião 

e os gemidos da afflicta humanidade obtiveram o mais 
consolador bom successo. O mundo tem visto em pers
pectiva o termo de um flagello, que ha tanto tempo tem 
dessolado a África, e Vossa Majestade tem justamente ad
quirido direito ao reconhecimento eterno das naçoens, 
proclamando, de concerto com seus Alliados, o principio 
da abolição universal do trafico da escravatura. Desde 
entaõ os actos concluídos em Paris, em 1815, e o feliz êx
ito de muitas negociaçoens, destinadas â execução pro
gressiva desta medida, tem fortificado as generosas espe
ranças do século, e pressagiado o perfeito complemento 
da transacçaõ, que os tinha solemnemente consagrado. 

Se os resultados das conferências de Aix-la-Chapelle, 
que ultimam a pacificação, e garantem a prosperidade da 
Europa, deixam ainda alguma cousa a desejar; he ver 
assegurar o triumpho final da Declaração de 8 de Feve
reiro de 1815; por meio de um acto, que decrete a aboli
ção do commercio da escravatura em todos os lugares e 
para sempre. Seja-nos pois permittido, aos meus Allia
dos e a Mim, o naõ nos separarmos, sem voltar nossas 
vistas, com oonfiança, para a Potência, a quem o Supre
mo Arbitro dos destinos da terra tem reservado a gloria 
de pôr termo ás dores de uma população infeliz. 

Este bom successo definitivo seria sem duvida ofrueto 
das relaçoens intimas de V. M. com o Governo da Gram 
Bretanha: porque um concurso de intençoens conciliado
ras, e de concessoens reciprocas he somente de natureza 
a fazer prosperar uma obra igualmente meritoria ante 
Deus, e aos olhos dos homens. 

Em conseqüência desta ultima negociação, se concor-
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dâram medidas de superintendência mutua, para a estric-
ta execução de uma ley, que veio a ser geral: as quaes 
coroarão os nobres esforços de todas as potências cha
madas a reger as differentes partes do globo pelos mes
mos sentimentos de fraternidade, de justiça e de reli
gião. 

Protocolo da conferência, entre os Plenipotenciarios das 

Cinco Cortes, em Aix-la-Chapelle, aos 19 de Novembro, 

de 1818. 

Para resumir a discussão das medidas ulteriores, que 
se haõ de adoptar contra o trafico da escravatura, Lord 
Castlereagh leo um Memorandum, no qual, explicando-
se sobre as proposiçoens, que se haviam considerado nas 
conferências precedentes, exprimio o seu sincero pezar, 
de que a presente reunião naõ pudesse ter levado a resul
tados mais decisivos, para o successo da abolição final; 
e sobre tudo, que se naõ tivesse adoptado alguma resolu
ção directamente applicavel á repressão dos cruéis abusos, 
por meio dos quaes o commercio fraudulento tem até aqui 
frustrado e illudido o effeito das medidas ja unanimemente 
concordadas; e as leys e regulamentos, que estaõ em vi
gor nos differentes Estados. Depois de ter analyzado e 
discutido, minuciosamente, as objecçoens produzidas pa-
para combater o systema da visita reciproca, a navios sus
peitos de continuar o trafico illicito; e particularmente 
os que se desenvolveram na nota do Senhor Plenipoten
ciario de Rússia, Lord Castlereagh, chamando de novo a 
attençaõ mais seria das potências, a uma causa tam dig
na de seu interesse, pedio, que se ordenasse aos Ministros 
das Côrtes.que tomaram parte nas conferências deLondres, 
que continuassem as suas deliberaçoens, sobre esta quês-



584 Politica. 

taõ sem esperar pelo effeito, que poderia produzir a so-
lemne requisição, que os Soberanos acabavam de fazer 
a S. M. El Rey de Portugal e do Brazil; tanto mais que 
o resultado desta medida naõ éra um preliminar indispen
sável das resoluçoens, que se haviam de adoptar de com
mum accôrdo, para supprimir efficazmente o trafico illi
cito nas costas ao Norte da Linha. 

O Memorandum de Lord Castlereagh foi annexo ao 
Protocolo, e os Senhores Plenipotenciarios conviéram em 
instruir os Ministros das Cortes em Londres, no sentido 
desta ultima proposição. 

Lendo-se este protocolo os Senhores Plenipotenciarios 
de Rússia accrescentáram, que além da instrucçaõ con
cordada entre as Cortes, o Embaixador de S. M. o Impe
rador, em Londres, seria informado do desejo que tinha 
S. M. Imperial, de vêr que a Conferência Ministerial de 
Londres se occupava naõ somente da Questão geral, rela
tiva ás bazes do systema, que se havia de adoptar con
tra o trafico illicito, mas ao mesmo tempo da questão 
practica de se mandarem forças necessárias, para a exe
cução das medidas communs: estando S. M. o Impera
dor de Rússia promptoa fornecer e seu contingente, logo 
que se concordasse sobre os principios regulamentares, 
que se deviam estabelecer a este respeito. 

(Assignados.) M E T T E R N I C H . 

R I C H E L I E U . 

CASTLEREAGH. 

H A R D E N B E R G . 

N E S S E L R O D E . 

W E L L I N G T O N . 

BERNSTORF. 

C A P O D * I S T R I A . 
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COMMERCIO E ARTES. 

DINAMARCA. 

Regulamentos sobre o commercio do assucar. 
Nós Frederico VI &c. &c. Por esta fazemos saber, que 

como o commercio do assucar, no nosso reyno da Dina
marca, e os direitos sobre o assucar, foram exactamente 
impostos e determinados pelo regulamento de 13 de Ju
nho passado he nossa vontade e prazer, que nessa confor
midade seja revogado o regulamento de 10 de Outubro 
de 1809, sobre os direitos impostos no assucar em bruto, 
nos Ducados, e a intenção do artigo 28 dos regulamentos 
dos Ducados sobre o assucar e melado; e em seu lugar, e 
a respeito dos nossos dictos Ducados de Schleswig e 
Holstein temos benignamente sido servidos ordenar o se
guinte :— 

1. O assucar mascavado branco, e limpo a barro, de St. 
Croix, que he o único cuja importação he permittida pa
ra ser refinado, paguem o direito de 1 rbth. 74sh. por 100 
libras de pezo: porém sendo para exportação, 40 sh. por 
cada 100 libras de pezo; e este se poderá metterem ar
mazéns, pagando este ultimo direito, sugeito aos regula
mentos geraes. 

2. O assucar estrangeiro de todas as qualidades, e de 
qualquer porto estrangeiro, pode ser importado, para ser 
enviado pelo paiz, pagando o direito de 1 por cento, como 
direito de transito, e sugeito também aos estabelecidos 
regulamentos geraes. 
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3. O assucar importado para o consumo do interior, 
vindo de portos estrangeiros, que naõ sejam na Europa, 
pagarão os seguintes direitos: —a saber: assucar masca
vado 2 rbth, 33 sh. por 100 libras de pezo: e o branco ou 
limpo com barro 3 rbth. 62 ,sh. por 100 libras, os quaes 
direitos seraõ pagos pelos importadores antes que tenham 
faculdade de dispor delle; porque este assucar naõ pôde 
ser mettido em armazéns sob fiança. 

4. A tara no assucar em barris de St. Croix, ou mas
cavado estrangeiro em barris, será calculada a 17 por 
cento. 

5. O assucar refinado, que se exportar pelas entradas 
dos refinadores, e com o certificado usual, para lugares 
estrangeiros ou livres, receberá um drawback. de 2 sh. por 
100 libras de pezo. 

6. O direito de importação no assucar refinado e me
lado será o seguinte:—a saber; Assucar refinado e me
lado importados de portos na Europa;-assucar candi 
em paõ, por 100 libras de pezo, 6 rbth 64 sh. assucar 
branco, em po, 5 rbth, mascavado e limpo a barro 3 rbth. 32 
sh: melado eassucar branco, por 100 libras de pezo, 5 rbth; 
assucar mascavado, 3 rbth. Assucar mascavado, e me
lado preparado por privilegiados refinadores em Altona, 
candi, e em paõ, por 100 librrs de pezo 4 rbth. 64 sh; 
assucar branco em po, 3 rbth, 32 sh. assucar mascavado em 
po 2 rbth. 33 sh. melado branco 3 rbth. 32 sh. melado 
mascavado 2 rbth 33 sh. 

Todos estes regulamentos seraõ submissamente obser
vados, por todos a quem pertencer. 

Dado na nossa Capital Imperial de Copenhagen, aos 24 
d a Março de 1819-

F R E D E R I C O . R. 

NB. 1 rbth, tem 26 sh. e he igual a2 shillings e 2 pence 
sterlinos. 
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Preços Correntes dos principaes Productos do Brazil. 

LONDRES, 25 de Junho, de 1819. 

Gênero». Qualidade. Q uanti. 
dade. 

Preço de Direitos. 

. Redondo . 
< Batido . . , 
ei 

|113 lb. 
Auncar , 

Mascarado 
Arroz Brazil 
Caffe Rio 
Cacao ..Para 
Ctbo Rio da Pinta', 

-Pernambuco .'libra. 
I Ceará 
1 Bahia 

• •/ Maranhão...,' 
JPará 
F Minas noras 
^•Capitania. . , 

Annil Rio 
Ipecacuanha . Brazil 
Salsa Parrilha. Pará , 
Olco de cupaibo 
Tapiüca Brazil 
Ourocu 

36». 
32». 

Algodão 

Tabaco em rolo., 
cm folha. 

Op. 
0P. 
Op 

45J . Op. 
38s. Op. 
31«. Op. f l.ivr de direitos 

por expoitarao. 

57s. Op. 

l s . 7 p 

60s. 

l s . 

ls . 
l s . 
l s . 
l s . 

4p. 
5p. 
lp. 
lp. 

Rio da Prata, pilha < B 
' C 

,.JB 
Cf! 

Rio Grande 
"C 

| Pernambuco, salgados 
Rio Grande, de cavallo 

Chifre Rio Gr nade , 
Po Brazil.. . .Pernambuco 
Pao amarei Io . Brazil 

Couro 
123 

Tonelada 

13». Op 
4a. 6p 
2s. l l p . 
Os. 7p 
Os. 3|> 

<6p 
>5p 

>6p 

4s. 6p 
20s. Op 

61. Os. 

Op.* 

9p. 
3s 2p. por 1121b 

l s . 5|p. J 8i. 7p. por lb. 
l s . Op. r 100 em navi» 
l s . 2p. f Portuguez 011 

, In?lez. 

14s. 
4s. 
3s. 
Os. 
Os. 

«p. 
7p. 
2p. 

13p. 
4p. 

4jp. por lb. 
376-fp. 
ls. 2*p. 
ls l l f p . 

direitos pagos 
pelo comprador 
lirre de direitos 

exporta
ção 

{por 
3 çao 

61. lOs. 

9 i p . por couro 
em navio Por
tuguez ou In
glez 

5s. 
6 | p . por 100 

direitos pagos 
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Tomo 2o do Reportorio Geral das Leys Extravagan
tes, ordenado pelo Desembargador Manuel Fernandes 
Thomás. 

Esprit, origine et progres des institutions judiciaires des 
principaux pays de VEurope. Par J. D. Meyer, 
Chevalier de VOrdre Royaldu Lion Belgique, de VIn
stituí Royal des Pays-Bas, des Academies Royales des 
Sciences á Nimes. Tom I. (Partie Ancienne ) Haye, 
1819. 

Os defeitos, que todos os Jurisconsultos tem notado, 
nas instituiçoens judiciaes dos differentes paizes da Eu
ropa, naõ podem ser remediados, sem um escrupuloso 
exame da origem e progressos de taes instituiçoens. 
Succede algumas vezes, que a emenda de uma parte da 
legislação he mais desvantajoza do que a falta emendada, 
por se naõ ter attentido à connexaõ, que no systema de 
legislação devem ter todos os seus ramos. Outras vezes, 
considerando-se a ley somente pela parte em que pôde 
ser abusada, se perdem de vista as boas razoens por que 
foi estabelecida, e se declara prejudicial, quando o co
nhecimento de seus motivos fazia evidente sua utili
dade. 

Com estas vistas se empregou o Cavalheiro Meyer a 
escrever uma obra, em que referisse, summariamente, a 
origem e progressos das instituiçoens judiciaes dos prin
cipaes paizes da Europa; e se acham ja publicados dous 
volumes. O primeiro contém a parte antiga: isto he a 
historia das instituiçoens judiciaes, durante os Governos, 
que se estabeleceram sobre as ruínas do Império Ro
mano, e direito feudal, segundo as leys e custumes dos 
Povos da Alemanha, e outros, que deram origem aos ac-
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tuaes Governos da Europa. O segundo volume começa 
com a parte moderna, e tracta da Inglaterra. 

A grande extençaõ deste objecto, e as miudezas, em 
que he preciso entrar, em cada paiz, para tirar os úteis 
resultados, que deste exame se podem seguir, saõ circum
stancias que excluem toda a esperança de achar nesta 
obra um tractado completo, que satisfaça tudo quanto 
precisam saber os Jurísconsultos dos differentes paizes. 
Com tudo se esta obra indicar os principaes pontos, e 
mostrar a vereda porque taes indagaçoens se devem 
fazer, e o modo de tirar dellas utilidade, terá o Author 
conseguido bastante, para ter titulo â gratidão, que seus 
traballos merecem. Isto he o que vamos a examinar. 

Convém os melhores juristas, que he impossível en
tender, com algum gráo de exactidaõ, nem a constituição 
civil, nem as leys que regulam a propriedade immovel, 
nos differentes Estados da Europa, sem o conhecimento 
geral da natureza e doutrina dos feudos. Taõ geral éra 
esta legislação, que Spelman naõ escrupulizou chamar-
lhe direito das Gentes no nosso mundo Occidental. E 
como neste direito se acham as fontes de grande parte da 
legislação particular em toda a Europa, a sua historia 
vem a ser da maior importância para o Jurista. 

Naõ basta conhecer todas as rellaçoens das differentes 
partes da legislação entre si, em qualquer páiz, he preci
so até comparallas com a legislação dos povos vizinhos, 
ou daquelles com quem se trafica, e daquelles de que se 
teve a origem; porque tudo isto deve entrar em contem
plação, quando se formam e por conseqüência quando 
se interpretam as leys, sob pena de cahir a cada passo 
em contradicçoens e obstáculos invencíveis. 

E porém o principal objecto do Author parece ser, o 
explicar a máxima de Montesquieu, que a historia deve 
ellucidar as leys, e estas a historia: naõ entendendo por 
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historia a mera narração de factos edeterminação de da
tas, nem entendendo por leys o mero officio de legista, 
em saber e entender a determinação especial de cada 
edicto; porem sim a philisophia da historia e da legis
lação. 

O author julga que a legislação criminal importa a mui 
poucos cidadãos ; e qualquer que seja o estado de corrup
ção do gênero humano, por mais freqüentes que possam 
serem alguns paizes os suplícios he somente uma peque
na parte do povo que lhes fica exposto. NaÕ semente a 
applicaçaõ da ley penal he rara, compa ando-se com a 
massa da população porem ella recâe somente nos in
divíduos que saõ culpados, e que podiam evitar o castigo 
naõ obrando conta as leys. 

As leys civis, observa Mr. Meyer, regulam os casos, em 
que os homens, em seus contractos e disposiçoens testa-
mentarias, deixam de fazer estipulaçoens expressas; assim 
as leys civis só interessam aquella parte dos cidadãos, 
que em suas transacçoens omittiram declaraçoens, que por 
isso devem ao depois ser suppridas pela ley. 

As leys, porém, que prescrevem as formulas judiciaes, 
saõ as que tem influencia mais geral, porque dellas naõ 
pôde escapar o homem mais bem morigerado, e, mais acau-
tellado. O rico, o pobre, o honrado, o velhaco, o grande, o 
pequeno, todos estaõ sugeitos a serem chamados ante os 
tribunaes, por obrigaçoens que naõ tem contrahido, aceu-
sados de crimes que naõ tem commettido, perturbados em 
seusocego, sem que haja mesmo de sua parte acto algum, 
que provocasse esses procedimentos. 

Saõ logo as formas judiciaes a parte mais importante da 
legislação, e de mais geral influencia na sociedadade; e 
portanto, no juízo do nosso Author, mais dignas da at
tençaõ dos legisladores do que a legislação civil, com-

VOL. XXII. N \ 133. 4 F 
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mercial ou penal. Estas consideraçoens levaram o author 
a tractar das instituiçoens judiciaes; e antes de passar a 
diante vejamos o que elle entende por estes termos. 

" Entendemos por Instituiçoens Judiciaes (p. xxxiii, da In-
troducçaõ) aquellas que as leys tem estabelecido para a adminis
tração da justiça; as medidas tomadas para que cada cidadão 
possa exercitar seus direitos, e exigir tudo que lhe he devido. He 
a forma dos tribunaes, he a extençaõ de sua jurisdicçaÕ, he a 
sua relação com as outras authoridades, assim como com os 
mesmos cidadãos, que pertencem a esta parte da legislação 
quaes saõ as administraçoens ou as pessoas encarregadas de 
fazer justiça: até onde chegam os seus poderes ; quaes saõ as 
relaçoens entre a authoridade legislativa, a potência administra
tiva e o poder judicial; qual he a influencia deste poder sobre 
os habitantes ? eis aqui questoens que lhe dizem respeito. Em 
uma palavra, he a organiçaõ da justiça tomada em toda a sua 
extençaõ, e considerada em suas relaçoens com o Governo, que 
cremos poder designar debaixo do nome de Instituiçoens Ju
diciaes." 

Nas instituiçoens modernas o A. se limita á Inglater
ra, França, Paizes-Baixos e Alemanha. Passsa em silen
cio os paizes do Norte, que comprehendem a Rússia, Sué
cia e Dinamarca, e os paizes do Sul que comprehendem 
a Hespanha, Portugal, Itália e Hungria ; porque diz o A. 
naõ achou em suas instituiçoens judiciaes pontos assas 
notáveis e differentes das outras naçoens, que justificassem 
a necessidade de seu exame em particular. 
No Io. livro se propõem o A. tractar das instituiçoens ad

ministrativas dos antigos. No 2o, da organização judicial. 
No 3o. da Inglaterra. No 4, diz elle que tractarâ da França 
antiga: 5o. dos Paizes-Baixos : 6°. Alemanha: 7o França 
moderna. 

Temos ante nós os 3 primeiros Livros, ja publicados, e 
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o primeiro será o que daremos a conhecer, neste nosso 
N°. a nossos Leitores. 

O Capitulo Io. deste livro tracta da necessidade de bem 
conhecer o Governo dos antigos Germanos, para poder 
indagar a origem das formas judiciaes; e o nosso Leitor 
fará idea das opinioens do A. a este respeito, pelo seguinte 
extracto de p. 3. 

" Para bem avaliar as instituiçoens de um povo, he preciso 
conhecer seus custumes, seus usos, seus hábitos, e sobre tudo a 
foi ma de seu Governo: o que he prova de liberalídade em tal 
naçaõ, he igual de servidão em outra diferentemente constituída ; 
e muitas vezes o mesmo objecto pôde ser obtido por medidas, 
que parecem oppostas. O ostracismo dos Atheuienses naõ pro
vava senaõ a inquietação de uma democracia, e naõ a ingrati
dão do povo, como a dictatura dos Romanos só veio a ser peri
gosa á liberdade publica nos últimos tempos; naõ porque os 
primeiros, que occuparam este cargo importaute, fossem livres 
de ambição, mas porque os custumes públicos estavam ainda 
mui longe de obediência servil, a que estes mesmos Romanos se 
aceomodáram tam bem depois. O que quizesse comprar o voto 
dos cidadoõs nas antigas republicas, seria réo de uin grande 
crime: os cânones da Igreja castigavam os simoniacos; ao 
mesmo tempo que os antigos usos Francezes admittiam publica
mente a venalidade dos cargos; e que o Inglez vende sem se 
envergonhar o seu vota ao que mais lhe oíferece, e este naõ 
occulta á naçaõ toda os meios, que tem empregado, para a re
presentar na Câmara dos Communs." 

Cap 2. Antiga Germania segundo Tácito. O A. des
envolve neste capitulo as etymologias dos nomes Ger
mano, que segundo elle he Hermano ou homem guer
reiro. Suevo, da palavra Hollandeza zweven ou Alemaã 
Schweben, divagar ou andar errante. Saxono de Sassen, ter 
morada fixa ; pelo que parece que estas denominaçoens 
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foram dadas aquelles povos pelos Romanos, e naõ eram 
nomes porque estas naçoensseappellidassemasi mesmas. 
No Cap. 3o. explica os vocábulos Fredum, Banum, dos 
quaes deriva os principaes custumes, e forma da socie
dade dos Germanos; como indicando a paz e tranquilli-
dade garantidas por toda a sociedade, e que era o objecto 
de sua associação. E com tudo o Bannum (que em 
Portuguez chamamos Bando e Banho) comprehendia to
dos os edictos ou pregoens como bandos de regulamen
tos civis; banhos nas Igrejas para os casamentos, &c. 

No Capitulo 4. passa o A. a explicar os temos Guerra, 
Faida, Heribannum, Halbannum; no que se compre-
hende o segundo objecto da sociedade, que he preservar 
a paz externa. Guerra he deduzido do Alemaõ wehr Hol
landez weer, e como o w tinha o som de g, daqui veio 
guerre aos Francezesguerra aos Portuguezes, «-areou mar 
aos Inglezes. Guerra porém comprehendia as hostilida
des feitas por toda a naçaõ; e Faida a que os particulares 
faziam de sua mera authoridade; distincçaõ importante, 
para o conhecimento dos custumes dos antigos Germa
nos. No cap. 5. descreve o A. os direitos civis dos Ger
manos, como saõ poder assistir aos conselhos e assem-
bleas da naçaõ, aonde todos áppareciam armados: naõ 
poderem ser julgados senaõ por seus concidadãos: naõ 
pagar outras contribuiçoens, senaõ aquellas em que ti
vessem elles mesmo votado: serem os únicos capazes de 
dar testemunho valido, em muitos casos: únicos que 
podiam adquirir bens de raiz. Daqui se seguia, que os 
bens immoveis só podiam passar a herdeiros machos, 
naõ sendo as fêmeas chamadas para a successaõ, senaõ 
na falta absoluta dos machos; e esta he a origem da ley 
Salica; a qual fundando-se nos mesmos principios de que 
as terras só deviam ser possuídas por quem as pudesse 
defender, no titulo 6 artigo 5; diz, que a quem perten-
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cerem as terras da herança, lhe pertencerão também os 
vestidos de guerra, e as armas. 

Este Capitulo he mui interessante, pela variedade de 
exemplos e argumentos, com que fixa o principio da pos
sessão das terras, entre os Germanos, os quaes, como 
naçaõ belicosa, só consentiam que as possuísse, quem 
as pudesse defender; daqui vinha, que as mulheres naõ 
podiam possuir terras: nem os ausentes-, nem os escravos; 
posto que, quanto ás mulheres, se acham excepçoens em 
alguns destes mesmos povos Germanos; como os Burgul-
gnons, e os Wisigothos. Destes últimos sem duvida ti
raram os Portuguezes a admissão das femeas-á successaõ 
da Coroa, no principio da monarchia, como se declarou 
nas leys de Lamego, 

Daqui passa o A. no Cap 6o a dar uma idea dos ma
gistrados, como duques, condes, viguiers (vigários) cen-
teniers (centurioens) que se deduzem dos custumes dos 
antigos Germanos; e que todos eram os mesmos officiaes 
do exercito, em tempo de guerra, que ao tempo da paz 
exercitavam certa jurisdicçaÕ civil, conrespondente á sua 
graduação militar. 

Assim vemos, que os Anglo-Saxonios, se dividiam em 
dez homens livres ou decemvirato; e dez destes forma
vam um centenário, e muitos destes centenários forma-
mavam o condado. O decemvirato éra presedido por 
um pequeno magistrado chamado tien heofod: o cen
tenário éra presidido por outro magistrado maior cha
mado hundred heofod, que poderíamos traduzir centu-
riaõ, e o condado sugeito ao chefe maior chamado Earl, 
ou A/derman, Graf, Grav, ou Comte. 

A. p. 93 indica o A. como eram creádos estes magistra
dos. 

" Mui antigamente, diz elle, o povo elegia estes Condes; 
depois que a authoridade Real se foi liticou, eram os Condes 
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nomeados por El Rey ; mas os magistrados inferiores eram 
algumas vezes designados pelo Conde (veja-se a ordenança do 
Rey Gontran, de 585) as mais das vezes eram escolhidos pelo 
povo. O segundo capitular de 805. art. 12. diz, que os advo
gados, vigários ou Centurioens, que forem achados ser máos, 
seraõ demittidos, e se elegerão outros em seu lugar ; ao mesmo 
tempo que as queixas contra um conde se devem fazer ao Im
perador. A mesma disposição se repete no mesmo capitular 
do mesmo anno, art. 14. O primeiro capitular de 809. art. 20, 
e o segundo capitular do mesmo anno, art. 11, faliam expressa
mente da eleição destes magistrados pelo conde com o po
vo." 

O Capitulo 7mo . explica as classes dos habitantes. Di

vidiam-se os Germanos em nobres, homens livres, e escra

vos os ecclesiasticos, segundo o A. naõ faziam classe se

parada, nem durante o tempo do paganismo, nem depois 

da conversão dos Germanos ao Christianismo. Aqui 

mostra o A. com varias authoridades, que cita, que ha

via entre os Germanos nobreza hereditária; e entre 

os Vizigothos vários gráos de nobreza. O Capitulo 

8o tracta da origem das Composiçoens, que resultaram 

da idea de segurar a paz interna da sociedade. 

" O primeiro passo (diz o A. a p . 126.) para esta tranqüili
dade foi o estabelicimento das composiçoens ou muletas. 
Achando-se todos os cidadãos armados, nada éra mais natural 
do que servir-se destas armas para vingar toda a injuria, e o 
laço, que unia as famílias, éra tam forte, que cada indivíduo se 
suppunha obrigado a sustentar a vingança particular de seu 
parente. Para prevenir as conseqüências funestas destas 
guerras intestinas, se imaginou fixar a satisfacçaõ, que o delin
qüente devia ao lesado, naõ como uma pena devida a seu delicto, 
mas como um sacrifício, que devia contentar o lesado. Naõ 
éra a sociedade toda, que assegurava o pagamento da muleta 
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incorrida, que se interessava a fazer soffrer a pena ao que tinha 
quebrantado a paz, ou que se constituía parte queixosa; pelo 
contrario ella abandonava a vingança ao lesado e á sua família ; 
somente garantia o delinqüente dos effeitos desta vingança, se 
elle pagava a muleta fixada pela ley. He isto o que as leys 
destes povos entendem pela palavra composição, e esta compo
sição éra um favor concedido aquelle, que tinha commettido al
gum crime." 

O A. continua a desenvolver esta idea, tanto mais inte
ressante, quanto se acham, nas leys de todas as naçoens 
modernas da Europa, restos destes principios de legis
lação. Seja exemplo, em Portugal, o perdaõ da parte, 
que se admitte nos casos crimes, as cartas de inimizidade, 
de que tracta a Ordenação no Regimento dos Desem
bargadores do Paço, (L. I. tt. 3. § 5.) &c. 

He mui notável a conseqüência, que se deduzia deste 
principio de direito, quando se tractava dos estrangeiros. 
Estes naõ eram comprehendidos na garantia mutua da 
sociedade: assim podiam ser apanhados e vendidos como 
escravos. Mas quando este principio se modificou ao 
depois, pela communicaçaõ daquelles povos bárbaros 
com outras naçoens, consentio-se na admissão do estran
geiro ; mas o cidadão, que o hospedava por mais de três 
dias, ficava responsável pelos delictos, que tal estrangei
ro pudesse commetter. Assim a falta de hospitalidade 
vinha a ser conseqüência desta mesma ley; até que os 
Bourgignons se viram obrigados a fazer uma ordenança; 
pela qual se punia, com uma muleta, os que recusassem 
prestar ao estrangeiro, a devida hospitalidade: e como 
entaõ eram ja bem conhecidas as vantagens da commu
nicaçaõ com os estrangeiros, se inventou o patronato, 
pelo qual o Rey éra o patrono dos estrangeiros. 

Deste novo principio de legislação procederam depois 
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os regulamentos, pelos quaes os estrangeiros naõ podiam 
fazer testamento, nem ter herdeiros legítimos, perten
cendo os seus bens, por sua morte, ao rey como seu pa
trono : direito que se chamou em França d'aubaine ou 
jus albinagii. 

O A. desenvolve no cap 9°. a origem da palavra fi
delidade nas relaçoens entre o Soberano, e seus compa
nheiros ou comitês, na guerra e na paz; que da plavra 
Saxonia trust (fé ou confiança) se chamaram Antrusti-
ons ; e que segundo os serviços a que se applicayam, ti
nham diversas denominaçoens. Entre outras a de Va-
sallo, deduz o A., (com Niklas Vogt) da palavra Alemaã 
Gesell, que significa companheiro; latinizada se fez 
guasallus ou vasallus. Admittindo esta origem, mui 
bem traduzio Tácito a palavra Alemaã gesell por co
mitês. 

O. A. suppoem que o termo Hespanhol Al-guasil tem 
a mesma dirivaçaõ, mas nos o suppomos Arábico: pelo 
menos o artigo ai assim o indica. 

Quanto ao direito de ter vassallos, o A. o extende a to
dos os nobres; e mostra quaes eram as obricaçoens destes 
vassallos. 

Os serviços dos vassallos naõ eram de todo desinteras-
sados; e os prêmios, que recebiam, deram origem ao Go
verno Feudal, cuja instituição explica o A. no cap. 10 e 
seguintes; e que foi um desvio da antiga constituição e 
governo dos Germanos, que Tácito descreveo. 

Segundo o mesmo Tácito os negócios de menor impor
tância eram decididos entre os Germanos pelos prínci
pes, os de maior* interesse por todos: de minoribusprín
cipes de maioribus omnes. A guerra podia ser empre-
hendida por toda a naçaõ, e se chamava entaõ guerra, ou 
por um particular e se denominava#/airfa. Os reys por
tanto desejaram uma alteração, que os fizesse mais inde-
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pendentes e habilitasse a entrar com vantagem na guerra 
particular ou faida ; tendo um exercito â sua disposi
ção. 

Os negócios que o rey decidia sem consultar a naçaõ 
eram os de pouco momento; mas também preparavam as 
proposiçoens, que se deviam apresentar á assemblea do 
povo, e nos casos urgentes, ou que exigiam segredo, tam
bém os reys resolviam por si: daqui se seguio o dispen
sarem-se algumas vezes da formula ordinária, quando re
ceavam que as suas proposiçoens naõ fossem aceitas, al-
legandocom a necessidade do segredo, ou com o aperto da 
occasiaõ; ou chamando ao negocio trivial, por mais impor
tante que fosse. 

Agora para ter um exercito seu, e sem dependência 
das assembleas do povo, a fim de emprehenderem sn&sfai-
das, inventaram os feudos a seus vassallos. As vexaçóens 
que soffriam os homens livres para sustentar os compa
nheiros ou vassallos do rey em tempo de guerra, e mesmo 
em tempo de paz, explica o A. no cap. 11. e mostra as 
utilidades, que provinham ao rey de favorecer os homens 
livres, contra as oppressoens dos nobres, e unillos assim 
a seu serviço, e as leys que muitos fizeram, principalmente 
Carlos Magno, para a protecçaõ dos homens livres, pro
vam mais que nenhuma outra cousa a extençaõ destas 
oppressoens: e o A. se occupa neste capitulo com miu
dezas assas interessantes a este respeito. 

" As cousas, diz o A. a p. 169, chegaram a tal ponto, que toda 
a contribuição se chamava arimania (Ariman ou Herman éra o 
synonimo de homem livre ou homem d'armas, que servia no exer
cito) como se unicamente os homens livres pudessem ser sugeitos 
aos impostos ; e esta significação he tirai bem conhecida na idade 
media." 

V O L . XXII . N° 133. 4 o 
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Nos privilégios dos vassallos de que o A. falia no cap. 12, 
conta principalmente as izençoens dos recrutamentos, e 
todo este capitulo serve de illustrar muito a leys e cus
tumes de Portugal, nesta matéria, nos tempos em que 
a legislação éra mais coherente do que o he agora. 

O pagamento dos vassallos consistia principalmente nas 
comedorias e na participação do saque, porém naõ sendo 
as posses dos reys sufficientes, nem os saques assas pro-
ductivos para premiar os vassallos, foi necesssario recorrer 
á distribuição das terras entre elles. Porém como os vas
sallos tinham direito de ir servir outros príncipes, se ex-
cogitou um meio de o impedir, dando estas terras de
baixo de certas condiçoens, para assegurar os serviços pes-
soaes de seus possuidores em tempo de guerra. O uso-
fructo destas terras he o que se chamava beneficium, ho
nor ,• e depois feodum, feudum. 

Quanto â estymologia da palavra/ettdwm a opinião do 
A. he a de Muratori (Ant. Ital. Diss. 11) o qual diz, que 
esta palavra se naõ acha em monumento algum authen
tico antes do século onze. Logo, diz o A., naõ pôde ser 
de origem Alemaã ou Saxonia, mas sim Latina: e pro
vavelmente he derivada do Latim fides. Nós differimos 
disto do A. porque deduzimos a palavra feudo de faida ; 
ou guerra particular; visto que os possuidores de terras 
feudatarias eram obrigados a servir na faida; ou guerra 
particular de seus suzeranos. Pontoppidan, na sua 
Historia da Norwega (p. 290) deriva de Odh, proprietas e 
Ali, totum, o termo allodium, que significa propriedade 
total ou livre; efeudum de Fee, remuneração, e odh, fa
zendo Fee-odh ou feudum propriedade com remuneração 
ou condicional. Faida, porém, he um termo que nos 
offerece amais obvia e mais natural derivação. 

Assim o vassallo, que recebia do Soberano terras com 
estas condiçoens de serviço pessoal, naõ só prestava o ju-
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ramento de fidelidade como companheiro em armas, mas 
juramento particular, em razaõ do feudo, que possuía, e 
se chamava homenagem (homagium). Esta a origem do 
systema feudal. 

As vantagens que resultaram da introducçaõ deste sys
tema naquelles tempos de confusão, eram tanto a favor do 
vassallo como do Soberano. Do vassallo, porque assim 
adquiria uma recompensa permanente o que naõ acontecia 
com o soldo, ou parte na distribuição do saque. Do So
berano, porque lhe unia perpetuamente o vassallo. 

A vassallagem simples ou sem beneficio, podia ser re
vogada, pelo mesmo vassallo indo servir outro príncipe; 
éra isto conseqüência de sua liberdade natural, e se prova 
pela ley dos'Vizigothos Liv. 5. tt. 3. §, 1. aonde se dizM 

Si vero alium sibi patronum elegerit, habeat licentiam 
cui'sv voluerit commendare, quoniam ingênuo homine nou 
potest prohiberi quia in sua protestate consistiL 

Exaqui como a introducçaõ do feudalismo servio de 
grande beneficio, porque remediava males ainda maio
res. Isto faz o A. mui evidente no cap 13, em que passa 
geral revista ao estado de sociedade durante a primeira 
introducçaõ dos benefícios Mas nem por isso he me
nos verdade, que esta instituição feudal, que tinha por 
fundamento a liberdade e independência absoluta, tam 
amada dos Germanos, que nem queriam viver em cidades 
para naõ soffrer constrangimento, nem cultivar os campos 
por naõ parecer escravos; trouxe com sigo a introducçaõ 
de um despotismo absurdo, que suflbcou todo o germen 
daquella mesma liberdade, que lhe deo nascimento; e 
que por fim calo debaixo de suas mesmas ruínas. 

Por mais breves que desejemos ser nesta analyze, naõ 
podemos dsspensar-nos de copiar uma das notas a este 
capitulo, que o A. põem a p. 186. 
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"He erro assascommummente recebido procurar os principios 
do Governo Feudal, no Norte. He uma verdade, que o estabe
licimento dos Germanos nas províncias Romanas deo nascimen
to a este Governo, mas elle he de todo estranho aos matos das 
Alemanha: as circumstancias foram quem o trouxeram. Pelo 
contrario, quanto mais constantes foram em seus usos as naçoens 
Septentrionaes, mais longe estaõ do feudalismo." 

Nós achamos a prova desta verdade em Rulhieres, na 
sua historia da anarchia de Polônia; e Tyge Rothe, um 
author Dinamarquez mui estimado, prova, na sua obra 
intitulada Nordens Stats Forfatning, que o systema feu
dal foi introduzido na Dinamarca de Alemanha, em epo
cha comparativamente mui moderna. 

Eisaqui como o A. descreve em summa a forma de Go
verno, que estabeleceram a seu modo as naçoens do Norte, 
que invadiram e distribuíram entre si o Império Romano 
no Sul da Europa; a p. 187. 

" Além dos escravos ou servos, o corpo da naçaõ era composto 
dos homens libres, arimans ou boni homines. Estes homens li
vres constituíam verdadeiramente a soberania e nas suas assem-
bleas geraes, campos de Marte ou Maio, placitos, plaids, parla
mentos, se decidiam os grandes intersses da naçaõ, sobre tudo 
a paz e a guerra eminentement enacionaes; ali se faziam as leys, 
que asseguarvam o repouso e tranquillidade interior; ali se elegia 
o rey. Estas eleiçoens, que nos primeiros tempos tinham sido 
absolutamente arbitrarias começaram a fixar-se nas famílias 
mais estimadas, e principalmente na descendência do rey de-
funeto; pelo andar do tempo introduzio-se o custume de propor 
o rey à assemblea seu successor, ou a divisão dos Estados entre 
seus suecessores, se tinha muitos filhos ; e por fim fez-se esta 
partilha mesmo sem a intervenção do povo." 

Uma feiçaõ importante neste estado da sociedade, éra 
a independência em que os subditos estavam uns dos 
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outros vivendo como se fossem naçoens distinctas no 
mesmo território, e debaixo do mesmo rey. Esta circum-
stancia he tanto mais digna de attençaõ, quanto ella ex
plica o custume tam geral em Portugal, de dar diversos 
foraes, ás differentes povoaçoens do reyno. Copiaremos 
porém algumas palavras do A. sobre isto, a p. 189. 

" Por um custume assas caprichoso, de que ao diante nos oc-
cuparemos com maior miudeza, os que habitavam um mesmo paiz 
naõ se julgavam pertencer á mesma naçaõ ; e ainda que sugeitos 
aos mesmos reys, conservavam a denominação do povo, a que 
tinham pertencido seus antepassados, o rey dos Francos 
tinha no mesmo território subditos Francos, Godos, Borgui-
nhezes e Romanos: todos viviam independentes uns dos outros, 
obedecendo ás mesmas leys do Estado, cada um seguia, no civil, 
seus antigos usos, e tinha muitas vezes seus officiaes e magis
trados distinctos. Unicamente os Romanos (fosse porque as 
primeiras guerras tinham sido contra seus compatriotas, o que 
fazia que se lhes naõ confiassem armas, fosse porque geralmente 
os desprezavam fosse em fim porque se buscava pretexto de os 
opprimir) naõ participavam do armamento geral; e talvez he 
esta uma das razoens que induzio o clero a seguir o direito Ro
mano em toda a Europa." 

Convém fazer aqui uma observacaçaõ, que o A. indica 
sobre as obrigaçoens dos vassallos. Suppôem alguns, que a 
origem dos serviços militares, devidos pelo usofructo das 
terras feudaes, se pôde traçar dos Romanos, no tempo da 
decadência de seu Império. Entaõ se davam terras a solda
dos, com a condição de defenderem as fronteiras, aonde 
essas terras se achavam situadas: mas este serviço de pegar 
em armas em defeza da pátria ou na guerra geral, pro
priamente chamada guerra, éra entre os Germanos com
mum a todos os homens livres; ou arimans: o vassallo 
porém éra obrigado naõ só â guerra, mas ao faida ou 
guerra particular de seu Senhor suzerano. Outra dis-
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tincçaõ notável he, que o ariman fazia a guerra á sua 
custa; ovasallo éra sustentado no faida por seu Senhor ; 
e para este sustento se lhe davam as terras feudaes. 

A segunda epocha dos Governos Feudaes he aquella 
em que os feudos se fizeram hereditários. O A. tracta 
isto no cap. 14; efixa o principio desta epocha nos Go
vernos que se seguiram a Carlos Magno e a causa que 
lheassigna se vê do seguinte extracto p. 198. 

" Os Reys e Imperadores, que sue cederam a Carlos Magno, 
eram fracos, e deixaram escapar das maõs as rédeas, que so
mente Carlos Magno tinha podido conservar com firmeza. Di
vididos entre si, disputando as partes de um império, que Car
los Magno tinha fundado, mas que o seu reynado somente naõ 
pudera firmar, se achavam na necessidade de servir-se dos prin
cipaes magistrados e vassallos do Império, contra seus compe
tidores ; temendo consultar a naçaõ toda, sobre guerras, que naõ ti
nham outra origem senaõ paixoens ou divisoens particulares: todas 
as suas querellas, á excepçaõ da defeza do Império contra os 
Normandos, érsanfaidce, em que se davam por mui contentes de 
poder empregar seus vassallos. Estes conheciam a importância 
de seus serviços; lisongeados por todos os concorrentes ao Im
pério, aproveitando-se das fraqueizas de uns e dos desastres dos 
ontros, passando-se dos que os tractavam segundo as leys e usos 
antigos para os que lhe» promettiam maiores favores, elevaram 
sobre as ruínas do poder do monarcha uma independência, que 
excedia tanto mais a de seus antigos concidadãos, os Germanos, 
quanto estava concentrada em menor numero de pessoas; assim 
obtiveram que seus benefícios se fizessem hereditários, e pudes
sem passar a um de seus descendentes ou a seu herdeiro insti
tuído, com os mesmos encargos e condiçoens com que tinham 
sido investidos." 

Quanto à epocha, o primeiro exemplo, que se nota de 
generalidade de feudos heredatarios he o Capitular de 
Carlos o Calvo, em 877, no art. 9. (Baluze tom. 11. p, 259) 
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por esta ley se ex tendem as heranças feudaes a todos os 
Condes e benefícios, sem concessão particular. 

As mesmas causas, que fizeram com que os reys per-
mittissem apossesaÕ hereditária dos feudos, contribuio a 
fazer independentes da coroa os primeiros magistrados 
chamados Condes. Talvez o primeiro exemplo disto 
seja um dos mais attrevidos, e que o A. lembra, na nota 
a p. 200, e he o de Venachaire Mairedu Palais, no rey-
nado deClotario 11. no fim do 6o. século. Este Maire du 
Palais exigio d' El Rey um juramento, que o conservaria 
em seu lugar por toda a vida. 

Até Carlos Magno custumavam os Imperadores man
dar ás províncias Corregedores (Missidominici), para ex
aminar como os Condes administravam ajustiça, para pro
teger os povos, e dar contra ao Rey do que se passava, 
principalmente no que respeitava as contribuiçoens, que 
que os Condes absorviam. Estes Condes, que eram ori-
ginariamente os principaes magistrados, e eleitos pelo 
povo, se fizeram tam poderosos pela administração das 
finanças, que puderam obter a herança destes lugares em 
suas famílias, como se fosse propriedade sua. Os mes
mos Missi dominici conseguiram fazer os seus lugares 
hereditários. 

Carlos Magno pensou remediar os abusos destes Missi 
dominici mandando dous conjunctamente,um ecclesiastico 
outro secular, mas, durante os reynados de seus succes-
sores, esta divisão foi origem de novas disputas e novos 
abusos; porque todos queriam fazer a dignidade heredi
tária e a influencia do ecclesiastico ou do secular decidia 
sempre a controvérsia. Daqui vem os feudos ecclesias-
ticos. 

" Por exemplo, diz o A. a p. 205. o Arcebispo de Colônia 
tinha exercitado a missaõ Imperial em grande parte do Noroeste 
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da Alemanha, e principalmente na Westphalia: éstamissaõ, que 
ao principio naõ tinha sido confiada senaõ a certo Arcebispo, 
em attençaõ a seus talentos ou virtudes pessoaes, foi em breve 
tempo reunida ao Arcebispado, e ao depois passou ao Arcebispo 
de Colônia, que em virtude de seu lugar era Vigario-geral do Im
perador, seu representante na Corte ou Tribunal Vehmico, cuja 
sede principal éra em Westphalia. 

A exemplo destes magistrados maiores, os menores se 
fizeram também independentes, todos abusando da fra
queza de seus superiores. Mas estas disputas, e as guer
ras civis, que dellas se seguiam, oprimiam tanto os homens 
livres, que, desgostosos de sua pezada liberdade, se sub-
mettiam voluntariamente a ser vassallos. O seguinte ex
tracto, de p. 208, dará a conhecer o modo porque o A. ex
põem esta matéria. 

" Outra conseqüência da mudança na natureza dos feudos e 
da successaõ dos filhos no uso fructo dos benefícios, foi que mui
tos homens livres, vendo de uma parte os vexames sem numero, 
a que os expunha esta qualidade, e da outra parte a tranquilli-
dade relativa de que gozavam os vassallos, debaixo da protecçaõ 
de um chefe poderoso; desgostados de uma liberdade de que lhes 
naõ resultavam senaõ inconvenientes, abatidos com desgos
tos, offereciam as suas terras allodiaes ou livres a senhores, que 
escolhiam, e tornavam a receber delles estas mesmas terras a 
titulo de feudo. Era este um dos grandes objectos em que 
havia muito tempo se trabalhava, e que a falta de consideração 
para com os arimanos, os encargos innumeraveis com que os op-
primtam, e os vexames contínuos que lhes faziam soffrer, tinha 
preparado, que a protecçaõ concedida aos vassallos, a sua immu-
nidade do serviço na guerra nacional e muitos outros privilégios 
tinha facilitado; e que a esperança de naõ privar seus filhos dos 
bens paternaes consummou inteiramente" 
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A terceira epocha do systema feudal tracta o A. no seu 
cap. 15, e vem a ser, quando os feudos se fizeram geraes; 
deixando quasi todas as terras de serem allodiaes, e 
cessando todos os homens de serem livres, por se terem 
tornado vassallos. 

Depois das terras deram-se também a feudos os empre
gos militares, civis e judiciaes, e até os curatos ecclesias-
ticos. Em fim tudo quanto podia ser propriedade se deo 
em feudo. 

Destas indagaçoens passa o A. a tractar do restabele
cimento da ordem no cap. 16; aonde expõem em pri
meiro lugar a constituição das cidades livres. O cap. 17 
mostra as diíferenças do feudalissimo na Inglaterra e na 
França; e no 18,° faz a recapitulaçaõ deste livro. 

(Continuar-se-ka ) 

ECONOMIA POLÍTICA DE MR. SIMMONDE. 

CAPITULO IX. 

(Continuado de p. 505 do N". antecedente ) 

Depois que os Legiladores se persuadiram, que as na
çoens naõ se podiam enriquecer senaõ pelos livros do 
Commercio, entraram a procurar aos negociantes os lucros 
mais consideráveis: nada lhes parecia tam natural, para 
conseguirem o seo fim, como ajudàllos a vender caro e a 
comprar barato. Fornecendo-lhes os meios de fazerem 
com a maior vantagem ambas estas operaçoens, naõ tem 
duvida que haviam de augmentar o ganho dos negocian
tes; porém no Capitulo precedente vimos nós, que o 
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ganho, que estes faziam, vendendo mais caro que o pre
ço relativo livre, naõ éra de utilidade alguma para a na
çaõ. Agora resta-nos mostrar, que naõ se colhe mais 
vantagem de os fazer comprar por menos do preço rela
tivo livre. 

Tre6 expedientes tem a legislação empregado, princi
palmente em Inglaterra, para diminuir a favor dos nego
ciantes e fabricantes o preço da compra dos gêneros que 
necessitam. Io, Concedendo um prêmio (bounty) aquelles 
que importassem matérias primas. 2o. prohibindo ou car
regando de impostos onerosos a exportação destas mes
mas matérias primas: 3o. abaixando o salário dos traba
lhadores, já impedindo-lhes que saiam do seo paiz, já re
primindo todos os esforços, que elles podessem fazer, 
para augmentarem os seos jornaes. 

He tal o gosto dos homens para tudo o que he extraor
dinário, que nada contribuio tanto para a voga dos prê
mios como a sua singularidade, e mesmo direi, o seu ab
surdo. Vedes ali, dizia-se, um governo que paga aos 
Estrangeiros para venderem baratas as matérias primas 
aos seos commerciantes, e que paga depois aos Commer-
ciantes para venderem baratas as matérias manufactura-
das aos Estrangeiros: a naçaõ governada assim enriquece: 
he mister que a sua politica seja bem profunda, pois lhe 
dá bons resultados a pezar de ser contraria ao bom senso. 
A conclusão fora muito maisjusta se se dissesse, he mister 
que a naçaõ tenha bastante industria e actividade, para se 
enriquecer a pezar do absurdo da sua politica. Concedeo-se 
por exemplo um prêmio em Inglaterra a favor da impor
tação do linho canhamo da America Septentrional, pelo 
estatuto 4 de George III. Cap. XXVI. e a favor do Canha
mo de Irlanda, pelo Estatuto 19 de George III Cap. 
XXXVII. Este prêmio, que durante os sette primeiros 
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annos foi de 8 lib. Sterl. por tonelada, e que depois 
diminuio, permittia ao vendedor Irlandez ou Americano 
poder dar por 39 ou 38 lib. Sterl, o que sem elle naõ po
deria dar por menos de 44 ou 46: uma vez que, entre o 
que recebia do comprador e o que recebia da Alfândega 
a titulo de prêmio, lhe inteirassem o seo preço intrínseco, 
estavam elles contentes. A naçaõ sempre lhes vinha a 
comprar o Canhamo por 44 ou 46 lib. a tonelada, ainda 
que fossem dous os pagadores, o negociante, que forrava 
aquellas 8 lib, de differença, e o Governo, que pagava 
sem comprar nada; porém tanto as 8 lib, que dava a al
fândega, como as 36 do Negociante, sahiam todas da na
çaõ, só com esta differença, que as 8 libras sterlinas nunca 
chegam ás maõs dos pagadores nacionaes, sem terem cus
tado 9 ou 10 aos contribuintes. Pagava portanto a na
çaõ perto de 48 libras Sterl, por tonela de Canhamo, 
ainda que o Negociante naõ desembolçasse mais de 38; 
e como sem o prêmio poderia obter o Canhamo de St 
Petersburgo por 40 libras, a perda, que a naçaõ incorria, 
em cada compra, era o dobro do lucro que fazia o Nego
ciante ; de sorte que depois de compensada uma cousa 
com a outra, vinham a ficar 8 libras de perda liquida 
para a naçaõ, por cada tonelada de Canhamo importado 
da America ou de Irlanda. Como, a pezar de muitas 
outras despezas inconsideradas, a prosperidade da Ingla
terra tem sempre ido em augmento, assim como a da 
Irlanda e da America Septéntrional, que ella alimentava 
com os seos capitães, sem duvida que deve ter chegado o 
momento, em que o augmento da sua riqueza lhe permitta 
vender sem prêmio o canhamo de Irlanda e da America, 
taõ barato como o canhamo da Rússia: mas este mo
mento chegou mais tarde por causa do prêmio: porque 
este diminuindo as rendas nacionaes, diminuía o único 
fundo sobre que he possível fazer poupanças. 
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Os Inglezes prohibiram severamente a sabida de todas 
as matérias primas, ao mesmo tempo que permittiram a 
sua entrada franca de todos os direitos. A laã he a mer
cadoria contra a qual tem redobrado mais a severidade; 
por isso os negociantes, que saõ sempre em menor nu
mero que os productores, e a quem convém mais enten
derem-se doque encarecerem uns sobre os outros, se 
aproveitaram com tanta ligeireza do monopólio, que a 
Ley lhes concedia, que fizeram abaixar consideravelmente 
o preço das laãs; de sorte que estas sao muito mais 
baratas em Inglaterra do que em algum pais vizinho .* e 
ainda, a pezar das penas severas, e muitas vezes atrozes, 
com que saõ ameaçados os exportadores, e a pezar de to
da a vigilância da Policia, que deve encarecer muitissimo 
os seguros, faz-se todos os annos um contrabando de laãs 
mui considerável. Naõ obstante a grande reducçaõ do 
preço das laàs, naõ se degostaram os Inglezes, até ha 
poucos annos, de crear carneiros; porque o labrador 
vendia-os para o açougue tanto mais caros, quanto maior 
éra a perda que experimentavam as laãs. PaTece, comtudo, 
pela averiguação que mandou fazer o Parlamento o anno 
passado sobre a escacez das laãs, que o numero das ove
lhas vai diminuindo em Inglatetrra; e naõ he preciso ir 
buscar outra explicação desta mingua, senaõ o monopó
lio dos commerciantes. O abatimento do preço das laãs 
teve além disto outro effeito igualmente damnoso para a 
produção, que foi o de abandonarem os labradores abso
lutamente o cuidado de aperfeiçoar esta matéria prima, 
para se applicarem inteiramente à perfeição das formas 
dos carneiros e facilidade de os engordar. Podem-se 
ver na Biblioteca Britannica, do anno de 1801, bastantes 
provas d* esta negligencia: ali se verá como se lastimava 
o Cavalheiro Bankes de ver que a laã dos merinos crea-
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dos em França excedia em fiuura a dos merinos de Ingla
terra. 

Naõ se cite portanto o exemplo da Inglaterra para 
acabrunhar a nossa industria, com mais monopólios, 
nem se prive o agricultor e o proprietário de uma parte 
da renda, que tiram da producçaõ das matérias primas; 
porque se fariam dous males, que saõ, o de tirar a uns para 
dar a outros, e o de desviar o capital nacional de um 
emprego, em que he verdadeiramente proveitoso, para o 
mudar para outro, em que o lucro que produz he uma 
perda para outra classe da naçaõ. 

Outro modo de diminuir o preço das mercadorias, he 
dar aos negociantes um monopólio sobre os obreiros pro-
ductivos, que empregam, protegendo todas as combina-
çoens dos negociantes para fazerem abaixar os salários, 
e castigando rigorosamente todas as combinaçoens dos 
artífices para os augmentar; isto he, sacrificar a classe 
pobre, industriosa e útil, ao proveito de alguns capitalis
tas, e procurar a estes uma renda do que devia ser 
salário supérfluo d* aquelles. Muitas leys Inglezas 
sobre as manufacturas tem sido citadas por esta politica 
falsa e cruel 

Depois de termos examinado neste livro todas as causas, 
que podem influir na determinação dos preços dar-lhe-
hemos fim, repetindo, que em todos os casos o Legislador 
se pode regular a este respeito por uma máxima geral; e 
vem a ser" que o interesse bem entendido do consumidor 
he o mesmo que o da naçaõ; e que o preço relativo do 
commercio livre, heo que convém mais a todas as classes 
de cidadãos." 

Fim do Cap IX. e do Liv. II. 

(Conthuiar-ee-ha.) 
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MISCELLANEA. 

Justificação do Correio Braziliense, contra o Correo de 
Orinoco. 

Promettemos no nosso N°. passado tomar em con
sideração o que a respeito de nossas doutrinas políticas 
julgou a propósito publicar o Correo de Orinoco, no seu 
N° 18, de 13 de Fevereiro, 1819, e seguintes, e começa
remos a dar cumprimento á nossa promessa. 

Lamentamos que o Correo de Orinoco emprehendesse 
combater doutrinas e opinioens, que nos attribue, sem 
citar as passagens que se propõem refutar; porque daqui 
resulta a difficuldade de fixar os pontos de controvérsia, 
em que naõ temos duvida de entrar, e julgamos ser do 
nosso dever o fazêllo: Io. porque desejamos que as nossas 
opinioens sejam claramente entendidas, naquella parte do 
mundo a que os nossos escriptos se destinam, assim como 
o Correo de Orinoco: 2°. porque as observaçoens do 
Correo de Orinoco tem sido copiadas na Europa, aonde 
vivemos, e naõ nos pode ser estranho o que se diz em 
Jornaes de reputação, e de extensa circulação; entre 
as pessoas que nos conhecem. 

A importância, que o Correo de Orinoco dá a este as-
sumpto, se conhece bem da extensão de seu artigo em 
repetidos números, e nós naõ lhe damos menor conside
ração : porque evidentemente aquellas dissertaçoens saõ 
destinadas a serem lidas no Brazil, como manifesto ao 
povo daquelle paiz; aonde sem duvida entrarão a pezar 
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das injudiciosas prohibiçoens que Ia lhe fizerem; e nao 
he indifferente que as nossas opinioens sejam ali bem en
tendidas. 

Começa o A. dizendo assim. 

Correio Brasiliense. 
•' Em Julho de 1817, N°. 110. se lê um artigo mui lisongeiro á 

tyrannia, e mui amargo á liberdade dos povos. Nelle faz seu A. 
uma severa porem injusta censura da Revolução de Pernam-
buco(p. 105.) Avança taes máximas e proposiçoens, que em seu 
conceito jamais o homem em sociedade tem tido nem pôde ter 
direito de resistência, contra o poder arbitrário e oppressivo. 
Segundo a nova jurisprudência daquelle artigo, naõ ha revolução 
que seja justa, quando ellahe dirigida contra o Governo dos revo
lucionários parao reformar, ou para reparar e remediar encimes 
aggravos e injustiças, que procedem do abuso tyrannico da 
primeira authoridade." 

Sobre isto só temos de responder ao Correo ãe Ori
noco, que nem uma única palavra destas, que se nos at-
tribuem, se acham no Correio Braziliense, na pagina 
citada. He tudo pura invenção de quem escreveo aquel
le artigo; assim naõ precisamos outra justificação, se
naõ remetter o Leitor ao que naquelle lugar dissemos. 
Eis a razaõ porque naõ citou nossas palavras; porque 
nellas naõ acharia aquelle escriptor algumas, que conti-
vessem as doutrinas que nos imputou. Continua dizen
do: 

" Se naõ tivéssemos i vista o periódico impresso em Londres, 
naõ seriamos capazes de crer, que o escriptor incurresse em si-
inilhantes extravios e inconsequencias." 

O escriptor daquelle artigo naõ parece ter tido â vista 
o nosso, que se propõem refutar: visto que nos attribue 
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o que nunca dissemos ; e se o tinha á vista, ou naõ o eiv-
tendeo, ou de propósito o viciou para ter occasiaõ, com o 
pretexto de nos refutar, de enviar ao Brazil este seu ma
nifesto a favor das revoluçoens. Continua. 

*' Desde que começou a nossa revolução contra o despotismo 
religioso e político da Hespanha, tivemos os revoluncionaiios 
sufficiente motivo para naõ esperar do Correio Braziliense uma 
producçaõ tal como a que indicamos. Desde entaõ o aprecia
mos por suas ideas liberaes, bem pronunciadas nos Nos. que che
gavam a nossas maõs, sobre a regeneração politica deste hemis-
pherio. Nada diz contra nossa revolução o artigo que vitupéra 
a de Pernambuco; porém sendo de uma transcendência universal 
os erros de direito, allegados contra os agentes desta novidade, 
também he do dever de todos os homens livres atacállos, susten
tando os principios fundamentaes da sociedade, para que nunca 
possam prevalecer contra o pacto social as invençoens, que for
mam o triple jugo da monarchia absoluta, dos privilégios feu
daes, e do fanatismo religioso. 

Bem diz este escriptor, que, desde que começou a re
volução da America Hespanhola, naõ publicou o Correio 
Braziliense cousa alguma, que fizesse delle esperar as 
doutrinas que se nos imputam: mas isto devia fazer o 
escriptor daquelle artigo mais circumspecto, em naõ dar 
a nossas palavras sentido contrario aos sentimentos, que 
temos uniformemente sustentado, durante o longo período 
de nossa vida publica. Confundir o motim de Pernam
buco com a revolução da America Hespanhola, he dar a 
conhecer grosseira ignorância dos factos; e mostra grande 
falta de perspicácia, em distinguir as grandes revolu
çoens dos motins populares, ou rebelliaõ de soldados; o 
que ao depois faremos patente, quando fallarmos da revo
lução de Portugal em 1640; que este escriptor ao depois 
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allega, como prova da justiça e politica, de todas as revo-
luçoens. 

O escriptor confessa, que nada dizemos contra a revo
lução da America Hespanhola, quando falíamos da de 
Pernambuco. Bastava isto para lhe fazer vêr, a naõ que
rer fechar os olhos de propósito, que os nossos raciocínios 
sobre o motim de Pernambuco se fundavam em princi
pios locaes, e que por outra parte naõ desejamos nem 
achamos justo argumentar com os successos da America 
Hespanhola, para pregar as revoluçoens em todo o Mun
do. Porque Caracas pode ter mui boas razoens para sa
cudir o jugo de seu antigo Governo, naõ se segue, que a 
Inglaterra, por exemplo, deva também destruir o seu 
Governo actuat. He isto uma confusão de ideas, de que 
he culpado o escriptor do artigo; e que mostra a fallacia 
de seus argumentos como ao depois veremos. 

" Abstemonos de investigaT qual tenha sido a causa, que indu-
zio o Edictor a contradizer-se em seus principios; vulnerando 
a alta dignidade do homem, calcando seus direitos imprescrip-
tiveis, e lançando sobre seus escriptos um borraõ quasi indevel. 
Naõ podemos crer que tivessem tido influencia nesta marcha os 
respeitos do Conde de Palmella, nem o desejo de que o Monarcha 
do Brazil levantasse a prohibiçaõ, imposta a seu periódico, de ser 
introduzido e lido em Portugal." 

O escriptor, que se pica de Republicano, devia ser aqui 
mais franco e denodado, naõ atirando ao mundo com in-
sinuaçoensdesairosas, debaixo do pretexto de que as naÕ 
quer investigar. Se as naõ quer investigar, naõ fallasse 
nellas, nem as lembrasse: se as naõ crê, naõ precivava 
mencionállas; e se as crê, era-Ihe mais decorõso pronun
ciar a accusaçaõ abertamente, do que vir annunciando 
factos, com* a mesquinha capa de dizer que os naõ crê. 

Vor.. XXII. N» 133. 4 i 
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Quanto á insinuação sobre o Conde de Palmella, se o 
escriptor tem visto os nossos Nos* que se propõem refutar, 
devia nelles achar, que, tam longe estaõ as nossas doutri
nas de irem a par com as do Conde, que nesse mesmo N". 
e nos seguintes nos vimos obrigados a combater um Jor
nal, que nos atacava, pelo que dissemos sobre Pernam
buco ; e esse Jornal debaixo da inspecçaõ particular do 
mesmo Conde; e o tal artigo, com probabilidade, filho de 
suas ideas, pelo menos apoiado por sua approvaçaõ. A 
vista desta prova, exhibida nos mesmos N08. do nosso 
Jornal, em que se tractavade Pernambuco, he ignorância 
inexcusavel, ou má fé expressa, insinuar que nós escreví
amos pela influenciado Conde de Palmella. 

No outro ponto da insinuação, sobre a prohibiçaõ do 
nosso Periódico, talvez merece a ignorância do escriptor 
mais desculpa; porque naõ poderia saber o que sobre 
isto se passa: mas pelo menos lhe podemos dizer, que naõ 
devia atirar ao inundo com conjecturas sobre nossos mo
tivos, quando ignora os factos sobre que quer raciocinar. 

El Rey nunca prohibio o nosso Periódico; assim naõ 
éra preciso que fizéssemos o sacrifício de nossos senti
mentos, para obter delle que levantasse uma prohibiçaõ, 
que elle nunca fez, nem nunca teve razaõ de fazer. O Correio 
Braziliense foi prohibido em Lisboa por um mero acto 
arbitrário dos Governadores de Portugal; fundando-se em 
um Avizo d' um Secretario de Estado, inimigo pessoal 
do Redactor. Foi também a sua circulação impedida no 
Brazil, naõ por alguma ordem d' El Rey, naõ por alguma 
sentença de alguma authoridade constituída, mas unica
mente por intrigas particulares de indivíduos, cujos abu
sos se tinham exposto no Correio Braziliense, e por ou
tro abuso de authoridade, dos que, em conseqüência de seus 
empregos, tinham meios de furtivamente impedir a cir-
laçao do nosso Jornal, sem com tudo haver para isso pro-
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cedimento algum legal contra nossos escriptos. Porém 
nem essas affrontas e injustiças dos particulares nos pu
deram nunca mover a tractar a El Rey com menos respei
to do que temos sempre feito em nossos escriptos, desde 
que começou o nosso periódico; nem essa offensa indivi
dual nos dava direito a incitar o povo â revolução ; e por 
outra parte, nem a permissão de circular o nosso jornal, 
caso isso dependesse d' El Rey, seria motivo que justifi
casse, ou causa que fizesse necessário o sacrifício de nos
sas opinioens. 

Em uma palavra a prohibiçaõ ou permissão de circular 
nosso Jornal, he medida que só nos diz respeito em par
ticular, e por isso nunca a julgaríamos sufficiente para 
nella fundamentar a recommendaçaõ de medidas ge
raes. 

" Os que nascemos e fomos educados em uma monarchia des-
potica temos dentro de nós mesmos a raiz de similhantes extra-
vios. Os hábitos viciosos e servis, que adquirimos debaixo da ma
ligna influencia de um Governo tal como o de Hespanha e Por
tugal saõ os que produzem effeitos tam vergonhosos. Nenhuma 
enfermidade deixa no homem tam fataes relíquias como o despo
tismo. Muito tempo depois de formada e practicada a resolução 
de ser livres, os indivíduos, habituados a uma longa escravidão, 
se deixam arrebatar do ímpeto de suas paixoens servis. Um povo, 
que quer ser livre, pôde destruir de um golpe de maõ o despotis
mo, porém naõ pode em um momento extirpar os hábitos viciosos, 
que plantou em seu seio o ministério da tyrannia. Custumam elles 
ás vezes ser tam tenazes e activos, que a pezar dos ray os de luz, 
que tem vindo illustrar o nosso entendimento, nos deixamos levar 
insensívelmente pela corrente de nossos custumes: a força do ha
bito determina nossa vontade contra o dictame de uma -razaõ 
i 11 umi nada e como uma bola rolamos á discrição dos ira pulos con-
suetudinarios." 
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Copiamos por inteiro este paragrapho, que se poderia 
reduzir a quatro palavras; porque queremos fazer, ante 
nossos Leitores, ao escriptor tam ampla justiça em o 
citar, quam pouca elle fez em atacar-nos, sem expor nas 
nossa6 palavras uma só das proposiçoens que nos im
puta. No entanto ao depois nos serviremos deste aug
mento do escriptor para o combatermos. Elle falia aqui 
de despotismo, tyrannia, monarchia, homens livres, &c. 
sem que pareça ter idea clara de nenhuma destas cousas; 
mas suppondo, visto que elle se naõ define, que entende 
por tyrannico e despotico um máo governo, qualquer 
que seja a sua forma, attribue tal força aos hábitos ad
quiridos em taes circumstancias, que arrastados por elles 
os homens resistem ã suggestaõde sua própria illuminada 
razaõ. 

Naõ ha facto na historia que prove similhante propo
sição. He verdade, que os homens de poucos ou ne-
nhuns conhecimentos, seguem a rotina de seus custumes: 
desta gente se compõem a maioridade, em todas as na
çoens. He também verdade, que os homens illuminados 
acham muitas vezes que lhes be necassario seguir a 
torrente dos custumes da naçaõ aonde vivem, quer 
os approvem quer naõ. He igualmente certo, que muitos 
legisladores illuminados tem feito leys, naõ em confor
midade de suas ideas justas e aperfeiçoadas, mas em con
templação dos custumes dos povos para quem legisla
ram; e esta condescendência, quando bem regulada, 
tem merecido a approvaçaõ dos Sábios, pela obvia razaõ 
de que nenhuma legislação, por mais perfeita que seja, 
pode existir, se estiver em directa opposiçaÕ aos custu
mes dos povos a quehe destinada. 

Ao diante desenvolveremos mais estas noçoens, mas 
estas condescendencias dos homens sábios, com os 
custumes da maioridade da naçaõ, naõ provam que se 
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siga o habito a despeito da razaõ: os rotineiros naõ 
saõ homens illuminados, seguem o custume, porque mais 
naõ entendem, e os sábios conformam-se com o custume, 
porque se naõ podem oppor á multidão. Continuemos 
com o Escriptor. 

" Daqui procede a baixeza dos que correm em busca dos 
indultos, com que a tyraunía procura reparar a sua perda. 
Daqui a expectaçaõ cora que outros emigrados permanecem em 
paizes estrangeiros, suspirando pelo successo de nossa empreza, 
porém buscando mil subterfúgios para naõ tomar parte activaem 
suas glorias e perigos: daqui sem duvida se derivou o artigo do 
Correio Braziliense." 

Aqui temos agora novos motivos imputados ao Cor
reio Braziliense, cqja baixeza provém de seus hábitos 
servis, por ter sido nascido e educado em uma monarchia 
despotica, como a de Hespanha e Portugal. 

Se a theoria do escriptor he verdadeira, se os hábitos 
adquiridos pela educação, em taes governos, suffócam os 
dictames da razaõ üluminada £ donde veio aquelle es
criptor, educado debaixo de taes governos, a sua ajus
tada sciencia politica? ou £ por que phenomeno inex
plicável pôde obrar e escrever pelos dictames da razaõ 
üluminada,contra a força irresistível dos custumes, que 
lhe imbuio sua educação n' um Governo despotico ? 

Se elle, sem embargo dessa educação, pôde escrever 
com justeza em matérias de Governo ^ porque será essa 
mesma educação um obstáculo invencível no Redactor 
deste Jornal ? Continua:— 

Nada disto he conseqüência do patriotismo, o seu contrario 
o egoísmo, o amor próprio he a fonte destes males. Naõ he, 
como se quer, o patriotismo uma virtude, mas um aggregado das 
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melhores virtudes sociaes, um cumulo de inclinaçoens e sentimen
tos virtuosos, que, unindo o amor da pátria, nos inspiram a heróica 
resolução de sacrificar tudo por ella; nossos bens, nossos filhos e mu
lheres, e nossa própria existência; tudo o mais he fructo da oppres-
saõ e do abatimento inveterado, que devemos ao systema colonial 
da Hespanha. Outro tanto devemos dizer a respeito do Author do 
artigo, que emprehendemos rebater. He um Americano do Bra
zil, habituado ás practicas e máximas de um Governo tal como o 
de Portugal, porém, quando impugnarmos os erros de feito e de 
dereito, em que tem incurrido, naõ será nossa intenção prejudicar 
a sua boa opinião e fama. Examinaremos o que tem publicado 
naquelle artigo, prescindiremos do mais; em quanto for pos
sível." 

O A. depois de estabelecer que o patriotismo he um ag
gregado de todas as virtudes, e seu contario he o egoísmo 
e amor próprio, diz, "quetudo o maishe fructo da op-
pressaõe do abatimento inveterado, que devemos ao sys
tema colonial de Hespanha." Assim o escriptor daquelle 
artigo, querendo generalizar a sua definição de patriotis
mo, reduz os vicios, que lhe saõ oppostos, á origem do sys
tema colonial de Hespanha; contrahindo estas noçoens ge
raes ao limitado caso de Caracas. 

Se o Escriptor queria tractar em geral dos vicios op
postos ao patriotismo, naõ devia limitar-se â causa do 
systema colonial de Hespanha ; porque os outros pai
zes, por exemplo o Brazil, em que taes vicios possam 
existir, naõ saõ sugeitos a esse systema colonial da Hes
panha. E se queria limitar-se aos effeitos desse systema 
oppressivo da Hespanha, nos seus estreitos limites de 
Venezuela, naõ devia nisso incluir o Redactor deste 
Periódico, cujos hábitos bons ou mãos naõ podem ser re
sultado do systema desse Governo, a que nunca esteve 
sugeito. 

Agradecemos aquelle Escriptor a sua expressão, de que 
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nos seus argumentos naõ deseja prejudicar nossa boa fa
ma. Esta declaração vem porém um pouco tarde, depois 
de ter insinuado, que as opinioens, expostas em nossos 
escriptos, saõ o resultado da influencia do Conde de Pal
mella, e do desejo que S. M. Fidelissima revogue a pro
hibiçaõ contra o Correio Braziliense. Passemos adiante. 

" O seu principal absurdo foi refutado em um impresso de 
Philadelphia, commentando uma carta anonyma, publicada em 
Washington nos fins de 1817. O escriptor delia a dirigia ao Pre
sidente dos Estados-Unidos, recommendando a causa dos patrio
tas da America do Sul; porém, tocando de passagem a revolução 
de Pernambuco, a tacha de injusta, fundado na circumstancia de 
ter ja o Brazil em casa seu Rey, deixando de ser colônia Portu
gueza. O erro do escriptor daquella carta consistia na tentativa de 
tirar aos povos o direito ordinário de insurreição, contra o des
potismo interior: claudicava em negar-lhes a faculdade de abolir 
ou reformar seu Governo, quando o exige o bem estar da commu-
nidade, e somente reconhecia o direito de resistência contra 
o poder arbitrário, sempre que este naõ existisse no centro 
da Naçaõ, ou quando se achasse a uma distancia tal, como a que 
separa a Europa da America." 

Naõ nos chegou â maõo annunciado impresso em Phi
ladelphia, que refutou o Correio Braziliense, nem tam 
pouco a carta dirigida ao Presidente do Estados-Unidos, 
sobre esse assumpto; assim nada podemos dizer quanto 
aquelle escripto, ou refutaçaõ que fez de nosso erro. Po
rém quanto â doutrina, que se diz manter aquelle nosso 
refutador, de que o direito de insurreição he um direito 
ordinário, sem duvida somos da opinião directamente 
contraria. 

A insurrecçaÕ he a annihilaçaõ de todo o direito, rom
pendo por meio da força todos os vínculos entre o povo e 
o governo; e se isto he um direito ordinário naõ pôde ja 
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mais existir um vinculo permanente na sociedade. Seja 
mais existe o direito de entrar em insurreição, este di
reito, longe de ser ordinário, deve ser tam extraordinário, 
que só pôde ter lugar naquelle caso extremo, em que 
he preciso romper todo o direito e recorrer â força. He 
logo necessário ter uma cabeça verdadeiramente revo
lucionada, para se capacitar, que este caso extraordiná
rio, em que cessam todos os direitos da sociedade, e só se 
appella para á força, seja um direito ordinário. 

A distincçaõ entre um Governo que existe distante, e 
outro que existe perto, he impertinente á questão, se o 
povo tem este ou aquelle direito, a respeito de seu Gover
no, a distancia deste naõ pôde alterar o direito. Tractar 
de reformar o Governo, ou fazer uma insurreição para o 
destruir, e trazer por conseqüência a anarchia, saõ duas 
posiçoens mui differentes: e que o Escriptor parece nao 
saber distinguir, masque he importante ter em vista. 

Mas veremos depois esta questão mais profundamente; 
porque o Escriptor vai a impugnar, ex professo, as opinio
ens do Correio Braziliense ; e a revolução de Caracas e de 
Pernambuco saõ o que elle suppòem casos idênticos. 

(Continuar-se-ha.) 

Noticias de melhoramentos no Brazil. 
Bahia 5 de Janeiro. 

O augmento progressivo do Brazil, nos differentes ramos, 
da felicidade publica, contando desde a feliz epocha, em 
que Sua Majestade a elle chegou, mais he matéria de um 
Livro que de uma Gazeta. Sendo porém a Gazeta desti
nada a manifestar ao publico os magníficos Rasgos da 
Beneficenia Real, e os interessantes successos, que abonaõ 
a prosperidade futura deste novo Reyno, iremos publi
cando singularmente os monumentos successivos da nos-
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sa incomparavel fortuna, para que a posteridade agrade
cida tenha donde colher a Historia, que ha de eternizar o 
Reynado d' El Rey Nosso Senhor, que por anthonomasia 
se deve chamar o Reynado da Bondade, e da Justiça. 

Era para lamentar, que, sendo o Brazil taõ abundante de 
metaes em toda a espécie, carecesse de pedir aos confins 
do Norte da Europa o ferro, que deve rasgar as veias do seu 
terreno, e que deve firmar a sua segurança, guarnecen-
do as suas Fortalezas e Marinha. 

Este objecto de tanto pezo naõ podia deixar de fazer 
forte impressão no Real Animo de Sua Majestade, cuja 
providencia sempre solicita criou a Real Fabrica de ferro 
de S. JoaÕ do Impanema, no Termo da Sorocaba na Capi
tania de S.Paulo. 

A Fabrica de fornos altos começou debaixo de mui 
bons auspícios, assim pelas sabias Providencias de S. M. 
como pela reconhecida perícia do Director, o Tenente 
Coronel Frederico Luiz Guilherme Varnhagen, porém as 
difficuldades inseparáveis de tamanha empreza principi
aram a fazer algum esmoreciraento, maiormente por falta 
de pedra refractaria, indispensável para os fornos altos de 
fundição; pois naõ faltava quem se oppozesse que ella naõ 
existia no Brazil, e por outros inconvenientes, que a ima
ginação avulta no começo de todas as cousas. 

Todas estas difficulades estaõ felizmente desvanecidas; 
e a Fabrica, que na fraze deHoracio he verdadeiramente 
Opus Regium, ficará brevemente em linha de competência 
com as melhores Fabricas da Suécia. 

Esta noticia taõ fausta para os interesses do Brazil naõ 
só nos foi communicadacircumstanciadamente pelos Em
pregados da Fabrica, como por outras pessoas mui fide
dignas daquelles sítios; e he da mais averiguada evidencia 
tudo que agora principiamos a transcrever. 
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Primeiramente foi mui felizmente achada naquelles 
sítios a pedra mais refractaria do Mundo, para a construc-
çaõ de fornos altos, a qual pôde durar annos no fogo. No 
principio de Outubro metteo-se fogo em um dos fornos, 
para o ir abrazando com tempo; e no dia 27 principiou 
ametter-se o mineral no forno. No dia 30 principiaram 
os folies a trabalhar: e no primeiro de Novembro, dia 
de todos os Santos, correo pela primeira vez o ferro ás 9 
horas da manhaã. 

A primeira peça fundida foi uma Cruz de oito quin-
taes de pezo, a qual vai ser colocada no alto da Montanha 
de Araeoiaba, em Memória deste fieliz successo, taõ 
glorioso para o seu inventor, como interessante para o 
Brazil. 

Haviam corrido oito dias, que a fundição trabalhava re
gularmente trinta quintaes por cada forno, em vinte e 
quatro horas; e por maior fortuna naõ he necessário car
vão, mas sim pedaços de páo de Paroba, no que se poupa 
muito, e o que fará a admiração dos Nacionaes, e Estran
geiros. O forno gasta de 80 a 90 cestos de cavacos em 
24 horas. 

O ferro principiou a correr antes da Missa, que se des
tinava para Acçaõ de Graças ao Principio Optimo de 
toda a prosperidade, e este acto foi applaudido por muito 
tempo ao pé da Capella com repetidas salvas. Dispu
nha-se uma Procissão solemne para se conduzir a Cruz ao 
alto da Montanha, e todos ficavam naquelles sítios no mais 
vivo alvoroço, applaudindo a Grandeza do Monarca, que 
tanto se esmera no bem dos seus Vassallos, e celebrando 
a perícia, e incançavel actividade de quem realizou planos 
de tanta difficuldade. 

Diz o Empregado na direcçaõ destes trabalhos, que 
cada forno dará trinta quintaes de ferro por dia, e que 
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quatro jacazes de lenha levam oito arrobas de mineral. Por 
conseguinte he carregado o forno cada hora com quatro 
jacazes de lenha, e oito arrobas de mineral e tem o Brazil 
por esta conta quanto ferro pode consumir em todos os 
empregos; e pôde ministrar ferro a todo o Mundo, á me
dida que forem multiplicando os fornos, assim naquelle 
lugar, como em outros próprios. 

He de notar que do lugar da fundição ao porto de mar 
saõ quatro dias de viagem; e como este gênero, para se ven
der a baixo preço, tem só a difficuldade do transporte, 
claro esta que o ferro da Europa naõ pôde competir no 
mercado do Brazil com o nosso. 

Esta abundância e baratezade ferro naõ só facilita consi
deravelmente a Agricultura nos instrumentos ordinários, 
que tanto custaõ a conduzir para o centro, como que pro-
mette a fácil construcçaÕ de grossa Artilheria, bombas, 
e maquinas de vapor, de que tanto se precisa para suavizar 
os duros trabalhos dos Engenhos de assucar. O certo he 
que o ferro naõ he menos preciso que o ouro para o in
teresse commum; ebem considerado este negocio debaixo 
de vistas econômico políticas, podemos dizer com graves 
Authores, que uma Naçaõ que só tem ferro, he mais afor
tunada que uma Naçaõ que só tem ouro. 

Graças á Providencia que enriqueceo o Brazil com to
do o Gênero de mineraes, que o distinguio pela fertilidade 
do terreno para todo o gênero de vegetaes: e que lhe deo 
um mimo Celeste no Rey, que lhe sabe desenvolver as 
as suas preciosidades. 

Outros muitos elementos de riqueza encerra o Brazil no 
seu fecundissimo seio, os quaes se iraõdesenvolvendo*aos 
poucos: porque he da natureza do bem o vir de vagar esó 
o mal he que apparece de repente. 

d Que differença naõ faz o Brazil nos poucos annos em 
que Sua Majestade aqui reside ? , E que differença naõ 
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fará em meio Século, se os seus progressos forem sempre 
na mesma proporção ? 

Talvez que alguns gênios sôfregos suspirem por ver 
fabricas em todo o gênero, para que nada se precise dos 
Estrangeiros; mas isto he forçar a Natureza, como enge
nhosamente dizia Franklin. A perícia, e abundância das 
artes he obra de muitos séculos, e além disso as carên
cias reciprocas das Naçoens fazem a sua respectiva rique
za, e todas seriam pobres se naõ existisse a dependência 
dos gêneros, que he a origem do commercio. 

Quanto mais que o Brazil, em qualidade só de paiz 
Agriculo pôde ser o Reyno mais opulento do Mundo, 
porque as terras bem cultivadas daõ para tudo; e pouco 
importa que venham de fora objectos, que exigem delica
deza de maõ de obra. 

O Brazil heo Anteu da Fábula, o qual tinha toda a sua 
força no chaõ, e que do chaõ tirava valor para combater 
os Gigantes. 

Continuar-se-ha. 

Reflexôens sobre a Capitania das Minas-Geraes 

(Continuadas de p. 528.) 

População, 

Toda a população da Capitania de Minas Geraes he 
com pouca differença de 400.000 almas destas 250.000 
saõ livres, e 150.000 escravos. Os últimos naõ entrarão 
em exame: meros intrumentos, e executores emprega
dos pelos primeiros á força dos xicotes, saõ postos em 
movimento, ficando a priguiça excluída desta raça. 

Subdividamos a classe dos livres; estes distinguem-se 
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pela cõr branca, parda, e preta; e naõ faremos mençaõ, 
dos vermelhos, que apenas chegarão a 9.000 almas. Os 
brancos formam um corpo de 87.000 indivíduos, os par
dos de 109.000, e os pretos um de 45.000 de ambos os 
sexos. Naõ obstante em todas as três classes ser o nu
mero das mulheres maior que o dos homens, desconte
mos a metade para o numero das mulheres, e da outra 
metade as duas terças partes seraõ com postas de crian
ças, em conseqüência na classe dos brancos ficam 16.000 
adultos, na dos pardos 18.000 e na dos pretos 8.000 a 
somma pois dos indivíduos do sexo masculino he de 
42.000 e um igual numero he a do feminino; monta 
logo a somma total a 84.000 pessoas; as quaes com ex-
cepçaõ de mui poucos alfaiates eçapateiros, ignoram o 
que he trabalhar e vivem na mais escandalosa occiosi-
dade, sustentando-se ou á custa do suor dos seus escra
vos, ou á custa da fazenda alhea. 

Vida e charcater dos Brancos. 

A classe branca dos habitantes de Minas he composta 
de empregados no serviço de Sua Majestade, de Mineiros 
e Fazendeiros e de Negociantes, Os lugares, que dam 
honras e dinheiros, saõ por elles occupados: os pro
prietários mais rieos da Capitania se acham nesta classe; 
classe, principalmente entre os Mineiros, mas com tudo 
naõ se conta meia dúzia de casas, que tenham 200.000 
crzuados de fundo, ou trezentos escravos. A adminis
tração das casas he tam mal dirigida, que a pezar da nu
merosa escravatura, muitas vezes padecem grandes ne
cessidades. 
O sempregados no Real serviço, entrando neste numero os 
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militares, de ordinário assistem nas principaes povoa-
çoens e nas cabeças das commarcas, como saõ Villa Rica, 
Sabará, Villa do Príncipe, Villa de S. Joaõ d' El Rey, 
cidade de Mariana, Arraial do Tejuco. Dos ordenados 
que vencem e que saõ bem pagos, tiram toda a sua sub
sistência. A classe commerciante se juncta a elles; e 
assim he formada a porçaõ distincta, ou os nobres de 
Minas. Os pensamentos de nobreza, que lhes pejam as 
cabeças, fazem que os primeiros tenham por baixeza 
empregarem-se nas suas obrigaçoens, como ellas o pe
dem : por isso nem duas horas no dia se occupam com 
ellas: demais aproveitam todos os dias-sanctos e todos 
os feriados para se subtrahirem a esse pequeno trabalho 
que fazem, e para melhor salvarem o seu alto decoro 
lançam maõ até das mais insignificantes enfermidades, a 
fim de fugir de suas obrigaçoens. Portanto com toda a cer
teza se pode affirmar, que em todo um anno trabalham so
mente 30 dias, aseis, horas por dia. Naõ hepois para ad
mirar que S. M. seja tam mal servido em todas as reparti
çoens, e que haja um tam grande numero de empregados 
públicos; tantos saõ indispensáveis pelo pouco que fazem, 
para que se possa satisfazer á parte mais urgente do Real 
serviço. Este mal (com verddade se diga) he ornais geral, 
o mal endêmico do Brazil. O estudo, a leitora, aescriptu-
raçaõ, passeio, sociedade, saõ objectos detestados por toda 
aquella classe. O maior incommodo, que os pode atacar, he 
ser obrigados avestir outra roupa que naõ seja o chambre ou 
capote, e privados de estar á janella. Daqui procedem 
necessariamente todos os defeitos, tanto moraes como phy-
sicos, que fazem o atavio destes homens. Aocciosidadeso 
he inimiga de ser occupada em trabalhos de obrigação ne
cessária ; mas dá-se com toda a anciã ao trabalho assaz 
penoso dos vicios. Estes se desenvolvem, na classe nobre 
de Minas, com toda a energia; por isso os vesmos incessan-
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temente empenhados na miúda indagação, e pesqúiza da 
vida alhea, formar partidos uns contra os outros, excogitar 
as mais refinadas mentiras, entrar em pleitos judiciaes, 
serem amaucebados, infiéis ás suas espozas e aos seus 
amigos, solicitando todos os males ás pessoas de que se fa
zem inimigos gratuitos; procurando todos os meios de 
tirar partido da sinceridade de um terceiro, intrigando-o 
com outros, enganando-o, ou lesando-o, na bolça; procu
rando todos os damnos as seus bem feitores, logo que 
a occasiaõ de se mostrarem agradecidos apparece. A di
visa geral dos negociantes he " lesar a todos os mais ho
mens ; elles tiram mais lucro de suas negociaçoens do que 
os Judeus Polacos.- ellas saõ feitas com o maior descanço 
imaginável, certos de que nenhum outro (á excepçaõ de 
algum negociante estrangeiro, a quem tributam o mais 
intranhavel ódio) por mais agilidade que tenha, e menor 
interesse que pretenda, lhes possa tirar os seus. Mas 
naõ param aqui os defeitos moraes e physico» desta boa 
gente; levantar-se, tarde, comer demaziado, dormir lon-
guissimas sêstas, procurar uma mui particular conversa 
á noite, na companhia dos seus mais íntimos, naõ com o 
intento de se instruírem, mas só na mira de forjar as men
tiras, e dar principio ás novas intrigas, que no dia se
guinte devem apparecer, e até para se regosijárem com 
os males alheios. Eis o esboço do que saõ os homens 
brancos de Minas, taes quaes elles se representam no 
capote; e dos quaes a maior parte, nem se quer man
dam plantar a sua horta; a pezar da experiência mostrar, 
que naquellas povoaçoens, a parte dos habitantes, que 
naõ saõ empregados no Real serviço nem negociantes, 
«aõ tam pobres, e expostas a taes misérias, que o Senhor 
Langsdorf naõ se desviou da verdade quando diz. " Que 
se faltar por oito dias a importação nestes lugares, to-
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dos padecerão fome, tendo muitas vezes bastante ouro 
nas gavetas." 

Passemos a observar estes mesmos homens apparecen-
do no publico. Adornados com hábitos, revestidos de or
dinário com fardas militares, se apresentam com um ar 
grave, mui cortez, passando a humilde, até degenerar em 
baixeza, principalmente para com os Generaes e superi
ores ; mui camaradas com os seus iguaes ; soberbos para 
com os seus subditos; presumpçosos no maior gráo, offere-
cem por bazofia, quanto tem de seu; ostentando muitas 
vezes nestas occasioens uma charidade emprestada, ras
gos de generosidade, patriotismo, e até afabilidade; mas 
apenas o capote lhe assenta sobre os hombros, de impro
viso desapparece aquelle phantasma de homem de bem. 

A religião, que segue, he só por decoro, e muitos 
por negocio, e para formarem o baluarte d'onde atacam 
os mais; porém quer uns quer outros a tem simplificado, 
a ponto de ser bom Christaõ somente aquelle, que no 
dia de jejum naõ come carne, e nos dias de guarda vai 
á missa, tudo o mais, que a religião ou manda seguir ou 
detestar, elles ignoram, nem o querem saber. Gran
des em prometter, pontüaes e naõ cumprirem sua pala
vra ; mostrando sinceridade para mais seguros serem ao 
depois falsos; escravos do interesse peculiar, elle 
he o movei de todas as suas acçoens, influindo até em os 
negócios de Real serviço, os quaes procuram sempre 
dirigir em seu favor, importando-lhes pouco o ser em 
prejuizo daquelle a quem servem, e de quem recebem 
os ordenados; até procurando todos os meios de furtar 
o que he do Rey. Se mostram vergonha he só em pu
blico e por decência; mas com o capote se julgam dis
pensados daquelle ônus. DiVidindo-se de ordinário em 
tantos partidos, quantas saõ as cabeças principaes, como 
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o general , os differentes Minis t ros e os Chefes das 

repa r t i çoens ; saõ tam fáceis de passar d e um a out ro 

par t ido , q u e a isso saõ de te rminados só pelo maior in

teresse futuro, que a m u d a n ç a lhes poderá dar. Ass im, 

nas cabeças das Com marcas saõ as protecçoens dos dif

ferentes ministros as únicas razoens, que os determinam 

a tomar o par t ido contra ou a favor. 

(Continuar-se-ha.) 

Reflexôens sobre as novidades deste mez. 

REYNO UNIDO DE PORTUGAL BRAZIL E ALCARVES. 

Guerra com Artigas. 

Tem sido sempre a nossa opinião, que a Corte do Brazil devia 
possuir boa força marítima e adequada á situação geographica 
das differentes partes da monarchia. Todos os homens de in
strucçaõ, a quem temos ouvido nesta matéria, concordam com 
nosco ; e naõ sabemos que tenha havido alguém, que defendesse 
a opinião opposta. 

E com tudo observa-se, que a marinha está no maior deslei-
xamento, e naõappareceno Brazil plano algum para o melhora
mento deste ramo da administração publica; ao mesmo tempo 
que os Estados-Unidos tem publicado ao mundo o augmento 
progressivo de sua marinha, com geral approvaçaõ de todos, e 
causando naõ pouco susto a seus rivaes, assim como contendo 
os seus inimigos. 

Depois que a Côrt se estabeleceo no Rio-de-Janeiro, tem 
havido ja três ministros de Estado suecessivos na Repartição da 
marinha; e esta, longe de melhorar, vai decaindo cada vez mais. 
Logo he preciso buscar a causa do mal, naõ nos homens mas no 
systema; tem-se mudado os indivíduos, e nada se tem remedia
do ; nem se remediará em quanto naõ mudar o systema. 

YCM„ X X I I . N». 1-2.1. 4 L 
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As operaçoens do Governo se suppoem todas objecto naõ só 
de segredo masde mysterio. Assim naõ ha crime maior do que 
fallar um particular nas cousas da administração publica; nem 
pôde o indivíduo ter virtude, que mais o recommende aos que 
governam, do que a obediência implícita e cega. 

Em fim chegou este systema ao ponto de se declarar crime de 
Lesa Majestade, toda a associação occulta; pelo temor de que 
em taes asociaçoens se fallasse dos que governam. 

Absurda como he similhante ley, está no entanto mui con
forme com o systema adoptado, e tal vez seja o maior ponto a 
que tal systema se possa levar, para illudir o Rey, e apoquentar 
os subditos, com a certa e final ruina de um e outros. 

Assim como o Norte do Brazilhe abundantíssimo em madeiras, 
a província do Rio-Grande he mui própria para as plantaçoens 
do linho canhamo; e em S. Paulo ha as minas de ferro, i Que 
mais precisa o Brazil para construir seus navios de guerra ? 
Tem os materiaes, e tem excellentes constructores; logo a falta 
he indisculpavel. 

Mas vamos á causa. O Ministro da Marinha, que naõ faz 
nada na sua repartição, diz a El Rey, que naõ se devem dar 
contas ao publico do que se faz na repartição da Marinha; por
que El Rey naõ he obrigado a dar satisfacçoens a ninguém ; e 
demais, porque he perigoso publicar segredos do Governo, de 
que os inimigos se aproveitam. 

Vamos por partes. El Rey naõ he obrigado a dar contas a 
ninguém. Istohe verdade, em quanto El Rey naõ he nem pôde 
ser sugeito a tribunal algum que o julgue; mas he um sophisma, 
quando se pretende, com a capa d' El Rey, querer que o Secre
tario de Estado naõ seja também obrigado a dar contas de sua 
administração. 

El Rey naõ pode ser julgado em nenhum tribunal, he verdade; 
mas naõ se segue dahi, que um Secretario de Estado naõ possa 
ter a cabeça decepada n'um cadafalso, quando assim o mere
cer. 

Que os inimigos podem saber dos planos do Governo se se 
publicarem. Nos naõ dizemos, que se publiquem os segredos do 
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expediente, quando convém occultallos; mas affirmamos, que 
o único freio, que se pôde pôr á malversação dos Ministros, ou 
á sua ignorância, ou á sua falta de actividade, he fazellos pu
blicar todos os annos os progressos de suas respectivas re
partiçoens ; para que o temor de ver expostas suas faltas, os 
estimule a cumprir com seu dever. 

Em uma palavra, he preciso despir os Ministros desta capa 
emprestada do nome d' El Rey. El Rey naõ he responsável 
a ninguém; porque naõ ha tribunal, que o julgue: mas os 
Ministros saõ e devem ser responsáveis pela sua administra
ção, e os resultados delia se devem fazer públicos, para louvor 
dos bons, para freio dos raáos, e para estimulo de todos. He 
para se livrarem disto, que meditam taes leys, como a que fez 
crime de lesa Majestade as sociedades occultas; e he para en-
cubrirem seus defeitos, que se querem identificar com o nome 
d' El Rey. 

Appliquemos isto á marinha; e veremos depois o mal ex
emplificado em seus effeitos, na guerra com Artigas. 

Naõ consta, que nenhum dos ministros da Marinha, que 
tem servido aquelle lugar, desde que a Corte está no Rio-de-
Janeiro, tenha construído e lançado ao mar vaso algum de 
guerra; muito menos que tenha arranjado algum plano para o 
gradual melhoramento da marinha. Mais; sabemos, que al
guns dos vasos, que havia, se tem estragado por puro desma-
zêllo. 

Desde que a Corte se estabeleceo no Rio-de-Janeiro, deviam 
os ministros prever, que, sem uma marinha de guerra considerá
vel, naõ poderiam proteger as extensas costas daquelle Reyno, 
nem soccorrer o commercio do exterior, com a efficacia neces
sária em tempo de guerra; e que sem esta marinha éra impos
sível manter as connexoens indispensáveis, com as partes dis
tantes da Monarchia. 

A construcçaõ dos navios, principalmente para os fins, que 
tractamos, requer medidas tomadas com anticipaçaõ, seguidas 
com determinada constância, e apoiadas com rendimentos e ap-
propriaçoens inalteráveis. 
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Nem para se fazer uma só canoa se pode confiar em achar 
um páo prompto no mato. He preciso cortar as madeiras a 
tempo, que se possam secar, e fazerem-se próprias para a 
construcçaõ dos vasos. He necessário haver estaleiros accomo-
dados. He em fim preciso um systema de medidas combi
nadas todas ao mesmo fim, 

Nada disto tem promovido os passados Ministros da Marinha, 
no Brazil; quando a insurreição da America Hepanhola, para 
naõ fallar em outras circumstancias do mundo, éra um desper
tador constante, que clamava ao ministério do Brazil, pelo 
estabelicimento de uma marinha de guerra. 

Doze annos vám correndo, desde que o Gabinete do Brazil se 
fixou no Rio-de-Janeiro, e éra tempo que apparecesse o fructo 
da industria de seus Ministros da Marinha; mas nada appa-
rece, senaõ as provas de sua nullidade, na falta de tudo o ne
cessário. 

A guerra com Artigas expóz o commercio Portuguez ás de-
predaçoens dos corsários, que ou realmente pertencem aquelle 
chefe revolucionário, ou que assumem o seu nome. Por mais 
extensos que sejam estes males, he preciso tomállos unica
mente como índice, como preparatório de perigos de maior 
importância, contra que o Brazil deve e pôde precaver-se ; mas 
que seraõ invencíveis para o futuro, se o remédio naõ fôr pre
parado d'ante maõ. 

Poderia allegar-se, que, para o estabelicimento de uma marinha, 
para sua conservação, e para seu augmento gradual, no grande 
ponto que indicamos, se requerem fundos, rendimentos con
stantes, multiplicação de meios : o que o Brazil naõ tem. 

Assim h e ; porém a culpa he dos ministros. Ja fizemos ver, 
quaes eram os rendimentos e despezas do Brazil; e entaõ mos
tramos, que só a ignorância dos financeiros do Brazil podia 
fazer com que ei Rey tivesse necessidade de dinheiro, para todos 
os encargos públicos, e para sustentar, em sua Corte, um bri
lhantismo, decoroso a um monarcha, que rege os destinos de 
uma naçaõ de tantos recursos naturaes. 

Mas argumentemos pelas conseqüências ; e se fará claro de 
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quem he culpa. Ja naõ queremos fazer a comparação do Brazil, 
com os Estados-Unidos: aquella naçaõ tem menos recursos, 
que o Brazil, mas ha adoptado de longo tempo medidas pre
paratórias para sua grandeza, a que no Brazil naõ querem dar 
ouvidos. Comparemos pois o Brazil, ja que naõ admitte com
paração com os Estados-Unidos, com outras insignificantes po
tências, se potências se podem chamar. 

i Que território possue Artigas ? < Que população tem de
baixo de suas ordens ? í Que rendimentos saõ os de que pôde 
dispor ? i He possível que em nenhuma destas cousas Artigas 
exceda o Governo do Brazil ? 

E no entanto, os corsários de Artigas varrem os mares, tem to
mado muitas e ricas prezas Portuguezas. O Governo do Brazil 
naõ tem tomado um só corsário de Artigas ; naõ lhe tem impe
dido o commercio, que faz pelo insignificante desembocadouro, 
que possue no Rio-da-Prata, e naõ tem podido proteger o 
próprio commercio, contra os ataques de tam isignificante 
chefe de um partido de insurgentes. 

i Attrever-se-ha algum Ministro de Estado a dizer a El Rey, 
que sua Majestade Fidelissima naõ possue, em seus vastos Esta
dos, recursos iguaes aos do chefe Artiga« ? Nenhum teria a 
impudencia de tal asseverar, j Pois entaõ donde procede, que 
a marinha de guerra de Artigas commette impunemente hostili
dades contra o commercio do Brazil, e este Estado naõ tem até 
agora tomado um só vaso de seu fraco opponente ? 

Os Governadores de Portugal resolveram ultimamente man
dar comprar em Inglaterra alguns pequenos vasos, para os armar 
em guerra, e proteger com elles as costas daquelle Reyno, infes
tadas e insultadas pelos corsários de Artigas. 

Por mais injudicioso que seja este plano, em muitos respei
tos, naõ devemos accusar por esta medida os Governadores de 
Portugal; mas sim os ministros da Marinha no Rio-de-Janeiro. 
Se no Brazil se tivessem com tempo mandado cortar madeiras; 
se se tivesse attendido ao estabelicimento de arsenaes, em 
alguns dos muitos portos, que ali ha, próprios para este fim ; 
se todos os annos se tivissera construído uns tantos vasos; naõ 
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seria agora necessário mandar comprar navios a Inglaterra, aoude 
custarão o triplo do que poderiam importar, se fossem construí
dos no Brazil, e ficaria circulando em casa o dinheiro, que, com 
estas compras, deve sair para o estrangeiro. 

A objecçaõ, de que naõ ha rendas no Brazil, para o estabeli-
mento de arsenaes, fica sendo nulla, quando se mostra que que
rem agora comprar navios no estrangeiro; porque, se os na
vios fossem construídos no Brazil custariam mais baratos, e se 
ha dinheiro para se comprarem fora, esse dinheiro se podia dis-
pender em casa com mais vantagem; e esse desperdício agora, 
naõ he causado pela falta dos meios, mas pela falta de providen
cia nos ministros, em naõ fazerem os preparos da guerra a tem
po, para naõ se verem em aperto quando ella chega. 

Notamos acima, que a província do Rio-Grande, no Brazil, he 
mui própria para a cultura do linho canhamo, e, em quanto es
tamos com esta matéria entre maõs, diremos duas palavras sobre 
isto. 

O pezo da guerra do Rio-da-Prata tem caldo principalmente 
sobre a província do Rio-Grande; porque lhe fica ao pé. Dali 
se tem tirado cavalhada, boyada, carretames, servidores do ex
ercito, recrutas para a tropa paga, apenamentos das milícias, 
&c. 

Se aquella província he tam própria para a cultura do linho 
canhamo (naõ fali ando agora em que he o celeiro do trigo de 
todo o resto do Brazil) he necessário, para ter esse canhamo em 
abundância, favorecer a agricultura do paiz, e naõ oecupar com os 
trabalhos da guerra, aquelles recursos de gente, animaes e mate-
riaes, que tanto mais úteis seriam a todo o Estado, empregados 
na cultura das terras. He isso também conseqüência da mísera 
falta de providencia dos que governam, que, para attenderá ne
cessidade do dia, cortam e secam as fontes dos recursos, que lh e 
podiam ao diante servir por largos annos. 

Voltemos porém ao nosso assumpto. Os corsários, chamados 
de Artigas, tem sido pela m aior parte armados nos Estados-Unidos, 
e contra as leys publicas daquelle paiz. As depredaçoens com-
mettidas por taes corsários, logo, ficam sendo objecto de discus-
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saõ entre o Governo do Brazil e o dos Estados Unidos, e naõ me
ra reclamação dos indivíduos interessados nas prezas. 

O primeiro dever do Governo do Brazil, logo que lhe foi ne
cessário entrar em guerra com o chefe insurgente Artigas, éra 
bloquear o Rio-da-Prata com urna armada sufficiente, paraimpe-
dir, que saissem corsários ; e cubrir as suas costas com os vasos 
necessários, para interceptar os corsários, que se pudessem 
armar fora do Rio-da Prata. 

Depois, achando-se que os subditos dos Estados-Unidos fa
ziam corso contra o commercio do Brazil, com a bandeira de 
Artigas, devia o Governo do Brazil fazer queixas directas ao 
Governo dos Estados-Unidos, que he responsável pelo com
portamento de seus subditos, para com as Naçoens Estrangei
ras. 

Pelos documentos, que publicamos a p . 651 se vê, que naõ 
foi este o methodo, que seguio o Governo do Brazil. Acha-se 
naquelles documentos, que o Cônsul Portuguez nos Estados-
Unidos, instituio acçoens nos tribunaes ordinários, como procu
rador dos donos dos navios aprezados, a fim de reclamar as pre
zas como illegaes. 

A linha, que se deveria seguir, éra, reclamar a propriedade do 
Governo do Estados-Unidos, e este que puzesse as açoens con
tra os seus subditos, por meio do seu Procurador geral, como 
réos de infracçoeus contra o direito das Gentes. Embora o 
Ministro Portuguez ajudasse e vigiasse os passos desses pro
cedimentos judiciaes, para ver que naõ houvesse coluio ou ne
gligencia da parte dos empregados públicos nos Estados-Unidos; 
mas as acçoens deviam ser intentadas por aquelle mesmo Go
verno, quehe, como dicemos, responsável por taes infracçoens do 
direito das gentes, commettidas por seus subditos. 

O Cônsul Portuguez porém, como se vê dos mesmos documen
tos, cumprio muito bem com o que lhe encarregaram, mas 
por isto que pôz as cousas na forma de litígio ordinário, entre in
divíduo e indivíduo, ficou tudo sugeito ás chicanas do foro, e o 
mesmo Cônsul exposto aos inconvenientes, que dahi devem re
sultar. 
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E por exemplo. Teve o Cônsul ordem de reclamar as pro
priedades ; e como nos procedimentos judiciaes se precisam 
fianças, e no caso de que se tracta eram ellas por sommas mui 
avultadas, foi obrigado a valer-se para isso de negociantes do 
paiz, e com sua responsabilidade individual; o que o deixa na
turalmente á mercê dos negociantes, com quem fizer os arranja
mentos ; os quaes negociantes naõ se prestarão a taes fianças, 
sem estipularem lucros, que devem serem desvantagem dos pro
prietários. 

Logo nisto devia entrar o Governo, como em causa nacional, 
o que seria mui conforme ás leys dos mesmos Estados Unidos; 
aonde he máxima de direito que os tractados com as potências 
estrangeiras saõ ley suprema no paiz; e a violação da neutralidade 
crime publico, tanto mais attendivel neste caso, que se pôde 
chai acterizar de pirateria, e que portanto éra do conhecimento 
do Procurador Geral, como accusador publico, nos crimes de sua 
natureza públicos. 

Quizéramos agora ver como em tudo isto se podiam justificar 
com El Rey os Ministros passados e presentes, naõ tendo to
mado medidas algumas para o estabelecimento de sua marinha 
de guerra, por todo o tempo que tem decorrido, desde que a 
Corte esta no Rio-de-Janeiro; naõ tendo providenciado á protec
çaõ do commercio, desde que ha guerra com A rtígas; e naõ ten
do feito queixas, como causa nacional, nos Estados Unidos, 
contra aquelles cidadãos, que em plena paz, e como piratas, 
atacam a propriedade de uma naçaõ, com quem estaõ em ami
zade. 

A resposta será dizer, que isto he fallar mal d' El Rey, e fa
zer leys vergonhosas, como a que declarou crime de lesa Majes
tade todas as associaçoens naõ approvadas por esses mesmos ne
gligentes Ministros ; mas o publico conhecerá bem o subterfúgio, 
e El Rey verá a seu tempo, que ou elle ha de fazer efflcaz a 
responsabilidade dos Ministros, privando-os da capa mal enten
dida do nome do Soberano, ou ha de testimuuhar a mais humi
lhante comparação, entre seus Estados, que puderam ser Iam res-
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peitados, com potências insignificantes, que alias seriam obri
gadas a depender do Brazil, para apoio e protecçaõ. 
Devemos aqui declarar ao Leitor, que o original daquelles do

cumentos nos chegou á maõ em Inglez, até mesmo a carta do 
Cônsul ao Ministro Portuguez; deo-se-nos, como expliçaõ disto, 
que sendo aquella carta destinada a ser mostrada ao Governo 
dos Estados-Unidos, se julgou conveniente escrevèlla original
mente em Inglez. Como quer que seja, o que publicamos he 
traducçaõ nossa. 

A p, 557. damos um aviso do Governo em Lisboa, pelo qual se 
manda, que os interessados nas prezas levadas aqs Estados 
Unidos apresentem, dentro em 30 dias, os documentos necessários 
para a reclamação da propriedade. Este Aviso publicou-se em 
Lisboa por Edictal da Juncta do Commercio, de 28 de Abril pas
sado, quando a preza do Monte Alegre foi sentenciada em 
Março. 

Eis aqui a actividade do Governo de Lisboa no que pertence 
aos interesses de seus subditos. Pede-lhe os docnmentos para as 
reclamaçoens, depois da causa estar decidida. 

Uniformidade da legislação. 

Começamos este N". a p. 553, por um decreto, era que se 
mandam revalidar os actos em processos notas, testamentos, ou 
quaesquer disposiçoens de utima vontade, escriptos por ajudantes 
de tabelliaens ou escrivaens. 

O motivo deste decreto he o seguinte. Determina a Ordena
ção do Reyno, Liv. 1. tt. 39, §. 10, que o ajudante do escrivão 

naõ escreverá os termos das audiências, inquiriçoens, que-
rellas, e as outra3 cousas, que forem de segredo de justiça; 
porque estas taes tomará e escreverá o escrivão por si*" 

Aconteceo, porém, que os Governadores do Brazil, na pleni-
nitude de seu poder, e na5 se embaraçando com o que se chama 
ley, passaram provisoens a ajudantes de escrivaens, com facul-
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dade de servir no impedimento dos seus respectivos ajudados : 
mas como os actos dos Governadores naõ podem revogar as leys, 
estes actos arbitrários só serviram de confusão ; porque, reque
rendo as partes, que se declarassem estes actos nullos, foram os 

juizes obrigados, na conformidade da Ordenação, a sentenciar 
assim; causando isto os maiores receios de transtorno das fortu
nas, e propriedades de muitos indivíduos. 

A confusão e seus effeitos, foi de tal magnitude, que o Gover
nador da Bahia, o Conde de Palma, representou isto ao Governo, 
e em conseqüência se expedio este decreto, revalidando os 
actos passados, para socego do povo, porém mandando executar 
para o futuro a Ordenação, por naõ haver razaõ, que desse fun
damento á sua revogação. 

Eisaqui as conseqüências de ordens arbitrarias. e- E como 
nos podemos admirar destes actos arbitrários dos Governadores, 
quando os secretários de Estado lhes dam to dos os dias o 
exemplo, impedindo com seus avisos o curso ordinário das 
leys? 

Naõ ha nada que mais perturbe o soeego interno dos povos 
do que os desvios na administração das leys. A sua formação 
exige muitas consideraçoens, que mais de uma vez se desatten-

dem entre nós ; mas a dispensa dellas he ainda mais deplorável. 
As minutas das leys incumbem-se ao Secretario de Estado da Re
partição, mas he claro que nem sempre elle pôde ser capaz dessa 
tarefa. Duvidamos até que baste para isso todo o Conselho de 
Estado, na presente forma de sua organização, He o conselho de 
Estado composto de pessoas de varias profissoens : um corpo he
terogêneo, do que a maior parte saõ fidalgos e militares. <* Como 
pôde tal corporação ser capaz de considerar todas as relaçoens, 
que qualquer ley proposta tem, com todas as mais partes da 
legislação ? 

Na França antiga as leys naõ tinham vigor, senaõ depois de 
registradas nos Parlamentos, ou principaes coporaçoens de 
judicatura; as quaes tinham o direito de fazer representaçoens 
contra o disposto, se éra contrario á legislação. Na França 
moderna as leys saõ contrasignadas pelo ministro da justiça 
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depois de serem discutidas. Na Inglaterra, naõ só se discutem 
no Parlamento, mas ali saõ examinadas uma e mais vezes, em 
commissoens para isso nomeadas ; e pelas mesmas razoens as 
leys em Portugal passavam pela Chancellaria, aonde as exami
navam, e se representavam as incoherencias, que tivessem. 

Compare-se isto com o custume de dispensar precipitadamente 
nas leys, por Avisos dos Secretários de Estado. 

O exemplo, de que este decreto nos informa, prova authen-
ticamente o mal, que resulta do poder arbitrário, com que naõ 
só os Governadores, porém muitos outros indivíduos se acham 
revestidos. 

He portanto de lamentar, que, reconhecendo o Decreto naõ 
só a extençaõ mas a causa do mal, nem ao menos promettesse 
algum remédio para o futuro. 

Importação do trigo em Lisboa 

Copiamos, a p . 558, um Avizo da Secretaria de Estado em 
Lisboa, pelo qual se manda cobrar um tributo no trigo e milho 
em Portugal, a fim de impedir a extraordinária importação des
tes graõs, e favorecer a agricultura do paiz. 

Dizem-nos, que no decurso de uma semana chegaram a Lis
boa 80 vasos carregados de graõs estrangeiros. No I o . de Maio 
havia nos celeiros 47.970 moios de trigo; 3.697 moios de ce
vada 2:6. 860 de milho; 1.200 de centeio, e 5.769 barris de 
farinha dos Estados-Unidos. 

Mas tudo isto naõ basta para que o Governo, sem dar infor
mação previa, impuzesse novo tributo na importação do graõ ; 
e sem dar tempo aos negociantes a tomarem suas medidas. Na 
costa de Barbaria, d' onde vem muito trigo a Portugal, costu
mam impor abitrariamente direitos de exportação, algumas ve
zes ja depois de estar o trigo abordo das embaicaçoens. Mas 
naõ ha razaõ para que o Governo de uma naçaõ civilizada siga o 
mesmo exemplo. 

Nos somos decididamente de opinaõ, que o Governo deve per-
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mittir que os differentes ramos de industria sigam seu curso, 
sem dar preferencia a uns sobre outros; porque os particulares 
saõ nisso os melhores juizes ; porém, se o Governo de Portugal 
assenta, que deve impor tributos na importação do trigo, para 
favorecer a agricultura do paiz, devia pelo menos declarar isto 
com anticipaçaõ, seguindo o exemplo da Inglaterra. 

O Parlamento Inglez ordenou uma escalla de preços; e 
mandou, que, quando o trigo estivesse até certo preço se pudese 
exportar; mas encarecendo até certo ponto se naõ pudesse expor
tar e se recebesse o do estrangeiro com tal e tal direito, e che
gando a carestia a certo ponto se admittisse a importação sem 
direitos. 

Eis aqui um regulamento, que, pelo menos, attendendo aos 
lucros do agricultor, naõ se esquece das necessidades do consu
midor ; mas se em Portugal se afugenta o commerciante de tri
gos, impondo-lhe tributos, quando elle os naõ espera, arrisca-se o 
Governo a ver um dia o seu povo morrer de fome, quando hou
ver falta no paiz. 

O motivo desta medida, allegado no Avizo, he que os agri
cultores do paiz clamavam. Talvez o motivo real naõ seja o 
mesmo allegado, e que se tivesse em vista augmentar as rendas 
do Erário. Nem um nem outro julgamos de sufficiente pezo, 
para justificar a medida de impor direitos arbitrários, sem noti
ficação previa, á imitação dos Governos da Barbaria. 

Importação do estrangeiro em Lisboa. 

A p. 556. damnos o Edictal do Conselho da Fazenda, em Lis
boa, sobre as mercadorias importadas dos Estados-Unidos; ex
igindo que tragam as facturas juradas ante o Cônsul Portuguez 
naquelle paiz. 

Se este regulamento exigisse as facturas juradas ante um 
magistrado dos Estados-Unidos, e o juramento verificado ante o 
Cônsul Portuguez ali residente, acharíamos nisso alguma cohe-
vencia; mas a disposição actnal so mostra a falta dos conheci-
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nientos necessários, em quem indicou esta legislação ; e quam 
útil he descutirem-se as leys, antes que se promulguem. 

Se o juramento, dado pelo negociante nos Estados-Unidos, 
para vereficar essas facturas, fosse prestado ante um magistrado 
do paiz, e se achasse depois falso, poderia o indivíduo, que 
jurou falso, ser castigado por seu perjúrio segundo as leys do paiz. 
Porém um Cônsul Estrangeiro naõ tem ali authoridade legal para 
deferir juramento e por tanto o juramento, prestado ante elle he 
nullo ipso facto,e o que o prestou naõ fica por conseqüência 
sugeito a nenhuma pena de perjúrio. 

i De que serve, portanto, ordenar o Governo de Lisboa esse 
juramento, ante o seu Cônsul nos Estados Unidos ? 

Eis aqui um exemplo que prova, que aquelles, que formam 
as leys, naõ somente devem saber as relaçoens dessas leys com 
toda a mais legislação do seu paiz, mas até o modo porque essas 
Leys podem obrar na legislação dos outros paizes, com quem 
traficam, e com quem se communicam. 

O juramento, que aqui se ordena, será matéria de riso, e naõ 
de respeito, nos Estados-Unidos, aonde o Cônsul Portuguez, naõ 
pôde exercitar tal acto de authoridade judicial. Os perjuros, 
nesse caso, nem podem ser castigados em Portugal, por o crime 
naõ ter sido commettido ali, nem nos Estados Unidos, por naõ 
ter o juramento sido administrado por pessoa competente. 

Mencionaremos aqui de passagem a falta de clareza neste 
edictal, o que talvez seja culpa da Gazeta Official de Lisboa 
d' onde o copiamos. 

Diz o Edictal, que " seis mezes contados da data desta, naõ 
possam ser admittidas a despacho nas alfândegas de Portugal, 
as dietas mercadorias sem serem accompanhadas, &c." 

Assim ficamos na duvida se os seis mezes contados da data 
desta, he o tempo que deve durar a diposiçaõ do edictal, ou se 
deve começar depois de passados seis mezes da sua data. Esta 
falta de clareza he na verdade de tanta conseqüência, que mal 
suppomos proceder de quem minutou o Aviso, ou de quem o co
piou no edictal do conselho da Fazenda, em que he transcripto; 
por isso em charidade ao Governo, autes o attribuímos a erro da 
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Gazeta de Lisboa, que he monturo em que tudo pode ter lugar, 
6em impropriedade. 

Emigração para o Brazil. 
Achamos nos Jornaes d Frankfort um annuncio da Suissa, em 

data de 1 de Junho, em que se diz, que Mr. Gachet, Cônsul da 
Confederação no Brazil, e Mr. Bremosed, Encarregado de Ne
gócios da Corte do Rio-de-Janeiro, estaõ neste momento fazendo 
uma viagem pela Suissa. Alguns milhares de indivíduos for
marão immediatamente o primeiro contingente da nova colônia, 
em cujo successo se interessam muito, naõ somente o cantaõ de 
Friburgo, mas os cantoens de Berne e Lucerne. 

Parece, por noticias de Bremen de 3 de Junho, que ha ja 
mais de 800 emigrantes Alemanes, em Hamburgo, Altona, e suas 
vizinhanças, que estaõ esperando occasiaõ de se passarem ao 
Brazil. O numero destes emigrantes cresce diariamente. A 
maior parte saõ subditos de Wurtemberg, Darmstadt e do Pa-
latinato. 

AMERICA HESPANHOLA. 

Em uma carta do Intendente Penalver,datada de Angostura, 
aos 23 de Abril, se lê o seguinte resumo dos despachos offi
ciaes :—" Logo que o General Bolivar chegou ao Quartel Ge
neral pôz o seu exercito em movimento, seguro de que Morillo 
tinha divido as suas tropas, como preparo para o esperado ataque 
na costa. Quando porém Bolivar chegou a Gamarias, soube que o 
corpo principal do inimigo estava ainda postado na ilha de Acha-
guas, em conseqüência do que fez um movimento retrogado e cru
zou outra vez o Arauca. Morillo avançou immediatamente para 
as margens daquelle rio com toda a sua força, e por três dias fez 
uarias tentativas paraocruzar, mas foi repulsado. O General Paez 
á frente de 150 homens escolhidos de cavallaria, forçou o rio al
guma distancia acima, e se movec contra o seu flanco, para o fim 
de reconhecer. Morillo ordenou um destacamento de 1.200 
vavallos e infantes, que marchassem contra elle, mas esta gente 
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foi desbaratada por uma carga dos lanceiros de Paez. Os Hes
panhoes, neste estado de desordem, soffi iram muito e varias con
tas concorrem em dizer, que a sua perda foi de 500 homens, Mo
rillo, se retirou immediatamente para as suas posiçoens antigas na 
Ilha de Achaguas. Tem estado ha perto de dous mezes nas vi
zinhanças do Apure, e ainda que quasi constantemente em vista 
do nosso exercito, nunca tem podido forçai]o a combater. As 
nossas guerrilhas fazem freqüentes ataques, mas nós nos jul
gamos felizes em Morillo occupar o lugar que occupa, em 
quanto por outra parte se adiantam importantes operaçoens." 

Na Ilha de Margarita se preparava a expedição, que deVia 
desembarcar nas costas de Caracas, em quanto o General Mo
rillo se acha com o exercito Hespanhol no interior. As tropas 
dos Insurgentes em Margarita, se diz que constavam em 2.500 
ou 3.000 homens dos naturaes do paiz. Commandaria esta ex
pedição o General Urdaneta. Haviam também ali o Coronel 
English, com as tropas que reclutara em Inglaterra, e o Coronel 
Hutzler, com as tropas que levou de Hamburgo, fazendo ao todo 
2.000 Europeos. 

Os Hespanhoes espalharam em Inglaterra, como noticia offi
cial, datada do principio de Abril, na ilha de Chagues, juncto 
ao rio Apure, que tinha ali havido uma acçaõ, entre as tropas 
do General Morillo, e um corpo de Insurgentes de 400 homens, 
que marchavam a unir-se com o General Paez, e consistiam 
principalmente de Inglezes. Diz-se, pois, que todo este corpo, 
áexcepçaõ de 40 pessoas, foi morto ua acçaõ, ou tomado prisi
oneiro. Antes da acçaõ fora o mesmo General Paez obrigado 
a retirar-se do Apure, para o outro lado do rio Aruaca. 

Publicaram isto pela authoridade de três Hespanhoes, que 
chegaram a Londres da America; porém ao mesmo tempo se 
sabe que o corpo de Inglezes, que naquella data accompa-
nhou o General Bolivar de Angostura, se unio ao General Paez 
aos 17 de Março, em Cuuaviche, nas margens do Arauca. O 
que consta por officios do mesmo General Morillo, que se in-
erceptaram e vieram ter a Londres; assim como por cartas de 
indivíduos, de seu exercito. 
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Por estas mesmas, cartas, que saõ assignadas Juan Cini, 
Pascual Real, e José Caparros se descrevem as operaçoens de 
Morillo. Uma dellas diz, que Paez tinha forçado 500 rapazes, 
que tirou a suas mSys, e os dava a negociantes Inglezes, dous 
por uma casaca vermelha; mas no meio destas ridículas histo
rias se confessa, que o General Morillo passara o mez de Março 
em Achaguas, uma ilha no Apure, cercado de ribeiros e desertos, 
que mandara a sua primeira divisão, commandada por Aldama, 
para as planícies de Calabozo, e 1.200 homeos, sob La Torre, 
para Varinas ; movia também uma divisão contra Santander na 
província de Casanare. 

Publicamos a p. 573 o tractado entre o Governo de Buenos-
Ayres e o de Chili, para a invasão do Peru. As forças dos Hes
panhoes em Lima, segundo todas as noticias, saõ inconsidera-
veis, e naõ tem donde possam esperar soecorros. Quando disto 
naõ tivéssemos outra prova, bastava vermos a publicidade com 
que os Governos de Buenos-Ayres e Chili annunciam a sua in
tenção de invadir o Peru. 

Recebêram-se ein Inglaterra cartas de Lord, Cochrane datadas 
de Fevereiro passado em Valparaiso; dellas se vê que Lo rd 
Cochrane desejava atacar a fragata Ingleza Andromache, que 
tinha a bordo a prata Hespanhola vinda de Lima, mas o Gover
no de Chili oppoz-se a isso, por naõ querer dar motivo de quei
xas á Inglaterra, por mais justificado que se suppozesse em to
mar esta propriedade inimiga a bordo de um neutral. 

Lord Cochrane saio de Valparario, aos 14 de Janeiro, com a 
sua esquadra, destinando-se a Callao de Lima, aonde havia de 
destruir os vasos que ali tivessem os Hespanhoes, como prepa
ratório para as operaçoens do armamento, que de Chili se des
tina contra o Peru. 

Outros porém dizem, que Lord Cochrane se destinava a Tal-
cahuano, aonde se esperava uma expedição, que havia de vir de 
Lima, em soecorro daquella praça, naõ sabendo o Vice Rey do 
Peru, que os Hespanhoes, ja a tinham evacuado. Este prova
velmente he o primeiro destino de Lord Cochrane, e depois se 
dirigirá de Callao de Lima. 
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Chegou a Londres D. Antônio Jozé de Yrisarri, que vem 
aqui residir, como Agente do Governo de Chili. Yrisarri foi no 
Chili Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiras, e heo mes
mo que assiçnou o tractado com Buenos-Ayres, que deixamos 
copiado a p. 573, 

Este Agente oudeputadode Chili, que reside em Londres, escre
veo a seguinte a carta ao Edictor de uma gazeta, para a fazer 
publica, e que he mui interessante saber-se. 

*• Senhor!—Como a fé publica se interessa muito no objecto 
desta carta, espero que tereis a bondade de a inserir no vosso 
jornal.—Observei no Maryland Censor de 23 de Septembro, 
1818. uma proclamaçaõ, por Luiz de Aury, que se intitula, 
commandaute em chefe das forças destinadas a obrar contra 
Nova Granada, em nome das Republicas confederadas de Bue
nos-Ayres e Chili." Em primeiro lugar deve saber-se, que Chili 
e Buenos-Ayres naõ saõ Republicas confederadas; mas sim 
dous Estados absolutamente independentes, e sem outra uniaõ 
mais do que aquella que fizeram pelo tractado de 5 de Feve
reiro, a fim de ajudar os habitantes do Peru, contra o Governo 
de Hespanha. Em segundo lugar, Chili naõ confiou forças al
gumas a Luiz Aury, nem a outro homem algum, para o fim de 
obrar contra Nova Granada, nem he Luiz Aury presentemente, 
nem nunca foi official do Estado de Chili. Em terceiro lugar, 
Chili naõ tem até aqui authorizado pessoa alguma, para assu
mir a denominação que apparece naquella proclamaçaõ. Ulti
mamente, a politica do Governo do Chili he inteiramente opposta 
ao estabelicimento destes corsários, que debaixo do pretexto de 
molestar os Hespanhoes podem commetter ultragens contra ou
tras bandeiras. Chili tem somente uma bem regulada marinha 
nacional, e Luiz Aury naõ entra no numero dos marinheiros de 
Chili.—O author daquella proclamaçaõ, seguramente commetteo 
uma arrogaçaõ de authoridade, pretendendo-a ter do Governo de 
Chili, para obrar contra Nova Granada: aquelle Governo refutará 
dentro em breve tempo a supposta commissao de Aury. No entanto 
eu, que até os 30 de Outubro passado occupei o lugar de Minis-
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trode Graçae Justiça e dos Negócios Estrangeiros, naquelle Esta
do, posso e devo dar a segurança de que tudo quanto se diz na
quella proclamaçaõ, a respeito do Governo de Chili, he falso : e 
faço esta declaração tanto para justificar aquelle Governo na 
opinião publica, como para prevenir os males, que podem resul
tar a alguus indivíduos de outras naçoens, por tam falsas asser-
çoens. 

Sou &c. 
(Assignado) ANTÔNIO José DE YRISARRI. 

Junho 24. 

O General Mac Gregor, á frente de 300 voluntários, que o 
acompanharam da Inglaterra, desembarcou juncto a Porto Bel-
lo, aos 6 de Abril, e depois de algumas escaramuças com as 
tropas de negros, que ali estavam postadas de guarniçaõ, tomou 
apovoaçaõ, havendo-aja as tropas evacuado, e retirado-se para o 
Isthmo de Panamá com o Governador á sua frente. A mulher 
do Governador refugiou-se a bordo do brigue de guerra Parthian, 
que trouxe estas novas á Jamaica. 

O saque que se achou em Porto-bello foi o seguinte. 
113 peças de differente calibre de 24 ate 6, e das quaes uma 

porçaõ considerável he de bronze; com três morteiros de bronze 
de 10 polegadas. 1460 barris de pólvora. 
19.626 bailas de differentes calibres, além de quantidade de 
metralha. 
2.640 bombas. 
28.760 cartuchos com bala 
36*0 espingardas. 

Immensa quantidade de esponjas, soquetes, instrumentos de 
abrir trincheiras, &c— 

A guarniçaõ consistia em 466 homens, brancos, mulatos e 
negros. Dizem que muitos dos soldados Realistas se passaram 
para os Insurgentes. 

Dizia-se, que a expedição de Margarita havia desembarcado 
as tropas em Ocumare, para proceder direito a Caracas. 
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O General Hoare, que commandava em Panamá mandou pedir 
a Carthagena 500 homens, para proteger Porto bello e Chagres, 
mas naõ se lhe pôde mandar gente, porque as tropas estavam 
quasi em estado de motim. 

Proclamaçaõ do General Mac Gregor ao seu Exercito. 

Soldados! O Exercito de Nova-Granada se tem cuberto de 
gloria. Porto Bello, a mais famosa fortaleza da America Meri-
doinal somente pôde resistir poucas horas ao valor de nosso ex
ercito. A brigada ligeira, debaixo das ordens do galhardo Ge
neral Rafter, sobrepujou obstáculos e difficuldades, que somente 
homens animados com o nosso enthusiasmo poderiam ter tentado. 
A vanguarda, conduzida pelo valente capitão Ross, atacou o ini
migo cam tal intrepidez, que este fugio para seus muros, cheio 
de medo e espanto. 

A esquadra, sob o Commodore Hudson, cubrindo o desem
barque, e na diversão, que fez, atacando os fortes Hespanhoes 
no porto,fez tudo quanto asua intrepidez me dava direito a espe
rar. Os capitaens e marinheiros dos transportes merecem todo o 
louvor, pelos esforços que fizeram no desembarque das tropas. 

Soldados!—A nossa primeira conquista tem sido gloriosa, 
ella tem aberto o caminho para a fortuna e fama addicional. 
Panamá convida a nossa chegada, e os mares do Sul veraõ e 
breve nas suas praias os conquistadores do Isthmo. 

GREGORIOM' GREGOR. 

Quartel General de Portobello, 10 de Abril, 1819. 

ESTADOS-UNIDOS. 

Achamos nas gazetas dos Estados-Unidos um artigo rela
tivo á probabilidade de uma guerra com os índios ; suas fa
voráveis conseqüências, augmento do commercio das peles paa 
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os Estados-Unidos, e diminuição do mesmo para os Inglezes. He 
o seguinte:— 

" Que a expedição para a embocadura do rio Yellow Stone 
produzirá uma guerra com os Índios limitrophes do Missouri, 
e contíguos ao estabelimento, que ali se intenta fazer he opinião 
que tem muita gente: e na verdade se tirarmos conclusoens da 
analogia do passado; dos custumes uniformes de todas as idades 
civilizadas ou barbaras, que tem sempre olhado com zelo para as 
irrupçoens das potências vizinhas; da indevida influencia, que 
sobre os índios tem os commerciantes Inglezes, esta parece ad
quirir maior gráo de probabilidade do que agora se pôde con-
jecturar, e que o que he ao presente conjectura, virá algum dia a 
ser historia; e talvez as planícies do Missouri seraõ tam famosas 
na historia, como as planícies de Albânia." 

Ouvimos que o Governo tem mandado dous regimentos para 
aquella parte, um para subir pelo Missrêsipi até Prairie-du-Chien ; 
o outro provavelmente para a boca do Yellow Stone. Estas medi
das, ao mesmo tempo que dam um character mui louvável de pro
videncia ao Secretario Calhoun, mostram também as apprehen-
soens do Governo. Atacando uma partida de caçadores no 
Yellow Stone, e em outras mostras de hostilidade, tem os índios 
mostrado o proemio do grande drama, que intentam represen
tar." 

" Mui bem podem elles suspeitar, que um estabelicimento tam 
distante no interior do paiz, he naturalmente o prelúdio de ulte-
riores adiantamentos. E crendo-o assim, naõ identificarão elles a 
acçaõ com a crença, e naõ se opporaõ ao que crem ser uma intru
são ? Convém logo ás authoridades constituídas tomar as medidas 
de precaução, em ordem a estar preparado para o que possa suc-
ceder. Se a guerra tiver lugar, o resultado cedo ou tarde ha de 
ser em nosso favor, e quanto mais vigorosas forem as medidas 
ao principio, mais depressa se disporaõ elles á paz." 

"A guerra com os índios lhes produzirá grandes damnos, e a 
nós conrespondente beneficio; será o meio de darmos um golpe 
mortal ao prospectodas companhias Inglezas de pelleteria, e irá 
ter á fonte daquella fatal influencia Britannica entre os índios, 
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tam claramente manifestada na devastação dos nossos estabelici
mentos das fronteiras ; e nas mortes de mulheres e crianças." 

" Os índios se desenganaraõ tam completamente, que naõ po
rão mais confiança, nem teraõ mais fé nas promessas Inglezas, 
e abrirão os olhos para seus interesses reaes. Estabelecer-se-haõ 
postos de precaução, a distancias convenientes, com guarniçoens 
sufficientes para prevenir que as Companhias do Noroeste, e da 
Bahia de Hudson entrem em competência com os traficantes em 
pelleterias dos Estados-Unidos ; e S. Luiz, em vez de Mont real, 
será o foco do commercio." 

" Fará com que os índios respeitem o nosso character ; pro
vavelmente será a ultima guerra em que os índios entrarão. E 
se os nossos soldados e traficantes combinarem virtudes brandas 
e humanas, com o terrível aspecto da guerra, provavelmente mu
darão os índios a sua affeiçaõ do Governo Inglez para o dos Es
tados-Unidos." 

Como uma prova do augmento da industria nos Estados-Uni
dos, achamos que chegou a Liverpool na Inglaterra, aos 20 de 
Junho, um vaso movido por engenhos de vapor de 350 toneladas 
de porte. Sahio de Savannah aos 26 de Maio, e durante a sua 
passagem navegou com os engenhos 18 dias. He de elegante 
modelo, com boas accommodaçoens para passageiros; e he o 
primeiro navio desta construcçaõ que atravessou o Atlântico. 

He um facto curioso que nos annos de 1817 e 1818 o com
mercio dos Estados-Unidos com a China empregou 7:000.000 
de dollars ; e 16.000 toneladas de navios, durante o mesmo pe
ríodo o commercio Inglez na China occupou 6: 500.000 dolkrs 
e 20.000 toneladas de navios : consequentemente, sup pondo que 
o negociante dos Estados-Unidos recebe os seus retornos em um 
anno o commercio doa Estados-Unidos na China fica ja sendo 
mais extenso do que o Igulez, 
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Pelas noticias chegadas dos Estados-Unidos se sabe, que a 
fragata Essex estava ali preparada, para leavar ao Riode-Janeiro 
Mr. Graliam, o qual vai residir como Enviado dos Estados Uni
dos no Brazil. 

A fragata, depois de desembarcar o Enviado, iria cruzar no 
mar da China por dous annos. O objecto desta viagem, se 
dizia nos Estados-Unidos,éra mais para exercício e experiên
cia dos officiaes, doque para outros fins mais importantes. 

FRANÇA. 

Havíamos annunciado no nosso N°. passado, a p. 544; que 
na Câmara dos deputados se recusou ouvir a proposição, sobre 
tornarem para á França os indivíduos banidos por crimes po
liticos. Logo depois disto, vendo-se El Rey desaliviado, do 
que pareceria coacçaõ ; resolveo mostrar sua clemência volun
tária, e ordenou que se pudessem recolher á França, cinco dos 
que se achavam banidos, na lista de 38, segundo a ordenança, 
de24th de Julho de 1815. 

Estes cinco saõ o Marchai Soult, que vivia retirado em Dus-
seldorff : o General Pise, que estava em S. Petersburgo : O 
Coronel Mellinet, que se achava na Belgia: Real, morador em 
Philadelphia: e Durback, residente em Praga. 

Dizem mais, que dos 25, que restam, gradualmente se con
cederá a mais alguns a permissão de tornar á França. 

A França segundo os jornaes de Paris possue agora 246 
navios de guerra, incluindo 48 navios de linha, e 29 fragatas. 
Estaõ construindo 11 navios de linha e 4 fragatas. 

Na Câmara nos Deputados succedeo um incidente, que sup-
posto seja de pequeno momento em si, o referimos, por ser mui 
illustrativo do character Francez. 

Tractando-se de fazer um regulamento, para que se naõ des
sem duas pensoens a um mesmo individuo,apresentou certo sol-
dado uma petição á Câmara, pedindo nisto dispensa, e allegando 
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que gozava de uma pensaõ por ter salvado a vida a Bonaparte, 
quando se formou contra elle uma conspiração. 

A Câmara de Deputados do presente Governo Real; que des-
truio como injusto e usurpador o Governo de Bonaparte, deli
berou premiar erte serviço, feito ao usurpador. Eis se naõ 
quando levanta-se um dos Membros, Mr. Dupont, e diz, que elle 
éra naquelle tempo membro do Conselho, e que toda a pretensa 
conjuração contra Bonaparte éra uma fábula, inventada mera
mente para desacreditar os Representantes, e que o tal soldado 
naõ tivera a pensaõ por salvar Bonaparte do perigo do assassi-
nío, porque tal naõ houve, mas sim, porque attestou a sua exis
tência, para servir aos fins sinistros de Bonaparte. 

Eis aqui as imposturas com que se tem governado a França 
pelos 25 annos passados ; e como os Francezes applaudem todos 
os dias o Governo existeute, e invectivam contra o passado, a 
quem naõ cessavam de elogiar. 

HESPANHA. 

A circular, que publicamos a p. 571. dá entender, que o Go
verno Hespanhol começa a recear-se dos ecclesiasticos, com 
quem até aqui tanto tem contado. Os frades secularizados fi
cam por esta circular como prezos em certos lugares, e sob 
certa superintendência de policia vigilante. Talvez isto seja 
um dos effeitos da influencia do Inquisidor Mor; mas naõ he 
natural que tanto influxo monachal possa ser durável, nos nossos 
tempos, em naçaõ alguma da Europa, mesmo sem exceptuar a 
Hespanhola. 

Publicamos acima as noticias que os Hespanhoes tem dado 
da campanha em Venezuela fundando-se nos officios do General 
Morillo. Estes officios chegam até a data 15 de Fevereiro ; jus
tamente quando aquelle General se vio obrigado a discontinuar 
a marcha, que fizera para o interior. 

O motivo, porém, porque os Insurgentes deixaram chegar 
Morillo até o Apure, e a causa que o obrigou a retroceder, he o 
que se cala nestes officios, mas que vimos ja explicado, nos que 
publicamos no nosso N°. passado a p. 535. 
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Vê-se, pois, destas mesmas publicaçoens, que faz o Governo 
Hespanhol, qual he o seu systema de illusaõ, systema que he 
dirigido a illudir o publico, mas opera igualmente em fazer que 
o Governo veja os seus negócios da America, no ponto de vista 
o mais errado. 

A consolidação dos Estados de Buenos-Ayres, a conquista de 
Chili, a organização do Coverno de Venezuela, o ajunctamento 
de seu Congresso, saõ tudo circumstancias tam ponderosas, que 
o Gabinete de Madrid naõ pôde deixar de conhecer qual será 
sua faltai conseqüência em todas as suas colônias. Os corsários 
dos Independentes, como temos visto por varias vezes, vem 
fazer a guerra nas costas da Hespanha, na Europa. 

Um corsário dos Independentes perdeo-se no estreito de 
Gibraltar, juncto á costa de Hespanha. A equipagem, em nu
mero de 70 pessoas, metteo-se no bote para se escapar para a 
costa de África, porém foram tomados por alguns botes Hes
panhoes, que saíram de tarifa. 

Um artigo de Madrid de 23 de Maio, diz o seguinte :—" O Go
verno Braziliense persiste na occupaçaõ de Monte Video, e naõ 
quer ouvir fali ar de arranjamento algum, que naõ tenha por 
baze a restituição de Olivença e seu território a Portugal. 
Assim acabaram em nada as negociaçoens com aquelle Gover
no; e se estaõ reforçando as guarniçoens Portuguezas das 
fronteiras desde Elvas até Almeida. O nosso Governo tem 
em conseqüência augmentado as guarniçoens da Estremadura e 
Leon." 

Outro artigo de Madrid de 25 de Maio, diz o seguinte:—" O 
Ministro da Marinha ainda está em Cadiz, para dirigir em 
pessoa o grande armamento, que tem todas as apparencias de estar 
prompto a dar á vela pelos fins de Julho. Uma bella fragata de 
36 peças, preparada em Corunha, chegou ultimamente a Cadiz 
com 15 transportes debaixo de seu convoy: na passagem encon
trou muitos corsários Insurgentes os quaes naõ tentaram atacar 
o convoy. Espera-se também em Cadiz uma divisão de Cartha-
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gena, consistindo em duas fragatas, e vários transportes, e 
outras de Barcelona. Mandaram-se daqui para Cadiz 100.000 
pi as trás, para acelerar os preparativos, que se continuam com 
duplicada actividade ; porque o Governo conhece a necessidade 
de descarregar grande golpe este anno, pois os insurgentes 
estaõ mais resolvidos do que nunca a defender sua causa. Des
vanece ram-se todas as esperanças de arranjamento com Buenos-
Ayres, ou sua submissão á Metrópole; nada resta tentar senaõ a 
força das armas." 

Segundo as noticias de cartas que tem chegado de Madrid, 
o Governo Hespanhol naõ ratificou ainda o tractado com os Es
tados-Unidos, para a cessaõ das Floridas ; e segundo o rumor, he 
causa desta demora a opposiçaõ da Inglaterra, que insiste em 
em que a Hespanha lhe ceda a ilha de Cuba, se puzer em execu
ção a cessaõ das Floridas aos Estados-Unidos. Por outra parte 
se diz também que os Estados-Unidos acharam a cessaõ carre
gada com o pezo das muitas datas de terra, que o Governo Hes
panhol tinha feito nas Floridas, e vammuito além do que se sup-
punha. 

Se com effeito El Rey de Hespanha recusar a ratificação do 
tractado, o Presidente exporá este negocio ao Congresso em taes 
termos, que fará mui popular nos Estados-Unidos a guerra com 
a Hespanha, e sem duvida se contemplará o tomar as Floridas 
por força, ja que se naõ pôde obter por negociação. Nesse caso 
tirarão a mascara os Estados-Unidos, e o seu auxilio ás colônias 
Hespanholas revoltadas decidirá a questão de sua independência 
sem muita demora. 

A distracçaõ porém do Governo Hespanhol naõ faz com que 
diminua os seus ameaços a respeito de Monte Video; parece que 
os homens em Hespanha saõ outros do que nunca foram i mas 
que ha de ser ? 

Um dos homens que se dizem ter influencia nos negócios 
públicos, he um tal Chamorro, que no tempo de Carlos IV tinha 
sidoaguadeiro do Palácio. Pouco importa o que os homens tem 
sido, se saõ próprios para os empregos, que ocupam; mas naõ 
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podemos capacitar-nos, que o emprego de aguadeiro qualifique 
ninguém para ser estadista. 

INGLATERRA. 

O Chanceller do Exchequer, apiesentou á Câmara dos Com
muns o seu calculo de receita e despeza para o anno corrente. 

As despezas saõ. 
Exercito , 8.9000.000 
Marinha 6.436.000 
Muniçoens (Ordonance) 1.191.000 
Miscellaneas , 1.950.000 

Total 18.477.000 
Juro dos bilhetes 1.570.000 
Fundo de amortização 430.000 

Gram total 20.477.000 

Para reducçaõ da divida 10.597.000 

Somma 31.074.000 
A receita será. 

Direito sobre a cerveja 3.000.000 
Excisa 3.500.000 
Loteria 240.000 
Venda de petrechos velhos 334.000 

7.074.000 
Empréstimo 12.000.000 
Do fundo de amortização. 12.000.000 

31.074.000 
Nisto naõ entram as despezas da lista civil que se achavam 

providenciadas. 
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Lord Liverpool declarou na Câmara dos Pares, na discussão 
sobre o bill do empréstimo, que este seria o ultimo que o Gover
no pederia em quanto continuar a paz, á excepçaô de 5:000.000 
que seriam precisos, para pagar ao Banco no anno que vem. 

Chegaram a Londres noticias de uma perigosa insurreição dos 
Cafres, que saõ vizinhos da colônia Ingleza no Cabo de Boa-Es
perança. O negocio pareceo tam sério, que o Governador 
(Lord Somerset) expedio urna proclamaçaõ, declarando uma lera 
geral e a execução de ley marcial nos districtos do interior. 

Tem-se espalhado um rumor de que a Inglaterra negocea com 
Hespanha para obter a cessaõ da Ilha de Cuba, com os mes

mos termos com que os Estados Unidos alcançarem as Floridas, 
isto para que naõ reconheçam por agora e independência das 
colônias Hespanholas ja independentes, nem lhe dem por ora 
auxílios. 

Portanto, quando a Hespanha pedir ao Gabinete do Brazil, 
que naõ reconheça por agora a tal independência, he preciso que 
lá no Rio-de-Janeiro também perguntem, pelo que lhe dará a 
Hespanha por esse sacrifício. Isto saõ exemplos, que se devem 
ter muito em lembrança: porque he chegado o tempo de al-
legar com elles ja que até aqui senaõ tem feito cousa melhor. 

POTÊNCIAS BARBARESCAS. 

Corre um rumor de que os Soberanos unidos em Aix-la-
Chapelle, resolveram seriamente requerer dos Estados da Bar
baria, que renunciassem o seu systema de pirateria, que ate aqn1 

tem seguido, e adoptassem os principios recebidos na Europa» 
Concordou-se ao mesmo tempo que a Inglaterra e França fossem 
incumbidas de concluir este negocio, em nome das Potência» 
AUiadas.Diz -se agora, qua ja fise zeram aberturas nesta im
portante negociação, que foram bem recebidas 
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SUÉCIA. 

Um artigo de Stockholmo de 4 de Junho diz o seguinte:—" 
As negociaçoens, que se tractam em Londres, sob a direcçaõ 
das Grandes Potências Europeas, para a liquidação da divida 
publica da Norwega, segundo o artigo 5o. do tractado de Kiel 
estaõ felizmente terminadas ; e o instrumento para este fim, la
vrado pelos Plenipotenciarios daquellas Potências, chegou, 
aqui domingo passado, e foi immediatamente apresentado a 
sua Majestade para sua approvaçaõ. Dizem que he con
forme tanto aos interesses das altas Potências contractantes 
como ás promessas das Potências Mediadoras, e que Sua Ma
jestade tem ja accedido a elle. Segundo este arranjamento rece
berá a Dinamarca menor somma do que tinha calculado obter ; 
mas por outra parte terá a vantagem de ter garantidos os paga
mentos, em intervallos mais breves; e por tanto ninguém duvi
da, que séra immediatameate ratificado pela Corte de Copen-
hagen." 
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