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CORREIO BRAZILIENSE 
DE JANEIRO, 1809. 

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

CAMOENS, C. VII. C 1 4 . 

POLÍTICA. 

CollecçaÕ de Documentos Officiaes relativos a Portugal. 

[Continuados de p. 449. Vol. / . ] 

P, 
Os Governadores do Reyno â NaçaÕ Portugucza. 

ORTUGUEZES! Se até agora os Governadores doRey-
no tem observado em silencio os admiráveis esforços do vosso 
Heroísmo, e da vossa Fidelidade, nem por isso elles tem 
deixado de avaliar um só instante os recursos, que offere-
ceo o vosso Patriotismo, para a Restauração da Indepen
dência Nacional. Só pór impulsos delle vós tendes arvo
rado ao Norte e ao Sul as Bandeiras Portuguezas; e com 
o poderoso e decisivo auxilio dos Exércitos Britânicos 
seraó felizmente calcadas as orgulhosas águias do Tyranno, 
que vos queria impor um jugo de ferro. Debalde o seu 
insidioso General tinha feito caminhar á França as Tropas 
Portuguezas, tinha aniquilado o Exercito, desarmado a 
Naçaó, esgotado os Cofres públicos, varrido os Arsenaes, 
e devorado a fortuna dós Particulares: de nada lhe valeo 
o pôr em prática todas as tramas da perfídia; a tudo fez 
supprir o vosso amor pela Religião, pelo Soberano, e pela 
Pátria. Sim, Portuguezes, vós tendes immortalizado o 
vosso nome : Hespanha e Portugal tem sabido resistir ao 
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4 Política. 

T y r a n n o , que tinha avassallado todo o Norte da Europa, 
lançado os ferros aos Povos da Itália : a Península fui o 
escolho, onde tem vindo quebrar-se as forças do Déspota, 
q u e , no delírio do seu orgulho, tem ousado appelhdar-se 
o Arbitro dos Povos e dos Reis. 

Mas , Por tuguezes , naó basta ter uma vez vencido ; lie 
necessário para conservara Liberdade oppór uma barreira 
irresistível aos novos esforços do insaciável Napoleaó. Vai 
doso por suas victorias na Itália e na Alemanha, e irritado 
pelas suas derrotas na Hespanha e Portugal, elle reúne os 
seus Exércitos, elle os faz atravessar os Pyrineos; e como 
uma torrente despenhada das montanhas, elle pertende 
inundar em sangue as Províncias da Hespanha, único asy-
lo da Liberdade do Continente *, elle empenha todas as 
suas forças em vingar os seus Generaes, e os seus Exér
citos batidos, dispersados, fugitivos e prizioneiros. Nada 
serve de embaraço aos empenhos de um Tyranno ; pouco 
lhe importa despovoar a França, se para saciar a sua am
bição he necessário sacrificar toda a mocidade. Cidades 
abrazadas, Villas destruídas, Campos cobertos de cadá
veres, saõ espectuaculos indifFerentes ao coração de uni 
Déspota , que naõ conhece mais interesses, que os de uma 
família depravada. Ta l he , Portuguezes, o caracter da-
quelle, contra quem importa que nos defendamos i Ciue 
seria de Portugal, se, invadidas as Hespanhas, os Exércitos 
Francezes pizassem nossas Provinccias ? Se entrando, ha 
um anno, como amigos, elles marcarão as suas marchas 
com incêndios, com sacrilégios, com rapinas, c com toda 
a qualidade de tyrannia ; se depois que usurparão os Sa
grados Templos , impozeraõ Contribuiçoens enormes, ata
carão a Liberdade individual, saquearão Cidades, abrazá-
raõ Villas, e commettéraó atrocidades só próprias da* 
mais barbaras Naçoens , * que naõ praticariaó agora esses 
Exércitos devastadores em um Paiz, onde a unanime von
tade dos Povos se declarou gloriosamente a favor da. 
Liberdade ? 
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A's armas, Portuguezes, ás armas. A necessidade exige 
que a Massa da Naçaó empunhe as armas ; e todas as ar
mas na maõ robusta de um Defensor da Pátria saó instru
mentos decisivos da victoria. O Governo vigia sobre a sub
sistência dos Exércitos ; e aonde naó chegaó os recursos or
dinários das Rendas publicas, supprem os Donativos dos 
Vassallos, que sabem honradamente sacrificar á Pátria** os 
fundos, de que ella necessita. < Dir-se-ha por ventura, 
que naõ somos os Descendentes dos valorosos Lusitanos, 
que tanto tempo zombarão do valor e da perfídia dos Ex
ércitos Romanos ? Naõ foraó os nossos Antepassados os 
que expulsarão destes Reynos os bellicosos Árabes ? Naó 
somos nós os que fizemos tremer as Costas d'Africa ? Os 
que fomos estabelecer no Oriente um dilatadissimo Im
pério ? Os que temos sabido sempre defender a Coroa 
dos nossos Soberanos, e a nossa Independência Nacional? 
A Inglaterra, a generosa Inglaterra, cujas invencíveis Es
quadras tornaõ irrisório todo o projecto dMnvasaó, nos 
vem dar o exemplo, que devemos imitar. Movida dos 
briosos estimulos de defender a Liberdade das Hespanhas, 
e de oppôr um dique á desolação geral da Europa, ella 
nos subministra armas, ella faz caminhar os seus Exércitos 
ao campo da honra, ella franquea, e liberaliza os seus the-
sonros; j e nós mais do que ella interessados na defensa 
da nossa independência, ficaremos agora em uma molle e 
insensível apathia ? jQuereis que digaó os nossos filhos, 
que o vosso Valor, e o vosso Heroísmo só existio poucos 
mezes, para provocar mais sobre a Pátria a ira e a bar
baridade do vencedor ? Mas vós naó ouvirieis as suas im-
precaçoens; porque elles iriaó ser, em Paizes remotos, in
voluntários instrumentos da oppressaó, e da misseria dou
tros Povos ; mas vós os verieis sahir dos vossos lares ar
rancados aos braços das enternecidas mais, invocando em 
vaó o nome da Pátria, que os vio nascer. 
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Por tuguguezes , contra um inimigo poderoso, c vigi
lante naõ deve haver descuido. Se naó quercis ser vis es
cravos, se naó quereis ver ultrajada a Sancta Heligiaó, vili
pendiada a vossa honra, insultadas as vossas mulheres, 
traspassados das bayonetas os vossos iiinoccntes filhos, c 
aniquilada para sempre a gloria de Portugal, corramos to
dos a affrontar-nos com o inimigo commum ; unamos as 
as nossas armas ás dos honrados Hespanhoes, e as dos in
trépidos Inglezcs, mostremos á i uiopa que naó he só a 
Suécia a que sabe oppór uma baireira de bronze aos op-
pressores da sua Liberdade. Sejamos o que sempre lomos, 
valentes, intrépidos, invencíveis. Sejaó os nossos braços, 
sejaó os nossos bens os fiadores da nossa independência. 
Vale mais sacrificar os bens á Liberdade da Pátria, do que 
reservallos para despojo dos seus infames oppressores. 
Vale mais combater pela Independência da Naçaó, do que 
servir de victima aos caprichos de um Tyranno. A Na
çaó, que quer ser livre, nenhuma força a pôde tornar es
crava. Uma Naçaó, levantada em Massa, tem uma força 
irresistível. 

l i e assim que vos fallnó, ó Porsnguezcs, os Governa
dores do Reyno, em nome da Religião, que devem pro
teger ; em nome do Soberano, por quem daraõ a vida; e 
em nome da Pátria, cujos interesses lhe foiaõ confiados por 
aquelle virtuoso Príncipe, que, primeiro que todos, teve 
a gloria de confundir os projeclos do mais pérfido de todos 
os homens. Fuliando-vos assim, elles satisfazem ao pri
meiro dos seus deverei, mostrando-vos a necessidade de 
oppór sem demora aos esforços de um usurpador bárbaro 
a Massa total das Forças de uma Naçaó valorosa ; elles 
vos indicaõ o caminho único de conservar a Independência 
destes Reynos; elles teraõ a doce satisfação de premeai 
em nome do Príncipe Regente nosso Senhor os Vassallos, 
que se distinguirem pela sua heroicuIaJe, e pelo sen 1'a 
triotisiijo, 
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Morte , desolação, e captiveiro he quanto vos promette 
a invasão dos bárbaros : honra, gloria, e independência he 
quanto vos promette o vosso heroísmo. Fazer-se-hia in
júr ia a uma Naçaõ briosa dar-lhe a escolher a alternativa. 
Corra-se ao Campo da gloria. O Universo inteiro tem 
fixado em vós as suas vistas: o nosso Principe vos con
templa, e os vossos aluados vos convidaõ. O u morrer, ou 
vencer he a divisa dos nossos bons Visinhos. Nada vale 
a vida sem a honra ; e o mais doce de todos os prazeres, 
he o de ter defendido, e libertado a Pátria. Palácio do 
Governo 9 de Dezembro de 1808. 

JoaÕ Antônio Salter de Mendonça. 

Ao Conselho de Guerra se expedio o Decreto seguinte; 
pelos Governadores do Reyno, em Lisboa. 

" Sendo a defeza da Pátria o primeiro dever, que a 
honra, a razaõ, e a mesma natureza impõem a todos os 
homens, quando uma Naçaó barbara, desprezando os di
reitos mais sagrados, que no mundo se conhecem, intenta 
reduzillos á escravidão, roubando as suas propriedades, 
destruindo a sua Religião, violando os Templos, e com-
mettendo as maiores atrocidades que a perversidade dos 
costumes e a inhumanidade pôde fazer imaginar ; e achan-
do-se infelizmente Portugal ameaçado de soffrer todos 
estes males, sem que tenhaó os seus habitantes outro algum 
meio de evitar os horrores a que se vem expostos, que naó 
seja o de reccorrer ás armas para repelir pela força as per
versas, sinistras, e odiosas intençoens dos seus inimigos: 
Sou servido determinar, que toda a Naçaõ Portugueza se 
arme, pelo modo que a cada um for possível: que todos os 
homens, sem excepçaó de pessoa, ou classe, tenhaó uma 
espingarda,ou pique com ponta de ferro de doze a treze 
palmos de comprido, e todas as mais armas, que as suas 
possibilidades permittirem. Que todas as Cidades, Villas 
e Povoaçoens consideráveis se forttfiqem tapando as en-
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tradas e ruas principaes com dous, três, e mais travezes. 
para que, reunindo-se aos seus habitantes todos os mora
dores dos Lugares, Aldôas e Casaes visinhos, se defendaõ 
alli vigorosamente, quando o inimigo se appresente : que 
todas as Câmaras, e na Cidade de Lisboa todos os Ministros 
dos Bairros remettaõ no espaço de oito dias, depois da 
publicação deste meu Real Decreto, ao General Gover
nador das Armas da respectiva Província, uma relação das 
pessoas que pela sua actividade, desembaraço, bom com
portamento, e pela affeiçaõ dos povos, forem mais capazes 
para os commandar, preferindo em iguaes circumstancias 
os que já forem Officiaes deOrdenanças, e declarando 
aquelles dos dictos Officiaes que, pela sua idade, moléstias 
ou más qualidades, naó deverem exercer os postos que 
occüpaõ : que todos osGeneraes encarregados dos Governos 
das Armas das Províncias dividaõ os seus Governos em 
districtos grandes, e nomeem um Official de reconhecida 
actividade e probidade, seja de Tropa de linha, Milícias, 
ou Ordenanças, a quem todos os Capitaens Mores, e mais 
Officiaes de Ordenanças obedecerão em virtude da mesma 
nomeação, para que passando ás differentes povoaçoens do 
seu districto, examinem o estado das Companhias, nomeem 
para OíBciaes dellas (das pessoas escolhidas pelas Câma
ras) as que julgarem mais dignas c capazes; as quaes 
começarão desde logo a exercer os seus lugares e rece
berão depois as competentes nomeaçoens dos sobredictos 
Generaes : que todas as Companhias se reunaõ nas suas po
voaçoens todos os Domingos e Dias Sanctos para se exer
citarem no uso das armas, que tiverem, e nas evoluçoens 
militares; comprehendendo todos os homens de idade de 
quinze até sessenta annos. Finalmente, que toda a pessoa 
que se naõ armar, recusando concorrer com a Naçaõ em 
geral para a defeza da Pátria, seja preza e fique incursa 
na pena de morte, e que igualmente incorraô na mesma 
pena de morte todos aquelles, que fornecerem qualquer soe 
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corro ou auxilio aos inimigos com viveres, ou de outra 
maneira : que pela mesma razaõ seja queimada e arrasada 
aquella povoaçaõ, que se naõ defender, contra os agressores 
deste Reyno , e lhes franquear a sua entrada, sem lhes fa
zer toda a resistência possível. E mando a todos os G e -
neraes e Governadores das Armas das Províncias, ao In
tendente Geral da Policia, e a todos os Corregedores, 
Ouvidores , Ju izes de Fora e Ordinários, e geralmente a 
todos os Officiaes Militares de Just iça ou Fazenda con-
eorraõ para o cumprimento de tudo quanto neste meu 
Real Decreto vai determinado, o qual será affixado em 
todos os lugares públicos das Cidades, Villas, Lugares e 
Povoaçoens deste Reyno, pa ra que chegue ao conheci
mento de todos os seus habitantes. O Conselho de Guerra 
<o tenha assim entendido e faça executar. Palácio do Go
verno, em 11 de Dezembro de 1803 . " 

Documentos officiaes relativos á Hespanha. 

[Continuadosdepag. 5G2. K<?/./.] 

Napoleaó, pela Graça de Deus Imperador dos Francezes , 
Rey de Itália, Protector da Confederação do Rheno, a 
todos os homens, a quem as presentes chegarem, saúde. 
Havendo-nos a J u n c t a de Estado, o Conselho de Cas-

tella, Cidade de Madrid, &c. &c feito saber, que a feli
cidade da Hespanha requer, que se ponha immediatameiite 
fim ao Governo Provisional; temos resolvido proclamar, 
e por estas presentes proclamamos ao nosso bem amado 
Irmaó José Napoleaó, o actual Rey de Nápoles e Sicilia, 
Rey de Hespanha e das índias. 

Nos garantimos ao Rey de Hespanha a independência e 
integridade dos seus Estados na Europa, assim como na 
África, Ásia, e America, encarregando ao Tenen te Gene 
ral do Reyno, Ministros, e Conselho de Castella, que façam 
expedir esta proclamaçaõ, e annuncialla publicamente, 

Yojc. I I . No . I. B 



l o Política. 

segundo o custumc usual, para que ninguém alegue delta 

ignorância. 

Dado no nosso Palácio Imperial de Bayona, aos 6 de 

Junho , de 1S08, 
N A F O L E A Õ . 

H. B. M A R E T , Ministro de Estado. 

Declaração de guerra contra o Imperador da França 
NapolcaÔ o primeiro. 

" Fernando VII . Rey de Hespanha e das índias, e em 
seu nome a Suprema Juncta de ambas. França, debaixo 
do governo do Imperador Napoleaó I. tem violado, para 
com a Hespanha, as mais sagradas obrigaçoens—prendeo 
o seu Monarcha—obrigou-o a fazer uma violenta, e mani
festamente nulla abdicação, e renuncia—«portou-se com a 
mesma violência a respeito dos Nobres Hespanhocs, que 
tem em seu poder—declarou que ellegería um Rey para a 
Hespanha, o mais horrível attentado de que a historia faz 
mençaõ—mandou á Hespanha as suas Tropas , apossou-se 
de suas fortalezas, e da sua capital, e espalhou as suas tro
pas por todo o paiz—tem commettido contra a Hespanha 
toda a sorte de assassinios, roubos, e crueldades inauditas ; 
e tem feito tudo isto com a mais enorme ingratidão aos 
serviços, que a Naçaõ Hespanhola tem feito á França—á 
amizade que lhe tem mostrado, tratando-a assim com a 
mais temivel perfidia, fraude, c traição, taes, quaes nunca 
se commetteram contra Naçaó ou Monarchia alguma, pelo 
mais Bárbaro ou ambicioso Povo. Em fim tem declarado, 
que lançará por terra a nossa Monarchia, as nossas Leys 
fundamentaes, e occasionaiá a ruína da nossa Sancta R e 
ligião Catholica. O único remédio, por tanto, destes pe -
zados males, que saó taõ manifestos a todaa Europa, he a 
Guerra , que nos declaramos contra elle. 

<c Em nome, pois, de nosso Rey Fernando V I I . e de 
toda a Naçaõ Hespanhola declaramos guerra, por m a r é 
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por terra, contra o Imperador Napoleaó I. e contra a 
F iança : nos estamos determinados a expulsar o seu do
mínio, e tyrannia, e mandamos a todos os Hespanhoes, que 
obrem hostilmente contra elle, e que lhe façaõtodoo dam-
no possível, conforme ás leys da g u e r r a ; que se ponha 
um embargo em todos os Navios Francezes nos nossos por
tos, e toda a propr iedade e effeitos, em qualquer par te da 
Hespanha que estejam, e quer per tençam ao Governo, 
quer pertençam a indivíduos da quella Naçaõ . D a mes
ma forma ordenamos, que nenhum embaraço ou incommo-
do se faça á Naçaõ Britânica, nem ao seu Governo, nem aos 
seus navios, propriedades ou effeitos, nem a indivíduo a lgum 
daquella Naçaõ ; nos declaramos, que haverá livre e aber
ta communicaçaó com a Inglaterra ; que nos temos ajus
tado, e intentamos guardar , um a armistício com aquella 
Naçaó, e que esperamos concluir uma durável e pe rpe tua 
paz . " 

" Alem disto protestamos que naó largaremos as armas 
até que o Imperador Napoleaó I. tenha restituido á Hes 
panha o nosso Rey Fernando VII . e o resto da Família 
Real , e tenha respeitado os Sagrados direitos da N a ç a õ , 
que elle tem violado, assim como fez á sua l iberdade, in
tegridade, e independência. E isto nos o declaramos cora 
a sciencia, e acordo da Naçaõ Hespanhola." Mandamos 
que a presente Declaração Solemne, seja impressa, affixa, 
e circulada entre todo o Povo e Províncias da Hespanha 
c America, para que seja sabido na Europa , África, e Ásia. 
Dado no Palácio Real do Alcacer em Sevilha, aos 6 de 
Junho , de 1808. Por ordem da Suprema Junc ta do G o 
verno. 

M A N U E L M A R I A A C U I L A R , Sec, 

J O A Õ B A U T I S T A P A R D O , Sec. 

B 2 
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ProclamaçaÕ. 
D . Joseph, pela graça de Deus , da Hespanha , Majorca, 

Minorca, Gibraltar, do Continente da America , Ilhas 

&c. &c. &c. Rey &c. &c. 

Aos Vice-Reys, Capitaens Generaes, Governadores, 
Corregedores, e a todos os outros officiaes civis, e mili
tares, de qualquer denominação que sejam, e a todos os 
habitantes dos domínios de Hespanha nas índias Orientaes 
e Occidentaes, faço saber, que. 

Em virtude dos Tratados de 5 e 10 de Mayo , próximo 
passado, pelos quaes El Rey Carlos I V , e os Príncipes de 
sua casa formalmente resignaram todo o direito, e titulo 
á coroa de Hespanha, e todos os domínios, que lhe per
tencem, a favor do meu charo e augusto irmaó Napoleaó I. 
Imperador dos Francezes, Rey de Itália, &c. &c. que foi 
benignamente servido conferir-me o mesmo aos 4 do pre
sente mez. Os meus desejos, a minha ambição tem sido 
vir á Hespanha, e tomar sobre mim o Governo do pa iz— 
dedicar-me á felicidade e interesses do povo, que a Pro
videncia tem entregue ao meu cuidado—e pôr em execu
ção os regulamentos, que se faraõ na Juncta dos Repre
sentantes, eNotáveis do R e y n o ; a qual Juncta está agora 
em Bayona e será outra vez convocada naquelle lugar aos 
15 do corrente ; em ordem a tomar em consideração os 
meios de estabelecer um Governo justo, e permanente, e 
de colocar a Hespanha, com todos os seus Dominios e x 
clusivos, em melhor p é , assegurando a sua independência, 
e ellevando-a áquella graduação, na escala das naçoens, 
em que ella antigamente se distinguio, e que os seus habi
tantes saõ ainda dignos de gozar. Para conseguir estes 
fins tenho aceitado a coroa. Apresso-me a fazer esta d e , 
claraçaõ do meu Paternal cuidado, pela vossa felicidade, 
«assegurar-vos, que trabalharei igualmente pelo bem das 
mais remotas partes dos meus Dominios. Confiando na 
minha Real palavra, continuareis a gozar de todos os vossos, 
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privilégios como bons vassallos. Continuai em paz nas 
vossas occupaçoens ordinárias, sede obedientes aos vossos 
superiores, e guardai-vos das machinaçoení daquelles, que 
lhe naó importam com as leys. A justiça deve ser admi
nistrada com imparcialidade, e eu ordenarei estrictamente 
a todos os Magistrados, que executem a minha vontade 
neste ponto. Olhai para mim como vosso Protector; 
eu tomarei sempre a peito os vossos interesses, e duplicarei 
os meus esforços para vos defender do attaque, que me
ditam contra vos, os implacáveis inimigos da Hespanha.— 
Eu ordeno a todos os Arcebispos, Bispos, e Ministros da 
Religião, que eu prometto manter inviolável, que usem de 
toda a sua influencia entre o povo, para o fazer obediente 
ás leys, e guardallos das perrigosas conseqüências da se-
diçaõ e traição. Eu repito a minba declaração, que o meu 
governo será fundado em justiça, e o meu único objecto 
será o fazer a vossa felicidade. Todos os Governadores, 
Juizes, &c. seraõ obrigados a dar a esta Proclamaçaó a 
maior publicidade. Dado em Bayona, aos 11 de Junho, 
de 1808. Eu E L R E Y . 

Por ordem d'El Rey nosso benignissimo Soberano. 
M. Jos. D'AZA*NZA. 

Documentos publicados em Paris, aos 21 de JunJio. 

Juncta Geral, em Bayona: primeira Sessaó. Aos 15 
de Junho do presente anno de 1803, ao meio dia, teve a 
sua primeira sessaó a Juncta Hespanhola, agora congre
gada em Bayona, no Palácio do Bispo ; onde se preparou 
uma sala para este fim, debaixo da presidência de S. E. 
D. Miguel Joseph dWzanza, Conselheiro de Estado, Mi
nistro da Fazenda e Secretario da Juncta. S. E. o Ca
valheiro de Urgujo, Conselheiro de Estado Honorário, e 
D. Antônio Romanillos, Membro do Conselho da Fazenda, 
e secretario d'El Rey.—Depois de se verificarem os seus 
poderes pelos Membros da Juncta, leo-se uma ordem do 
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Conselho de Castella, anunciando um Decreto de S. M. o 
Imperador dos Fraucezes, pelo qual elle proclamava seu 
irmaó Joseph Napoleaó, Ex-Rey de Nápoles e Sic.ha, 
Rey da Hespanha, e das índias. A seguinte he a sub
stancia do dicto d o c u m e n t o . - " Hoje , em pleno Conselho, 
se leo a seguinte ordem e Decreto Real , dirigido ao D e 
cano do Conse lho—Mui Digno Senhor ! pelo seguinte 
Decreto, que foi appresentado á Suprema Junc ta do G o 
verno, por sua Alteza Imperial e Real o Gram D u q u e de 
Berg Tenente General do R e y n o ; S. M. o Imperador dos 
Franc-ezes, &c. &c. houve por bem proclamar a seu Se
reníssimo irinaõ Joseph Napoleaó, agora Rey de Nápoles 
e de Sicilia, Rey da Hespanha e das índias. Eu , por or
dem de S. A. , c por subsequente resolução da Junc ta , apre
sento o mesmo Decreto , para que se ponha em circulação, 
e se lhe dé execução sem demora .—O Conselho verá, nesta 
resolução de S. M. Imperial , a Sabedoria de sua previdência 
e a mais decisiva prova de suas benéficas intençoens, para 
com a Naçaõ Hespanhola. Proclamallo R e y , he dizer o 
que se espera de seus paternaes cuidados; e collocar seu 
illustre irmaõ, no throno de Hespanha, he unir sempre os 
interesses e a gloria da Fiança , com os interesses e gloria 
da Hespanha. S. A. Imperial , de commum acordo com a 
J u n c t a , que conhece taõ bem que entre as qualidades, que 
especialmente oceasionáram a elleiçaõ deste Soberano, o 
seu amor da just iça, e a sua beneficência devem ser enu 
merados ; acrescentaõ a isto as suas esperanças de que 
todos estes benefícios, que elle tem promettido na sua 
Proclamaçaõ, teraõ effeito, junetamente com todos os o u , 
tros, que S. M. sem duvida reserva para si o annunciallos 
ao seu Povo, quando appareeer em sua Metrópole. Pa
lácio 1 1 de Junho , de 1S0S." 

Ao Decano do Conselho. SEBASTIÃO DE P I N U E L A , 

O Conselho, depois de haver lido estes documentos , 
manda, que a Ordem e Decreto Real seja impresso ; an-
nunciado, e circulado, com as formalidades requeridas . 
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Eu communico isto a V. E. por ordem do Conselho, seja 
servido informar-me de o haver recebido. 
Madrid 11 de Junho, 1808. BARTHOLOMEU MUN~OS. 

Havendo se lido os documentos acima referidos, S. E. 
Mr. d'Azanza, Presidente da Juncta, fez a seguinte falia. 
" Amais honrosa, eagradável obrigação, que alguém pode 
preencher, he o contribuir para a felicidade de sua Pátria, 
e trabalhar para o bem da geração presente, e da posteri
dade. Tal he, de facto, o grande objecto, que nos une 
nesta veneravel assemblea, convocada por ordem, e de
baixo da vista, do heroe da nossa idade, o Invencível Na
poleaó, Imperador dos Erancezes, e Rey de Itália. Gra
ças, e immortal fama, ao homem extraordinário, que nos 
dá outravez uma Pátria, que tínhamos perdido! Muitos 
séculos ha que temos sido inteiramente excluídos do Go
verno, que se tem confiado umas vezes a homens artifi-
ciosos, que naõ tem outro objecto senaõ oppriruir o Povo 
outras vezes a Soberanos fracos, sem character, que de
dicando-se inteiramente aos seus prazeres, abandonaram o 
Governo a validos. Vede ! He assim que a Naçaó Hes
panhola se tem precipitado do ápice de sua gloria, a que 
se elevou nos séculos 15 e 16, ao abysmo em que se acha
va submergida, quando o ulti no dos nossos Reys resignou 
o direito do Governo a um Príncipe, que, para nossa fe
licidade, une em si todas as qualidades necessárias para dar 
vida a naçaõ, no critico estado, em que ella lhe foi con
fiada. O primeiro uso que elle fez do seu poder foi con-
ferillo a seu illustre irmaõ Joseph Napoleaó, um Príncipe 
justo e benéfico, que, elevado primeiro ao throno de Ná
poles, tem ja provado indisputavelmente, que o seu Go
verno éra paternal, e que naõ tinha outro objecto senaõ a 
felicidade daquelles, que tinham a boa ventura de viver 
debaixo das suas leys. Elle tem resolvido que no lu-rar 
cm que reside, e atê na sua presença, os Deputados das 
Cidades prineipaes, e as outras authoridades da nossa Pa-
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tria se ajunctem em ordem a conferir sobre os males, de 
baixo de que vivemos até agora, e confirmar a const . tui-
çaÕ, que nos apresenta o nosso mesmo restaurador, pa ra 
que ella possa ser a regra inviolável do nosso governo. 
Este he o nobre, e glorioso fim porque nos ajunctamos 
aqui. He por tanto necessário, que nós appliquemos toda 
a nossa a t tençaó; e que pondo de parte todo o espirito de 
par t ido, e todos os prejuízos de Províncias, classes, e gra-
duaçoens, empreguemos toda a nossa energia para a fe
licidade commum da Hespanha . Ninguém pode ter in
teresse distineto do da sua Pátria. Os membros da mes
ma família devem gozar igualmente o beneficio commum 
e- contribuir igualmente para o respectivo ônus de sustentar 
o explendor commum. Aos olhos da Ley , aquelles, que 
saõ menos favorecidos pela fortuna, naõ perdem nada do 
respeito que merecem, nem dos seus direitos, a serem 
protegidos. Sacrifique cada um de nós, em tanto quanto 
lhe diz respeito, os benefícios, que goza exclusivamente, 
muitos dos quaes saõ imaginários: offereçamollos sobr? o 
altar da nossa Pátria, em ordem a levantar um simples, e 
o-rande monumento em lugar do vacilante edifício gothico 
d e nosso antigo Governo. Examinemollo bem e acharemos, 
que he a constituição que mais se acomoda ao todo do 
nosso paiz , que deve fixar a nossa attençaõ, e por modo 
nenhum aquillo, que he somente de vantagem para algumas 
classes em particular. Unidos aqui , Senhores, cada um 
de nós separadamente pode fazer muito para acalmar o 
fermento, e desordem que desinquieta varias cidades do 
Reyno. As nossas representaçoens podem fazellos co
nhecer a miséria, em que se vaõ a precipitar, pela seducçaõ 
de homens egoístas ; e conselhos de precaução podem tal
vez arrancar-lhe das maõs armas, com que só podem fazer 
mal a si mesmos. Que imaginam estes homens ? Pensam 
elles que podem restabelecer ao throno os Prinncipes da 
antiga Dynastia? Que meios tem elles para contender 
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contra um poder a que os maiores Impérios naó tem po
dido resistir! a illusaó de alguns se elevou a tal ponto, 
que, em ordem a fixar a sua elleiçaõ na casa de Áustria, se 
resolverão a que o Archiduque Carlos fosse Rey da Hes
panha. Ah! Que pode fazer por nós a casa d'Áustria? 
Podem esses taes confiar em um roccorro distante, ou des-
cançar-se em taó tardio adjutorio ? Com tudo elles obram 
sem plano, concórdia, ou objecto. Qual deve ser o re
sultado ? A ruína, e a desolação da Pátria. Quanto a 
nós estamos convencidos desta verdade, mas he necessário 
proclamalla aquelles que estaõ no erro. He assim que os 
nossos trabalhos podem ser úteis, e que podemos executar 
os nobres fins do heròe, que nos convocou. E se naõ per
dermos de vista, os luminosos princípios, que toquei leve
mente, naõ ha duvida que a Hespanha gozará do seu an
tigo explendor, e será entaõ motivo de prazer, o pensar 
que temos contribuído para isto." 

A Juncta, depois de ter ouvido a falia de Mr. d'Azanza, 
resolveo, que fossem, em corporação testemunhar a sua fide
lidade, e homenagem a S. M. o Rey d'Hespanha, e apre
sentar-lhe um Memorial conveniente á occasiaó, o qual 
memorial se consertaria na presente sessaó. 

Dia 17 de Junho, segunda Sessaó da Juncta. Dia 1S 
foi a juncta admittida a uma audiência de S. M. El Rey 
Joseph, S. E. Dou M. I. d'Azanza fez a seguinte falia. 
" Senhor. Todo o Mundo sabe os importantes objectos 
para que fomos convocados a esta Cidade, por vosso illus-
treirmaóo invencível Napoleaó, Imperador dos Francezes 
e Rey da Itália. Lançar os alicerces á felicidade perma
nente da nossa amada Pátria, hea tarefa que se nos-im-
pos ,-Naõ he pois a nossa obrigação testemunhar primeiro 
•ÍO nossoRey, o Chefe da Naçaõ Hespanhola, e o centro 
de toda a esperança, o digno zelo e a incançavel assidui
dade com que, nas presentes memoráveis circunistancias, 
nós nos dedicaremos ao emprego de que estamos encar-

Vor.. II. No. 1. c 
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re-rados ? Nos estamos, Senhor, profundamente magoados 
nelas divisoens, e momentâneas per turbaçoens, que aba 
lam algumas de nossas Províncias ; perturbaçoens que tem 
sido occasionadas pelos erros do Povo, o qual naÔ pensa: 
e merecerá a vossa piedade quando voltar de seus erros. 
Nos temos feito, Senhor, e faremos tudo quanto de nos d e 
pender , para restabelecer a p a z , e boa ordem; porque he 
da maior importância, que se naõ opponham obstáculos 
aos progressos dos projectos benéficos do incomparavel 
heroe, qtie imprimirá o seu immortal nome nos agrade
cidos coraçoens, da nossa mais remota posteridade. Nos , 
Senhor, concorreremos para estes projectos, e nos sup-
portaremos a vossa Magestade, com a integridade, fideli
dade, e voluntário sacrifício, que certamente constituem 
os deveres, mais preciosos ao nosso coração, pois V . M. 
tem annunciado a gloriosa resolução de governar, somente 
para a felicidade dos Hespanhoes ; uma resolução digna 
do Monarcha, cuja fama se espalha pelo universo como 
um modéio de brandura, e virtude, que constituíram os 
deleites do povo que elle governou, e que elle deixou em 
lagrimas; porque passou, comsigo, suas virtudes para outra 
t e r ra .—Taes , Senhor, saõ os sentimentos que nos animam, 
e que nos viemos agora em corporação testemunhar aos 
*f)es de V. M . " 

S, M. respondeo do seguinte modo. " Senhores D e 
putados da Juncta . Eu participo dos vossos sentimen
tos, e das vossas esperanças. A vontade de S. M. o 
Imperador dos Francezes, nossso illustre irmaõ, taõ clara
mente annunciada a favor da prosperidade da Hespa
nha, está sufficientemente garantida por sua gloria.—A 
cooperação do nosso zelo, e vossos auxílios facilmente 
domará os obstáculos, que o interesse particular poderá 
oppór ao de toda a N a ç a õ ; sendo fundado no er ro , será 
expedido pela verdade. Quanto a nós , desejamos naõ 
saber desses erros. Alem dos Pyrineos naõ acharemos se 
naõ Hesoanhoes no coração. Deixando um povo que fez 
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justiça ao nosso Governo, nós fizemos o mais árduo sacri
fício; porém o amor daquelle Povo he um prognostico do 
dos Hespanhoes. ,; Obraremos nós menos pela grande 
Naçaõ, que a Providencia confiou ao nosso cuidado? Seraó 
elles menos justos a nosso respeito ? Nós sabemos a grande 
importância da fé Castelhana; nos visitaremos as nossas 
províncias, traremos o coração de pay, e encontrarerflos 
taõbem coraçoens de filhos.—Entretanto que os inimio-os 
do Continente procuram separar as Colônias da Metró
pole, elles nos imputarão as dissençoens, que elles mesmos 
occasionam, visto que he do nosso dever reprimir estas, 
nós naó pouparemos, por modo algum, os malévolos, que 
saó compartes, ou instrumentos, do subtil ódio de nossos 
inimigos.—Continuai os vossos trabalhos para o bem da 
vossa Pátria, e estai seguros das beneçaõs do Povo, e 
da nossa perfeita satisfacçaó." 

Instrucçoens da Suprema Juncta do Governo, a todas as 
Cidades e lugares; as quaes devem ser executadas com 
a maior promptidaó. 

1. Toda a Cidade ou lugar que tiver 2.200 vizinhos, ou 
mais, terá uma Juncta estabelecida, que superintenderá 
todas as disposiçoens, e será obedecida por todos os ha
bitantes: nos lugares menores; a câmara (Ayuntamiento) 
fará as vezes, e executará as funcçoens da Juncta. 2. 
Fica ordenado, que concorrendo a Câmara (Ayuntamento) 
Clero, Prelados, Nobres, e outras pessoas, assim junctas ; 
se formará uma Juncta de seis pessoas para receber as ordens 
da Juncta Suprema, e conresponder-se com ella, e obrar em 
tudo debaixo da sua authoridade. E se requer, que os habi
tantes e Corregedor lhe obedeçam no seu ofHcio, eem tudo 
o que lhe diz respeito. 3. Será do dever desta Juncta alistar 
os habitantes desde acidade de 16 até 45, primeiro aquelles 
que voluntariamente se ofFerecerem, e depois todos os habi
tantes seculares da dieta idade: formallos cm companhias, 

c 2 
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nomear pessoas respeitáveis pa ra Capitaens, Tenenen tes 
e Alferes, com pleno poder para nomearem sargentos e 
cabos de esquadra, o que passarão a fazer com toda a bre
vidade possível. 4. Dará instrucçoens aos lugares do seu 
Distr icto, para que se submêttam aos mesmos regulamen
tos, levas, e nomeaçoens, e dará par te a Junc ta , sem de 
mora. 5. Ao presente, as companhias ficarão nos seus 
respectivos Distrietos, porém a Junc ta tem poder de fazer 
marchar as companhias alistadas para outros lugares, se 
assim o ju lgar conveniente. 6. A Junc t a nomeará urna 
pessoa de confiança, para que, debaixo da sua inspecçaõ, 
administre os fundos, que se houverem de empregar nas 
despezas da presente occasiaõ. 7. Estes fundos se haõ 
de formar, por ordem da Junc t a , de contribuiçoens das 
corporaçoens, e indivíduos ricos, e alem de uma subscrip-
çaõ que se deve abr i r ; para que todos os habitantes pos
sam contribuir á proporção do seu zelo, por seu Rey, e sua 
P á t r i a ; e da urgente necessidade da causa. 8. A estes 
fundos se devem ajunctar os empréstimos patrióticos de di
nheiro, que haõ de ser pagos ao depois por inteiro : e se 
espera do espirito publico dos habitantes, que naõ ha
verá necessidade de fazer empréstimos forçados, ou recor
rer a outro algum expediente , que , suppostoseja violento, 
seria jus to , vista a necessidade da causa. 9. Este bando 
será impresso e publicado por esta Suprema Junc ta , af-
fixado, e feito circular por toda a p a r t e . 10. Todos os 
Magistrados, e functionarios públicos, ficam ao presente 
confirmados, nos seus respectivos empregos. Sevilha, 29 
d e M a y o de de 1808. 

D . J O A Õ B A P T I S T A E S T E L L E R , 1. Sec. 

D . JOAÕ P A R D O , 2 Sec. 

ProclamaçaÕ das Asturias. 

S. M. D . Fernando, Rey de Hespanha e das Tndias, e 

m seu Real Nome a Assemblea geral deste Pr incipado 
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das Asturias, proclama P a z com a Inglaterra, e estreita 
aliiança com aquella Naçaõ generosa, que nos offerece 
todo o adjutorio, que pedimos, para nos auxiliar na guerra 
com a F rança ; e nos asseguramos a S. M. Britânica, que 
nós consideramos ser de commum interesse á nossa, e 
sua causa, o destruir a tyrannia de Napoleaõ. Nos t aõ-
bem proclamamos paz com a Suécia, e mandamos, que 
todos os nossos portos sejam abertos, para os navios de 
ambas aqueüas Naçoens, e que se notifique isto mesmo a 
todos os lunctionarios públicos, e se manifeste em Pro -
clamaçaõ, nesta Capital, com a mayor solemnidade. Por 
ordem do Supremo Conselho das Asturias. 

D. J O A Õ ARGUELLES T O R R E L . Representante, e Sec. 

Oviedo, 21 J u n h o , 1808. 

D . Álvaro Flores Estrada, Procurador Geral do Principado, 
fez á Suprema Juncta a proposição seguinte. 

A Junc ta Geral do Principado das Asfurias naõ deve 
retardar um momento em manifestar ao Publico as provas 
diárias, que recebe, da amizade, e boa inteligência do 
Governo, e da Naçaõ Ingleza, a qual , para melhor pro
porcionar-mos totlos os soecorros que lhes temos pedido, 
determinou, que viesse a esta capital uma commissao 
militar, composta de três officiaes de graduação (o Tenenre 
Coronel Cavalleiro Thomas Dyer , o Major Roche, e o 
Cap. Patrick) os quaes se apresentaram esta manhaã á 
Junc t a Soberana, naõ so para segurar-nos de que os soe
corros, que lhe temos indicado, chegarão qualquer destes 
dias aos nossos portos, mas também a offerecernos em 
nome de seu Governo, quanto possa ministrar ao Princi
pado , e ao resto da Naçaõ Hespanhola, fazendo causa 
commum com ella, e prestando-se a enviar-nos tropas, din
he i ro , a rmas , muniçoens, e toda o sorte de petrechos de 
gue r r a , para que possamos rcpellir o nosso commum 
inimigo. Esta generosa Naçaõ he digna do mais alto re-
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conhecimento, da nossa parte ; porém assim como assegura 
a sua protecçaõ e auxilio a todas as províncias, que de
fendem a boa causa, também saberá empregar todo o 
poder de suas forças contra aquellas que, conduzidas por 
um pernicioso egoísmo, ou timidez apparen te , se esque
cerem dos seus deveres nas circumstancias actuaes, em 
que se acha compromcttida a Pát r ia , e naó t ra tarem, á 
imitação das outra-;, de defenderem a sua causa, e sacudir 
um jugo taõ' vergonhoso. Igualmente c r è , que esta Junc ta 
deve manifestar ao publico a terna satisfacçaõ, que tem 
recebido, ouvindo aos dictos Senhores Commissionados 
assegurar, que nada desejariam tanto como derramar a 
ultima gota de sangue, unidos com nossos irmaõs em de-
feza da causa commum. Oviedo, 30 de Junho de 1808. 
-—Sereníssimo Senhor—D. Álvaro Flores Est rada—E ha-
vendo-se acordado a que se imprimisse e circulasse a todas 
as Jus t iças , communico a V . o referido para sua inteli
gência. Deus guarde a V . muitos annos. Oviedo 30 de 
Junho de 1808. 

D. IGNACIO FLORES V A L D K Z . 

D . J O A Õ ARGUELLES T O R R E L , Representante e Secret. 
[Continuur-se-ha.~\ 

America. 
Mensagem do Presidente dos Estados Unidos da America 

ao Senado, e Casa dos Representantes. 

M E U S C O N C I D A D Ã O S ! Te r i a sido para mim, motivo de 
grande prazer, que as ultimas communicaçoens, recebidas 
da Europa , me puzessem em estado de vos informar, de 
que as Naçoens Belligerentes, cujo desrespeito aos direitos 
dos neutraes tem sido taõ funesto ao nosso Commercio, 
haviam reconhecido o seu dever, e a saã política, revo
gando os seus injustos Edictos. P a r a que se naõ omittisse 
meio algum, dos que pudessem produzir esto saudável ef-
feito, me aproveitei-, sem perder tempo, do Acto, que au~ 
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thorizava uma suspensão, em todo, ou em parte , das diver
sas leis sobre o Embargo. Os nossos Ministros, em Lon
dres, e em Paris , t iveram instrucçoens para representar 
aquelles respectivos Governos, a disposição em que está
vamos de exercitar a dieta Authoridade de tal maneira, 
que tirasse o pre texto , em que estas aggressoens originari-
amente se fundavam, e abrisse o caminho para a restau
ração daquellas relaçoens de commercio, que todas as 
partes allegávam haver impedido com reluetancia. Como 
cada um destes Governos empenhava a sua prompt idaõ , 
promettendo concorrer na renuncia de uma medida, que 
so alcançava o seu adversário pela invasão dos incontes
táveis direitos dos Neutraes ; e como está medida havia 
sido adoptada em revindicta de uma pretendida aquies
cência ás aggressoens do outro ; racionavelmente se podia 
esperar, que ambos abraçassem esta oceasiaó de mostrar, 
com evidencia, a sinceridade de suas asserçoens, e de res -
tituir aos Estados Unidos a sua legitima Liberdade. As 
instrucçoens, que se deram aos nossos Ministros, a res-
•peito das Naçoens Belligerentes, tiveram a modificação 
necessária, referindo-se ás suas differentescircumstancias ; 
e á condição, que a lei punha ao Poder Executivo, nesta 
suspensão, requerendo um gráo de segurança dos Decretos 
da França. Portanto, em lugar de um penhor para a sus
pensão do embargo, quanto ao que lhe dizia respeito a 
ella, França, suppoz-se que se poderiam achar motivos 
bastantes em outras consideraçoens, e particularmente 
na alteração que haveria nas rellaçoens entre os Esta
dos Unidos e uma das Potências Belligerentes, que an-
nuisse as nossas justas representaçoens, em quauto a outra 
persistisse na repulsa. Naõ pareceo inconsistente com esta 
condição, o declararmos expressamente á Gram Bretanha 
cujo poder no occeano tein mui grande ascendência, que 
logo que ella abrogasse as suas Ordens , relativas ao 
Commercio dos Estados Unidos, o trafico destes se lhe 
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patentearia , e ficaria fechado para o seu inimigo, no cas 
de que elle naõ quizesse rescindir também os seus De 
cretos. Da França naõ se recebeo resposta, nem s>gn; 
algum de que entrava em contemplação, a requerida mu 
dança em seus Decretos. Era pouco para duvidar a fe 
voravel recepção desta proposição i i aGram Bretanha; vi>t 
que , naõ somente as suas Ordens, em Conselho, sereferiai 
a acquiescencia dos Estados Unidos, com que agora s 
naõ poderia j a p re tex ta r ; mas o arranjamento, que se pre 
punha, sendo uma resistência aos illcgaes Decretos d 
França, involvia substancialmente as vantagens, que a 
Ordens em Conselho se propunham alcançar. Naõ ob 
stante isto, foi este offerecido accordo regeítado. 

Falhou pois esta cândida e generosa tentativa, e naõ ha 
vendo acontecido sueceso algum, em que fosse authoriza 
da a suspençaõ do Embargo , pelo Executivo, necessária 
mente se conservou esta medida na mesma extensão, qu 
originariamente se lhe deo. Temos , com tudo a satisfac 
çaõ de rerlectir, que , em compensação das faltas, que est 
medida nos oceasiona, e que os nossos concidadãos, en 
geral tem supportado com patriotismo ; temos o resultado 
importante de haver salvado os nossos marinheiros, e 
nossa avultada propriedade mercantil ; assim como o ga 
nharnios tempo de levar a diante as medidas defensivas, 
provisionaes, que a oceasiaõ requer. T e m isto demonstrad 
ás Naçoens estrangeiras a moderação e firmeza, que reyn 
nos nossos Conselhos; e tem patenteado a todos os nosso 
Concidadãos a necessidade de se unirem em defensa da 
leis, e dos direstos de sua Pá t r ia ; e no entanto tem frus 
trado as usurpaçoens e esbulhos, que, se lhe resistissenic 
nos involveríain na guerra ; e se nos subaiettessemos, fica 
ria sacrificado o principio vital de nossa independenci 
nacional. 

Continuando as medidas dos Belligerentes, que, em des 

peito das leis, que fazem sagrados es direitos dos Neu 
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traes, cobrem o oceano de perigos, per tence á Sabedoria 
do Congresso o decidir, que vereda se deva seguir, no 
estado actual das cousas ; e trazendo consigo, como tra
zem os Membros do Congresso, os sentimentos dos nossos 
Constituentes, de todas as partes da Uniaõ , se fortalece a 
minha confiança de q u e , formando esta decisão, elles, com 
infalível respeito aos direitos essenciaes, e intererses da 
N a ç a õ , pezaraõ, e compararão a árdua alternativa em que 
temos de fazer a escolha. Nem faria eu justiça ás vir
tudes , que em outras oceasioens tem assignalado o charac-
ter dos nossos Concidadãos se naõ mantivesse uma igual 
confiança de que a alternativa que se escolher, qualquer 
que ella seja, se deve apoiar com toda a força e patriotismo, 
que esta crise deve inspirar. 

Agora se vos appreséntam os documentos, que contem 
as conrespondencias, sobre o ponto dos Edictos estran
geiros, contra o nosso Commercio , e as instrucçoens da
das aos nossos Ministros em Londres e Paris. 

A participação que se fez ao Congresso, na sua ult ima 
Sessaó, mostra a situação em que ficou a discussão, rela
tiva ao at taque, que uni navio de guerra Britânico fez á 
nossa fragata Cheasapeak • negocio este em que a Naçaó 
manifestou uma taõ honrada sensibilidade. T u d o quanto 
se passou nos authorizava a crer, que o Governo Britânico 
tomaria immediatamente algumas medidas, para reparar 
um mal, que tanto mais se examinava quanto mais claro 
parecia, que exigia o haver-se providenciado a este res
pei to, o que se naõ fez na Missaõ especial. Acha-se que 
nenhums passos s e deram para este fim. Pelo contrario 
ver-se-ha pelos documentos, que se vos apresentam, que 
ainda se insiste no inadmissível preliminar, que obstou aos 
ajustes; e mais, que se ligou isto agora, com o distmeto e 
separado caso das Ordens em Conselho. As instrucçoens 
que se deram ao nosso Ministro em Londres, com as vistas 
de facilitar, se fosse necessário, a satisfacçaó, que pediam 
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os Estados Unidos, estaó também incluídas nos documen

tos, que agora se participam. 
As nossas relaçoens com as outras Potências da Europa 

naõ tem soffrido alteração considerável, desde a vossa ul
tima Sessaó. As importantes negociaçoens com a Hes
panha, que se haviaõ suspendido, e depois continuado, 
experimentam necessariamente uma pausa; vista a ex
traordinária, e interessante crise, que distingue a sua 
situação interna. 

Com as Potências da Barbaria, continuamos em har
monia, á excepçaó de um procedimento injusto do Dey 
de Argel, para com o nosso Cônsul, juncto áquella Re
gência. O character, e circumstancias deste caso, estaó 
agora perante vos, e assim podereis resolver, até que ponto 
se poderá, ou agora, ou para o futuro, adoptar algumas 
medidas, que estejam alem dos limites da Authoridade do 
Executivo. 

Com os nossos vizinhos índios se tem conservado uma 
paz inalterável. Tem acontecido alguns exemplos de in
justiças de individuos, como em outros tempos, mas estas 
de nenhuma maneira involviam a vontade da naçaõ. Alem 
do Mississipi, os Ioways, os Saes, e os Alibamas tem en
tregue para serem processados, e punidos, os individuos 
de entre elles, acusados de assassinarem Cidadãos dos Es
tados Unidos, neste lado do Mississipi. Os Creeks tra
balham por prender os criminosos do mesmo gênero; e 
os Choctwos manifestaram a sua promptidaõ, e desejo de 
entrar em composição amigável, a respeito das rapinas 
que commettéram algumas pessoas turbulentas de sua 
Tribu. E geralmente, convencidos de que nos os consi
deramos como parte de nos mesmos, e que prezamos, com 
sinceridade, os seus direitos e interesses, se fortalece mais 
e mais a affeiçaõ das Tribus Indianas; e esta affeiçaõ se 
extende das mais próximas ás mais remotas, e amplamente 
nos compensará isto a justiça, e amizade, que practica 
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mos com elles. A agricultura, e manufacturas domesticas 
fazem progressos mais rápidos entre as Tr ibus do Sul, do 
que entre as do Nor te , pelas circumstancias do terreno e 
cl ima; e uma das duas grandes divisoens da Naçaó dos 
Cherokees tomou agora em contemplação, solicitar o di
reito de cidadãos dos Estados Unidos, e indentificar-se 
com nosco em leis, e governo, da maneira progressiva, 
que nos ju lgarmos melhor. 

Em conseqüência de se haverem applicado fundos, na 
ultima Sessaó do Congresso, para a segurança das nossas 
Cidades de portos do mar, e bahias ; j a se erigiram as 
obras de defensa, que pareceram necessárias á situação 
dos differentes lugares , e á sua importância relativa, e á 
escala de despeza, que indicava a soma dos fundos applica-
dos. Estas obras estarão, pela maior parte , acabadas no 
decurso desta estação, excepto em New-York e New-
Orleans, onde o mais está por fazer ; e posto que grande 
parte dos fundos applicados se despendeo no primeiro da-
qnelles lugares, com tudo submetter-se-haõ ao Congresso 
novos projectos, para fazer a sua segurança inteiramente 
proporcionada a qualquer interpreza naval. Logo que se 
receberem as relaçoens necessárias se communicará o 
prospecto do que se propõem fazer. 

Das barcas canhoneiras, que authorizava o Acto de D e 
zembro passado, se ju lgou necessário fazer somente 103, 
neste a n n o ; estas com as que j a tínhamos saõ sufficientes 
para os portos, e praias mais expostas, o resto requer pouco 
tempo para a sua construcçaõ, quando se julgar neces
sário. 

Em conformidade do Acto da sessaó passada, para le
vantar uma força militar addicional, se nomearam imme-
diatamente os Officiaes, que eram necessários para execu
tar o serviço de recru ta r ; e á proporção que o recruta
mento se adiantar se nomearão mais. Temos razoens 
para crer que o seu suecesso tem sido satisfactorio, posto 
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<mc naó se tem recebido ainda listas bastantes, para que 
possa apresentar-vos o numero dos que se tem ajustado 

pa i a o serviço. a 

NaÕ julguei necessário, no decurso da estação passada, 
chamar a campo destacamentos geraes de Milícia, ou de 
Voluntários, segundo me facultavam as leis, que se pas
saram para esse fim ; com tudo para a estação que vem, 
serão elles avizados a que se ponham promptos , caso sejaõ 
necessários os seus serviços. Alguns pequenos, e parciaes 
destacamentos foram necessários para manter as leis do 
Embarco , naquella porçaó da nossa fronteira do Norte, 
que offerecia facilidades peculiares para a evasaõ : mas 
estes foram rendidos, logo que o puderam ser, por corpos 
de recrutas. Por meio destes e dos vasos armados, que se 
t rouxeram para o serviço em outras partes, se reprimio 
consideravelmente o espirito de desobediência ; e abusos, 
que se manifestaram a principio, e com sensível efFeito, 
em quanto naõ estávamos preparados para lhes fazer opo
sição. 

Considerando o character extraordinário dos tempos em 
que vivemos, a nossa at tençaõ deve fixar-se incessante
mente na segurança de nossa Pá t r i a ; porque um povo, 
que he livre, e que deseja continuar a sello, tem a sua 
melhor segurança em uma milícia bem organizada. A nós 
nos incumbe por tanto, em todas as Sessoens, rever a con
dição e estado da milícia, e preguntarnos a nos mesmos, 
se ella está preparada para repellir um inimigo poderoso, 
cm todos os pontos de nosso território, expostos á invazaõ. 
Alguns dos Estados tem prestado uma louvável at tençaõ a 
este objecto ; mas em outros se acha o ultimo grão de nc-
tdi->enc;a. Só o Congresso tem o poder de produzir um 
estado uniforme de preparação, neste grande orgaõ de de -
fensa : o interesse que taó profundamente sentem na se-
<>urança, tanto de si como da Pátria, apresenta este, entre 
os mais importantes objectos de suas deliberaçoens. 
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Seguindo os Actos de 11 de Março, e de 24 de Abril 
relativos ao armamento, e vendo a difficuldade de obter 
armas de fora, durante a presente situação, e disposiçoens 
da Europa, ju lgamos conveniente dirigir todos os nossos 
esforços para os meios internos de nos suprirmos ; pelo 
que se augmentáram as officinas publicas, erigiram-se ma-
chinas de novo, á proporção , que se puderam acha r .ou 
formar artífices; o seu effeito, que j a tem mais do que du
plicado, se pode augmentar ao ponto de ir passo a passo, 
com o augmento annual da milícia. As somas annuaes, 
applicadas pelo ultimo acto, foram empregadas em animar 
as manufacturas particulares de armas, e fizeram-se con-
tractos com empreiteiros, a té quasi a soma dos fundos a p -
plicadosa isto no primeiro anuo. 

A suspensão do nosso commercio estrangeiro, produ
zida pela injustiça das Potências Belligerentes, e as con
seqüentes percas , e sacrifícios de nossos concidadãos, saõ 
objectos de jus ta afflicçaõ. A situação a que nos tem 
assim forçado, nos impellio a applicar uma parte da nossa 
industria, c capital, ás manufacturas e melhoramento in
terno. A extensão desta applicaçaõ se augmenta todos os 
dias, e pouca duvida resta de que se faça permanente o 
estabelicimento j a formado, e que se está formando, com 
o auxilio de materiaes e tnantimentos mais baratos, e de
baixo dos auspícios de uma izensaõ de impostos, que entre 
nós goza o trabalho ; ajudados dos direitos e prohibiçocns 
que os protegem. Também o Commercio com os índios, 
que vivem dentro dos nossos limites, receberá , mui p ro 
vavelmente, abundante alimento da mesma fonte de re
cursos internos, e lhes segurará a paz , e o progresso de 
civilização, que naõ será per turbado por practicas hostis 
a ambos. 

As contas de receita e despeza durante o anno, que 
acabou aos 30 de Septembro passado, naõ estaó ainda con
cluídas, e ao depois se vos transmittiraõ pelo Thesouro. 
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Entre tanto he j a sabido que a receita chegou a perto de 
18 milhoens de dollars, que com 8 milhoens no thesouro, 
no principio do anno, nos tem posto em estado de prover 
as despesas occurrentes, e aos juros vencidos, pagando 
300.000 dollars do principal da nossa divida refundida: e 
nos deixa no thesouro, no dia de hoje, quasi 14 milhoens 
de dollars. Destes, 5:350.000 dollars seraõ necessários para 
pagar o que se achar vencido, no primeiro de Janeiro p ró 
x imo fucturo, o que completará o reembolço dos fundos 
de 8 por cento. Estes pagamentos com os que se fizeram 
nos 6 annos e meio precedentes , extinguiraõ 33:580.000 
dollars do principal da divida refundida, sendo tudo quanto 
se pôde pagar ou comprar , dentro dos limites das leis, e 
nossos contractos ; e a soma do principal , assim satisfeito, 
ex ime os rendimentos públicos de um ju ro annual de 
quasi dous milhoens de dollars, e acrescenta essa soma to
dos os annos aos sobejos de que podemos dispor. A p ro 
vável acumulação destes resíduos da divida publica, sem-
p r e q u e o nosso Commercio seja restituido á sua l iberdade, e 
segurança ; merece a consideração do Congresso, { Guar -
dar-se-ha isto nas abobadas publicas, sem fructo algum ? 
Dimimuir -se-haõas rendas ? Ou antes applicar-se-ha isto 
para o melhoramento das estradas, canaes, rios, educação, 
e outros grandes alicerces da prosperidade e uniaõ, con
forme aos poderes, que o Congresso j a possue, Ou con
forme ás alteraçoens e mudanças da Constituição, que os 
Estados queiraõ approvar ; em quanto he incerto o curso 
das cousas, pode empregar-se vantajosamente o t empo , 
em obter os poderes necessários para um systema de m e 
lhoramento, se assim melhor se julgar. 

Aproveitando-me desta, ultima oceasiaõ, que deve 
ocorrer, em que me dirija a ambas as Câmaras da Legis 
latura, em sua sessaó; naó posso deixar de e x p r i m i r a 
minha sincera gratidão, pelas repetidas provas de con
fiança, que me tem manifestado elles e seus predecessores, 
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desde que fui chamado para a Administracçaõ; e a grande 
indulgência, que sempre nelles achei ; os mesmos gratos 
reconhecimentos saó devidos aos meus concidadãos geral
mente , cujo apoio tem sido quem mais me tem animado, 
em todos os meus embarassos. N a administracçaõ de seus 
negócios naõ posso deixar de haver cabido em erro—he 
este inherente á nossa natureza imperfei ta; porem posso 
dizer com verdade, que os meus erros saó de entendimento, 
e naõ de intenção ; e que o constante motivo de todas as 
minhas medidas tem sido, o adiantamento dos seus direitos 
e interesses. Em consideração disto, imploro a sua indul
gência. Olhando para o seu futuro destino, confio em 
que se acha um seguro penhor da permanência da nossa 
Republica, na firmeza de seu character, inabalável pelas 
difficuldades, no amor da pátria, obediência á lei, e au
xilio ás authoridades publicas : e, retirando-me do encaro-o 
dos seus negócios, levo comigo a consolação de uma firme 
persusaõ em que estou de que o Ceo tem em reserva para 
a nossa amada Pátria longos séculos de prosperidade, e de 
felicidade. 

S de Novembro, 1S08. T H . - J E F F E R S O N . 

Exlracto das minutas da Casa dos Representantes no 
Congresso. 

17 de Novembro, 1808. Resolvido; que , o Comitê 
nomeado para examinar aquella parte da mensagem do 
Presidente, que diz respeito ás nossas Relaçoens estrangei
ras, receba instrucçoens para indagar se he conveniente 
excluir, por uma lei, de todos os portos, enseadas, e agoas 
dos Estados Unidos, todos os navios armados, e vasos, que 
per tençam a alguma das Potências Belligerente» ; que con
servem em força ordens ou decretos, violadores do legi
timo commercio dos Estados Unidos, como Naçaõ. 

Resolvido; que , o mesmo Comitê receba instrucçoens, 
para indagar se he conveniente prohibir por lei, que se 
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I i a G admUta.U nos portos, enseadas, ou agoas dos Estados 

Unido, , nenhum navio ou vaso, per tencente , ou vindo de 

alou-n iu ar, de que estejam de posse as sobredietas 1 o-

tencias Belligerentes; c também a importação de quaes-

o u e r b e n s , fazendas, ou inercancias, que s. jaõ creaçao, 

produeto, ou manufactura de dominios de alguma das die

tas Potências. 

Ileso!vido, que o mesmo Comitê receba instrucçoens 

para irida-ar, se he conveniente emendar o Acto, que esta

belece o Embargo, e os outros aCos , que lhe servem de 

addiçaõ e snpplemento. 

1 de Dezembro. O Comitê aquém se remetteo a parte 

da mensagem do Presidente, que diz respeito as Relaçoens 

e,* rangeiras; faz o seu Relatório propondo as seguintes 

resoluçoens. 
1. Revolvido, que os Estados Unidos naõ podem, sem 

sacrificar o*, seus direitos, honra, e independência, submet-
ter-se aos últimos Edictos da Gram Bretanha, e França. 

2. Resolvido, que he conveniente prohibir , por lei, a 
admissão, nos portos, e enseadas dos Estados Unidos, de 
quaesquer navios, ou vasos, públicos, ou particulares, ar
mados, ou naõ armados, pertencentes á Gram Bretanha 
ou França, ou a qualquer outra das Potências Belligerentes, 
qur- conservam em força Ordens ou Decretos, violadores 
do legitimo commercio, e d.reitos ncutraes dos Estados 
Limlo°s; c também a importação de quaesquer bens , fa
zendas, ou mercadorias, da creaçaõ, produeto, ou manu-
factura, dos dominios d-.- qualquer das dietas Potências, ou 
iu,noitadas de qualquer lugar, de que alguma dellas* esteja 
de po-.se. 

é. Resolvido, que se devem immed"latamente tomar me
didas, para pôr o paiz, em completo estado de defensa. 

•', de Dezembro. Pondo-se as sobredietas Resoluçoens 
a votos, a primeira passou, a voto-* unanime,. A segunda 
c terceira se proposéra-n a vetos na seguinte forma. 
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Resolvido ; que he conveniente prohibir, por lei, a ad
missão, nos portos dos Estados Unidos, de todos os navios 
e vasos públicos, ou particulares, armados, ou naõ armados, 
pertencentes á Gram Bretanha, ou França, ou a alguma 
das Potências Belligerentes, que conservem em força, O r 
dens ou Decretos, violadores do legitimo commercio, e 
direitos neutraesdosEstadosUnidos, e também a importação 
dequaesquer bens, fazendas , ou mercadorias da creaçaõ, 
produeto, ou manufactura, de dominios de algumas das 
dietas Potências, ou importados de qualquer lugar , de que 
alguma dellas esteja de posse. 

Esta proposição se dividio em duas partes ; e a primeira, 
até ás palarvas, " Estados U n i d o s , " sendo proposta a 
votos, passou a votos unanimes. A segunda parte pas
sou com 84 votos, contra 21 . 

A terceira resolução passou também a votos unanimes. 

M É X I C O . 

Proclama çaó. 
H A B I T A N T E S do México de todas as classes, e condi-

çoens! A necessidade naõ está sujeita ás leis communs. 
A Cidade apprehendeo a pessoa de S. E x . o Vice Rey . 
Imperiosas razoens, de utilidade, e de conveniência geral , 
exigiaó que elle fosse removido. No decurso da noite 
passada foram convocados o Real Acuerdo, o Illustrissimo 
Senhor Arcebispo, e as outras authoridades. Todos elles 
se submettêram á urgência dos negócios ; e sendo o dicto 
Vice Rey despojado de sua authoridade, esta se devolveo, 
na conformidade da Real Ordem de 30 de Ou tub ro , 
de 1308, ao Marechal de Campo D. Pedro Gariby, a té 
que se abram os despachos trazidos pela Providencia. O 
Marechal está actualmente de posse da autnoridade su
prema. Estai socegados, e tranquillos ; agora sois gover
nados por um Chefe de credito, cuja prudência vos he 
conhecida, confiai na vigilância do Real Acuerdo; tudo 
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será em vossa vantagem. A impaciência só pode servir 
de dividir o espirito dos homens, e occasionar males, que 
talvez sejam irremediáveis. O dicto Chefe Provisional e 
Real Acuerdo, e as outras Authoridades concurrentes, vos 
daó toda a segurança, que podeis desejar. México 16 de 
Septembro, de 1808. 

Por ordem de S. Ex. o Presidente, com o 
Real Acuerdo, o Illustrissimo Senhor Arce
bispo, e as outras Authoridades. 

FRANCISCO XIMENES, 

COMMERCIO E ARTES. 

Regulamentos Suecos sobre o Commercio do Brazil. 

O . M. Sueca fez publicar pela Juncta de Commercio em 
Stockolmo o seguinte Decreto : 

Attendendo, a que as circumstancias actuaes daó aos 
Negociantes Suecos bem fundadas esperanças de poder 
vender as manufacturas, e productos que daqui transpor
tarem para o Brazil; assim como também de se proverem 
dos gêneros que neste Reyno se necessitam ; he S. M. 
servido ordenar, que o negocio, e navegação para o Bra
zil e seus dominios stja aberto, livre, e permittido a todos 
os Vassallos Suecos, que tem direito de negociar para 
fóradoReyno; assim que, todos, e cada um dellespoderão 
mandar e remetter deste Reyno para o Brazil, e importar 
dali, aquellas fazendas, ou mercadorias, que lhes parecer 
fazem melhor conta. O Enviado Extraordinário, e Minis
tro Plenipotenciario de S. M. Fidelissima nesta Corte tem 
declarado, que etsá prompto a dar, aos Negociantes Sue
cos, Certidoens, e Cartas de recommendaçaõ, quando isso, 
lhe seja requerido. S. M. tem nomeado um Agente de 



Commercio e Artes. 35 

Negócios no Braz i l ; e para mais animar aos negociantes 
ordena; que, todos os productos estrangeiros, que desta 
se exportarem, para ir em direitura ao Brazil , pagarão so
mente, duas terçaspartes dos direitos d'Alfândega, ante
cedentemente estabelecidos; e os gêneros ou productos 
deste Reyno, pagarão somente um quarto por cento. Naó 
se pagarão direitos alguns pelos mantimentos para a vjia-
gem, nem pelos petrecbos de guerra, que os navios pre
cisarem para sua defensa: outro sim, quando os navios 
voltarem do Brazil, com fazendas, ou mercadorias da-
quelle paiz, destinadas ao consumo deste Reyno ; pagarão , 
pelas dietas fazendas, duas terças partes dos direitos j a 
estabelecidos, ou que daqui em diante se estabelecerem 
sobre taes fazendas; E a parte que destas cargas for re 
expor tada para fora do Reyno, pagará somente um quarto 
p o r c e n t o do seu valor; e, para maior commodidade do 
Commercio, ordena S. M. que os portos de Stockholmo, 
Gotemburgo, e Carlshamn, sejaó portos francos, para o 
negocio do Braz i l ; ficando debaixo da inspecçaõ dos Of
ficiaes das Alfândegas, ou Rendeiros dos direitos, e to
mando-se as precauçoens, e seguranças, que forem ne
cessárias para evitar o Contrabando. 

Esta Resolução de S. M. se faz saber a todos os N e 
gociantes desta Cidade. Stockholmo, aos 31 de Ou tub ro , 
de 1803. 
(Assignados) J . Liljencrants. J . J . Liunggren. 

O. C. Widgren . J . Her tzman. 
H . Brandel. C. Clintberg. 

Cadiz, 18 de Dezembro, de 1S08. O Superintendente 
geral da Fazenda communicou a esta suprema Juncta a 
sesuinte Ordem Real, datada de 17 do Corrente. 

Naó obstante as resoluçoens da Suprema Junc ta Cen
tral de Governo, pela Ordem Real de 4 de Outubro pas
sado, relativamente á permissão que V. Ex. concedeo para 
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a importação de fazendas Inglezas, no porto de Cadiz , 
tem a mesma sido servida ordenar, que a introducçao das 
dietas seja geralmente cont inuada; e que , ao presente 
o pagamento dos direitos seja conforme ao que se pagava 
antes do anno de 1804. 

Communico isto a V . Ex. para que o faça executar p e 

los officiaes aque per tence. 
(Assignado) O Marquez de G R A N I N A . 

(Contrasignado) S O N E T . 

MISCELLANEA. 

Continuação da Serie de Buletims do Exercito Francez, 

na Hespanha. 

Buletim 14, Madrid, 5 de Dezembro. j n L O S 2, pelo 
meio dia, chegou S. M. ás alturas, que estaó juneto a Ma
drid, onde ja estavam postadas as divisoens de Dragoens 
dos Gen. Latour, Manbourd, e Laboussaye e as Guardas 
de Cavallaria Imperiaes. O anniversario da coroaçaó, 
esta epocha, que tem assignalado tantos dias, para sem
pre felizes á França, despertou em todos os coraçoens as 
mais agradáveis lembranças, e inspirou a todas as tropas 
com um enthusiasmo, que se manifestou por mil excla-
maçoens, o tempo estava bello, e semelhante ao que se 
goza em Fiança, no mez de Mayo. O Marechal D u q u e 
de Istria mandou intimar á Cidade que se rendesse; ali se 
havia formado uma juncta militar, presidida pelo Marques 
de Castellar, que tinha debaixo das suas ordens o Gen. 
Morla, Capitão Gen. da Andaluzia, e Inspector geral da 
Artiiheria. A cidade continha um numero de paizanos 
armados, ajunetados de todas as partes, 6.000 homens de 
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linha, e 100 peças de artilheria. Estavam em armas 
60.000 homens ; ouviam-se os seus gritos de toda a parte ; 
ao mesmo tempo, que tocavam os sinos de 200 Igrejas; 
e tudo indicava, as apparencias de desordem, e loucura. 
O Gen. das tropas de linha appareceo nos postos avan
çados, para responder á intimaçaõ do D u q u e de Istria. 
Acompanhavam-no 30 homens do povo cujo vestido, vi-
seira, e linguagem feroz, faziam lembrar o assassinios de 
Septembro. Quando se perguntou ao Gen. Hespanhol, se 
fazia tençaó de expor mulheres, e meninos, e velhos aos 
horrores de um assalto, elle manifestou secretamente a 
magoa que o penetrava ; deo elle a conhecer por signaes, 
que elle, e todos us homens honrados de Madrid, gemiam 
debaixo da oppressaó; e quando elle levantou a sua voz, 
foram suas palavras dictadas, pelos malvados que o vigia
vam. Naõ podia duvidar-se dos excessos, que a tyran-
nia da multidão commettia, quando se vio, que elle escre
via todas a palavras, e que fazia que estas minutas fos
sem verificadas, pelos assassinos, que o rodeavam. O 
Ajudante de Campo do Duque de Istria, que havia sido 
mandado á Cidade, foi apprehendido por homens da mais 
baixa classe do povo, estava ao ponto de ser assassinado, 
quando as tropas de linha, indignadas deste ul tragem, o 
tomaram debaixo da sua protecçaõ, e fizeram que fosse 
restituido ao seu General. Um rapaz carniceiro da Estre-
madura, que commandava uma das portas da Cidade, teve 
a audácia de requerer, que o D u q u e de Istria viesse em 
pessoa á Cidade com os olhos tapados. O General Mon-
tebrun rejeitou, com indignação, esta atrevida proposição. 
Elle foi immedietamente cercado, e so pode escapar-se 
desembainhando a espada. Por pouco que naõ foi vic-
tima da imprudência, que commetteo em esquecer-se, que 
naõ fazia guerra a inimigos civilizados. Pouco tempo 
despois vieram ter ao campo alguns desertores das Guardas 
Wallonas : as suas deposiçoens nos convenceram de que , 
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a gente de eabedaes, e homens de bem, estavam sem in

fluencia, e que se devia concluir, que era impossível uma 

acommodaçaõ. 
O Marques de Perales um homem respeitável, que pa

recia haver até aqui gozado da confiança do povo , fora no 
dia antecedente aceusado de haver misturado arêa nos car-
tuxos ; e foi immediatamente enforcado. Determinou-se , 
que se tornassem a refazer todos os cartuxos. E m p r e -
«~>aram-se para esta obra, no Retiro, 3 ou 4.000 frades. 
Ordenou-se que todos os Palácios, e casas, fossem índis-
tinetamente abertos; para fornecerem mantimentos, á 
discrição. A infanteria Franceza estava ainda trez legoas 
de Madrid. O Imperador empregou a tarde em reconhe
cer a Cidade, e decidio-se em um plano de a t taque, con
sistente com a consideração, que he devida ao grande 
numero de homens honrados, que sempre ha nas grandes 
Capitães. 

Tomar Madrid por assalto seria uma operação militar 
de pouca difficuldade; mas éra realmente difficil fazer 
com que a Cidade se rendesse, empregando alternativa
mente força, e persuasão, e salvando ao mesmo tempo as 
pessoas ricas, c os homens verdadeiramente bons, da op-
pressaó em que gemiam. Naõ tiveram outro fim todos 
os esforços do Imperador durante estes dous dias. Foraó 
esses esforços coroados com o melhor suecesso possível*, 
As 7 horas chegou a divisão Lapisse, do Corpo do Duque 
de Bell uno. Brilhava a lua com tal resplendor, que pare
cia prolongar o dia. O Imperador mandou ao Gen. de 
Brigada Lauriston, que o auxiliasse, naquella interpreza, 
com 4 peças de artilheria, que pertenciam ás guardas. Os 
atiradores, do Regimento 16, tomaram posse de alguns 
edifícios, c e m particular do Cemitério. Ao primeiro fogo 
mostrou o inimigo taiita covardia, quanta foi a sua arro
gância durante o dia. O Duque de Belluno se oecupou 
toda a noite, em pôr a sua artilheria, nos postos destina-
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dos ao a t taque. A' meia noite o Pr incipe de Neufchatel 
mandou a Madrid, um official Hespanhol, Tenente Coro
nel de Artilheria, dos que haviam sido tomados em Somo-
sierra ; este official vio, com horror , a obstinação de seus 
concidadãos: encarregou-se da carta annexa (No. I.) Aos 
3 do mez , pelas y horas da nianhaã, voltou a mesma ban
deira parlamentaria para o Quartel-general , trazendo uma 
carta (No. 2.) Porem o Gen. de Brigada Senarmont, 
official de grande merecimento, havia j a assestado 30 p e 
ças de artilheria, e começado um fogo activo, que abrio 
uma brecha no muro do Retiro. Havendo os atiradores 
da divisão de Villatte passado a brecha , todo o seu ba ta
lhão lhe seguio a marcha, e em menos de um quarto de 
hora foram derrotados os 1.300 homens, que defendiam 
o Retiro. O palácio do Ret i ro , os impor tan te postos do 
Observatório, e da Fabrica de porcelaina, do Abarraca
mento grande , e do Palácio de Medina Celi, e de todas as 
entradas, que se haviam entupido , ou fortificado, foram 
tomadas, pelas nossas tropas. Por outra par te 20 peças 
de artilheria das guardas, acompanhadas por tropas l igei 
ras, atirando algumas balas, at trahíram a at tençaõ do ini
migo, por um attaque falso.—Seria diffieultoso conceber a 
desordem, que reinava em Madrid, se o grande numero de 
prisioneiros, que chegava successivainente, nos naó re 
ferisse as horrorosas scenas, de toda a casta, que aquella 
Capital exbibia ao expectador. Haviam cortado as ruas , 
erigido parapeitos sobre as casas; entupiram as entradas 
com fardos de algodão, e de laá, e t aparam as jannellas 
com colxoens. Aquelles habitantes, que desesperavam de 
que a resistência fosse bem suecedida,fugiam para os cam
pos : outros, que conservavam alguma r a z a õ ; e que p r e 
feriam apparecer , no meio de sua propr iedade, ante um 
inimigo generoso, antes do que abandonalla ao saque de 
seus condidaós, pediam que os naó expuzessem a um as
salto. Os forasteiros, que se achavam na Cidade, e os que 
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naõ tinham que perder, queriam a defensa até a ultima 
extremidade; e acusavam as tropas de linha de traição, e 
obrigávam-nos a continuar o fogo. O inimigo tinha mais 
de 100 peças de artilheria montadas ; e um maior numero 
de peças de calibre dous, e três, se haviam desenterrado, 
e tirado de cavas ; estas as amarravam sobre carros, que 
formavam um trem burlesco, e só por si capaz de provar 
a loucura de um povo abandonado a si mesmo. Todos 
os meios de defensa foram inúteis. Sempre foi senhor de 
Madrid, quem esteve de posse do Retiro. O Imperador 
teve todo o cuidado em prevenir, que as tropas fossem de 
casa em casa. Se se empregassem muitas tropas, a Cidade 
ficava arruinada ; somente avançaram algumas companhias 
de atiradores, e o Imperador recusou constantemente, man
dar mais tropas para as auxilliar. As' 11 horas, o Pr íncipe 
de Neufchatel escreveo a carta annexa (No. 3.) S. M. 
ordenou ao mesmo tempo, que parasse o fogo, em todos 
os pontos. 

As' 5 horas, o Gen. Morla um dos membros da Junc ta 
Militar, e D. Bernardo Yriate, chegaram, como enviados 
da Cidade, á barraca de S. A. Sereníssima o Major Gene
ral. Disseram elles, que as pessoas mais intelligentes 
eram de opinião, que a Cidade estava destituída de re 
cursos, e que a continuação da defensa seria o cumulo de 
loucura ; mas a ínfima classe do povo, e a multidão de 
forasteiros, desejavam defender-se, e pensavam que o po
diam fazer effeetivamente. Elles pediam o dia de 4 , para 
fazer que o povo se prestasse á razaõ. O Príncipe Major 
General os appresentou a S. M. o Imperador e Rey , que 
lhes fallou assim. " De nada valerá o fazercis uso do 
nome do povo, se naõ podeis restabelecer a tranqüilidade, 
e apaziguar os seus espíritos; he porque vós mesmos os 
tendes exci tado; vós os tendes desencaminhado, propa
gando falsidades. Ajunctai o Clero, os cabeças dos Con
ventos, os Alcaides, os homens ricos, e de influencia, e 
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façam que a Cidade capitule a té as 6 horas da manbaã, do 
contrario deixará de existir. N e m quero nem devo retirar as 
minhas tropas. Vos assassinasteis os infelizes prizioneiros 
Francezes, que cahíram em vossas maõs ; e ainda ha mui 
poucos dias sofresteis, que duas pessoas da Família do Em
baixador Russiano, fossem arrastadas, c mortas nas ruas 
publicas, só porque eram naturaes da França. A inca
pacidade e covardia de uni Gen. poz em vossas maõs tro
pas , que capitularam no campo de batalha; e a capitula
ção foi violada. V ó s , Mr. Morla * que qualidade de epís
tola escrevesteis áquelle General? * Acaso vos convém, 
Senhor, fallar de pilhagem ? Vós que , entrando no Rous-
sillon, levasteis todas as mulheres, e as distribuisteis, como 
saque, pelos soldados? Alem disto ; que direito tinheis 
vós de usar de tal l inguagem ? A capitulação vos excluía 
disso. Vede qual foi a condncta dos Inglezes , que estaó 
bem longe de se prezar de serem rígidos observadores do 
direito das gentes. Elles queixáram-se da Convenção de 
Por tuga l ; porém executáram-na, violar os tratados mili
tares, he renunciar a toda a civilização; he por os Genc-
racs, no mesmo pé dos Bedouins do deserto. Como vos 
attrcveis, pois, a presumir de solicitar uma capi tulação, 
vós que violasteis a de Baylen ? Vede como a injustiça v. 

má fé sempre recahem sobre o criminoso, e operam em 
seu prejuízo. Eu tinha uma frota em Cadiz , ella estava 
em alliança com a Hespanha , e com tudo vos assestasteis 
contra ella os morteiros da Cidade, onde vós commanda-
veis. Eu tinha um exerci to Hespanhol nas minhas li liei -
ras ; e antes o veria embarcar a bordo dos navios Inglezes, 
e ser obrigado a precipitallos dos rochedos de Espinosa, 
do que desarmallos. Preferi ter 7.000 inimigos de mais, 
contra quem br igar , antes do que faltar á honra, e boa fé. 
Voltai para Madrid eu vos dou até ás seis horas á tuanbaá 
pela manhaá : voltai a essa hora, se tendes de informar-me 
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que elles se tem rendido. Senaõ vós, e vossas t ropas, se

rão todos passados á espada." 

No dia 4, pelas seis horas da manhaã o Gen. Morla, e 

o Gen. D. Fernando de Vera , se appresentáram na bar

raca do Príncipe Major General : Os discursos do Im

perador, repetidos entre pessoas de distincçaõ ; a certeza 

de que elle commandava em pessoa ; a perca que se sof-

freo no dia precedente, espalhou o terror, e o arrependi

mento no espirito de todos. O mais amotínadores se re

tiraram durante a noite, subtraindo-se ao perigo com a 

fugida, e uma parte das tropas foi debandada. As ' 10 

horas tomou o Gen. Belliard o commando de Madrid ; 

todos os postos foram entregues aos Francezes, e procla

mou-se um perdaõ geral. 

Desde e->se momento, homens, mulheres, e crianças, 

andavam pelas ruas em perfeita segurança, as loges es

tiveram abertas até as 11 horas. Todos os cidadãos se 

empregaram em destruir os entulhos, recalcar as ruas, os 

frades voltaram para os seus conventos, em poucas horas 

appresentou Madrid o mais extraordinário contraste, 

que he inexplicável a quem naó está versado noscustumes 

das grandes cidades. Muitos homens, que naõ podem 

ocultar os seus sentimentos, do que teriam feito em iguaes 

cireumstancias, se admiram da generosidade dos Fran

cezes. Cincoenta mil jogos de armas foram entregues ; 

e 100 peças de artilheria estaó junctas no Retiro. Apenas 

se pode descrever as agonias, em que tem vivido os mise

ráveis habitantes desta Cidade, por estes quatro mezes 

passados. A Junc ta naó tinha influencia, os mais igno

rantes, e maiores maníacos tinham todo o p o d e r e m sua 

maó, e o povo a todas as horas assassinava, e ameaçava com 

a forca os seus Magistrados, e Generaes. 

O General de Brigada, Maison, foi ferido. O General 

Bruyere, que avançou imprudentemente, ao momento em 

que cessou o fogo, foi morto. Morreram 12 soldados, e 
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ficaram 50 malferidos. Esta perca taõ insignificante, 
para um acontecimento de tanta importância, he devida a 
pequenhes do numero de tropas, a quem se permitrio que 
entrassem em combate, e he devido alem disto, devomello 
dizer assim, á extrema covardice de todos os que tinhaó ar
mas nas maõs contra nós. A artilheria, naformadocustume, 
fez grandes serviços. Dez mil fugitivos, que escaparam de 
Burgos e Samossierra, e a segunda divizaô do exercito de 
reserva estavam, aos 3 do mez, obra de três legoas dis
tantes de Madrid ; mas, sendo attacados por um piquete, 
fugiram, abandonando 40 peças d' artilheria, e 60 caixoens. 

Cita-se uma bella anecdota. Um general velho, retirado 
do serviço, de idade de 80 annos, estava em sua casa em 
Madrid, juncto á rua de Alcalá.—Entrou um official Fran-
cez, e aquartelou-se ali com a sua partida. O respeitável 
velho appareceo perante elle, trazendo pela maõ uma ra
pariga, e disse. " Eu sou um soldado velho; conheço 
os direitos, e a licenciosidade da guerra.—Aqui está a 
minha filha.—Eu dou-lhe 900.000 libras de dote.—Salva-
lhe a honra, e sede seu marido. O joven Official tomou 

0 velho, sua família, e casa debaixo da sua protecçaõ. 
1 Quaó culpaveis saõ os que expõem tantos cidadãos pa-
cificos, tantos desgraçados habitantes de uma grande Ca
pital, a tantos infortúnios! 

O Duque de Dantzic chegou a Segovia, aos 3 do mez; 
O Duque de Istria marchou em seguimento da divisão de 
Pen~a, que escapou da batalha de Tudella, e tomou o ca
minho de Guadalaxara. Florida Blanca, e a Juncta, fugi
ram para Toledo ; e nem ali se julgaram seguros dos In
glezes. A conducta dos Inglezes he vergonhosa. Aos 20 
de Novembro estavam no Esc uri ai em numero de 6.000: 
demoráram-se ali alguns dias. AfFectáram, que naõ fari
am nada menos do que atravessar os Pyrineos, e vir ter ao 
Garonna. As suas tropas saõ mui luzidas, e bem disci
plinadas ; he inconcebivel a confiança, que tinham inspira-

F 2 
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do aos Hespanhoes. Esperavam alguns, que iriam para 
Sainossiena ; outros que viriam defender a Capital de um 
taõ amado alliado. Apenas tiveram informação de que o 
Imperador estava em Somosierra, logo as tropas Inglezas 
tocaram a retirada, sobre o Escurial : dahi, combinando 
a sua marcha com a divisão que estava em Salamanca, to
maram o caminho para o mar. " Armas, pólvora, e ves
tuário, nos tem elles dado ," diz um Hespanhol , " mas os 
ÍCUS soldados vem só para exci tar-nos, desencaminhar-
nos, e abandonar-nos no momento cr i t ico." e* Mas ignoraes 
vos, " responde um official F rancez , " os factos mais re
centes da historia ? * Que fizeram elles pelo Stadtholder, 
pela Sard tnha , pela Áustria ? * Que fizeram recentemente 
pela Rússia? ? Q u e fizeram, ainda mais recentemente, 
pela Suécia? Elles fomentam a guerra em toda a p a r t e ; 
distr ibuem armas, como veneno ; mas só derramam o seu 
sangue pelos seus interesses directos, e pessoaes. Naó es-
pereis nada mais do seu egoísmo." " Com tudo ," repli
cou o Hesponliol, " 40.000 Inglezes unidos ás nossas for
r a s , em T u d e l a , e em Espinosa, podiam balancear a for
tuna da guerra , e salvar Portugal . Mas agora que o nosso 
exercito de Blake, sobre a esquerda, o do centro, e o de 
Aragaó estaó destruídos ; que a Hespanha está quasi toda 
conquistada, e que a razaõ está ao ponto de completar a 
sua submissão ; -que hade vir a ser de Portugal? Naó 
he cm Lisboa que os Inglezes se elevem defender; deviam 
teilo feito em Espinosa, em Burgos, em Tudela , em So 
mosierra, e j u n e t o a Madr id ." 

Buleiim 15. Madrid, 7 de Dezembro. 
S. M. nomeou o Gen. de artilheria Senarmont, Gen. de 

Divisão. O Major Segui* foi nomeado Ajudante Com-
mandante. Tinham-se perdido as esperanças de que este 
official convalescesse, mas j a está fora de perigo. O Con
de Krazinski , Coronel da Cavallaria ligeira Polaca, posto 
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que enfermo, quiz sempre attacar á frente do seu corpo. 
Os Senhores Babecki , c Wolygursk i , Quarteis-mestres, 
e Sureiski, um soldado da cavallaria ligeira Polaca, que 
tomaram estandartes do inimigo, foram nomeados mem
bros da Legiaõ de honra. Alem disto, concedeo S. M. 
á Cavallaria Ligeira Polaca, oito decoraçoens para os 
officiaes, e outras tantas para os Soldados. O chefe de 
esquadrão Lubienski reconheceo, aos 2, os restos do ex 
ercito de Castanhos, june to a Guadallaxara. Estavam de 
baixo do commando do Gen . Pen~a. Dizem que Cas-
taifos havia sido deposto pela J u n c t a Geral. O Duque 
do Infantado tem sido uma das principaes causas das des
graças, que a sua Pátria tem soffrido ; foi elle o principal 
instrumento de Inglaterra, nos seus lamentáveis progressos 
contra a Hespanha ; foi elle que , empregado por aquelia 
naçaõ, para causar dissençoens, entre o pai e o filho ; para 
derruoar o throno de Carlos, cuja affeiçaõ á França era 
bem conhecida; para elevar ao Supremo Poder aquclle 
Jovcn Príncipe, que , pelo seu casamento, com uma Prin-
ceza da anriga casa de Nápoles, hebeo, aquelle ódio contra 
os Francezes, de que aquelia Casa nunca se apartou. Foi 
o Duque do Infantado, que teve a principal par te na con
spiração do Escurial, e foi a elle, que naquelle tempo se 
confiou o poder de Generalissimo dos exércitos de Hes
panha. Foi elle ao depois visto prestar o juramento de 
fidelidade, em Bayona, nas maõs d' El Rey Joseph, como 
Coronel das guardas Hespanholas. Voltando a Madrid, 
vimollo tirar a mascara, e mostrar-se aber tamente o ho
mem dos Inglezes. Foi em sua casa, que se alojaram os 
ministros de Inglaterra, e em sua companhia viviam os 
agentes acreditados, e secretos, daquella Potência. Des-
pois de haver exhortado os seus concidadãos a uma louca 
resistência, foi elle visto, com uma covardia, igual á sua 
traição, fugir de Madrid para Guadalaxara, com o pretexto 
de ir buscar reforços; subtrahindo-se, por este estratagema 
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aos perigos, em que tinha envolvido os seus concidadãos, 

e sem lhe importar mais do que o Agente Inglez, que levou 

para fora na sua mesma carruagem, e que elle servio como 

escolta. * E que ganhará elle por esta conducta ? Per 

derá os seus títulos, a sua propriedade, que se avalua a 

2:000.000 de libras annuaes, e irá para Londres a buscar 

o desprezo, o desdém, e a ingratidão, com que a Ingla

terra tem sempre remunerado os homens, que sacrificam a 

sua honra, e a sua P a t n a á injustiça de sua causa. 

O buletim continua, " As.-,im que se soube a relação 

do Chefe de esquadrão, Conde Lubienski, começou o Du

que de Istria a sua marcha com 16 esquadroens de Caval-

laria, para observar o inimigo. O Duque de Belluno se-

guio , com a Infanteria. O Duque de Istria chegou a Gua-

dalaxára, e ali achou a retaguardua do inimigo, que des

filava para a Andalusia, dispersoa, e fez 500 prisioneiros. 

O Gen. de Divisão Ruffin, e a Brigada de Dragoens de 

Rondesault, informado de que o inimigo se movia para 

Aranjuez, se dirigio áquelle l u g a r ; poz o inimigo em 

fugida, e as tropas se mandaram logo perseguir os que 

se escapavam para a Andaluzia. O General de Divisão 

Lahoussaye entrou no Escurial, aos 3 do mez : 500, ou 

600 paizanos, cjue quizeram defender o convento, foram 

rechaçados, por um vivo attaque. 

O pasmo dos habitantes de Madrid diminue todos os 

dias. Os que haviam occultado os seus moveis, e bens 

mais preciosos, j a os trazem outravez para suas casas ; e 

as looes estaõ ia guarnecidas como de ordinário. Os en-

tulhos e todas as outras preparaçoens de defensa, j a des

apareceram. A acçaõ de tomar posse de Madrid foi exe 

cutada sem desordem, e reyna a tranquillidade, em todas 

as partes desta grande Cidade. Achando-se um numero 

de relógios em um fuzileiro das guardas, e sendo conven

cido de os haver roubado, foi arcabuzeado, na praça pr in

cipal de Madrid. Achamos nesta cidade pólvora que p e -
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zou 200.000 arrateis: 10.000 balas; 2:000.000 de arra-
teis de chumbo : 100 peças de artilheria de campanha; e 
120.000 espingardas, pela maior parte Inglezas. Contí
nua a desarmar-se o povo, sem difficuldade: todos os ha
bitantes se conformam a este regulamento da melhor von
tade : elles se voltam com avidez, e boa fé, para a authori-
dade Real, que os salvou da maligna influencia da Ingla
terra, e da violência das facçoens, e das desordens das 
commoçoens populares. El Rey de Hespanha creou um 
Regimento, que tem o nome, " Estrangeiros Reaes,'' 
onde saõ amittidos os desertores, que estavam ao serviço 
de Hespanha. Formou também um Regimento Suisso 
chamado, " Reding, júnior." Este official se tem con
duzido como um verdadeiro patriota Suisso, de maneira 
bem difFerente do General Reding. Um he benemérito 
dos seus compatriotas, e em toda a parte obterá estimação: 
o outro he geralmente desprezado, e irá para as tavernas 
de Londres, gozar uma pensaõ de alguns centos de libras 
esterlinas, mal ganhadas, e pagas com desdém. Elle deve 
emigrar do Continente. O Regimento de Estrangeiros 
Reaes, e Reding, júnior, consistem ja de muitos mil ho
mens. 

O quinto e oitvavo Corpo do exercito de Hespanha e 
três divisoens de Cavallaria, estaó passando o Bidassoa, 
estaó ainda bem longe de estar em linha; e com tudo j a 
se tem obtido grande numero de victorias, e a maior parte 
do negocio esta feito. 

-t,*-

Buletim 16. Madrid, 6 de Dezembro. 
O Duque de Montebello dá grandes louvores á condueta 

do Gen. de Brigada, Pouzet, na batalha de Tudella; assim 
como também louva os Generaes, Lefebre eo de Brigada 
de Artilheria Couin, e seu Ajudante de Campo Guehe-
neue, que ficou ferido. Menciona particularmente os 3 
Regimentos do Vistula. O General de Brigada Angc-
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reau, que carregou a frente da divisão de Morlot, se dis-

tingoio mui to . ' M. M. Viry <* Labedoyere tomou uma 

peça de artilheria n o m e i o das linhas do inimigo: o se-

o-undo teve uma leve ferida n u m braço. 

S. M. nomeou ao Coronel Pepin General de Brigada, e 

o Major Polaco Kliki, Coronel. O Gen. Polaco Kasi-

notiski, que foi ferido, está nomeado membro da Legiaó 

de Honra. O General de divisão Ruffin, havendo cruza

do o Te jo , se avançou até Ocana, e cortou o resto do 

exercito de Andaluzia, que voltava para aquelia Província; 

e que vendo frustrados os seus mtentos, se lançou sobre 

Cuenca. As divisoens de Cavallaria, commadadas pelos 

Gen. Lasalle, e Milliaud, dirigiram a sua marcha para 

Portugal , por Tal aveia de Ia Rey na. O Duque de Dant-

zic chegou hoje a Madrid, com a sua divisão do exercito. 

O Marechal Ney , com a sua divisão, que vinha de Sara-

£-oça, chegou a Guadalaxara . 

S. M. desejando poupar aos habitantes daquella Cidade, 

os horrores, inseparáveis de uma tomada por assalto, naõ 

quer que se attaque Saragoça, antes de lhe chegar á noti

cia dos acontecimentos em Madrid, e da dispersão dos ex

ércitos Hespanhoes. Com tudo, se a Cidade se obstinar 

na resistência, minas, e bombas, a taraõ á razaó. 

A oitava divisão entrou j a na Hespanha. O General de 

Labordc, está ao ponto de fixar o seu quartel-general em 

Vittoria. A divisão Polaca, debaixo das ordens do Gen. 

Valenee, chegou hoje a Buitrago. Os Inglezes retiram-

se de todos lados. A divisão de Lasalle, porem, se encon

trou com 15 homens, que passou á espada. Eram elles 

soldados axtraviados, ou que se tinham perdido no cami

nho. O Marechal Mortier chegou aos 10 á Cata lunha; 

para voltar o exercito do inimigo, e formar a juneçaó , com 

os Gen. Duhesme, c S. Cyr. Aos 2Z de Novembro, se 

achou que a brecha, no castello da Trindade, da Cidade de 

Rosas, era practicavel. No mesmo dia desembarcaram 
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os inglezes 400 homens ao pe do Castello. Um batalhão 
de Italianos marchou logo contra elles, mattou 10 homens, 
ferio ainda maior numero e lançou o resto ao mar. Ob
servou-se, que sahirain tia bahia de Rosas obra de 30 vasos, 

0 que deo motivo a crer, que os habitantes começavam a 
evacuar a Cidade. Aos 24 a guarda avançada do inimigo 
se acampou no Fluvia; consistia esta força de 5 ou 6.00t) 
homens commandados pelo Gen. Alvares ; vieram elles em 
varias columnas attacar os postos de Navata, Pientos, Ar-
inodas, e Garrigas, occupados pelo Gen. de Divisão Sou-
ham. O primeiro Regimento de Infanteria ligeira, e o 
Ito. batalhão do 3 de infanteria legeira, foram os únicos 
oppostos ao inimigo, e mantiveram o attaque com extra
ordinária firmeza, e finalmente os obrigaram a fugir. O 
inimigo foi repulsado no outro lado do Fluvia, com perca 
considerável, tanto em mortos como em feridos. Fizéram-
se vários prisioneiros, entre os quaes he o Coronel Le-
brun, o segundo em commando nesta expedição ; e Coro
nel do Regimento de Turiagona, e o Major e um capitão 
tio mesmo Regimento, 

Buletim 17. Madrid, 10 de Dezembro, 1S08. 
S. M. foi hontein ao Prado, e passou revista ao Corpo de 

tropas do Duque de Dantzic, que chegou a Madrid ante 
nontem. O Imperador exprimio a sua satisfacçaó a res
peito destas valentes tropas. Hoje passou revista ás tro
pas da confederação do Rheno, que formam a Divisão 
commandada pelo Gen. Lavai. Os Regimentos de Nassau 
v. Baden comportáram-se muito bem. O Regimento de 

1 lesse üarmstadt, naó manteve a reputação das tropas da-
quclle paiz. O Coronel e Major parece serem homens de 
moderado talento.—O Duque de Istria partio aos 6 para 
Guadalaxára. Varreo todo o caminho desde Saragoça e 
Yalencia ; fez G00 prizioneiros, tomou grande quantidade 
de bagagem. Em Bastai) se acommetteo um batalhão, de 
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500 homens, depois de lhe haver a Cavallaria intimado que 
se rendessem.—O exercito do inimigo, que foi derrotado 
em Tudella, e Calatayud, e abandonado dos seus Generaes, 
e de grande numero de soldados; está reduzido a 6.000 
homens.—Aos 3 do corrente pela ineianoite, o Duque de 
Istria attacou, em Santa Cruz, um Corpo que cubria a 
fugida do inimigo. Este corpo foi perseguido mui de 
perto, e deixou mil homens prisioneiros. Desejava o ini
migo lançar-se na Andaluzia, pelo caminho"de Madrilego. 
Parece que se vio obrigado a dispersar-se. 

Buletim 18, Madrid, 12 de Dezembro. 
A Juncta Central de Hespanha tem mui pouco poder ; 

a maior parte das Províncias apenas lhe prestam alguma 
submissão ; e todas ellas lhe recusaram a Administração 
das Finanças. Está a Juncta debaixo da influencia da Ín
fima classe do povo, e he governada pela minoridade 
Florida Blanca naõ goza de credito algum. A Juncla es
ta governada por dous homens, um chamado Lourenço 
Calvo, um Mercieiro de Saragoça, que obteve, ha poucos 
mezes, o titulo de Exeellencia. He um daquelles homens 
violentos, que apparecem nas revoluçoens ; a sua probi
dade era ainda mais que suspeita. O outro he chamado 
Tilly ; foi condemnado ja ás galés, por ladraõ. He o ir
mão mais moço de um homem do appelido de Gusmaõ, 
que representou também o seu papel sob Rebespierre, du
rante o rcynado do terrorismo. Assim que algum mem
bro da Juncta se oppoem, ás medidas violentas, que se pro
põem, estes dous malvados gritam logo traição • e se valem 
de um tumulto de populaça, que tem ja preparado debaixo 
das janellas de Aranjuez. A extravagância, e maldade 
destes homens perigosos, saõ manifestas em todas as oc-
casioens. Assim que souberam que o Imperador estava 
em Burgos, e que brevemente chegaria a Madrid, publi
caram uma declaração de guerra contra a França, cheia, 
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esta declaração, de insultos e de loucuras.—Aos 1 ^ q u a n 
do o Gen. de Divisão Lassalle, que ia em alcance do ini
migo, chegou a Talavera de Ia R e y n a , por onde os Ingle
zes tinham passado tr iumphantes, dez dias antes, dizendo 
que iam soccorrer a Capi ta l ; se offereceo aos olhos dos 
Francezes um espectaculo horrível. H u m corpo, vestido 
com o uniforme de Gen. Hespanhol , estava suspendido em 
uma forca, e penetrado de mil balas. Era o Gen. Benito 
de S. J u a n , a quem os seus soldados, no momento de ter
ror, e como desculpa para com o seu commandante, sa
crificaram cruelmente. O Bispo de Leon e Astorga, e 
grande numero de ecclesiasticos, se distinguiram pelo seu 
bom comportamento e virtudes Apostólicas. O Imperador 
offereceo um perdaó geral, e tem produzido um grande 
effeito as medidas, que marcam o estabelicimento da 
nova dynastia, pela destruição das casas dos principaes 
culpados. A abolição dos impostos, que érain odiosos 
ao povo, e injuriosos, á prosperidade do Estado, tem tam
bém produzido mui benificos resultados. O ódio do povo 
dirige-se agora contra os Inglezes. Os paizanos d izem, 
que á chegada dos Francezes, os Inglezes fugiam para 
montar nos seus cavallos de madeira. S. M. passou ontem 
revista a vários corpos de Cavallaria. 

Buletim 19. Madrid, 13 de Dezembro. 

Rosas rendeo-se, no dia 6 , por capi tu lação: ficaram 
prisioneiros dous mil homens. Achou-se neste lugar gran
de quantidade de artilheria. Seis navios de linha, Ingle
zes, que estavam anchorados no por to , naõ bastaram para 
transportar toda a guarniçaõ. 

O Imperador passou hoje revista ás tropas unidas do 
Duque de Dantzic , alem da ponte de Segovia. A divisão 
de Sebastiani marchou para Talavera de La Reyna. Ob
serva-se, em toda a par te , que se desbandam as tropas Hes-

G 2 
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panho las . As novas r e c r u t a s q u e t e n t a r a m l e v a n t a r , f o r a m 

dispersas e m t o d a a p a r t e ; e vo l t am p a r a suas casas . 

A s r e l açoens q u e o b t e m o s dos H e s p a n h o e s , r e l a t i va 

m e n t e á J u n c t a C e n t r a l , saó d e tal n a t u r e z a , q u e a c o l o 

c a m no mais r id ícu lo p o n t o d e vi.-ta. A q u e l i a A s s e m b l e a 

h e j a ob j ec to d e l u d i b r i o em toda a E u r o p a . O s s e u s 

m e m b r o s , S6 e m n u m e r o , se t em confe r ido a si m e s m o t í 

t u l o s , e fitas de todas as ca s t a s , e u m e s t i p e n d i o an ima l d e 

5 0 , 0 0 0 l ibras . Florida B l a n c a e r a u m v e r d a d e i r o H e s -

p a n h o l ; a g o r a e s t á e n v e r g o n h a d o d a d e s h o n r a , e m q u e 

o c c o r r e o , cm sua a v a n ç a d a idade . A c o n t e c e n e s t a , c o m o 

s u c c e d e u s u a l m e n t e e m taes a s s e m b l e a s , q u e d u a s ou t rcs 

pessoas d o m i n a m sobre o r e s t o , e es tas d u a s ou t rês p e s 

soas saó p a g a s pe la I n g l a t e r r a . l i e no tór ia a o p i n i ã o , q u e 

se t inha e m M a d r i d , a r e s p e i t o de s t a J u n c t a ; saó os m e m 

bros t an to ob jec to d e mofa , e i r r i saó , q u a n t o saõ de t e s 

t ados pelos h a b i t a n t e s da C a p i t a l . 

ProclamacaÕ por Ruonaparte. 
HESPAVHOES! Trndcs vos sido desencarninhados por homens pér

fidos. Estes vos tem empenhado em uma luta desesperada ; e vós 
recorresteis ás armas. (-Ha entre vos alguém, que rellectindo, um 
momento, sobre tudo o que se tem passado, naõ esteja convencido de 
que vós tendes sido uin objecto de passa-tempo, para com os inimigos 
eternos do Continente, que se deleitam em testemunhar a effusaõ do 
sangue Hespanhol, e Francez ? < Que resultado LItü vós proviria, ainda, 
mesmo que fosseis bem suecedidos, em uma campanha? Uma guerra 
sem fim, no vosso território ; uma tediosa incerteza, relativamente á 
sorte de vossas propriedades e vidas.—Xo espaço de poucos inezes 
tendes sido entregues a todos os males das facçoens populares A der
rota dos vossos exércitos, foi obra de algumas marchas- Eu entrei 
era Madrid ; o direito da guerra me justificava, se eu aqui fizesse um 
assignalado exemplo ; lavando em sangue os ultragens, que se fizeram 
á minha naçaõ : mas eu attendi somente aos dictames da demência, 
Alguns homens, authores de todas as vossas calamidades, sèram so
mente punidos. Eu, brevemente, lançarei fora da Península aquelle 
exercito Inglez, que foi mandado á Hespanha, naõ para o fim de vos 
assistir, mas para vos inspirar uma falsa confiança, e para vos desen-
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caminhar.—Na minha Troclániaçaõ de dous de Junbo vos declarei, 
«juc desejava ser o vosso Regenerador. Aos direitos, que me foram 
cedidos pelos Príncipes da Dynastia passada, quizesteis vos, que eu 
ajuuctasse os direitos de conquista. Isto naõ fará alteração alguma 
cm minhas intençoens. Até me sinto inclinado a louvar tudo quanto 
ba de generoso nos vossos esforços ; desejo, mais, admittir, que se vos 
tem ocGultado os vossos interesses reaes, eque se vos tem desfigurado, 
o verdadeiro estado das cousas.—Hespanhoes a vossa sorte está nas 
vossas maõs. Regeitai o veneno, que os Inglezes espalham entre vós. 
Segurai ao vosso Key da vossa affeiçaõ, e da vossa confiança, e sereis 
mais poderosos e mais felizes, do que ja mais fosteis. Tudo o que 
impedia a vossa prosperidade, e a vossa grandeza, tenho eu j a des
truído • ja quebrei as cadeas queoprimiam o povo: uma constituição 
livre vos dá nina Monarchia limitada, e constitucional, em lugar de 
uma absoluta; se esta constituição tem de permanecer, em vossa 
terra, de vos depende.—Se os meus esforços forem infruetiferos, e se 
vós naõ increcereis a minha confiança, nada me restará senaõ tratar-
vos como províncias conquistadas, e collocar meu irmaõ sobre outro 
Ihrono; entaõ porei acorda de Hespanha sobre a minha cabeça, e 
farei que os culpados a respeitem ; porque Deus me tem dado poder, 
r inclinação de vencer todos estes obstáculos. Dada no nosso Campo 
Imperial em Madrid, aos 7 de Dezembro de 1808. 

(Assignads) XAPOLEAÕ, 

Pelo Imperador. Ministro c Secretario de la tado. 
(Assignado) H. B. MARET 

SKSSAÕ Mn.MriPAi.. Madrid 9 de Dezembro de 1S08. Hoje ás 11 
Imnis da manha *i se abrio a Scssaõ, achando-se junetas as seguintes 
pessoas. 

O Corregedor, Regedorcs, Alcaides, Deputados do Terceiro Estado, 
Cabeças da Asscmblca deMasta, os Procuradores, osAlguazis maiores, 
os Bispos Suftraganeos, os Vigários, o corpo dos Curas e Clérigos Be
neficiados, os Cabeças das differentes Communidades, o Corpo da No
breza, os Deputados das cinco corporaçoens principaes, e todas as Dc-
putaçoens representantes das t>4divisoens da Cidade de Madrid. 

O Corregedor se levantou para faltará Asscmblea, e os informou de 
queelletivéra a honra de ser admittido a apresentar a homenagem de seu 
respeito a S.M. Imperial e Real, e de por aos pes do throno o tributo de 
gratidão dos habitantes de Madrid, pela bondade e clemência, que S. 
M. tinha mostrado áquella Cidade. O Corregedor exprimira a S. M. Im-
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prrinl- Real *• Felicidade, que a Sua presença derramava sobre toda a 
Cidade e o desejo que animava a todos os habitantes de merecer, e 
hisüfiôr taõ peculiar signal de favor. O Corregedor observou que 
S. M. Imperial e Real tmha condescendido, em conversar com elle da 
maneira mais benevola, e acrescentou, que o objecto desta Asscmblea 
t-ra, informar os Deputados da Cidade de Madrid, das benéficas inten-
çoensde S. M. Consequentemente repetio-lhes os mesmos termos, 
que tinha ouvido; os sentimentos de S. M. e a favorável disposição 
em que estava a respeito de toda a Hespanha; acrescentando que a 
sorle de Madrid dependeria de sua própria condueta. Que seria fe
liz e prospera, se os habitantes se ligassem fielmente á constituição, 
e reconhecessem com sinceridade, por seu legitimo Rey, D. José Na
poleaó 1 ; mas que, por outra parte, se assim naõ fosse, Hespanha 
seria reduzida a uma província da França. Aqui descreveo o Cor
regedor uma fiel pintura do bom natural d'EI Rey José, que empre
gara os seus melhores officios, e rogos, para a conservação daquella 
Capital, assim como das Cidades vizinhas, e que as tratou com a ter
nura de um pay generoso. O Corregedor infundio no espirito de to
dos os Deputados, que a presença do Rey na sua capital, devia con
siderar-se como a maior vantagem, que se podia desejar. Consequen
temente, os Deputados, profundamente penetrados dos mesmos sen
timentos, e desejando anxiosamente contribuir com os seus melhores 
esforços para a felicidade dos habitantes de Madrid, determinaram 
implorar humildemente a S. M. Imperial e Real, que concedesse á Ca-
Capital a satisfacçaõ da presença d' EI Rey, estando aquelia Cidade 
e toda a Hespanha convencida das assignaladas vantagens, que resul
tariam da sabedoria de seu Governo. Insistiam os Deputados, que se 
apresentasse a S. M. Imperial e Real, um novo tributo de agradeci
mentos, pela bondade com que tratou esta Cidade, que as suas trium-
phantes armas conquistaram, e pelo generosoperdaõ do queaconteceo 
durante a ausência d'El Rey José. S. M. Imperial e Real, será tam
bém requerido a extender o perdaõ aos que o medo induzira a fugir 
da Cidade, assim como a todos os paizamos, que tomaram armas. 
Finalmente implorar-se-ha a S. M. Imperial e Real, para que seja 
servido ordenar, que as suas tropas respeitem a propriedade, os Tem
plos, as iustituiçoens Religiosas ; em uma palavra a propriedade de 
Iodas as classes. Esta humilde supplica será apresentada a S. M. por 
uma Deputaçaõ, escolhida de entre os Representantes da Cidade de 
Madrid.—Resolveo-se na mesma assemblea, que se apresentasse a EI 
Rey José Napoleaó um tributo da mais viva gratidão, por sua feliz 
intercessaõ para com seu Augusto Innaõ, o Imperador dos Francezes, 
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por meio da qual se salvou a Cidade de Madrid.—Também se sup-
plicará humildemente a S. M. Real, que se sirva favorecer, com a sua 
presença, a Cidade de Madrid, para que debaixo de seu justo, e bené
fico Governo se restitua a boa ordem, justiça, e tranqüilidade, dentro 
de seus muros. Rogar-se-ha a S. M. Real, que empregue os seus bons 
officios para com seu Imperial Innaõ para que se obtenha o perdaõ 
dos auzentes, e dos habitantes, que tomaram armas.—O presente pro-
cesso-vcrbal será apresentado a S. M. Imperial, c Real.—(Seguiam-*. 
aqui vários milhares de assignaturas.) 

Aos 11 houve um semelhante a j une lamento dos Deputados dos ha
bitantes das parrochias, os quaes accedêram a uma medida similbante, 
e que foi acompanhada por um grande numero de assignaturas. 

Decretos Imperiaes. 
Datados do Campo Imperial, em Burgos, aos 12 de Novembro de 1808. 

Napoleaó Imperador dos Francezes, Rey da Itália, Protector da 
Confederação do Rheno.—Considerando, que as perturbaçoens da 
Hespanha, saÕ principalmente causadas pelos enredos de vários indivi
duos, e que a maior parte daquelles, que se lhes ajunetam, tem 
•ido, ou desencaminhados, ou enganados; desejando perdoar a estes, 
e conceder uma amnestia pelos crimes, que tem commettido contra 
aós, nossa Naçaõ,, e El Rey nosso Irmaõ; desejando também as* 
signalar aquelles, que, depois de haverem jurado fidelidade a EI 
Rey, violaram o seu juramento; que depois de ter aceitado lu
gares, somente usaram da authoridade, que lhes foi confiada, para 
atraiçoar o seu Soberano; e que, em vez de empregar a sua influencia 
para illuminar os Cidadãos, so usaram delia para os desencaminhar; 
e desejando ultimamente que o castigo dos grandes criminosos, sirva 
de exemplo, em tempos futuros, a todos aquelles que, collocado» á 
frente das Naçoens, em lugar de guiarem o povo com sabedoria e pru
dência, o conduzem á desordem, eagitaçoeas populares,precipitando-o 
nas desgraças e na guerra.—Decretamos o seguinte.— 1. Os Duques 
do Infantado, de Higar, de Medina Celi, e de Ossuna, o Marqucz de 
Sancta Cruz, os Condes de Fernan Nunes, e de Altamira, o Príncipe 
de Castel Franco, o Senhor Pedro Cevalhos, Ex-ministro de Estado, e 
<> Bispo de S. Ander, saõ declarados traidores ás duas coroas. Como 
taes seraÕ suas pessoas aprehendidas, trazidas ante uma Commissaõ 
militar, e arcabuaados. A sua propridade, movei e imóvel, será con
fiscada em Hespanha, e em França, no Reyno de Itália, e nos Rey aos 
de Nápoles, nos Estados do Papa, no Reyno de Hollanda, e cm todos 
ws paizes oecupado» pelas armas Francezai, para suprir à» despezas da 
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* 
-«uerra —(O 2. artigo declara nullas e invalidas todas as vendas, oa 
outra." disposiroens" de sua propriedade)-0 terceiro, concede, ent 
nomed e José ISuonaparte, ura perdaõ a todos os Hcspanhoes, que, den
tro de um mez depois da chegada de Buonaparte a Madrid, depuzerem 
as armas, e renunciarem toda à adhcrehcia, e conncxao com a In
glaterra.—Nem os Membros das Junctas, nem os officiaes Generaes, 
que tomaram armas, saõ cxceptuados deste perdaõ, com tanto que se 
rendam antes da epocba sobrediciu. 

Em o nosso Campo Imperial de Madrid ; Dezembro 10. Napoleaó 
Imperador dos Francezes, &c. Considerando que as Religioens das 
dilferentes Ordens mouasticas em lk*S'iaiiha, se tem multiplicado de
masiadamente; e que, se um cerlo numero he útil para assistir aos 
Ministros do altar, na adminiitraeçaõ dos sacramentos, a existência 
de- um excessivo numero he injuriosa á prosperidade do Estado.— 
Decretamos o seguinte.—Art. I. O numero de Conventos, que ao 
presente existe na Hespanha, será reduzido a um terço. Esta redução 
será produzida pela reunião da Religião de diversos Convento.** a uma 
simples casa.—2. Desde a datada publicação do presente decreto, naõ 
haverá admissão alguma ao uovicido, nem se permittirá profissão 
alguma, até que o numero de Religioens de cada sexo esteja reduzido 
a um terço do numero das dietas Religioens, que agora existem. Em 
conseqüência, e no espaço de 15 dias, todos os uovicios sabiraõ dos 
Conventos, em que houverem sido admittidos.—3. Os Ecclesíasticos 
Regularee, que desejarem renunciar ao seu actual modo de vida, e 
viver como Ecclesíasticos Seculares, teraõ liberdade de deixar as suas 
casas.—4. Os Rcligiossos que renunciarem nesta conformidade, se
gundo o artigo precedente, seraõ admittidos a gozar de uma pensaõ, 
cuja soma será regulada pela sua idade, mas que naó será menos de 
3.000 reales, nem excederá o maximum de 4.000.—.">. Do produeto 
da propriedade dos conventos, que se haõ de supprimir, cm execução 
do primeiro artigo do presente Decreto, se tirara a soma necessária, 
para augmentar a proporção dos curas de maneira que o miuimuin do 
salário dos cíiras se elevará a 2.'100 reales.—0. A propriedade dos Con. 
ventos supprimidos, de que se bade dispor, despois de tirada a soma 
ordenada no seguinte artigo, será unida aos bens Reaes de Hespanha, 
e empregada do seguinte modo.—primeiro : ametade da dieta pro
priedade, para afiançar os Vales, e outras partes da divida publica.— 
segundo : a outra metade, para reembolçar as províncias e Cidade», 
das desj-ezas oceasionadas cm suprir os exércitos Francezes, e os e.\er-
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ritos da insurreição,'e indemnizar as Cidades, e paiz dos damnos,per
cas de casas, e outras ruínas, ocasionadas pela guerra. 

(Assignado) NAPOLEAÕ. 

Napoleaó Imperador dos Francezes, Rey da Itália, Protector da 
Confederação do Rheno, &c. &c.— 

Tomando em consideração, que um dos maiores abusos, que se tem 
introduzido nas finanças de Hespanha, resulta da alienação dos dif 
ferentes ramos de impostos, e que alem disto os impostos saõ in
alienáveis de sua natureza: temos decretado, e decretamos o seguinte. 
—Desde a publicação do presente decreto, nenhum indivíduo, que 
estiver de posse, seja por dádiva do Rey, seja por venda, ou por 
outro algum meio, de alguma porçaõ qualquer de impostos civis ou 
ecclcsiasticos, os poderá mais receber: e as pessoas, que os deviam 
pagar, seraõ responsáveis pelos pagamentos dos seus respectivos im
postos aos agentes d'El Rey ou do thesouro—O presente Decreto 
será publicado e registrado, em todos os Conselhos, Cortes, e Tribu-
naes; para que se lhe de execução como ley do Estado. 

(Assignado) NAPOLEAÕ. 

Campo Imperial de Madrid, 12 de Dezembro, de-1808. 
Nos Napoleaó, Emperador dos Francezes, Rey da Itália, e Pro

tector da Confederação do Rheno, temos decretado, e decretamos 
o seguinte.— 1. Todas ao Cortes de Justiça Senhoriáes ficam abo
lidas em Hespanha.—2. Naõ existirá outra Jurisdição senaõ a das 
cortes de Justiça d'El Rey.—3. O presente decreto será publicado, e 
registrado, em todos os Conselhos, Cortes, e Tribunaes, a fim de que 
se execute como lei do Estado. 

(Assignado) NAPOLEAÓ. 

Por outro decreto se extingue o Tribunal, e jurisdição do Sancto 
Officio da Inquisição. 

Capitulação da Cidade de Rosas. 
Dezembro 5, 1803. Capitulação da Cidade de Rosas e do Cas-

tello da Trindade, acordada entre o Senhores Ajudante em Chefe Dom-
browski, chefe do Estado Major da Divisão Italiana, comraandada 
pelo General Pino, e o Cavalleiro Pio Coronel Commandante do 24 
"Regimento de linha Francez, nomeado pelo Gen. de divisaS Reille, 
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Ajudante de Campo de S. M. o Imperador e Rey ; de uma parte : « 
o Senhor Coronel D. Pedro O' Daly, Governador Commandani-e d l 
Fortaleza de Rosas, e do Castello da Trindade; e D. Manuel Lenvir, 
Coronel de Engenheiros; de outra parte.—Os seguintes termos foram 
concedidos. 

ART. 1. A Cidade c Forte será entregue, no decurso do dia, ás 
tropas de S. M. o Imperador e Rey. 

ART. 2. A guarniçaõ deporá as armas sobre a esplanada da Praça ( 

ficará prisioneira de guerra, e será conduzida para a França. Os Of
ficiaes conservarão tudo que lhes pertence. 

ART. 3. Immcdiatamcnte, depois da assignatura da presente Ca
pitulação, uma das portas da Cidade de Rosas, e uma das portas 
do Castello da Trindade, será entregue a duas companhias de Gra-
nadeiros. (Assignado) JOAÕ DOMBROWSKI, 

Ajudande commandante em Chefe do Estado 
Maior. Pio, Coronel Maior. 

D. PEDRO 0 ' D A L Y . 

MANOEL LEMAUB. 

Appruvada. Commandante do Cerco, 
(Assignado) REILLE. 

Buletim 20. Madrid, 12 de Dezembro, 1S0S. 
S. M. passou hoje revista ao exercito, que está em 

Madrid, com os seus petrechos : e os officiaes civis, 
60.000 homens, 150 peças de artilheria, e mais de 1.500 
carros carregados de biscoito, e aguardente, formavam uma 
soberba vista* O flanco direito do exercito estava apoia
da em Chamartin, e a esquerda passava alem de Madrid. 

O Duque de Belluno está em Toledo com o seu corpo 
de exercito. O Duque de Dantzic, com o seu Corpo, 
está em Talavera de Ia Reyna. O oitavo Corpo ja chegou 
a Burgos. O Gen. St. Cyr fez a juneçaó, em Barcelona, 
com o Gen. Duhesme.—A nossa cavallaria varre o paiz até 
as fronteiras de Andaluzia.—O Imperador tem dado ao seu 
exercito alguns dias de descanço.—Estaõ-se completando 
excellentesfortificaçoens nas alturas de Madrid: empregam-
se nestaobra 6.000 homens.—O pequeno trem de artilheria, 
composto de peças pe 24, e alguns morteiros, ja aqui che-
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t**ou.—~Acháram-se no hospital de Talavera de Ia Reyna 
obra de 50 homens ; 200 ou 300 scllas, e alguns restos das 
muniçoens, que pertenenciam ás tropas Inglezas.—Alguns 
destacamentos de cavallaria appareceram do lado deValla-
dulid. F.ste he o primeiro signal de sua existência, que neste 
paiz tem dado os Inglezes. Tem elles muitos doentes, e 
desertores. Aos 13 deste mez, estava o seu exercito ainda 
cm Salamanca. Um taõ esplendido armamento—-taó 
estranha inactividade, pelas ultimas seis semanas passadas, 
parece inexplicabilissimo.—S. M. goza da mais perfeita 
saúde. 

Capitulação 
Proposta pela Juncta Militar e Civil de Madrid, a S. M. Imperial • 

Real, o Imperador dos Francezes. 
ART. 1. A conservação da Religião Catholica, Apostólica Ro

mana, sem que outra alguma seja legalmente tolerada. Resposta. 
Concedido. 

AKT. 2. A liberdade, e segurança das vidas, e propriedades dos Ci
dadãos, c de outras pessoas residentes em Madrid, e bem assim dos 
que tem empregos públicos; a conservação de seus lugares, ou a es
colha de se retirarem desta Corte, no caso de que isso prefiraõ. 
l»-ualmente as vidas, privilégios, e propriedades dos ecclesíasticos se
culares, c regu lares de ambos os sexos, juneto com o respeito devido 
ás To-rcjas, tudo na conformidade das nossas leis e custumes. Res
posta. Concedido. 

ART. 3. As vidas e propriedades de todos os Officiaes Militares 
de oraduaçaõ, devem taõbem ser salvas. Resposta. Concedido. 

ART. 4. Nenhuma pessoa será sugeita a perseguição; por causa 
de suas opinioens, ou escriptos politicos, naõ mais que os empregados 
ein situaçoens publicas, pelo que tiverem até aqui obrado no exer-
cicio de seus empregos, ou em obediência do antigo Governo: nem 
o povo padecerá, pelos esforços, que fez, em sua defensa. Resposta. 
Concedido. 

ART. 5. Naõ se extorquiraõ mais contribuiçoens do que as or
dinárias, que até aqui se pagavam. Resposta. Concedido. 

ART. 6. As nossas leis, custumes, e Cortes de Justiça seraõ con
servados, na sua presente constituição. Resposta. Concedido, até 
«jue o Reyno tenha a sua organização definitiva. 
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ART. 7. As tropas Francezas, e seus Officiaes naÕ seraõ aquar-
teladas nas casas particulares, mas em alojamentos militares, e barra
cas, e de nenhum modo em Conventos ou Mosteiros; preservando-se os 
privilégios, que ás leis concedem ás respectivas classes. Resposta. 

Concedido, bem entendido que tanto os oíficiees como os soldados 
devem ter quartéis, e barracas, que lhe seraõ fornecidos pelos re
gulamentos militares; a menos que os dictos edifícios naõ sejam suf-
ficientes. 

A R T . 8. As tropas sahiraõ da Cidade com as honras da guerra, e 
teraõ a liberdade de retirar-se para onde quizerem. Resposta. As 
tropas sahiraõ da Cidade com as horas da guerra, marcharão hoje por 
•filas, ás 4 horas da tarde, e deixarão as suas armas e artilheria: os 
paizanos armados deixarão também as suas armas, e artilheria; de
pois do que os habitantes se retirarão a suas casas, e os de fora da 
Cidade, ás suas aldeas.—Todos os Indivíduos, que se alistaram nas 
tropas de linha, ha quartro mezes a esta parte, se reputarão livres de 
seus ajustes, e se retirarão a suas aldeas.—Todo o resto continuará 
prisioneiro de guerra, até que haja uma troca, a qual começará im 
mediatamente em igual numero, graduação por graduação. 

ART. 9. As dividas publicas e empenhos do Estado seraõ fiel, e 
constantemente satisfeitas. Resposta. Sendo isto um objecto político, 
pertence ao cenheciinento da Assemblea do Reyno, e depende da ad
ministração geral. 

ART. 10. Os Generaes, que desejarem continuar na Capitai con
servarão, a sua graduação e os que desejareon sahir,teraõ liberdade para 
o fazer. Resposta. Concedido, ficarão em seu lugar, ainda que o paga
mento só pode continuar até que o Reyno receba a sua ultima organi
zação. 

Artigo Addicional, Undecimo. Hoje, pelas 4 horas, um destaca
mento das guardas tomará posse das guardas do Palácio. As differen-
tes portas da Cidade seraõ, cerca do nresmo tempo, entregues ao ex
ercito Francez.—A casa de guarda das Guardas de Corpus, e o Hos
pital Geral, seraõ ao mesmo tempo entregues ao exercito Francez.— 
A'mesma hora o parque de artilheria, e os arsenaes, junctamente 
com os engenheiros, seraõ entregues á artilheria, e engenheiros Fran
cezes.-—As obras e intrincheiramentos seraõ arrazados, e as ruas con
certadas.—O Oflicial Francez, que deve tomar o com mando de Madrid 
irá, cerca do meio dia, com uma guarda militar para a casa do Prin
cipal (Governador;) a fim de concertar com o Governo os regula
mentos de Policia, e medidas para o restabelicimento da boa ordem, 
e segurança publica, em todas as partes da Cidade.—Nos os abaixo 
SISsíoTiaílos (~!nmmi«sílríns n n lhnf I7ílrtr»s no»- nlr-n-ic nnrlí.r#»K nara ; i ínc-
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tar e assignar a presente capitulação temos acordado na fiel, e inteira 
execução das sobredietas medidas. 

FERNANDO DE LA VERA v PANTOGO. 

THOMAZ DE MORLA. 

ALESSANDRO. 

Campo Imperial de Madrid, 4 de Dezembro, de 1808. 

Hespanha. 

Carta do Gen. Palafox, â Suprema Juncta Central. 

SENHOR ! Esta Capital tem recentemente dado mais 
outra prova daquelle heróico patriotismo, e affeiçaõ ao seu 
Soberano, que a distinguem e characterizaõ. Aos 30 de 
Novembro, pelo escuro da noite, appareceo o inimigo, em 
numero de mais de 12.000homens, mostrando-se na parte 
de Torrero e Casablanca, tendo vindo por Muel e Muria, 
sobre as estradas de Madrid e Valencia. Parte delles 
tomou porto na estrada, sobre um outeiro situado entre as 
hermidas da Soledade, e Sta. Barbara, e commandando a 
Casa Blanca: o resto subio ao abrigo dos vaiados de la 
Muerte, que cobrem Torrero, e tomou posse do Mosteiro 
da Conceição dos Cartuxos. Tinha o inimigo um corpo 
considerável cm Alagou, e fomos informados de que 3.000 
homens avançavam pelo caminho de Tauste, e Castejon 
de Baldejussa, para Zuera, a fim de nos attacar em 4 
pontos. Toda a guarniçaÕ teve logo ordem para se por em 
armas, e os heroes de Saragoça também pegaram nas suas 
espingardas. Occuparam-se todos os postos, e todos os 
habitantes sahiram com alacridade a serem expectadores 
da gloriosa acçaõ, que ia a sueceder. No 1 de Dezembro 
ao amanhecer foi o inimigo desalojado do Mosteiro dos 
Cartuchos, é compellido a retirar-se pelos vaiados ; e en
tão se postaram em 5 columnas, sobre as montanhas, que 
cornmandam Torrero, com a decidida intenção de fazer o 
seu attaque nesta parte; manobraram até as Io horas da 
manhaá, e entaô começaram o seu attaque mais decisivo e 
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vigoroso na direcçaó de Casa Blanca. Foi recebido da 
nossa parte com um fogo vivo de mosqueteria, ecanboens , 
que durou até as duas horas, quando todo o exercito do 
inimigo, na Soledade se retirou, abandonando vergonboza-
mente Torrero . Temia-se que , a este mesmo momento , 
procedessem a fazer um at taque, com toda a sua força, na 
direcçaõ de Casa Blanca, e tal era a opinião das tropas, 
postadas naquelle lugar, que , mais frescas, e firmes do que 
durante outra nenhuma parte do dia, conservaram o seu 
fo°*o em um olival, por onde o inimigo se ret irava, estando 
ao mesmo tempo sobre sua guarda, caso isto fosse uma 
falsa retirada. Po rém ás 4 horas da tarde , desfilou o ini
migo em retirada, na direcçaó de Alagon, deixando pre
cipitadamente o campo de batalha ; e deixando após de si 
considerável quantidade de mantimentos, a lguma bagagem, 
e um numero de fexos de espingarda, e vários outros arti-
o-os de petrechos militares. Soffrêram uma grande perca 
de homens. Da nossa par te tivemos somente um morto, 
e poucos feridos. Todas as t ropas , c orficiaes, se condu-
riram com valor e intrepidez militar ; e particularmente o 
Gen. D . Felipe de S. Marcos, que nesta oceasiaõ mostrou 
os seus talentos militares, e o seu ju izo characteristico, na 
disposição, que fez, para segurar o bom suecesso da acçaõ. 
Os paizanos offereceram generosamente os seus serviços, 
e adquiriram justo titulo ao maior louvor, pelo valor com 
que se salvaram de um corpo de cavaliaria, que os havia 
cercado, matando um dos inimigos de cavallo, e cortando 
o seu caminho por entre as tropas adversárias. A divizaó 
que avançara por Zuera retirou-se antes da noite para 
Taus t e , onde chegaram ontem ao anoitecer, atravessando 
vários montes escabrozos, e marchando nove legoas entre 
a noite e dia. Sabe-se agora que outra divisão de oito a té 
dez mil homens, que , sem divida, vinham a reforçar o 
exerci to, que attacou esta Cidade, passou hontem por 
Alsamen, e devia fazei* a sua junçaó do outro lado de 
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Alagou. He tudo quanto , ao presente, tenho de commu.-

car a V. M.—Quarte l general de Saragoça ü de Dezem

bro, 1808. FRANCISCO DE P A L A F O X E M E L Z I . 

Catalunha. Quartel General de S. Feliu, junc to ao So-

hregat, 8 deDczembro , 1808 .—Namanhaãdeõ do Corrente 

fez c^-ie exercito uma diversão. Attacáram-se no mesmo, 

instante todos os postos avançados do inimigo : encrava

ram- se-lhe "*5 peças da batteria de la-cruz-cubierta ; des-

montou-se-lhc a batteria das faldas de Montjuy. O ini

migo se retirou, e as nossas tropas oecupáram as aldeas de 

S. André, S- Martin, e C lo t ; esta foi depois evacuda, por 

causa do fogo da batteria de Fuerte Pio. 

Conta official da Batalha de Tudela, publicada em uma 

Gazeta Extraordinária de Saragoça, aos 3 de Dezembro, 

de 1S08. (Com um plano do campo de batalha.) 

F M conseqüência da situação actual desta Cidade, 

ameaçada, pelo inimigo, com um sitio, tem sido até agora 

impos-ivel apprescntar ao publico uma conta official das 

cir<unM:uicias do attaque c obstinada batalha de T u d e l a , 

aos •!'.; do passado: uma batalha igualmente fatal e gloriosa 

a este exercito, que auxiliado somente pela sua própria 

fortaleza, e seu valor, sustentou a contenda pov oito horas, 

no meio do mais horroroso fogo. H e impossível dar uma 

idea adequada do numero de heróicas acçoens, que obraram 

os officiaes, o soldados, cm quanto a metade do exercito 

defendia os seus postos com descargas de niosquetaria, e 

a outra mantia a peleja com a bayoneta, até que o numero 

dos mortos de ambas as par tes , apenas dava lugar para a 

accaó, e ambos os exércitos contendores se ret i raram. O 

capitão General , deste excellente exercito de reserva, rece-

bco a seguinte relação circumstanciada do T e n . General 
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D. Juaõ 0 ' N e i l , que commandou as tropas na a r ç a õ ; he 

datado de Illueca, para onde se retirou com o Marechal de 

Campo D. Felipe St. March. 

E.vplicçaÕ do plano de batalha. 

A Linhas Hespanholas, postadas em outeiros pouco ele

vados. 

B Linha Franceza postada na altura maior. 

C Exercito Francez havendo feito alto, a tiro de peça 

das baterias. 

D Linha de marcha dos Francezes, paia o at taque sobre a 

esquerda 

E Cavallaria Franceza. 

F Hespanhoes obrigados a retirar-se, havendo tido a di

reita voltada. 

G Artilheria Franceza. 

H Attaque dos Francezes pela sua direita. 

I Outeiros destacados, pontos de attaque na esquerda 

Hespanhola. 

L Serie de outeiros oecupados pelas tropas e artilheria 

Hespanhola. 

M Reserva Hespanhola. 

N Pequeno Olival. 

O Olival maior. 
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EXCELLENTISSIMO SNR. Poucas horas depois da minha conferência 
com V. Ex, em Caparoso, relativamente á boa condição das tropas, 
que estavam debaixo do meu commando, naquelle importantíssimo 
ponto, (cheias de ardor e entliusiasmo, pela superioridade, que conce
biam ter sobre o inimigo, que por taõ longo período, se naõ attreveo 
a attacar-nos; e pelas vantagens do maior numero, que elles anticipá-
vam na direcçaõ de Pampelona; e quando V. Ex., convencido da 
necessidade de naõ permittir que escapasse taõ favorável oceasiaõ^ 
para executar os designios, em que eu cordialmente concorri, procedeo 
a consultar com o Capitão General do exercito do Centro.) Eu re
cebi uma carta do Capitão General do exercito do centro, e do Re
presentante da Suprema Juncta Central, D. Francisco Palafox, datada 
de 2 l do correute, na qual me informavam da extrema necessidade de 
que todas as minhas tropas se puzessem immediatamente em movi
mento, c caminhassem pelo caminho de Tudela para a direita da 
linha, que se devia formar sobre Cascante, e Tarragona, até as mon
tanhas de Moncayo; e me encarregavam de naõ perder um momento, 
visto que elles tinham dado ordens para fazer marchar o exercito do 
Centro, e estavam ao ponto de attacar, e derrotar o inimigo, a fim 
de salvar aquclle exercito; c o alcançar este objecto éra da maior 
importância para a Hespanha, c desconcertaria totalmente os planos 
do inimigo. 

Admirado pela novidade desta c.rta, taõ diametralmente opposta ao 
plano que se havia concordado em Caparoso, no dia antecedente, 
mandei informar a V. Ex., cantes que recebesse a sua resposta, me 
chegou a sua carta, datada de Tudela, no mesmo dia 21, ordenando-mc 
que, cm conseqüência do que havia representado a V. Ex. o Capitão 
General do Centro, liouvess. eu, logo que recebesse ésla ordem, de 
marchar com lodo o meu exercito e as tropas, que pertenciam ao 
Centro, e me estavaõ annexas, direito a Tudela, e fixar abi o meu 
quartel-general; havendo-se entendido, que as tropas que oecupávam 
os postos de Cilruenigo, Calahorra, e outras partes do Ehro, estavam 
ja de marcha para Borja, e Tarragona, e por conseqüência qualquer 
demora podia ser mui injuriosa, e expor o exercito a ser voltado ua 
quella parte. No mesmo dia, estando as minhas tropas a partir, recebi 
a resposta de V. Ex. na qual confirmava a sua ordem antecedente, em 
conseqüência de haver o exercito do Centro começado ja os seus mo
vimentos. 

Naõ posso descrever a V. Ex. a sensação, que as tropas, que eu 

comiuandava, sentiram, eai conseqüência deste movimento retro

grado; porque estando todas ellas, d'antes, animadas pelos felizes rao-

Voi.. II. No. 8. i '-' 
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vimentos antecedentes, acharam frustradas todas as suas esperanças; 
e se viram removidas da situação avançada, que sempre occupáram, 
em frente do inimigo. Um acontecimento taõ inesperado as desani
mou ; e, a fim de inspirar-lhe o niesmo grão de ardor, que até aqui 
tinham manifestado, e prevenir as fataes conseqüências, que eu appre-
hendia, exercitei a minha authoridade, acompanhando-a com a mais 
enero-ica persuasão, e mostrando-lhes a ordem da quella noite, segundo 
a qual a salvação de todo o exercito dependia do nosso movimento re
trogrado ; e em uma palavra disse-lhes, que era resultado das ordens 
expressas de V. Ex., e deviam ser obedecidas. Esta representação 
tranqüilizou, de algum modo os espíritos, eu procedi com as minhas 
tropas para Tudela, onde V. Ex., o Senhor Representante, e o Capi
tão General do exercito do Centro, haviam ja chegado. A's nove 
damanhaã, no dia seguinte (2J) o Coronel D. F. Perena, me infor
mou de que duas colmnnas do inimigo desdobravam em frente de 
Ablitas. Em conseqüência deste avizo, e de me haver o Capitão Ge
neral do exercito do Centro, feito saber, na noite precedente, que o 
inimigo havia entrado em Citruenigo, mandei tocar a generala, in
formando, ao mesmo tempo, ao Capitão General, de que elle como 
Commandante em Chefe, podia fazer as disposiçoens necessárias. 
Mandou eIJe pois, que avançassem alguns reforços, e pouco depois 
ordenou ao Gen. St. March; que fizesse o mesmo, na esquerda, 
mandando vários corpos da minLa divisão para as alturas de Sancta 
Barbara, a reforçar aquelle importante ponto, e a auxiliar as tropas 
que ja o oecupávam, as quaes pertenciam á divisão do General Roca. 
Como me deixou na estrada, com o resto de minhas tropas, mandei 
ter com elle o meu Ajudante de Ordens D. A. Gelaberta, para saber o 
que eu devia fazer, visto que estava j a começada a acçaõ. A sua 
resposta foi, que procedesse eu para o centro da linha, onde elle 
estava postado. Logo depois ordenou, que se lhe uuisse o resto das 
tropas, e assignou-me o commando de toda a ala esquerda. Quando 
cheguei, achei ja as alturas da esquerda oecupadas pelo inimigo, que 
ameaçava voltar-nos; mas tendo recebido ordem do General, para os 
attacar, ejunetamente uma segurança de que a divisão do Gen. La 
Pena avançaria para me auxiliar, determinei executar o attaque por 
echellons de batalhoens. O batalhão das guardas Reaes Hespanhola* 
começou o combate com taõ exemplar valor, que o inimigo aban
donou instantaneamente aquelle importante posto, deixando o campo 
de batalha juncado de corpos mortos, ü mesmo bem suecesso teve o 
attaque em frente, pelos Regimentos doü Voituiíários de Castella e 
Segorbia. Em quanto me satisfazia tem o prazer que me causavam 
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os nossos bons successos, e considerando a batalha como ganhada, 
dous officiaes de ordens de Cavallaria vieram dizer-me da parte do 
Capitão General, que ine naõ assustasse com as apparencias de uma 
columna de Infanteria, com um considerável corpo de cavallaria, que 
avançavam pela esquerda; porque eram as tropas do Gen. Pena, 
que vinham de Cascanle. E me deram os parabéns deste soccorro, 
que teria decidido a battalha em nosso favor: eu galopei ao longo da 
minha esquerda, para ordenar ao ao Gen. St. March, que continuasse «>. 
attaque na mesma ordem : quando o Gen. me admirou dizendo-rae, 
que era necessário, que nos retirássemos; porque a nossa direita tinha 
sido forçada ; que o inimigo estava em Tudela, e que todas as tro
pas que oecupávam o centro de uma posição sé haviam retirado. 
Ksla informação me admirou tanto mais ; porque o Capitão General 
me naõ tinha informado deste acontecimento, circumstancia, que me 
parecia impossível; porem, ouviudo-se um fogo na retaguarda de 
um olival, fiquei convencido do facto. Nesta triste situação naõ se 
havendo movido a divisão do Gen. Pena, achando-se, que o que se 
havia annunciado como a sua divisão, éra de facto um corpo inimigo 
de cerca de 8.000 infantes, e 2.000 cavallos ; dei logo ordens para a 
retirada, na melhor forma possivel; pondo o segundo regimento de 
Valencia, cm uma posição oblíqua, para cubrir a retirada das nossas 
tropas; asquaes foram cercadas de todos os lados, mas abriram va
lorosamente o seu caminho com a bayoneta. Eu puz-inc em pessoa 
i tua frente, o deixei o Gen. St. March, com a Cavallaria, para pro
teger este temerário, mas único recurso, que nos restava. O Gen. 
desempenhou o seu encargo com a mesma exactidaõ, com quecumprio 
todo o mais serviço, que lhe foi confiado durante a acçaõ. Posso se
gurar a V. Ex. que ja mais vi oceasiaõ alguma, em que todos os of
ficiaes, c soldados, preenchessem mais completamente os seus devores: 
porem de entre os que estavam debaixo das minhas ordens, devo fazer 
especial mençaõ do terceiro batalhão das Guardas Reaes Hespanholas, 
e dos Regimentos de Castella Segorbia, e Turia. D. M. Velasco com
mandante da artilheria da minha divisão, D. A. Ulloa, commandante 
da do Gen. St. March. 1). I. Monino, D. R. dei Pino, que, ainda que 
cercados pelo inimigo, encravaram uma parte da artilheria, que naõ 
puderam trazer com sigo : adquiriram todos estes uin grande titulo 
a estimação publica, por haverem inteiramente destruído trcscolum-
nas do inimigo. A perca deste, naÕ podia ser menos da S.000 homens, 
do que podemos estar seguros, quando elles admittem, que excedeo 
1.000. Eu ainda naõ recebi as listas da perca, que nos sofTremos^ 
mas duvido, que chegue a 2.000 homens, em mortos, feridos, e ex-
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traviados. Tenho a satisfacçaõ de haver salvado metade da artilheria, 
que foi trazida por caminhos quasi impratticavcis; e de ler sido um 
próximo expectador, de t mio quanto se passou até o ultimo momento. 
Fosso assegurar a V. Ex. que neste desgraçado acontecimento, todos os 
que se acharam debaixo do meu comutando, preencheram o seu dever 
para com seu Uey, e para com sua Pátria; c que se o Capitão Gene
ral tivesse ordenado ao exercito do centro, que nos sustentasse, sem 
duvida alguma houvera este sido o dia mais glorioso, ás armas de S. M. 
que outro algum mencionado na historia desta guerra. 

Deus o-arde a V. Ex. muitos annos. lllueca 2-t de Novembro, de 
IS08. JOAÕ 0'NEU.I. , 

A. S. Ex. i?nr. D. Joseph Palafox. 

Inglaterra. 

Londres, 19 de Janeiro. H O J E se abrio a Sessaõ do Par

lamento, S. M, naó est, ve presente, e nun-dou, como he 

custunie cm sua ; nzencia, os Lords Commissarios, que em 

seu Real nome fizeram a seguinte falia, sendo Orador o 

Lord Chanceller. 

M Y LORDS E SENHORES. Temos ordem de S. M. para 

vos dizer, que S. M. vos ha convocado, na plena confiança 

de que ves estais preparados para suster, cordialmente, a 

S. M. na continuação de uma guerra, cujo termo se naõ 

pode esperar que seja seguro e honroso, a menos que naõ 

haja perseverança em vigorosos esforços.—Temos de in

formar-vos de que S. M. ordenou, que se vos apresentassem 

copias das proposiçoens, para ahrir uma negociação, que 

de Frfurth foram transmittidas a S. M. e da conresponden-

cia, que sobre isto houve com os Governos da Rússia e 

França, juneto com a declaração, publicada por ordem de 

S. M., sobre a terminação desta conrespondencia.—S. M. 

esta persuadido, de que vos participareis dos sentimentos, 

que S. M. expririmio, quando S. M. foi rogado a que 

consentisse começar a negociação, abandonando a causa 

da Hespanha, que elle tinha taõ recente e solemnente 
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abraçado.—Temos ordem de vos informar, que S. M. con
tinua a receber do Governo Hespanhol as mais fortes se-
guranças de sua determinada perseverança, na causa da 
legitima Monarchia, e da independência Nacional da 
Hespanha; e de vos segurar, que em quanto o povo da 
Hespanha continuar a ser fiel a si mesmo, S. M. continuará 
a dar-lhes a mais vigorosa assistência, e apoio.—S. M. re-. 
novou á naçaõ Hespanhola, no momento de suas difficul-
dades, e revezes, os empenhos em que voluntariamente 
entrou ao principio de sua luta, contra a oppressaó e ty-
rannia da França; e temos ordem de vos informar, que 
estes empenhos, se reduziram á forma de um tratado de 
aliiança: e S. M. quer que este tratado se vos apresente logo 
que se troquem as ratificaçoens.— S. M. nos ordena dizer-
vos, que, emquanto S. M. contemplava, com a mais viva 
satisfacçaõ, os feitos de suas forças, no principio da cam
panha de Portugal; e libertação do Reyno de seu Aluado, 
da presença, e oppressoens do exercito Francez, S. M. 
sentio profundamente a terminação daquella campanha, 
por um armistício, e convenção, em que havia alguns arti
gos que S. M. se julgou obrigado a declarar, que os desa
prova.—Nós temos de exprimir-vos a confiança que S. M. 
põem em vos de que habilitareis a S. M. para continuar o 
auxilio que S. M. da a El Rey de Suécia. Aquelle Mo-
narcha adquirio um direito particular ao apoio de S. M., na 
actual urgência de seus negócios, por haver concorrido 
com S. M. na justeza de regeitar qualquer proposta de 
negociação, a que o Governo de Hespanha naõ fosse ad-
mittido como parte. 

SENHORES DA CASA DOS COMMUNS ! S. M. nos ordena 
informar-vos, que S.M.tem ordenado, que se vos apresentem 
as estimativas de receita e despeza do corrente anno. S. M. 
descança no vosso zelo e affeiçaõ, que o supprireis com os 
provimentos ulteriores, que a vigorosa continuação da 
guerra possa fazer necessários. E elle espera que vós o 



7 2 Miscellanea. 

habilitarei-» a achar meios de providenciar o que he neces

sário supprir-se, sem grande , ou immediato augmento dos 

encargos, que j a o seu povo soffre. S. M. está certo de que 

vos será de grande satisfacçaõ o ser informado de que , naõ 

obstante as medidas a que recorreo o inimigo, para o 

fim de destruir o comercio, e os recursos destes Reynos , as 

rendas publicas continuam na carreira de um progressivo 

melhoramento. 

M Y LORDS E S E N H O R E S ! Temos ordem de vos infor

mar, que a medida adoptada pelo Parlamento, na Sessaó 

passada, para estabelecer uma Milícia Local, foi accom-

panhada do mais feliz suecesso; e promette ser de um 

extenso, e permanente beneficio para o paiz .—Recebemos 

de S. M. ordem para vos recommendar especialissimamente, 

que, pesando, devidamente, os immensos interresses que 

pendem de guerra actual, vos procedereis, com a menor 

demora possível, a considerar as medidas mais efficazes, 

para o augmento do exercito regular , em ordem a que 

S. M, fique mais bem habilitado, sem enfraquecer os meios 

de defensa interna, para se approveitar do poder militar de 

seus dominios, na grande contenda em que se acha em

penhado, e a conduzir esta mesma contenda, com a 

benção da Providencia Divina, a uma conclusão compativel 

com a honra da Coroa de S. M., e com os interesses de seus 

Aluados, da Europa, e do Mundo. 

Londres. Downing Street, 21 de Janeiro de 1809. Official. 

Chegou aqui esta manhaã o Brigadeiro Gen. Stewart, 

vindo do Exercito do Cavalleiro Joaõ Moore, e sahio da 

Corutfa fez sexta feira oito dias. Ao tempo em que partio, 

todo o exercito Britânico havia j a chegado á Corurfa, ou 

estava aquartelado nas vizinhanças.—O nosso posto mais 

avançado estava em Burgo , onde o Gen. Beresford, com 

um corpo de 5.000 homens, se oecupava em construir obras 

para defender a passagem do rio. O Inimigo se achava 
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ief orçado na margem cposta, e em Crisino, e se entendia 
que o Duque de Dalmatia, havia estabelecido o seu quartel 
"•onerai em Betanzos. O exercito checou ás vizinhanças 
da Corun~a aos 11 ; porém em conseqüência de ventos 
contrários, naó puderam os transportes vir de volta até a 
noite do dia 13, c tudo estava preparado para fazer o em
barque das tropas na manhaã seguinte—receava-se que * 
seria necessário sacrificar alguns cavallos, bagagem, c 
petrechos- mas naõ havia duvida, que bem perto de todo 
o exercito se salvaria. 

A retaguarda do nosso exercito tinha, durante a sua re
tirada, pelejado varias escaramuças com o inimigo, porem 
em todas as oceasioens foram conspicuos, o superior valor 
e comportamento de nossas tropas. Passando o rio Neyra , 
foram attacados por um considerável corpo do inimigo, 
capitaneado, segundo se diz, pelo Duque de Istria em 
pessoa, mas isto naó cauzou e interrupção na quelle movi
mento. Nas vizhanças do Hospital Chemoseo, veio o ini
migo outravez a encontrar-se com as nossas tropas, e foi 
de novo rechaçado. A pouca distancia de Lugo, achou o 
('a\alieiro Joaõ Moore, que os inimigos se haviam aceu-
miilado a tal ponto, que punham em grande perigo a co-
liimna, que cobria a retaguarda, e resolveo apresentar-lhe 
batalha; para este hin formou o seu exercito, que estava 
desejoso de avançar ; porém contentou-se com esta demon
stração, tendo mandado para diante os doentes, bao-a-
geni, tkc, e continou a sua marcha sem mais interrupção. 
Os Francezes tinham um corpo em Puentedeume, no 
caminho de Ferrol. O exercito Hespanhol, commandado 
pelo Marquez de la Romana manteve vários attaques de 
inimigo, na sua retirada de Astorga. As tropas comportá-
vam-se muito bem, mas soffreram muito, em conseqüência 
da grande superioridade de numero do inimigo. Um corpo 
de 3.000 homens, que formavam a ala esquerda, mantive
ram a sua posição sobre o Elza, durante os dias 29 e 30. 
contra a maior parte da dizaó do Marechal Soult. 

V O L . II. No. 8 K 
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As cartas de officio do Gen. Moore saó datadas de 13 
do corrente, para onde dirigio a sua marcha, em lugar de 
V i g o , como intentava fazer. O Gen. Moore effectuou a 
sua°retirada, somente com perca de parte de sua bagagem 
Houve repetidas escaramuças, com a retaguarda, em que 
os nossos repulsaram uniformemente o inimigo. Em Lugo 
o Cav. Moore offereceo batalha ao inimigo, mas este a naõ 
aceitou. —m^^m" 
Carta do Secretario de Estado da Repartição de Guerra 

ao Lord Mayor da Cidade. 
Londres, Dousning Street, 24 de Janeiro, 1809. 

M Y LORD. O Honrado Capitão Gordon, Ajudante de 
Campo do Ten. Gen. Cavalleiro David Baird, acaba de 
cheo-ar, trazendo cartas officiaes, do dicto Ten . General; 
nas quaes se participa a noticia de que , depois de uma 
dura peleja, e de uma acçaó, disputada com muito valor 
pelo espaço de três horas, e que finalizou na completa re
pulsão do inimigo, embarcou o exercito Britânico, sem 
ser molestado, e sem perca alguma, excepto a que houve 
na acçaó. T o d a a expedição ficava no mar fazendo ca
minho paraPortsmouth, quando o Cap. Gordon se separou. 

O Commandante em Chefe recebeo uma bala, que lhe 
deslocou a espadua, no principio da acçaó, mas ainda so-
breviveo tempo bastante, para saber que seus meritorios 
esforços, asseguraram a desfeita, e frustraram as esperan
ças do inimigo. 

O Ten. Gen. Cavalleiro David Baird, ficou severamente 
ferido em um braço, e se vio obrigado a soffrer amputa
ção : mas ha razaó para esperar, que pode convalescer. 

Tenho a honra de ser, &c. 

(Assignado) CASTLEREA 

Ao Muito Honrado Lord Mayor. 

Resumo Político deste Mez. 
•INGLATERRA. 

A abertura do Parlamento, em Londres, trouxe com sigo a publica
ção das communicaçoens, que houve ultimamente com a França, 
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para o fira do pretendido tratado de paz. Xinguem precisava ver 
estes documentos para conhecer a má fe, e sinistras intençoens com 
que o Tyranno da Europa julgava desligar a Inglaterra da Hespanha ; 
porém agora fica este ponto mais do que manifesto : (no numero se
guinte seraõ estes documentos publicados por extenso). Nada podia 
dar uma idea mais ciara da generalidade de opinião, que teve a Naçaõ 
Ingleza, a respeito da Convenção de Cintra, do que a declaração, que 
fez S. M. Britânica, de que a desapprovava: e se a rneza de inquiri
ção, composta de Officiaes Generaes, foi de opinião, que naõ se de
via proceder a mais alguma medida a respeito dos Officiaes implicados 
naquefie negocio, com tudo, S. M. mostrou o seu Real desprazer naõ 
só dizendo-o ao Parlamento, mas intimando ao Gen. Dalrymple, qtie 
o naõ tornaria a empregar mais. Os documentos relativos a esta in
quirição saõ demasiado interessantes, para eu os deixe de publicar, 
mas saõ ta5|volumosos, q«e me foi impossível inserillos neste uumero: 
appareceraõ no seguinte, e por elles verá o leitor, que o Povo Inglez 
teve milhares de razoens para se enfurecer contra esta convenção. 

A Hespanha. 
Continuando a gemer debaixo do jugo de seus oppressores, mostra 

ainda, que a submissão final será completa somente por uma força 
irresistível. A Juncta Central, conhecendo o iminente perigo da na
çaõ, deo ao Gen. Marquez de la Romana, taõ extensos poderes, que 
mostram a imitação de Rep. de Roma, quando nomeava o seu Dic-
tador: e aquelle official publicou logo uma proclamaçaõ pela qual 
ehama i s armas todos os habitantes, de Castella a velha, Leaõ, Astu
rias, e Galiza, nas idade» de 16 até 45 annos; e accompanba esta or
dem com mui saudáveis medidas. De maneira, que aquelles mesmos 
exércitos, que os Buletims de Buonaparte chamam annihilados, appa-
recem de novo ja debaixo de seus antigos chefes, ja debaixo de novos 
Generaes; e ainda se naõ gabaram os Francezes que um só exercito 
Hespanhol se lhe rendesse ou capitulasse. A Juncta Central, longe 
de se desanimar, com aperca da Capital, publicou logo uma procla
maçaõ na qual desaprova a Capitulação de Madrid, e anima os Hes-
panhoes a continuar em sua defensa, com duplicado valor. Com ef-
feito a perca mais sensível he do Iilustre Florida Blanca, que rematou 
a sua carreira, morrendo nos últimos elforços, para servir a sua pátria : 
foi nomeado, para lhe sueceder, na Presidência da Juncta, o Conde d* 
Altamira. 

A proclamaçaõ de Buonaparte em Madrid (p. 52.) mostra, mais que 
nenhuma outra cousa, a infâmia de sua usurpaçaõ. Diz elle que os 
H«»panhoes tem lido entregues a todos os inales das facçoens popu-

K 2 
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lares: quando aquelia infeliz naçaõ so tem um inimigo contra quem 
contender, que he Buonaparte ; as facçoeus em Hespanha ainda naõ 
desenvolveram monstros taes como Buonaparte, que, obrando como vil 
agente de Robespicrre, deo fogo ás peças nas bocas das ruas de Paris 
para varrer os seus concidadãos: os Hespanhoes soffrem calamidades, 
mas naÕ outras, se naõ as da guerra que Buonaparte lhe faz : e ainda 
assim ameaça os Hespanhoes com males mais atrozes. O Tyranno 
depois de haver proclamado seu Irniaõ Rey da Hespanha, e índia, 
assume todavia o character de legislador dos Hespanhoes, fazendo 
leis, e exercitando os mais actos de Soberano, e com a mesma incon-
sequencia, nomeia seu irmaõ Tenente Imperador em Madrid. Mas este 
inaudito emprego, juneto aos ameaços de reduzira Hespanha a uma 
provincia de França, prova bem, que elle, assumindo a si toda a au-
thoridade, em quanto José continua com o nome de Rey nominal da 
Hespanha, prepara os Hespanhoes para uma escravidão indefinita; 
e o José Bêbado (como agora lhe chamaÕ em Hespanha) irá sentar-se 
no throno de Áustria : comeffeitohe agora unia opinião mui geral
mente recebida, que o Imperador de Áustria, logo que se acabe a 
guerra da Hespanha, terá tristes, mas iiulubitavei?, razoens de conhe
cer, que a sua segurança naõ consistia na inactividade, e muito menos 
em uma paz precária com, 

0 pcior da infame grey, 

Sem fé, sem Religião, sem J.ey, 

Mas (como disse um Membro do Parlamento) se nos devemos con-

demnar, a ambição e injustiça de Buonaparte; com tudo, os meios, 

que elle tem adoptado, para obter o seu fim, saõ extremamente ju-

diciosos. Elle obolio a Inquisição, os direitos feudaes, a desigual

dade das imposiçoens e tributos. Isto he certamente offerecer ao 

povo alguma tentação, para que consinta nas mudanças, que elle 

quer fazer. 
Mas se em vez de reformar os abusos da forma de governo, da ad

ministração, e das leis, se em vez de contentar os povos, dando-lhes 
a bem entendida liberdade civil, suprimindo o que pode favorecer o 
poder abítrario, ém qualquer parte que elle resida; em uma palavra, 
se em vez de assegurar o throno, por meio da affeiçaõ de seus vas-
sallos, espera o Imperador de Áustria que Buonaparte lhes venha pro-
metter essas reformas do antigo Governo feudal, reformas que todo 
o Mundo deseja ; as conseqüências estaõ claras. 

Constantinopla. 
Acaba de soffrer outra revolução; cuja extensão ainda naõ hc 

conhecida; porque uns dizem que o Baxá Bairactar foi morto, no 
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alevantaraento, outros asseveram, que, estando ao ponto de perecer, so 
salvara a bordo da esquadra, auxiliado pelo Capitão Pachá. Daqui 
concluem alguns, que a Turquia será em pouco tempo desmembrada; 
mas estas revoluçoens saõ taõ communs naquella forma de governo, 
que naõ parece influírem de modo algum nos negócios públicos ; he 
porém certíssimo, por muitos outros symptomag, que aquelle estado 
toca a meta de sua ruína. 

Portugal. Tem tomado agora medidas de defensa, que me daÕ todo 
o prazer. O Reyno tem ja em armas um bem esquipado exercito de 
60.000 homen,; e a Cidade de Lisboa, está com todos os seus habitantes 
distribuídos em lfi Legioens, com os seus Com mandantes, e districtos 
assignados, na mais judiciosa ordem possível. A Legiaõ Portugueza, 
commandada pelo Brigadeiro Inglês- Wilson; marchou j a do Porto, c 
he seguramente um brilhante Corpo.— 

Receita contra a doença moral Chamada susto que elles 
voltem. (Papel escripto em Lisboa.) 

HA três semanas a esta parte que alguns Franco-manos, 
(pois he de fé que os ha) approveitando-se da falta de no
ticias acerca dos acontecimentos Militares da Peuinsula, 
tem fabricado de propósito certas novidades para aterra
rem os espíritos fracos, e efFectuarem deste modo uma diver
são no patriotismo dos verdadeiros Portuguezes ; he tempo 
pois que o Medico político applique aos que saó atacados 
de franco-mania o antídoto que lhes convém ; e aos que 
padecem espasmos, e debilidades moraes, o tônico mais 
generoso. 

A Receita que tenho a honra de expor aos olhos do Pu
blico, nem será extensa, nem concehida em termos,que naó 
entendaõ todos os Boticários. 

Em primeiro lugar devemos estabeleser como aforisma 
político, que os Habitantes de Península naõ querem o Jugo 
Francês, â custa dos maiores sacrifícios; e que por isso a 
guerra actual he guerra de NaçaÕ, e em nada comparável 
com as antecedentes. 

Posto isto, passo a demonstrar que o susto ou receio de 
que elles voltem a Portugal, he uma verdadeira doença va-
porosa, e de nervos, e que se cura pelo regimen seguinte. 
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A Hespanha tem 14 Provincias no Continente, he des

necessário denominallas : a mais pequena Carta Geográfica 

traz seus nomes por inteiro : a povoaçaó total da Hespanha 

anda por 11 e tantos milhoens de habitantes, de sorte que 

a cada Província, humas por outras, cabem 800.000 almas. 

Vejamos agora a gente armada, que o Corso necessita 

ter em cada Província, para a conter debaixo de sujeição, 

na hypothese de subjugar a Hespanha: hypothese que he 

de pura convenção, e que dista bem de poder nunca rea

lizar-se. He demonstrado pela experiência, e mesmo in

felizmente pela nossa, que toda a Província de 800.000 

habitantes até 600.000, naó pôde existir em estado de op-

pressaõ passiva, sem que pelo menos a sua Capital tenha 

uma guarníçaó de 5.0U0 homens de Tropas inimigas, que 

occupem todos os pontos fortificados, e que seus habitantes 

estejaó inermes ; como igualmente necessita de mais 3.000 

homeus espalhados pela Província, para conterem os Povos 

atalharem as commuuicaçoens, e servirem de reforço ás 

T ropas da Capi ta l ; por conseguinte cada Provincia, at-

tendendo simplesmente á sua população, necessita pelo 

menos 8.000 homens, que multiplicados por 14 daó 112.000 

alem disto he essencial que os portos tenhaó forças bastan

tes, afora as acima mencionadas, para guarnecerem as 

Fortalezas, e reprimir qualquer desembarque Inglez ; ora 

os principaes portos da Hespanha saó pouco mai ou me

nos 22, entre estes alguns saó pequenos; porém naó pou

cos saó da primeira ordem, e por tanto necessitaõ huns 

pelos outros de 2000 homens, que fórmaÓ a conta de 

44.000, que junetos aos 112 fazem 156.000. Por outra 

parte exige a tactica militar, que sejaÓ guarnecidas todas 

a s Fortalezas, e Praças fortes das Fronteiras da França, 

tanto na Navarra, como na Catalunha, que servindo taõ 

somente para conservar a porta da Península aberta, e cu-

brir as retiradas, no caso de qualquer acontecimento, naõ 

devem entrar no cálculo de forças coarctivas, o que se 

naõ pôde fazer com menos de 44.000 homens: eis-aqui 
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temos 200.500 effectivos empregados taõ somente em re
primir e conter os povos debaixo do jugo da oppressaõ. 

Agora vejamos quanta gente deverá morrer ou ficar em 
termos de naõ servir pela parte dos Francezes nesta luta, 
em que he necessário naõ só annihilar Exércitos, mas com
bater Povos: por hum calculo bem favorável aos Fran
cezes, nunca se podem suppôr menos de 100.000 homens i 
eis temos só 300.000 necessários para a Hespanha: que 
está bem longe de ser verdadeiro : porque estou certo que 
500.000, querendo a Naçaõ resistir seriamente, naó seriaú 
ainda capazes de a subjugar. 

E que forças subjugariaõ Portugal, querendo elle resis
tir, e tendo o auxilio Inglez, como tem ? He demonstrado 
por todos os cálculos aproximativos na arte Militar, que as 
Províncias do Norte, semelhantes á Suissa, no amor da sua 
independência, e nas Montanhas, que por toda a parte as 
torneia, naõ o podem ser com 150.000 homens; porque 
metade deste numero seria bastante para os arrostar: ora 
estes juntos aos 300.000, fazem 450.000 homens. 

Terá Bonaparte á sua disposição esta gente ? Naó he 
necessário ter grande conhecimento das continuadas gue-
ras que elle tem sustentado, e dos differentes pontos, por 
onde se achaõ dispersas, e do triste estado de suas Finan
ças, para ver que lhe naó pôde sobrar nem a fracçaó de 
hum soldado para enviar a Portugal. 

A França verdadeira, naõ contando com os Estados, de 
que elle exerce poderes absolutos, naó entretem para cima 
de 500.000 Soldados de todas as armas. O receio que 
Áustria lhe declare guerra, absorve lhe pelo menos 120.000 
homens: o Reino da Itália, Estados Pontifícios, Nápoles, 
Raguza, e Sete Ilhas, 80.000 ; Hanover, Reino de West-
falia, e Hollanda, 50.000; a França para a tranquillidade 
do Interior, e guarniçaó finalmente dos seus Portos, con
some 150.000 Satellitas: eis temos 350.000 homens; res-
taõ-lhe 150.000, quejunctosa 500.000, que possa tirar dos 
Estados fora da França, em que exerce o seu despotismo, 
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formaõ apenas COO.üOO para a guerra dePeninsu la . Pe r 

gunto a<-oni a todos os Franco-manas do Universo , e ás 

almas crédulas e fracas, se esta força pôde assustar os Hes

panhoes , c se he possível que os Por tuguezes possaõ re-

ceiar-se. 

I l e necessário com tudo que o Patriotismo naõ esfrie, 

que cada vez mais abrii /e nossos peitos, que façamos 

todos os esforços e sacrifícios para a defensa da Pátr ia , 

Pr íncipe, e Rel ig ião; c que naó receando a força physica 

do inimi;To commum, temamos sobre tudo a força moral de 

suas maquinaçoens, que saõ as únicas armas que poderá 

haver para subjugar a Península. 

N o perigo da Pátria todos os Cidadãos se tornaõ Solda

dos ; convertaõ-se pois as nossas Praças Publicas em ou

tros tantos Campos de Marte, imitemos os Suissos, que 

saõ todos Soldados por educação, e cujos divertivertimen-

tos públicos consistem no exercício das armas. 

Por tuguezes , amados Concidadãos, o tempo dos prestígi

os j á se acabou : Francezes, Russos, Alemães, todos são ho

mens corno saõ os Lusitanos ; aomnipoténcia de Napoleaõ 

existe só nas proclamaçoens dos seus Generaes, nos dis

cursos dos seus Ministros, na corrupção de homens que 

naõ tem Pátria , e no ouro que faz espalhar pelas maõs de 

seus corretores. Fia pois, valor, e constância ; ponhamos 

toda a confiança no Governo que nos rege, e na Generosa 

Nacaõ que nos auxilia. 

C O N R E S P O N D E N C I A . 
Hum Patriota e Amigo. A sua receita he mui agradável, e vai ja 

inserida nu fim deste numero. Naõ conheço a letra. 
Crônica dos maldizentes, N- 1. Esta SelecçaÕ he e.\ce)lcnte, mas 

naõ pode ser publicada, salvo no caso de que em ceria parte, fora da 
h-Halerra, se adoptem certas medidas sobre o Cor. Br. que se amea-
••ou cue tenham lugar: entaõ podem continuar os números, que a 
•'-ontereni factos taõ bem authenticadoscoinoo 1, seraõ todos inseridos 
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CORREIO BRAZILIENSE 
DE FEVEREIRO, 1809. 

Na quarta parte nova os campos ara, 
E se mais mundo houvera la chegara. 

( AMOtNS, c. vir. e. 14. 

POLÍTICA. 

CollecçaÕ de Documentos Officiaes relativos a Portugal. 
[Continuados de p. 9. Vol. / / . ] 

Lisboa, 31 de Dezembro. Ao Conselho de Guerra se ex-
pedio o Decreto seguinte: 

" X ENDO determinado pelo meu Decreto de onze 
do corrente, que todos os Habitantes destes Reinos se ar
massem pelo modo que a cada um fosse possível; e que 
todos os Indivíduos, que se acharem comprehendidos na 
idade de quinze até sessenta annos, se reunissem todos os 
Domingos, e Dias Santos, e se exercitassem nos movimen
tos, e evoluçoens Militares; e sendo preciso para este im
portante fim dar uma certa ordem á numerosa população 
desta Cidade, a qual sirva ao mesmo tempo, para que sem 
confuzaõ possaõ acudir em Corpos aos differentes pontos, 
que lhes forem indicados, para se defenderem de qualquer 
tentativa, que o inimigo possa emprehender, com o objecto 
de roubar, e destruir esta Capital : Sou servido Ordenar, 
que se ponha em execução, sem a menor perda de tempo, o 
Plano que com este baixa assignado por D. Miguel Pereira 
Forjaz, do meu Conselho, Secretario do Governo, Encarre-

Vo L. II. No. 9. L 
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gado das Secretarias de Estado da Guerra e da Mar inha . O 
Conselno de Guerra o tenha assim entendido, e o faça 
executar , mandando affixar logo em todos os lugares p ú 
blicos desta Cidade, assim o presente Decre to , como o Pla
no que o acompanha, para que chegue á noticia de todos, 
a quem compet i r a sua execução. Palácio do Governo 
em vinte e três de Dezembro de mil oitocentos e oito." 
Com quatro Rubr icas dos Senhores Governadores do Reino. 

P lano da composição de de/eseis Legioens para a defesa 

da Cidade de Lisboa. 

" Todos os Habi tantes armados da Cidade de Lisboa, 

que naõ estiverem comprehendidos nos Corpos de Linha, 

ou de Milícias, se organisaraÕ em dezeseis Legioens, for

madas nas differentes Freguezias do modo indicado no 

M a p p a annexo a este Plano ; cada Legiaõ tomará o nome 

do lugar, em que se deve reunir , e será composta de um 

Chefe, um Major, u m Ajudante , e de três Batalhoens, que 

se designarão por números : Cada Batalhão se comporá 

de um Commandante , um Major, um Ajudante, e de dez 

Companhias : Cada Companhia se designará pelo nome da 

rua principal em que se formar, e se deverá compor de 

um Capitão, um T e n e n t e , um Sargento, e de seis ou mais 

Esquadras , compondo-se cada uma de um primeiro Cabo , 

um segundo Cabo , e de quinze até vinte vizinhos. 

" N o espaço de seis dias depois da publicação deste 

Plano, cada Chefe de famílias apresentará ao Chefe da 

Legiaõ do seu Districto uma Relação dos homens a rma

dos que tiver em sua casa, declarando a qualidade da3 

armas de cada um, e a rua e numero da sua residência. 

*•' Cada Chefe de Legiaõ dividirá o seu Districto cm 

três par tes , uma para cada Batalhão, e o Districto de cada 

Batalhão em dez Companhias, comprehendeudo cada Com

panhia os vizinhos das mesmas ruas, ou das cont íguas ; 

io-ualmente formará relaçoens das pessoas residentes nos 

próprios Districtos, que julgar mais capazes para Com-
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•mandantes, Majores, e Ajudantes dos Batalhoens, e para 
Capitáens e Tenentes das Companhias , as quaes proporá 
ao General da Província, preferindo em iguaes c i rcum-
Stancias os Officiaes de Tropa de Linha, Milícias, ou Or 
denanças que naó estiverem empregados , ou se acharem 
reformados: A nomeação destes Officiaes se fará publica 
por Listas assignadas pelo General da Província, que se 
afíixaraõ nos Districtos respectivos de cada Batalhão. 

" Cada Capitão nomeará o Sargento, e Cabos da sua 
Companhia, cujo Districto dividirá em seis, ou mais Es
quadras na fôrma acima determinada. 

Todos os Domingos, e Dias Santos, se formarão em 
cada Legiaõ as Companhias de um só Batalhão, concor
rendo de cada vez metade dos homens armados que hou
ver em cada fogo : A's duas horas da tarde se ajuntaraõ 
as Esquadras nas ruas respectivas, e conduzidas pelo p r i 
meiro Cabo, se iraõ junc tar no lugar assignalado para a 
reunião da Companhia, a qual se formará em três fileiras 
divididas em dous Pelotoens, tendo o Capitão na direita, 
o Tenente na esquerda, o Sargento no centro, e os Cabos 
na retaguarda : Os homens que tiverem Espingardas for
marão a primeira fileira, e os de Piques a segunda e te r 
ceira : Cada Capitão procurará exerci tar a sua Companhia 
por espaço de uma hora, fazendo-a romper , e marchar 
em Columna por Pelotoens, ou por meios Pelotoens sobre 
um e outro l a d o ; observando todos os Indivíduos o mais 
profundo silencio em quanto estiverem formados. 

" Os Commandantes, Majores, e Ajudantes das L e 
gioens, c os do Batalhão, cujas companhias se. tiveram 
reunido, examinarão se falta a lguém, e igualmente o esta
do das armas de cada Indiv íduo: Oito dias depois da pri
meira reunião, cada Capitão dará ao Commandante do seu 
Batalhão o Mappa do numero de homens, que na sua Com
panhia se achaõ armados de Espingardas, os que tem P i 
ques, e os que por falta de umas e outras armas se achaõ 

t. 1 
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desarmados, a fim de se lhes fornecerem : Os Comman-
dantes dos Batalhoens daraõ estes Mappas aos Comman-
dantes das Legioens, e estes ao Official General encarre
gado da defesa de Lisboa. Ao mesmo tempo cada um dos 
Commandantes de Companhia escolherá em toda ella os 
homens que tiverem mais disposição para formar Corpos 
de atiradores, tanto pelo seu desembaraço, e agilidade, 
como pelo uso que ja tiverem das armas de fogo : De to
dos os que assim forem escolhidos em cada Batalhão, for
marão os Chefes delles uma ou mais Companhias de 50 a 
60 homens, commandados por 1 Capitão, 1 Tenente, 1 
Sargento, e 5 ou 6 Cabos, os quaes se exercitarão separa
damente no lugar que se indicar em cada Legiaõ : Igual
mente se escolherá em cada Batalhão uma Companhia para 
serviço da Artilheria, composta de 1 Commandante, 1 se
gundo Commandante, 2 Sargentos, 4 Cabos, 20 Artilhei
ros, e 41 Serventes, armados de Piques: As três Com
panhias de cada Legiaõ se exercitarão separadamente, e 
debaixo da direcçaó de 1 Official de Artilheria, que será 
o Commandante de toda a que ha de ter a mesma Legiaõ. 

" Os Batalhoens, e Legioens nunca se poderão reunir 
sem Ordem expressa do General, que governa as Armas 
da Corte e Província da Estremadura, e naõ poderão usar 
das Armas, que se lhes tem determinado para a defesa desta 
Cidade, senaõ na a occasiaó de serviço, ou das reunioens. 

D. MIGUEL PEREIRA FORJAZ. 
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Nomeaçoens dos Chefes de cada uma das dezeseis Legioens 
Nacionaes de Lisboa. Lugares da sua reunião e Fre-
guezias ou ruas que lhes pertencem. 

Denominação 
c lugar de re
união de cada 
Legiaõ. 

Bania Clara. 

Cães. 

Rocio. 

Campo de San
ta Anua. 

Paço da Rai
nha. 

Praça do Com
mercio. 

Cães do Sodré. 

Carmo. 

Nomes dos 
Chefes e suas 
residências. 

Ascenço de 
Sequeira Frei
re. A' Cruz de 
Santa Elena 
No. 19. 

Pedro Tclies 
de Mello. A'» 
Portas daCruz. 

Freguezias, ou K nas que pertencem 
a cada Legiaõ. 

José Falcaõ 
de Gamboa 
Wanzeler. Pa
lco doPorciles. 

I). Jorge 
Francisco Ma
chado. Ao 
Posligo deSan-
to André. 

LuizdaMot-
taFco. EuiSa-
cavem. 

GasparCotta 
Aranha. De
fronte dalgrej a 
das Monicas. 

JoséAntonio 
Ferreira Vieira. 
Rua direita do 
Poço Novo 
No. 9J. 

AntonioJosé 
de Seixas. Rua 

Santa Engracia, S. Vicente, e San
ta Marinha. 

Santo Estevão, S. Miguel, Salva
dor, Santa Cruz, S. João da Praça, 
e Santa Maria Maior. 

S. Thomé, Santo André, Sant-Iago, 
S. Martinho, S. Lourenço, S. Chris-
tovaõ, e Magdalena. 

Penna, e Soccorro. 

Anjos. 

Santa Justa e S. Nicoláo. 

S. Juliaõ, Conceição, e 5. Paulo. 

Sacramento, Martyres, e da Encar-
naçaõ, as Ruas de S. Roque, S. Pedro 
de Alcântara, Gáveas, Norte, Teixe
ira, dos Mouros, do Moinho de Vento, 
e das Mercês, e as Travessas da Es
pera, dos Fies de Deos, do Poço, da 
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lo re to . 

S. Pedro de 
Alcântara. 

Estrella. 

Necessidades. 

da Emenda 

No. 3 . 

D. Caetano 
de Lencastre. 
Cardaes de Je
sus. 

José Pedro 
de Moura, Ca
pitão de Maré 
Guerra. Rua 
da Quíntinha 
No. 16. 

Agostinho 
Jansen. Paço 
da Rainha No. 
20. 

Francisco 
Joaquim de 
SeixasVelasco. 
Sacramento de 
Alcântara No. 
1. 

Campo de 
Ourique. 

JoséAntonio 
Mangas. Na 
Rua do Sol ao 
Campo de Ou
rique. 

Queimada, dos Inglezínhos, do Guar
da Mór, d'Água de Flor, da Boa-Hora 
do Cara, do Sacramento e da Estrella. 

Santa Catharina, e daEncarnaçaÕ, 
as ruas do Alecrim, das Flores, da 
Emenda, das Chagas, do Loreto, da 
Horta Secca, da Roza, da Trombeta, 
da Atalaya, das Salgadeiras, da Bar
roca, dos Calafates, os largos das 
duas Igrejas, e de Calhariz, as Tra
vessas dos Gatos, do Sequeiro das 
Chagas, e do Ataide. 

Mercês. 

Lappa, e de Santos, as ruas da Igre
ja , Marquez de Abrantes, no Cães do 
Tojo, as Bernardas, os Barbadinhos, 
do Merca-tudo, dos Ferreiros, dos 
Pescadores, da Silva, dos Mastros, do 
Poço dos Negros, S. Bento, dos Poi-
aes de S. Bento, Rua Fresca, do Ma-
chadinho, da Madragôa, das Madres, 
das Trinas, do Cura, do Guarda Mór, 
os Largos da Esperança, e do Conde 
Baraõ, as Travessas de Caetano Pa
lha, do Pasteleiro, Castello Picaõ, 
Pé de ferro, das Inglezinhas, das Iza-
beis, da Oliveira, das Bernardas, do 
Palha, e o Beco do Loureiro. 

S. Pedro em Alcântara, e de Santos, 
as ruas da Torre da Pólvora, da Cova 
da Moura, do Sacramento, da Pam-
pulha, S. Joaõ de Deos, do Olival, da 
Arriaga, de S. Francisco de Borja, do 
Conde, de S. Domingos, da Santíssi
ma Trindade, do Noronha, S. Joaõ 
da Matta, Janellas Verdes, dos Maria-
nos, Escadinhas, Praia de Santos, as 
Travessas do Castro, da Praia, dos 
Brunos, da Cruz, da Rocha, das Mo
ças, deS. Braz. Atafonas, S. Francisco 
de Paula, da Paz e Santo Antônio. 

Santa Izabel. 
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Amoreíras. 

Cruz do Ta-
boado. 

Belém. 

Viseonde de 
Fonte Arcada. 
Rua do Monte 
OliveteNo.26. 

Joaõ Pache
co de Sousa. 
Rua da Penha 
de França No. 
13. 

AntonioApo-
linario Torres 
de Miranda. 
Travessa de D. 
Vasco em Be
lém. 

S. Mamede e S. José. 

Coração de Jesus, S. Sebastião da 
Pedreira, e Arroyo». 

Ajuda. 

Palácio do Governo em 23 de Dezembro de 1808. 
D. MIGUEL PEREIRA FORJAS. 

Documentos Officiaes relativos a Hespanha. 
[Continuados depag. 22. Vol. //.] 

Ordem da Juncta Suprema de Badajos. 
Huma respeitável pessoa desta Cidade recebeo hontetn 

uma carta, pelo Correio, escripta a um Padre seu irmaó, 
nos seguintes termos.—He notório que Murat, sabendo, 
que em varias partes se abriam as cartas, e matavam aquel-
las pessoas, que se via serem inclinadas ao partido Fran
cez, adoptou o infame plano de escrever aos Magistrados 
elleitos pelo Povo cartas, neste sentido.—Senhor, observo 
que me haveis escripto, e em tal dia chegará á vossa vi
zinhança o numero de tropas Francezas, que vos desejaes, 
em ordem a accomodar os Revolucionários.—Tal he o 
contheudo, e o fim he manifestamente o de que, abrindo-
se estas cartas se attribua traição aos novos Comman-
dantes, e se lhes dê a morte, deixando ao exercito patrióti
co sem Capitaens. Este expediente, que se tem descu-
berto, dá alguma idea da precaução que he necessária, 
para evitar as conseqüências da perfídia de Murat, e seus 
agentes, que trabalham por disseminar a discórdia e con
fusão entre o povo, por todos os modos possíveis, se a 
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uniaõ eboa ordem se naõ conservam, jamais conseguire
mos o fim a que nos propusemos, que he defender a nossa 
Relioiaó, a nossa Pátria, e c nosso amado Soberano Fer-
nando Vil . Sede valentes e leaes ; respeitai os Magistra
dos e as Authoridades constituídas, esquecei-vos dos ódios 
particulares, e tudo se concluirá. 

Badajoz, 21 de Junho, de 180S. 

Proclamaçaõ. 
Aos Polacos, Italianos, e Portuguezes, que combatem 

nos esquadroens Francezes. Valorosos Soldados ! aquém 
um cruel destino collocou no meiode vossos inimigos, para 
que façais aos Hespanhoes uma sanguinária guerra, e aju
deis aos Francezes a impor-nos o jugo que vos opprime ; 
pedimos-vos que façais pausa. Seguramente quando vos 
vireis no centro da Hespanha no meio de taõ poderosos 
exércitos, e que a Europa, adormecida, e agrilhoada está 
insensível as vossas desgraças, vós crereis que estais pri
vados de toda a consolação debaixo das complicadas misérias 
que vos cercam.—Porém, charissimos irmaõs! Vós naó 
tendes estudado a theoria da liberdade, e os innumeraveis 
recursos que ella subministra, quando he apoiada pela 
Religião, e pela fidelidade. Vós naõ sabeis, talvez, que 
a espécie humana naõ está ainda taõ degenerada, taõ falta 
de sentimentos de dignidade da nossa natureza, que todas 
as naçoens da terra estejam igualmente absorvidas em 
egoísmo e apathia. Existe ainda na face do Globo quem 
seja sufHcientemente generoso para preferir a morte á es-
cmvidaó, quem seja assas sábio para naó ser enganado 
pela perfídia, quem seja assas valoroso para naõ ser sub
jugado pelos inimigos da humaninade; quem possa ajunc-
tar uma furça phisica e moral invencível, e irresistível, 
tendo a sua maó armada pela justiça, e os seus coraçoens 
inflamados com o fogo elétrico do patriotismo para se 
oppor á organização de uns bandos de ladroens, que se 
julgam concentrar nas suas fileiras toda a disciplina mili-
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tar. Valorosos soldados, vos naó vedes com os vossos 

olhos o fero espirito do Povo Hespanhol ? Naó vedes os 

exércitos veteranos da França tremendo de medo, batidos 

de todos os lados, e dissipando-se, como a poeira , naBoetica, 

Lusitânia, e Celtiberia? Naó vedes vos o miserável tu

multo de Francezes, que buscam um refugio nos intri-

clieirainentos d'el Retiro, antevendo com medo, e tremendo,* 

o attaque das nossas phalanges, para fazer unia capitula

ção ignominiosa, ou render-se á discrição ? Olhai pois 

atlentamente, e vereis a dissolução do problema, e aquelle 

principio irrefragavel, universal, como elemento da na

tureza, que segura ás idades futuras as suas operaçoens 

benéficas.—Mas se vos estais dispostos a admirar os pres-

sagios da liberdade e da honra, vinde aqui ter , e vereis o 

que se passa na pequena , e montanhosa Província das 

Asturias; vereis que o detestável Napoleaó, e os seus sa

télites naó saó formidáveis aos Asturianos. Sabereis que , 

quando a prisão das pessoas Reaes, e a iníqua proscripçaó 

de toda a sua respeitável dynastia, foram descubertas, o 

povo se levantou como por consenso unanime animado 

por um principio commum, ou faltando mais propr iamente , 

instado pela inspiração do Cco, appresentáram-se em mnl -

tidoens para obter armas, sem distineçaõ de idad-***, classe, 

ou condição de vida. Estudantes, graduados, mercadores, 

paizanos, clérigos, artistas, trabalhadores, todos gritavam 

que se queriam armar, e unir-se á força publica. A June ta 

• •oral distribuio armas a 24.000 homens, reservando para 
to ' 

o tempo de maior necessidade 60.000. Todos estes, cujo*-' 

nomes se acham registados nos livros públicos estavam 

animados por igual patriotismo.—Generosos amigos'. T a n 

to o impulso da natureza, como os factos da histeria devida

mente examinados, mostrarão, que estes Asturianos unifor

memente desenvolveram sentimentos enérgicos de liber

dade e de honra. Acustiuiiados a ver a nossa mãy com

mum, porque assim nos podemos expr imir , limitados pelo 

V O L . I I . No . 9. vi 
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Norte com as immensas agoas do oceano, c pelo Sul com 

as vastas montanhas, que nos protegem, parece que o des

tino tinha preparado dentro das fendidas aberturas dos 

nossos rochedos uma residência para a liberdade, segura 

dos attaques da ambição e do crime. As ideaes que na

turalmente imprime a continua vista destes objectos mag

níficos devem tocar os Asturianos desde os seus mais ten

ros annos, c devem fortificar aquelle instineto natural que 

sentem todos os homens a favor da liberdade. Os annaes 

dos nossos antepassados naó saó ignorados nem dos nossos 

meninos, nem das nossas mulheres; pelo contrario, elles 

saõ informados da restauração da monarchia, e da gloriosa 

resistência, que se fez aos invasores Árabes, no século oita

vo, pelo valor Asturiano. Tacs narrativas augmentam o po

deroso effeito da situação particular do nosso pa iz ,eas singu

laridades do nosso clima, este he o nosso character indelével, 

que deve sempre apparecer quando se tem de resistira uma 

a^gressaó injusta, e quando se nos appresentam deshonrosas 

cadeas. Sim, he manifesto que nutrimos entre nos a gene

rosa semente dos primitivos restauradores da Monarchia, 

os quaes estaó diariamente desenvolvendo os seus thesou-

ros , para nos sustentar debaixo das atrocidades e horrroes 

nunca d'antes attentados. Oh cinzas de Pelaio e Fruela! 

cjue habitaes essas regioens de luz e de gloria, onde reside 

o Eterno, indubitavelmente vós iinplorarcis a protecçaÕ do 

Ente Supremo para aquelles que estaó animados das mes

mas esperanças, e expostos aos mesmos perigos !—Vinde 

pois a nos illustres Polacos, Italianos, e Portuguezes, que 

pelejais por quem ves opprime, vos considadaõs de Cataó, 

de Bruto, de ÍSobievki, e de Gama, sois requeridos, a face 

do Universo, a sustentar aquelles que vos arrancaram do 

seio de vossos filhes, que vos conduziram como bestas ao 

exercito de Murat, e de Grouchy, para destruires, contra 

a vossa vontade, os innocentes Hespanhoes, que vos amam, 

e que vos convidam a defender na sua sociedade os inex-
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tinguiveis direitos da razaõ, e da jusiça, e que anciosa-
mente procuram ajudar-vos a vingar a vossa oppressaõ. 
Naõ, seguramnte, vos naõ desejais destruímos. Lancai-
vos pois nos braços dos Asturianos, que vos receberão com 
a affeiçaõ de irmaós, unamos as nossas forças, e naó per
camos um momento em quanto naó extirparmos estes cruéis 
dessoladores, que tem banhado a Hespanha em sangue, 
violando as mais sagradas leis da humanidade.—A vossa 
experiência infelizmente desgraçada vos acautelará de ser 
outra vez enganados pelas intrigas, e pela falsidade. Des-
cançai pois na nossa simplicidade, e verdade ; daivos pres
sa em unir vos aos nossos estandartes, onde sereis respeita
dos e amados. Aqui achareis um exercito realmente Pa
triótico, onde a avareza, e a ambição naõ tem lugar, a pa
ga que se dá he simplesmente para supportar a vida, e a 
authoridade so he conferida para manter a subordinação. 
O prospecto das nossas montanhas vos oífereceraõ uma 
doce illusaõ dos vossos Apeninos, e a vista das nossas cata-
ractas, a encantadora lembrança do Vistula e do Eredano. 
E vos illustres paizanos de Portugal, como podeis contem
plar a nossa causa distincta da vossa, unidos como nos 
somos pela mesma Religião, mesmo clima, e quasi mesma 
lino-oa ? Os vossos rios correm sobre as áreas douradas 
das nossas montanhas, e formam esses opulentos portos 
do vosso Reyno, suppridos com a riqueza de Castro, de 
Albuquerque, da índia. dNaõ fosteis vos ja o terror, e 
admiração do universo ? e agora que um punhado de Can-
nibales se empenham em opprimir todo o gênero humano, 
e que vos tendes sido dos primeiros que elles sacrificaram 
á intriga, e á tyrannia ( submetter-vos-heis a esta humilha
ção ? Naõ ; ajunctai-vos as hostes de vossos compatriotas, 
que vos convidam a sacudir o infame jugo, e a defender, 
até a morte, os sagrados direitos do homem. Valorosos sol
dados; Quando estiverem destruídas as abhorecidas tro
pas da França, credes vos que naõ sereis objectos dignos 
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do vosso valor, e resentimento, e que naõ haverá mais vic-
timas a sacrificar no campo da batalha ? Vos naõ sabeis 
o verdadeiro character dos Hespanhoes, e os altos espiritos 
que os animam. Quando as nossas armas vingadouras 
exterminarem os miseráveis restos das tropas Francezas, 
e os gloriosos patriotas Cuesta, Acevedo, Palafox, Caro, e 
outros naõ tiverem mais emprego para o seu valor dentro 
dos limites da nossa Península {pensais vôs que o negocio 
da guerra está acabado ? Naõ: nos temos de appresentar 
ao Mundo um digno exemplo do milagroso effeito da 
reacçaõ de um justo, e poderoso povo, contra a destruição 
de escravos e cobardes. < Os Conquistadores de S. Quin
tino naõ descerão dos montes Pyrineos ás praias do Ga-
ronna, e do Adour, para pedir justiça ao povo Francez 
contra o execrável tyranno que os domina? <* Naõ será 
proveitoso que a relação dos feitos de nossos valentes ba
talhoens seja ouvida de alguma maneira mais distincta pelos 
membros do Instituto nacional ? E como podemos nos 
crer que estes verdadeiros amigos da philosophia naõ de
testem no fundo de seu coração a malícia, e a perfídia de 
seu Imperador. Como se pode suppor que os illumina-
dos princípios destes sábios homens naó proscrevam este 
monstro, e que naõ convidem o povo a resistir a esta op-
pressaó, quando os Hespanhoes, no centro do seu paiz, es
taó promptos para assistir-lhes em taó virtuosos fins.— 
Este pois amados camaradas he o único projecto digno do 
nosso valor e do enthusiasmo nacional.—Penetremos com a 
espada na maõ o interior da vilipendiada França. Convi
demos os seus honrados habitantes a combinar-se com nos-
co para a destruição do monstro que os insulta e envilece, 
e que seja elle a Jictima ofíerecida pelo povo, por amor 
da justiça universal, e para expiar os crimes, que tem 
commettido contra uma naçaõ generosa. Sim, valorosos 
Soldados, naó deveis crer, que todos os Francezes saó 
complices nas iniquidades que deploramos. Mesmo entre 
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aquelles que compõem os exércitos do tyranno, sabemos 
que ha alguns felizes individuos, que, no meio do vicio e 
da corrupção, tem nutrido as sementes da justiça. Nos 
sabemos que Moncey o illustre General, que possue um 
taõ extenso commando, e um nome taõ exaltado, detesta 
a condueta de seus companheiros, e abomina o frio espirito, 
de crueldade, que cobre de sangue a Capital da nossa Mo
narchia. Nos lhe offerecemos o tributo de verdade, e de 
honra, e nos convidamos este generoso soldado a ajudar as 
nossas forças com a addiçaó dos seus talentos e coragem_ 
Se o respeito, que elle tributa aos mandados da natureza, 
lhe naó permittem pegar em armas contra seus indignos 
partidários, com tudo nos o consideraremos como um ho
mem justo e honrado, e que gosará o nosso amor e res
peito onde quer que os incidentes da vida o collocarem.— 
Em fim valorosos Polacos, Portuguezes, e Italianos, nos 
vos convidamos; nos vos convidamos a uma uniaõ fraternal 
com os nossos compatriotas. A causa he sagrada ; o prê
mio de grande valor, a probabilidade da victoaia em nosso 
favor; a acquisiçaó da gloria he certa. Oviedo, 12 de 
Julho 1808. 

D. IGNACIO FLORES, Presidente da Suprema Juncta-

Manifesto da Juncta Suprema de Murcia. 
Províncias c Cidades de Hespanha ! Nossos pensamen

tos saõ uniformes: a nossa vontade tem-se explicado de 
um modo maravilhoso, e nada equivoco: apressamo-nos 
á defesa da Pátria, e á conservação dos augustos direitos 
do nosso amável, e desejado Fernando VIL Temamos 
uma desorganização, se tem lugar a desunião: naó se 
ouça outra vóz em toda a península, que naõ seja uniaõ, 
confraternidade, e mutua defeza. Facamonos grandes, e 
dominemos a pequenhez, que ocupa os ânimos débeis, 
sobre superior idades. Formemos um governo solido, e 
central, onde todas as províncias c Reynos, recorram por 



5 Í Política. 

meio de representantes, e donde saiam as ordens, e prag

máticas debaixo do nome de Fernando VIL 

As Cortes Geraes, celebradas no anno de 1739, julgaram 

por Príncipe das Asturias, e herdeiro da Coroa, a este 

di -no Monarcha actual. Os Deputados das Cortes e El 

Rey Carlos IV. ju ra ram mutuamente de guardar os pri

vilégios, fóios, leys, usos, e custumes, sobre os quatro 

Evangelhos. Grandes e Senhores fizeram o preito e ho

menagem, segundo o uso e foro da Hespanha. Por este 

mutuo juramento, nem os Vassallos podem separar-se da 

obediência promettida, nem El Rey contravir á sua pro

messa jurada de guardar, as leys, usos, e custumes da Na

çaõ. A principal, e talzez a mais essencial he a suecessao 

do Reyno , que se estabelece no nosso Gram Código, in

titulado das Partidas, cujas leis acreditam o antiquissimo 

custume de succedei* em Hespanha. Esta Naçaõ naõ quiz 

variar este methodo; e assim quando o Snr. Felipe V. in

tentou variar a ordem de sueceder, querendo introduzir a 

lei Salica de França, pela qual se excluem as fêmeas, 

cujo cuidado renasceo nas citadas Cortes de 1789, se de

clarou por uniformidade de votos; que S. M. naõ podia 

variar o estabelicimento Hespanhol, cuja observância tinha 

jurado ouardar, e por conseqüência a Senhora Carlota, 

Princeza do Brazil, devia ser admittida á coroa na falta de 

seus irmaõsvaroens. 

Conforme a este facto, pelo qual se ligaram os vassallos 

á fidelidade, e os Soberanos ao cumprimento do seu ju ra 

mento, se fez presente a Naçaõ, que as renunetas, e abdi 

caçoens da coroa dos Senhores Carlos IV. e Fernando VIL 

a favor do Imperador dos Francezes foram pos.tiva e no

toriamente nulas, como feitas a um estranho da farinha de

signada nas Cortes, com relação as leis, foros, ussos, e cus

tumes da Hespanha, e contrarias ao juramento solemne, e 

reciproco, verificado entre El Rey e seus vassallos, na so-

kmnidade das Cortes. Sobre esta nuhdadc, que nos exime 
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de toda a obrigação de reconhecer por Soberano ao Im
perador dos Francezes, ha mais a falta de liberdade, com 
que se fizeram estas renuncias, e estar o nomeado com 
um poderoso exercito, no lugar em que se fez a renuncia, 
v para onde se conduzio, por engano, e traição; ao Prín
cipe jurado, reconhecido, e acclamado por todos os povos. 

El Rey Francisco I. de França negou-se a cumprirão 
tratado, que fez com o Imperador Carlos V. (pelo qual 
obteve a sua liberdade em Madrid,) debaixo do pretexto 
de o haver feito estando prisioneiro. Comparem as na-
çoens estes dous Successos: Francisco I. foi aprisionado 
na famosa batalha de Pavia em uma guerra declarada, e 
justa: Fernando VIL aprisionado em Bayona, quando pen
sava abraçar um intimo alliado, que o chamava para con
solidar, e estreitar mais a paz, e uniaõ, e augmentar a 
gloria de ambas as naçoens. 

A cessaõ e renuncia de uma praça, e ainda de uma pro
víncia pode tolerar-se, quando por isso se acaba alguma 
guerra sanguinolenta e cruel; porém a renuncia inaudita, 
e espantosa de uma grande Monarchia no seio da paz, sem 
mais noticia da naçaó e consentimento dos Reynos, se naó 
o que se arrancou da boca de um Monarcha prisioneiro, 
ou talvez, que se imprimio sem se haver feito, he taõ vio
lenta e extraordinária, que se naó acha exemplo entre os 
ladroens de Reynos, ainda que se recorra á historia do 
Mundo. 

Os papeis da França tem censurado a condueta da In
glaterra, quando se apoderaram de nossas fragatas, e da 
Marinha Real de Dinamarca; i poderão pois dizer alguma 
cousa sobre o attentado de dispor da Monarchia eDteira da 
Hespanha, debaixo da confiança da amizade, e da alliança r 
Carlos Magno, poderoso, com exércitos guerreiros, domi
nador de vastas provincias, intentou fazer valer certos di
reitos sobre esta naçaõ ; porém Affonso o casto lhe fez 
conhecer, em Roncesvallos, que os Soberanos, posto que 
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de Reynos pequenos, como era o de Leaó , podem des
truir aos que somente confiam em si, como Nabueo. Quem 
tem a justiça da sua parte tem a Deus por Protector , e se 
Deus esta com nosco, em vaõ vigiam os que nos armam 
ciladas e nos perseguem. 

Cidades de voto em Cortes! reunamo-nos, formemos 

um corpo, elejamos um Conselho, que em nome de Fer

nando V I L organize todas as disposiçoens civis, e evite

mos o mal que nos ameaça, que he a divisão. A vóz, ter

rível na realidade, de que em cada capital a Juncta de 

Governo se supponha Suprema, sem subordinação a outra, 

a t t iah i r íaaanarchia , a desolação, e a perca de tudo ; e nós 

que reunidos seremos invencíveis, pela divisão, daremos 

ao inimigo commum o prazer de ver-nos desolados: Chore 

a Hespanha se isto succede. Fernando VII . manda : as 

Cortes o reconhecerão por Príncipe Herde i ro ; os Povos o 

tem proclamado por Monarcha, Sevilha, Granda, Valen

t ia , Saragoça, Cidades insignes, dignai-vos tomar a vóz, 

univos e abraçai este pensamento, circulai a nomeação do 

luo-are do dia para a reunião dos representantes dos Povos; 

ocupai por agora as faculdades das nobres Cidades de 

Burgos e To ledo , que naó podem levantar a vóz por estar 

supitada. 
Capitaens Generaes, Generaes famosos! protegei este 

remédio, que vai salvar a Naçaõ : dignos herocs! de vós 
se deve formar um Conselho Militar, donde dimanem as 
ordens, que obedeçam os que regem os exércitos, e com 
o conhecimento de todas as forças da naçaõ, e dos movi-
mentos do inimigo, mandareis executar, e concorrer onde 

necessidade o exigir, e de maneira que se salve a patna-
Fsta Cidade se ltsongea, que este ultimo remédio he o 

*,*> que pode salvar-nos. Governo central, Governo Su
premo saõ indispensáveis. Fernando VII . o manda ; Fer
nando VII . naõ pode ser restituido ao seu throno sem esta 
uniaõ e soberania; unidas as províncias por seus repre-

a 

m 
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•ncntantes naõ haverá zelos desuperioridades, ese cortam ao 
inimigo as armas terríveis da desunião, e da intriga : as po
tências estrangeiras saberão, com quem devem entender-se, 
para a paz, e para a guerra ; e reconhecendo um Governo 
universal da Hespanha, a Monarchia se conservará illesa 
para o seu legitimo e amado soberano. 

Esta cidade espera resposta de V. para sua satisfacça5 
e inteligência. Murcía, 22 de Junho, 1808, Clemente de 
Campos.—José Bispo de Cartagena. Conde de Florida 
Blanca. Joaquim de Elguera. Juliaõ José de Retamosa. 
M. Marquez de Espinardo e Aguilar. O Arcediago de 
Villena. Vincente Hezeta. Conde de Campo Hermoso. 
Antônio Fontes Abar. Marquez dei Villar. Antônio Fer
nandes de S. Domingo. Visconde de Huerta. Luiz San
tiago Bado. Francisco Lopez de Aguliar. José Hena-
rejos. 

Inglaterra. 

Conrespondencia, com os Governos Russo e Francez, rela
tiva as proposiçoens, que se fizeram de Erfurt; apresen
tada por ordem de S. M. a ambas as Casas do Parla
mento.—Janeiro 1809. 

(No. 1.) Recebida a 21 de Outubro. 
Eifurth, 30 de Septembro, (12 de Outubro,) 1808. 

SENHOR ! Remetto a V. Ex. uma carta que os Im
peradores da Rússia e França escrevem a S. M. El Rey 
de Inglaterra. O Imperador da Rússia se lisongea de que 
a Inglaterra sentirá a grandeza, e sinceridade deste passo» 
Ella ahi achará a mais natural, e a mais simples resposta, 
ás proposiçoens, que fez o Almirante Saumarez. A uniaõ 
dos dous Impérios está alem do alcance de mudança al
guma, e os dous Imperadores a formaram, tanto para a 
paz, como para a guerra. 

VoL. II. No. 9. -sr 



o 3 Política, 

S M me ordenou que fizesse saber a V. Ex., que elle 
tem nomeado Plenipotenciarios, que iraõ ter a Paris, 
onde esperarão a resposta que V. Ex. for servido dar-me. 
Eu vos rogo que a dir.jaes ao Embaixador Russiano em 
Paris Os Plenipotenciarios, nomeados pelo Imperador 
da Rus/.a, iraõ ter áquella Cidade do Continente, para 
onde forem mandados os Plenipotenciarios de S. M. Bri-

tanica. 
Quanto á base da negociação Suas Magestades Tinpenaes 

naó tem difficuldade de adoptar, a que foi antecedentemente 
proposta por Inglaterra ; isto he, o uti possidelis, ou outra 
qualquer base, fundada na reciprocaçaó, e igualdade, que 
deve prevalecer entre todas as naçoens grandes. 

Tenho a honra de ser, com os sentimentos da mais alta 

consideração, &c. 
(Assignado) CONDE NICHOLAO DE ROMANZOFF. 

A S. Ex. o Snr Canuing, &c. 

(\To. 2.) Recebida a 21 de Outubro. 

Erfurtb, 12 de Outubro, de 1808. 
SENHO;I! AS presentes circumstaneias da Europa 

nos fizeram ajunetar aqui em Erfurth. O nosso primeiro 
pensamento foi ceder aos desejos, c necessidades de^ todos 
os povos, e procurar, em uma immediata pacificação com 
V. M. o remédio mais efficaz ás misérias que opprimcm 
todas as naçoens. Nos fazemos saber a V. M. o nosso 
sincero desejo, a este respeito, na presente carta. 

Alonga e sanguinolenta guerra, que tem dillacerado o 
Continente, está acabada, sem que haja possibilidade de a 
renovar. Muitas mudanças tem havido na Europa, e 
muitos Estados tem sido derrubados. A causa disto deve 
achar-se, no estado de agitação e miséria, em que a estag
nação do Commercio marítimo tem posto as maiores na
çoens Maiores mudanças poderão ainda sueceder, e to-
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das cilas contrarias á politica da naçaó lugleza. Por tanto 
a paz he ao mesmo tempo do interesse do Continente, 
assim como he do interesse do povo da Gram Bretanha. 

Unimo-nos em rogar aV. M. que attenda á voz da huma
nidade, impondo silencio á das paixoens ; para o fim de 
procurar, com a intenção de chegar a este objecto, o con
ciliar todos os interesses, e por este meio preservar todas 
as Potências, que existem ; e assegurar a felicidade da 
Europa, e desta geração, k frente da qual a Providencia 
nos tem collocado. 

(Assignado) ALEXANDRE,—NAPOLEAÕ. 

(No. 3.) Recebida a 21 de Outubro. 
Erfurth, 12 de Outubro, de 1808. 

SENHOR ! Tenho e honra de transmittir a V. Ex. 
uma carta, que o Imperador dos Francezes, c o Imperador 
de todas as Russias escrevem a S. M. Britânica. A gran
deza, e sinceridade deste passo seráõ sem duvida sentidas. 
Naó se poderá attribuir a fraqueza o que somente he o re
sultado da intima connexaõ entre os dous maiores Sobe
ranos do Continente, unidos tanto para a paz, como para 
a guerra. 

S. M. O Imperador me ordenou fazer saber a V. Ex., 
que elle tem nomeado Plenipotenciarios, que iraõ ler á 
Cidade do Continente, para onde S. M. El Rey da Gram 
Bretanha, mandar os seus Plenipotenciarios. A respeito 
da base da negociação, Suas Magestades estaõ dispostos 
a adoptar a que foi antecedentemente proposta pela mes
ma Inglaterra ; isto he, o uti possidetis; e ainda outra 
qualquer base fundada na justiça, e na reciprocaçaõ, e 
igualdade, que deve prevalecer entre todas as grandes 
naçoens. 

Tenho a honra de ser, com a maior consideração, &c. 
(Assignado) CHAMPACNY. 

A S. Ex. o Snr. Canning, &c. 
N 2 
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(No. 4.) 
Carta de Buonaparte, e de S. M. o Imperador rie todas 

asRuss ias , a S. M. , datada de Erfurth 12 de Outubro de 
1808, e recebida a 21 de Outubro . (He a mesma do 
No. 2, com esta differença, que a assignatura de Na
poleaõ vem primeiro.) 

(No. 5.) 
Londres, Secretaria dos Negócios Estrangeiros, 

22 de Outubro , de 1808. 
SENHOR! A desejo do Conde Nicholáo de Roman-

zoff, tenho a honra de aceusar a V . Ex. a recepção da 
carta, que o Conde Romanzoff foi servido escrever-me de 
Erfurth, datada de 30 de Septembro (12 de Outubro) 
assim como da carta, que vinha junc ta , dirigida a El Rey 
meu amo. 

Naõ perderei tempo em por estas duas cartas na pre

sença de S. M. , e transmittir as respostas a V . Ex. por 

um Correio Inglez. 
Tenho a honra de ser, &c. 

(Assignado) GEOPVGE C A N N I N G . 

A S. Ex . o Embaixador Russiano, &c. &c. occ. em Paris, 

(No. 6.) 
Londres, Secretaria dos Negócios Estrangeiros, 

22 de Outubro, de 1808. 
S E N H O R ! Tenho a honra de aceusar a recepção da 

earta de V. Ex. de 12 do corrente, de Erfurth, que in
cluía uma carta dirigida a El Rey meu amo, 

Naõ perderei tempo ein por estas cartas na presença 
de S. M. e transmittir as respostas a ellas, por um Men
sageiro Inglez, a Paris. 

Tenho a honra de ser, &c. 
(Assignado) GEORGE C A N N I N G . 

A S. Ex. o Snr. Champagny, &c. &c. 
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(No. 1.) 
Londres, Secretaria dos Negócios Estrangeiros, 

28 de Outubro, de 1808. 
SENHOR ! Havendo posto na presença d'El Rey meu 

anio as duas cartas, que S. Ex. o Conde Nicholáo de 
Romanzoff me enviou de Erfurth, recebi ordem de S. M.# 

para responder á que éra dirigida a Elle, com a nota 
official, que tenho a honra de incluir a V. Ex. 

Por mais que S. M. desejasse responder directamente 
a S. M. o Imperador da Rússia, vós naõ podereis deixar 
de sentir, Senhor, que pela maneira naó usual, em que 
as cartas assignadas por S. M. Imperial estavam concebi
das, e que as privou inteiramente do character de uma 
communicaçaó particular c pessoal, S. M. achou, que éra 
impossível adoptar este signal de respeito, para com o Im
perador da Rússia, sem ao mesmo tempo reconhecer titu-
Jos, que S. M. nunca reconheceo. 

Tenho ordem de acrescentar ao contheudo da nota of
ficial, que S. M. se dará pressa em communicar a S. M. 
El Rey de Suécia, e ao existente Governo da Hespanha, 
as proposiçoens, que lhe foram feitas. V. Ex. perce
berá, que he absolutamente necessário que S. M. recebesse 
uma segurança immediata, de que a França reconhece o 
Governo da Hespanha como parte de qualquer negocia
ção. S. M. naó pode duvidar que tal he a intenção do 
Imperador da Rússia. 

S. M. se lembra, com satisfacçaõ, do vivo interesse que 
S. M. Imperial sempre manifestou, pelo bem e dignidade 
da Monarchia Hespanhola, e Elle naó precisa outra se
gurança de queS. M. Imperial naó podia ser induzido a 
sanccionar, com a sua concurrencia, ou com a sua appro-
provaçaó, usurpaçoens, cujo principio naõ he menos in
justo, do que o seu exemplo he perigoso a todos os legíti
mos Soberanos. 
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Logo que se ti\ eretn recebido as respostas a estes pon

tos, clo<-*o que S. M. tiver sabido os sentimentos d'EI Rey 

de Suécia, e os do Governo de Hespanha, eu naõ deixarei 

de receber ordens de S. M. para aquellas communicaçoens, 

que for necessário fazer, sobre os demais objectos da carta 

do Conde Romanzofi. 

Tenho a honra de ser, &c. &c. 

(Assignado) G E O R G E C A N N I N G . 

A S. Ex. o Embaixador Russiano, em Paris, 

(No. 8.) 
Londres, Secretaria dos Negócios Estrangeiros, 

28 de Outubro de 1808. 
SENHOR '. Havendo posto na presença d'El Rey meu 

amo as duas cartas, que V. Ex . me enviou de Erfurth, 
uma das quaes éra dirigida a S. M. ; recebi ordem de S4 

M. para responder áquella carta, com a nota official, que 
tenho a honra de incluir aqui. 

Tenho ordem de acrescentar, que S. M. naõ perderá 
tempo em communicar a El Rey de Suécia, e ao Gover
no de Hespanha, as proposiçoens que foram feitas a S. M. 

V. Ex. verá a necessidade de que se dê a S. M., imme-
diatamente, uma segurança de que a França está na in
teligência e concorda na admissão do Governo de Hes
panha, como parte desta negociação. Despois de se ha
ver recebido a resposta de V. Ex . sobre este ponto, e logo 
que S. M. esteja de posse dos sentimentos d' El Rey de 
Suécia, e do Governo de Hespanha; eu receberei ordens 
de S. M. para communicar com V. Ex. sobre os outros 
pontos da vossa carta. 

Tenho a honra de ser, &c. 

(Assignado) G E O R G E C A N N I N G . 

A S. E x . o Snr. Champagny, &c. &c. 
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(No. 8.) Nota Official. 
El Rcv tem uniformemente declarado a sua promptidaó, 

- desejo, de entrar em negociaçoens para uma paz geral, 
5obre termos, consistentes com a honra da Coroa de S. M. 
com a fidelidade de seus empenhos, c com o permanente 
descanço e segurança da Europa. S. M. repete esta de -
declaraçaó. 

Se a condição do Continente he a da agitação e da misé
ria, se muitos Estados tem sido derrubados, e muitos mais 
ainda saõ ameaçados com a subversão, he uma consolação 
para El Rey o reflectir, que nenhuma parte das convul-
soens, que se tem experimentado, ou da quellas, que se 
ameaçam para o futuro, podem ser, em gráo a lgum, im-
putaveis a S. M. El Rey está promptissimo a reconhecer 
que todas estas terríveis mudanças saõ na verdade con
trarias á política da Gram Bretanha. 

Se a causa de tanta miséria se deve achar na estagnação 
das relaçoens commerciaes ; ainda que se naõ possa espe
rar, que S. M. possa ouvir, sem grande magoa, que o sys-
tema, imaginado para a destruição do commercio dos seus 
vassallos, tem recabido sobre os seus auihores, ou seus 
instrumentos; com tudo , nem he da disposição de S. M. 
nem do character do povo, que elle governa, alegrar-se 
com as necessidade, e infelicidade das naçoens, que se tem 
combinado contra elle. S. M . deseja anciosamente a ter
minação dos males do Continente. 

S. M. entrou na guerra , em que S. M. está empenhado, 
pelo objecto immediato da defensa nacional. Tem-se 
prolongado; porque até aqui ainda os seus inimigos lhe 
naó offerecêram, meios seguros e honrosos de a terminar. 

Mas no progresso de uma guerra , principiada em pró
pria defesa, tem S. M. entrado em novas obrigaçoens a fa
vor de Potências, aquém as aggressoens de um inimigo 
commum compellio a fazer causa commum com S. M., ou 
que tem solicitado o adjutorio e assistência de S. M. p;ua 
recobrarem a sua independência nacional. 
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Os interesses da Coroa de Portugal , e d e S. M. Siciliana 
estaó confiados á amizade, c protecçaô de S. M. 

Com El Rey de Suécia se acha S. M. ligado por laços 
da mais estreita alnança, e por estipulaçoens, que unem 
os seus conselhos, tanto para a paz , como para a guerra. 

S. M. naõ está ainda ligado com a Hespanha por ne
nhum tratado formal ; mas S. M. contrahio, á face do Mun
do, com aquelia naçaõ, obrigaçoens, que naõ saó menos 
sagradas, nem ligaõ menos, no pensar de S. M., do que os 
mais solemnes tratados. 
Portanto S. M., tem para si, que , em uma proposição feita 
a S. M. para entrar em negociaçoens para a paz geral , 
foram distinctamente consideradas as relaçoens, que sub
sistem entre S. M. e a Monarchia Hespanhola, e que o 
Governo, que obra em nome de S. M. Catholica Fernan
do VI I . se entende fazer parte de qualquer negociação, 
cm que S. M. seja convidado a entrar. 

(Assignado) G E O R G E C A N N I N G . 

(No. 10.) Recebida aos 4 de Novembro, de 1808. 
Paris, 31 de Ou tub ro , de 1808. 

S E N H O R ! A partida immediata do correio Inglez, 
que me trouxe a carta de V. Ex . de 28 deste mez, me 
obriga a limitar-me, ao presente, a aceusar a sua recep
ção. Alegro-me de que a minha chegada a Paris m e 
desse oceasiaõ de receber, eu mesmo, aquelia carta, que 
era dirigida ao Embaixador Russiano ; e havendo Mr. de 
Tolstoi, que oecupava aquelle lugar, sido mandado re
tirar, pelo Imperador meu amo, para que fosse suecedido 
pelo Príncipe de Kourakin, eu me ju lgo feliz de me achar 
fui situação de conresponder directarnente com V . Ex . 

T e n h o a honra de ser, com sentimentos da maior con
sideração, &c. 

(Assignado) O C O N D E NICHOLAO DE R O M A N Z O F F . 

A S. Ex. o Snr. Canning, &c. 
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(No. 11.) Recebida a 4 de Nov. 1808. 
Paris, 31 de Outubro , de 1808. 

SENHOR ! Havendo S. M . O Imperador, meu amo, 
deixado Paris, eu naó desejo esperar as suas ordens, pa ra 
aceusar a recepção da car ta , que V . Ex . me fez a honra de 
escrever, aos 28 deste mez , e que eu recebi esta manbaS, 
assim como a nota official, que vinha juncra . Eu nao 
perderei tempo em transmittir estes papeis a S. M. I m 
perial, e logo que elle me fizer saber as suas intençoens, 
eu me darei pressa em mandar um correio a V . E x . Sou 
com a mais alta consideração, &c. 

(Assignado) C H A M P A G N Y . 

A S. Ex. o Snr. Canning, &c. 

(No . 12.) Recebida a 6 de Dezembro, 1808. 
Paris, 16 de Nevembro, de 1808. 

S E N H O R ! Remet to a V . Ex . a minha resposta á nota 
de 28 de Outubro , que fosteis servido dirigir ao Conde de 
Tolstoi, e me apresso a aproveitar-me desta nova oportuni
dade de renovar a V . Ex. as seguranças da alta considera
ção, com que tenho a honra de ser, &c. 

(Assignado) O C O N D E N I C H O L A O D E R O M A N Z O F F . 

A S. Ex . o Snr. Canning, &c. 

(No. 13.) Nota. 
O Abaixo-assignado, Ninistro dos Negócios Estrangei

ros de S. M. o Imperador de Todas as Russias, tem a hon
ra de responder á Nota de 28 de Outubro , assignada por 
Mr. Canning, Secretario de Estado, para os Negócios Es
trangeiros, de S. M. El Rey da Gram Bretanha, e dirigida 
por S. Ex. ao Embaixador Russiano, em Paris. 

Que a admissão dos Soberanos, que estaõ em alliança 
com a Inglaterra, a um Congresso, naó pode ser um ponto 
de difficuldade, e que a Rússia e França consentem nisso. 

V O L . I I . No . 9. 
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Mas este principio de nenhum modo se extende á ne-

re.si.lade de admitlir os Plenipotenciarios dos Insurgentes 

Hespanhm-,. O Imperador da Rússia naó os pode admit-

tir. O stu Império, em símilhantes circumstancias—e a 

In- la tcrra pod: lembrar-se de um exemplo particular—foi 

fiehio mesmo principio. Demais, elle tem j a reconhecido El 

Rey Juseph Napoleaõ. Elle tem annunciado a S. M. Bri

tânica, qi:e estava unido com -j Imperador dos Francezes, 

tanto para a paz como para a guerra, e S. M. Imperial re

pe te aqui esta declaração. Elle está resolvido a naõ se

parar os seus interesses dos daquelle Monarcha ; mas elles 

ambos estão promptos para concluir uma paz, com tanto 

que seja justa , honrosa, e igual para todas as partes. 

O Abaixo-assignado vê , com prazer, que nesta differença 

de opinião, relativamente aos Hespanhoes, nada se apre

senta, que possa previnir ou delongar a abertura de um 

Congresso. Elle deduz a sua persuasão, a este respeito, do 

que S. M. Britânica mesmo tem confiado aos dous Impera

dores, que elle naõ está ligado por algum empenho posi

t ivo, com aquelles que tomaram armas em Hespanha. 

Despois de quinze annos de guerra, a Europa tem di

reito de pedir paz. O interesse de todas as Potências, 

incluindo a Inglaterra, he fazella gera l : e um tal desejo 

naõ pode certamente ser estranho aos sentimentos de S. 

M. Britânica. á* Como he possível que so elle se possa 

subtrahir a um tal objecto, e recusar o pôr termo ás mi

sérias da aíflicta humanidade ? 

Consequentemente o Abaixo-assignado renova, em nome 

do Imperador, seu Augusto amo, a proposição j a feita, 

de mandar Plenipotenciarios para qualquer Cidade do Con

t inente , que S. M. Britânica seja servido nomear ; de ad-

mittir os Plenipotenciarios dos Soberanos, que estaó em 

alliança com a Gram Bretanha; e tratar sobre a base do 

utipossidetis, e sobre a do poder respectivo das Potências 

belligerentes ; em fim de aceitar qualquer base, que possa 
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ter por seu objecto a conclusão de uma paz, em que todas 

as partes achem honra, just iça, e igualdade. 

O Abaixo-assignado tem a honra de renovar a S. Ex. o 

Snr. Canning as seguranças de sua alta consideração. 

(Assignado) C O N D E N I C H O L A O DE R O M A N Z O F F . 

A S. Ex. o Snr. Canning, &c. &c. 

(No. 14.) Recebida a 6 de Dezembro, 1S03. 
Paris, 28 de Novembro, de 180S. 

SENHOR ! Tenho a honra de enviar a V. Ex. a resposta 

que se mandou dar á nota, que accompanhava avessa carta 

de 28 de Outubro passado. Tenho a honra de ser com a 

mais alta consideração, &.c. 

(Assignado) C H A M P A C N V . 

A S. Ex. o Snr. Canning, &c. &c. Londres. 

(No. 15.) Nota. 

O Abaixo-assignado poz na presença do Imperador, seu 

amo, a nota de S. Ex. o Snr. Canning. 

Se fosse verdade que os males da guerra somente se 

sentiam no Continente, certamente pouca esperança have

ria de obter uma paz. 

Os dous Imperadores se lisongeávam, de que o objecto 

da sua medida naõ seria mal interpretado, em Londres. 

,; Era possível que o Ministério Inglez o attribuisse a fra

queza ou necessidade, quando todo o Estadista imparcial 

deve reconhecer, no espirito da paz e moderação, porque 

he dictado, as characteristicas do poder, e da verdadeira 

grandeza? França e Rússia podem continuar a guerra 

por taõ longo tempo, quanto a Corte de Londres naõ re

correr a disposiçoens justas , e de equidade: e estaõ re

solvidos a fazello assim. 

I Como he possível que o Governo Francez admitta a 

proposição, que se lhe fez, de admittir á negociação o« 

o 2 
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Insurgentes Hespanhoes ? <* Que diria o Governo Ingle-z, 
se lhe tivessem proposto admittir os Insurgentes Cathohcos 
da Irlanda l A França, sem ter com elles nenhuns trata
dos, tem estado em communicaçaõ com elles, tem-lbes 
feito promessas, tem-lhe freqüentemente mandado soccor-
ros * Poderia uma tal proposição achar lugar em uma 
nota, cujo objecto devia ser, naõ irritar, mas trabalhar 
por cíTcituar uma mutua conciliação, e boa inteligência ? 

A Inglaterra se achará estranhamente enganada, se, con
tra a experiência do passado, ella nutrir a idea de que 
pode contender, com bom successo, no Continente, con
t ra os exércitos da França. -Que esperança pode ella 
a^ora ter, principalmente estando a França irrevogavel-
mente unida á Rússia ? 

O Abaixo-assignado tem ordem de repetir a proposição 
de admittir á negociação todos os alliados d'El Rey da In
glaterra, seja o Rey, que reyna no Brazil, seja o Rey que 
reyna em Suécia, seja o Rey, que reyna na Sicilia ; e para 
tomar por base da negociação o uti possidelis. Elle tem 
ordem para expressar a sua esperança de que, naõ perden
do de vista os inevitáveis resultados da força dos Estados, 
se trará á lembrança, que entre as grandes Potências, naõ 
ha paz solida, se naõ aquelia, que he ao mesmo tempo igual 
e honrosa para ambas as partes. 

O Abaixo-assignado roga a S. Ex. o Snr. Canning, de 

aceitar as seguranças da sua mais alta consideração. 

(Assignado) C H A M P A G N Y . 

(No. 16.) 
Secretaria dos Negócios Estrangeiros, 

Londres, 7 de Dezembro, 1808. 
SENHOR! Sem perder tempo remetterei a V. Ex. 

por um Correio Inglez, a resposta, que El Rey meu amo 
me ordenar, que eu dê á nota official, que vinha juncta á 
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carta de V. Ex., datada de 16 (28) do mez passado, de que 
tenho a honra de aceusar a recepção. 

Aproveito avidamente esta oceasiaõ de renovar a V. 
Ex. as seguranças da alta consideração, com que tenho a 
honra de ser, &c. 

(Assignado) GEORGE CANNING, 

A S. Ex. o Conde Nicholao de Romanzoff. 

(No. 17.) Nota official. 

Secretaria dos Negócios Estrangeiros, 
9 de Dezembro, de 1808. 

O Abaixo-assignado Principal Secretario de S. M., para 
os Negócios Estrangeiros, poz na prezença d'El Rey seu 
amo a nota, que lhe foi remettida por S. Ex. o Conde Ni
cholao de Romanzoff, Ministro dos Negócios Estrangeiros 
de S. M. o Imperador de Todas as Russias, datada de 15 
(28) de Novembro. 

El Rey ouvio com grande admiração e sentimento, a 
esperança, que parece haver-se concebido, de que S. M. 
consentiria começar uma negociação para a paz geral, 
principiando por abandonar a causa da naçaó Hespanhola, 
e da legitima Monarchia de Hespanha, em respeito a uma 
usurpaçaõ, que naó tem parallello na historia do Mundo. 

S. M. esperava, que a participação do Imperador da 
Rússia, nas proposiçoens feitas a S. M., teriam ministrado 
a S. M. uma segurança contra as proposiçoens de uma 
condição taõ injusta nos seus effeitos, e taõ fatal no seu 
exemplo. 

Nem pode S. M. conceber porque obrigação de dever 
ou de interesse, ou porque principio de Política Rus-
siana, se pode ter achado obrigado a reconhecer o direito, 
que arrogou França, de depor e prender Soberanos amigos, 
e transferir para si, por meio da força, a fidelidade de na
çoens leaes, e independentes. 
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Se estes saõ, na verdade, os principies a que o Impera
dor da Rússia se tem inviolavelmente ligado ; e a que S. 
M. Imperial tem penborado o character e recursos do seu 
Impér io ; e pelo que se tem unido com a França, para os 
estabelecer com a guerra, e mantellos na p a z ; S. M. la
menta profundamente uma determinação, pela qual os sof-
frimentos da Europa se devem aggravar, e prolongar. 
Mas naó he a S. M. que se hade attribuir a continuação 
das calamidades da guerra, por se haverem frustrado to
das esperanças de urna paz, tal que fosse compatível 
com a iustiça e com a honra. O Abaixo-assignado, &c. 

(Assignado) GEORGE CANNING. 

(No. 18.) 

Secretaria dos Negócios Estrangeiros, 

Londres, 7 de Dezembro, de 1808. 

SENHOR ! Tenho a honra de aceusar a recepção da 

carta de V. Ex. de 28 do mez passado, e da nota official 

que ella incluía. 

LOTO que eu tiver recebido as ordens d'El Rey, sobre 

o objecto desta nota, naõ deixarei de transmittir a V. Ex. 

por um mensageiro Inglez, a resposta que S. M. me or

denar que lhe dê. Tenho a honra de ser, com a mais alta 

consideração, &c. 
(Assignado) GEORGE C A N N I N G . 

(No. 19.) Nota Official. 

Secretaria dos Negócios Estrangeiros, 

9 de Dezembro, de 1808. 

O Abaixo-assignado Principal Secretario de Estado de 

S M para os Negócios Estrangeiros, tem apresentado a 

E i R e y Seu amo, a nota, que lhe foi transmittida por S. 

Ex. M. Champagny, datada de 28 de Novembro. 
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T e m elle ordem especial de S- M. para se abster de-

fazer mençaó de algum daquelles tópicos, e expressoens, 

insultantes a S. M. a seus Aluados, e á Naçaõ Hespanhola, 

de que abunda, a nota official, transmittida por Mr. de 

Champagny. S. M. desejava haver tratado para uma paz, 

que pudesse ter arranjado os respectivos interesses de to

das as Potências, empenhadas na guerra, sobre princípios 

de igual justiça. E S. M. sinceramente lamenta, que se 

naó preenchesse este desejo de S. M. 

Porém S. M. esta determinado a naõ abandonar a causa 

da naçaó Hespanhola, e a legitima Monarchia da Hespa

nha ; e as pretensoens da França de excluir da negociação 

o Governo Central e Supremo, que obra em nome de S. 

M. Catholica Fernando V I I , he tal a que S. M. naõ, 

pode admittir, sem acquiescer a uma usurpaçaó, que naõ 

tem parallello na historia do Mundo. O Abaixo-assigna

do, &c. 
(Assignado) GEORGE C A N N I N G . 

(No. 20.) Recebida, a 17 de Dezembro, 1808. 

Paris, 1, (13) de Dezembro, de 1808. 

SENHOR ! O mensageiro que despachei a V . Ex. che

gou de volta a este lugar, e me trouxe a carta que vos me 

fizesteis a honra escrever-me, aos 1 de Dezembro. Al

gumas horas depois o Mensageiro, que V. Ex. mandou 

a Paris me entregou da patre de V. Ex. uma carta sem 

data, que éra accompanhada pela nota de 9 de Dezem

bro. Eu transmittirei tudo isto para informação do Im-

Imperador meu amo. 

Aproveito-me desta oceasiaó para renovar a V. Ex. as 

seguranças da alta consideração, com que tenho a honra 

de ser, &c. 

(Assignado) CONDE DE R O M A N Z O F F , 

A S. Ex. o Snr. Canning, &c. &c. Londres. 
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(No. 21.) Recebida a 18 de Dezembro. 

Paris, 13 de Dezembro, de 1808. 
SENHOR! Tenho a honra de aceusar a recepção da 

carta de V. Ex- de 9 do corrente, junetamente com a nota 
official, que a accompanhava: naó perderei tempo, em por 
esta nota na presença do Imperador meu amo. 

Aproveito-me desta oceasiaó para renovar a V. Ex. as 
seguranças da alta consideração, com que tenho a honra 

de ser, &c. 
(Assignado) CHAMPACNY. 

A S. Ex. o Snr. Canning, &c. & c 

Relatório cia Meza de Inquirição, estabelecida para in
dagar as circunstancias da. Convenção de Cintra. {Ve
ja-se o vai. I. do Correio Braziliense, p. 520.) 
Nós os Infrascriptos, Officiaes Generaes do Exercito, em 

obediência do Decreto de V. M. datado do 1. de Novem
bro de 1808, que nos mandava inquirir estrictamente a 
respeito das condiçoens de uma suspensão de armas, con
cluída aos 22 de Agosto de 1808, entre o Exercito de V. 
M., em Portugal, e a força Franceza, na aquelle paiz—e 
também a respeito de uma Convençao deffinitíva, concluída 
com o General Francez Commandante, aos 31 do mesmo 
Agosto—c também a respeito de todas as causas e circums-
tancias (quer se originassem em operaçoens previas do ex
ercito Britânico, quer de outra maneira, e a ella condu
zissem)—e a respeito da condueta, comportamento, e pro
cedimentos do Gen. Cav. Hevv Dalrymple, e de tal outro 
Commandante ou Commandantes das forças de V. M. em 
Portugal, e de qualquer outra pessoa ou pessoas, em tanto 
quanto as mesmas tiveram relação como dicto armistício 
suspensão d'armas e Convenção—e de referir a V. M. o 
estado da mesma, como apparecerá, junetamente com 
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a nossa opinião sobreisso,e assim também a nossa opinião se 
devia haver algum,e qual, procedimento ulterior sobre isto. 

Nos, em varias sessoens, lemos, e consideramos as ordens 
e instrucçoens de V. M., que nos foram transmittidas 
pelo Muito Honrado Lord Castlereagh, Principal Secre
tario de Estado de V. M., junetamente com varias cartas, 
e outros papeis; eternos ouvido, e examinado o Ten. Gen. • 
Cavalleiro Hew Dalrymple, Cav. Harrv Burrard, e Cav. 
Arthuro Wellesley, e outros Officiaes Principaes, empre
gados, na dieta expedição, com aquellas testemunhas, que 
elles requeroram: c também outras pessoas, que melhor 
nos pareceram poderiam dar inforinaçoeus esseneiaes: 
e, em ordem a que V. M. possuísse plenamente todas 
as circumstancias, que apparecéram no decurso desta 
inquirição, nós pedimos licença para pôr na presença 
de V. M. o todo dos nossos exames, e procedimentos, 
junetamente com este Relatório : e despois da mais dili
gente e cuidadosa revista de toda esta mattena, nós, em 
obediência das Reaes Ordens de V. M., humilissimamente 
referimos a Vossa Magestade. 

Que apparece, que nos princípios do mez de Mayo de 
1808; se ajunetou cerca de Cork uma força mui con-iclera-

vel, destinada para o serviço estrangeiro (fora da Ingla-
ierra,) cujo commando se imagina era destin-ido para o 

Cav. Arthuro Wellesley. Que no Mez de maio succcdco 
levantar-se na Hespanha uma resistência universal, e in
esperada, contra a tyrannia Franceza. Que se requereo 
a assistência da Gram Bretanha; e que o Governo, com 
a universal concurrencia do Paiz, determinou o dar o mais 
effectivo adjuetorio á Hespanha, e Portugal, que entaó 
lambem se achava em commoçaõ. 

Apparece, que , em conseqüência desta determinação, 
o Major General Spencer , antes de se render a frota Fran
ceza em Cadiz, estava defronte daquelle porto com cerca 
de cinco mil homens, mandados de Gibraltar, pelo Cav-

V O L . II. No. 9. i> 
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Hew Dalrymple, Naó havendo o seu adjutorio sido re
querido, procedeo elle para a embocadura do Te jo , com 
as vistas de ajudar a frota do Cav. Carlos Cotton, a forçar 
a sua passagem, havendo sido representado, que naó havia 
nos fortes, e vizinhanças de Lisboa, mais do que 4.000 
homens. Porém estando o General Spencer defronte do 
Te jo (24 de Junho) lhe foi referido, pela mais authorizada 
informação que podia obter, que o inimigo t inha, em Lisboa 
e seus arredores, 11.000 hemens, e 9.500 em Setúbal, Leste 
de Portugal , e outras partes. Nesta situação naõ podia 
ter lugar o attaque, que se intentava fazer, e o Gen. Spen
cer voltou para Cadiz, e Gibraltar. 

Apparece que aos 14 de Junho se pedio ao Almirantado, 
que providenciasse um Comboy para dar á vella, de Cork, 
com as t ropas, que entaõ estavam esperando por ordens, 
e chegada do T n . Gen. Cavalleiro Arthuro Wellesley, 
nomeado para este commando. 

Aos 31 de Junho o Lord Castlereagh informou ao Cav. 
Wellesley, que as noticias de Cadiz eram más, e o Gene
ral Spencer estava de volta para Gibraltar, e que o Ga-
binente pospunha as instrucçoens, que tinha de dar-lhe, 
até que soubesse mais alguma cousa. Aos 28 de Junho o 
Lord Castlereagh informou o Gen. Spencer, que entaõ se 
supunha em Gibraltar, de que o Cav. Wellesley, com 
9.000 homens, tinha ordem para sahir de Cork, e obrar 
com o Corpo delle (Spencer) a bem da naçaõ Hespanhola. 
Por tanto devia elle ir, com o seu Corpo, para defronte 
de Cadiz, e esperar pelo outro; e entre tanto aproveitar-
se de qualquer circumstancia, que se offerecesse de obrar 
com vantagem, mesmo dentro do Estreito. 

Apparece, que, aos 12 de Julho, se fez á vella de Cork 
o T e n . Gen. Wellesley, com 9.000 homens, (sugeito ás 
instrucçoens de 30 de Junho) que mandavam geralmente 
ajudar a naçaõ Hespanhola, e principalmente attacar os 
Francezes no Te jo : porem ía authorisado, ao seu enten
der, para proseguir outro qualquer objecto, que melhor 
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parecesse conduzir para o bem das duas naçoens ; e (pelas 
instrucçoens de 15 de Julho) esforçar-se, no caso de ser pos
sível, naõ somente em repellir o inimigo de Lisboa, mas cor
tar-lhe a sua retirada para a Hespanha. Elle chegou á Co-
rutfa aos 20, communicou com a Juncta de Galiza, a qual 
desejou,que as tropas se empregassem em expellir os Fran
cezes de Portugal , e lhe recommendou desembarcar na 
quelle Paiz, (aos 26 foi isto communicado ao Gen. Spen
cer); deo á vella da Corun~a e foi para o Porto (deixando 
a frota defronte do Cabo de Finisterrej; chegOu aos 24, 
e pedio-lhe o Cav. Carlos Cotton, que deixasse as tro
pas no Por to , ou bahia do Mondego, e viesse ao Tejo 
communicar com elle. Teve uma conferência com os 
Generaes e Bispo do Por to , sobre a disposição da sua 
força. O Bispo prometteo mulas, o outros meios de trans
por te , e também uma sufficiente quantidade de gado, para 
matar. 

Apparece que o Cav. Wellesley deo á vella do Porto aos 
25 de Ju lho , ordenou aos transportes que fossem para o 
Mondego, foi adiante, e ajunctou-se com o Almirante de
fronte do Te jo , aos 26. Recebêram-se cartas do General 
Spencer de Cadiz, o qual tinha voltado, e os Hespanhoes, 
naquelle lugar, lhe haviam rogado, que ficasse a l i ; elle 
esperava ordens do Cav.Wellesley. Concordou com o Cav. 
Carlos Cotton, que o desembarque na boca do Tejo éra im-
practicavel, e de máo conselho, porque havia grande risco 
do estado da marulhada, das defezas, e da natureza naó 
favorável da costa, e da vizinhança de toda a força de que 
o inimigo podia dispor; a cujo attaque seriamos expostos 
ao desembarcar, provavelmente, em estado estropeado, e 
certamente em um naõ mui activo. A fortaleza de Peniche 
estava em poder do inimigo. Concordou-se por tanto, 
que o ponto mais eligivel, para desembarcar, éra a bahia 
do Mondego. Pensando que era mais importante expul
sar os Francezes de Portugal , ordenou ao Gen. Spencer, 

f 2 
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que se embarcasse, com os seus 5.000 homens) e se lhe 
viesse ajunctar defronte daquella costa. Por esta infor
mação dos 24 de Junho , tinham os Francezes mais do que 
20.OO0 homens em Portugal . A conta do Almirante fazia-
os menos. O Cav. Arthuro Wellesley pensou que elles 
naó tinham menos de 16 até 18.000 homens. 

Apparece, que o Cav. Wellesley deixou o Almirante 
defronte do Tejo, aos 27, e se unio aos tranportes defronte 
do Mondego, aos 30. Abi recebeo noticias do Governo 
(datadas de 15 de Julho) que lhe tinha preparado um re
forço de 5.000 homens commandados pelo Brigadeiro-
General Ackland ; e effectivamente mais 10.000 homens 
debaixo das ordens do Cav. Joaõ Moore : que o Cav. Hew 
Dalrymple devia commandar o exercito ; que o Cav. Ar
thuro Wellesley devia proceder na conformidade das in
strucçoens que havia recebido ; isto he, attacar Lisboa se 
as suas forças fossem sufficientes. Havendo-se rendido 
o Gen. Dupont , se considerou como certa a chegada do 
Gen. Spencer, e que também chegaria breve o Gen. Ack
land. A insurreição do Alentejo foi uma occurrencia, fe
liz a este tempo, e o Cav. Arthuro Wellesley recebeo no
ticia do Secretario de Estado, datada de 15 de Julho, que 
o Cav. Hew Dalrymple estava nomeado para commandar 
as forças em Hespanha e Por tuga l ; e o Cav. Harry Bur-
rard, seria o segundo em commando. E se, entretanto, 
se lhe unisse algum outro official mais antigo em patente , 
elle (Wellesley) deveria servir debaixo de suas ordens. 
Na mesma data o participou o Secretario de Estado ao 
Cav. Harry Burrard, e que as operaçoens se deviam pr i 
meiramente dirigir á submissão do T e j o ; e, em segundo 
lugar , á segurança de Cadiz, e destruição das forças do 
inimigo na Andaluzia. 

Apparece , que o Cav. Arthuro Wellesley teve varias 
razoens, que o persuadiram, como elle disse em sua nar
rativa, a desembarcar na bahia do Mondego. Começou o 
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desembarque no 1 o de Agosto ; porém a marulhada occa-
sionou grandes difficuldades, demaneira que o seu corpo 
30 ficou de todo desembarcado aos 5. Nesse dia chegou 
o Gen. Spencer, e o seu corpo chegou aos 6 ; e desem
barcou aos 7, e 8. 

Apparece, que desde o 1 o de Agosto até os 8, quando o 
todo havia desembarcado, se foram tomando medidas, 
para mover immediatamente o exercito na direcçaó de 
Lisboa, e pediram-se cavallos, e carruagem. O Cav. Ar
thuro Wellesley armou as tropas Portuguezas, offereceo-
lhes dinheiro para os ajudar a prepar-se para o Campo, 
o que naó aceitaram os seus officiaes Generaes, com quem 
elle conferio, aos 7, e arranjou um plano de operaçoens, e 
marcha, o qual, por desejo e commodo delles, se demorou 
até os 10. Elle também deixou para o Tn. General Cav. 
Harry Burrard, logo que chegasse ao Mondego, informa
ção de sua situação, intençoens, e outras circumstancias, 
(eja também lhe tinha deixado a mesma informação nas 
Berlengas, defronte de Peniche, no caso de que elle to
casse aquelle ponto; e recommendou um plano de opera
çoens para o corpo do Cav. Joaõ Moore, quando elle che
gasse, para que obrasse para a parte de Santarém e Tejo. 
Aos 8 renovou as suas communicaçoens para o Cav. Bur
rard, deixando-as no Mondego. 

Apparece, que por muitas razoens sólidas, enumeradas 
pelo Cav. Wellesley na sua narrativa, e com o auxilio de 
6.000 Portuguezes, de cuja cooperação elle tinha razoens 
de esperar grandes vantagens, mas no que se achou de
pois muito enganado ; determinou marchar adiante (sem 
aguardar pelos esforços, que se esperavam, e de que tinha 
sido avisado) levando o seu exercito de 13.000 homens 
(Inglezes) contra um inimigo que elle sabia, naõ podia 
exhibir, no campo, maior numero. Marchou adiante 
para Lisboa, pelo caminho da costa; por uma, entre outras 
sólidas rasoens, que foi conservar a sua communicaçaó 
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cornos navios de donde somente poderia obter paõ. Vi

nho achou elle em todas as aldeas, que o exercito occu-

pava, e o gado para o açougueera fornecido pelos contrac-

tadores. 

Apparece, que o exercito marchou do Mondego, aos 

9, e 10 ; tendo cavallos, posto que medíocres, para 18 

peças de artilheria, para munição grande e pequena, um 

considerável provimento de paõ, e um pequeno estabeli-

cimento de hospital. A cavallaria constava de 400 homens, 

incluindo 200 Portuguezes.—Aos 10 e 11 chegou a Leyria. 

—Aos 13 marchou para Calveria;—aos 14 para Alcobaça, 

onde receberam paõ e cevada, que desembarcou em Na-

zareth.—Aos 15 marchou para as Caldas; e fez halto aos 

16, recebendo mais provimentos da Nazareth. 

Apparece que até aqui os Portuguezes se moviam na 

sua esquerda, estendendo-se para o Te jo ; mas agora le-

vantáram-se taes ditfieuldades sobre a subsistência, e 

sobre o modo de proceder, que o Cav. Wellesley julgou 

mais proveitoso, dispensar com a sua cooperação, com a 

condição de que elles mandariam 1.600 homens, para 

ficarem á sua disposição, e aquém elle forneceria paó : 

Recomendou taóbem ao seu Gen, como medida de se

gurança, que ficasse juneto ás Caldas, o que elle fez até 

despois da Batalha do Vimeiro.—Aos 17 houve uma acçaó 

considerável, juneto a Óbidos, com um corpo de 6.000 

homens, commandado pelo Gen. Laborde, que se tinha 

postado nos desfiladeiros, e foi obrigado a retirar-se, com 

grande perca. Esta, e uma pequena acçaó antecedente 

nos custou cerca de 480 homens. O exercito pernoitou 

em Villa Verde, e na manhaã do dia 18, soube que havia 

chegado á costa a Brigada do Gen. Anstrutber. Aos 18 

marchou o exercito para Lourinhaã, e aos 19 para Vi

meiro, onde fez halto aos 20. Neste dia se unio ao exer

cito a Brigada do Gen. Anstruther, 2.400 homens, e de 

tarde chegou á Maceira o Tn . Gen. Burrard. Aos 2 1 , 
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pela manhaã cedo, desembarcou, e se ajunctou ao exer
cito, a Brigada do Gen. Acklan 1, de 1.750 homens. 

Apparece que, (mando o Cav. Arthuro Wellesley esta
va em Leyria, tinha o inimigo dous consideráveis corpos 
avançados, commandados por Laborde e Loison ; os quaes 
(á proporção que elle se movia, com um corpo de Por
tuguezes á sua esquerda, até Alcobaça) se retiraram para 
Lisboa, e se ajunetáram a Juno t ; e este concentrou em 
Torres Vedras, aos 20, obra de 15 ou 14.000 homens, a 8 
milhas de distancia do Vimeiro. Calculando provavel
mente, que o tempo pudesse frustrar o desembarque das 
Brigadas dos Gen. Anstruther e Ackland, que elle podia 
ter observado que estavam defronte da custa aos 19, e 2 0 ; 
determinou attacar o exercito do Cav. Arthuro Wellesley, 
na sua posição do Vimeiro, aos 2 1 , antes que se lhe ajunc-
tasse taõ considerável força. Nesta interpresa falhou com
pletamente o Gen. Junot. Foi o seu attaque repulsado 
mui valentemente, e com grande perca se vio elle obri
gado a retirar-se sobre Torres Vedras, e Cabeça de Mon-
chique, onde cuidou de ajunetar as suas tropas, que ha
viam sido dispersas. As circumstancias desta honrosa ac
çaó, em que nós perdemos 700 homens, foram publicadas 
na Gazeta Extraordinária de 16 de Septembro. 

Apparece que o T n . Gen. Burrard, havendo sido in
formado, aos 24 de Ju lho , de que V. M. o tinha nomeado 
para Segundo, em commando, das forças, que se puseram 
debaixo das ordens do Gen. Dalrymple ; e havendo tam
bém recebido as instrucçoens necessárias, foi iinmediata-
mente para Portsmouth, embarcou aos 27 ; deo á vella 
aos 31 no Audacious, juneto com uma frota de transportes^ 
em que ia um corpo de 10.000 homens de Infanteria, 
commandados pelo T n . Gen. Cavalleiro Joaõ Moore. 

Encontrando muitos ventos contrários, e mao tempo, 
chegou a frota ao Cabo de Finisterre aos 16 de Agosto ; 
e como lhe fosse recommendado, que, antes d-* passar 
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para o Sul do Porto , fosse elle ter a este lugar , ou man
dasse outra pessoa, para obter informaçoens, e tornar a 
encontrar-se com a frota no mar, elle se mudou, com vá
rios officiaes do seu Estado Maior, para a chalupa Bra-
zen, e chegou ao Porto aos 17 ; soube que o Cav. Wel les
ley desembarcara no Mondego, e procedera para o Sul 
seguindo o caminho da costa. Aos 13 chegou defronte 
do Mondego, e ahi achou as cartas do Cav. Arthuro W e l 
lesley,que lhe reconiinendiiva fazer desembarcar no Monde
go o corpo do Gen. Moore, e marchar para Santarém, para 
restringir os movimentos do inimigo da quella par te , e lhe 
dizia mais, que o exercito devia só confiar-se nos trans
portes para o provimento de paó, e que naõ podia deforma 
alguma descançar nos meios do paiz-—A difficuldade de 
aprestar, e aprovisionar o Corpo do Cav. Joaõ Moore , 
para uma operação interior, a tal distancia do resto do 
exerci to, e a consideração de que operando assim separa
damente, para a parte de Santarém, devia ficar inferior 
cm forças, ao inimigo, se este quizesse arremetter para 
aquelia parte ; e naõ podendo saber, despois de o haver in
dagado, que era feito das 150 mulas, que o Bispo do Por
to promettêra ; julgou o Cav. Burrard , que pelo presente, 
devia naõ entrar na operação proposta. O Cavalleiro Hen
rique Burrard procedeo, no Brazen, para o Sul, e na noite 
de 19 recebeo noticia da acçaó de 17 june to a Óbidos. 
Mandou elle immediatamente o T n . Coronel Donkin , que 
fosse ter com o Cav. Moore, e lhe ordenasse desembarcar 
na bahia do Mondego; e pelos conhecimentos das prece
dentes cartas do Cav. Wellesley (que lhe transmittio) obrar 
o que julgasse ser mais proveitoso ao serviço, em seu 
auxilio. Mandou também ao T e n . Coronel que dezem-
barcasse em S. Martinho, e communicasse com o Cav. 
Wellesley. 

Apparece, que o Cav. Joaõ Moore chegou ao Mondego 
aos 2 0 ; principiou a desembarcar ; e aos 22 recebeo uma 
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ordem do Cav. Burrard para tornar a embarcar-se, e pro
ceder para a Maceira ; que chegou á abra deste lugar aos 
24, e desembarcou o seu corpo nos dias de 25 até 29, e as 
diferentes divisoens se uniam ao exercito, á proporção que 
desembarcavam. 

Apparece mais, que na tarde de 20 de Agosto, chegan
do o Cav. Burrard defronte do deseinbarcadouro da Ma
ceira, estava ao ponto de ir para terra, quando o Cav. 
Wellesley veio abordo, deo-lhe conta do estado das cousas 
em geral, e concluio disendo-lhe, que fazia tençaõ de 
marchar na manhaã seguinte, ás 5 horas, pelo caminho 
de Mafra, havendo o inimigo ajunctado as suas forças em 
Torres Vedras. 

Referindo, por menor, as muitas difficuldades, que se 
haviam de encontrar, taes como a impossibilidade de dei
xar os navios-transportes de mantimento, e a praia, em 
distancia considerável ; o inferior numero de sua cavalla
ria ; o estado dos cavallos e mulas da sua artilheria e car
ruagem; a fortaleza do terreno, por onde tinha de passar, 
que apresentava muitas difficuldades; e a pouca confiança, 
que se podia por na assistência dos Portuguezes, o Cav. 
Burrard, em consideração de todas estas circumstancias, 
decidio, que éra mais vantajoso esperar pelo reforço do 
Cav. Moore, do que correr o risco de arruinar o grande 
objecto, ou de sacrificar grande numero de homens, sem 
o obter completamente. (Nesta determinação diz o Cav. 
Burrard que se confirmou mais, pelas opinioens do Briga
deiro Gen. Clinton, e Coronel Murray, seus Ajudante e 
Quatel Mestre General). Por tanto deo elle ordens ao 
Cav. Wellesley, nesta conformidade ; que o exercito naó 
devia marchar a diante no dia 21, mui especialmente por
que ainda se naó tinha executado, e éra necessariamente 
incerto, o desembarque da Brigada de Gen. Ackland. 

Apparece, que o Cav. Wellesley voltou para o Vimeiro, 
e o Cav. Burrard ficou abordo, na noite de 20, para fina-

V O L . II. No. 9. a 
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lizar as suas cartas de officios, que éra necessário mandar 
pela chalupa Brazen, que vinha de volta. Durante a noite 
de 20, e manhaã do dia 21, déraõ aviso as nossas patru
lhas dos movimentos do inimigo; mas, sendo inferiores em 
cavallaria, naó puderam ir a maior distancia, e as suas no
ticias eram vagas. Julgando o Cav. Wellesley ser pro
vável, que se elle naõ attacasse os inimigos, e!les o atta-
cariam, preparou-se para os receber na madrugada da-
quelle dia, assestando as suas peças de 9, e fortalecendo 
o seu centro, onde esperava o attaque, pela maneira em 
que o inimigo dispunha as suas patrulhas. Appareceo o 
inimigo, em força, primeiramente na nossa esquerda; cer
ca das oito horas da manhaã, e éra obvio que o seu atta
que se dirigiria sobre a nossa esquerda, e sobre a nossa 
guarda avançada, que estava adiante do Vimeiro. Mu
dou-se immediatamente a posição da maior parte do ex
ercito, por uma extensão para a esquerda.—Começou-se a 
acçaó, e concluio-se da maneira que circumstanciadamente 
se refere na Gazeta-Extraordinaria; e terminou em uma 
victoria honrosa, e gloriosa ás armas Britânicas. 

Apparece que o Cav. Harry Burrard, nem teve noticias 
do Cav. Wellesley, nem communicaçaó com elle, durante 
a noite de 20 ; mas na manhaã do dia 21, cerca das 9 ho
ras, aproximando-se elle á praia, encontrou um official, 
mandado pelo Cav. Wellesley, com a noticia de que se 
avistavam grandes corpos do inimigo, movendo-se para 
a nossa esquerda.—O Cav. Burrard partio direito ao Vi
meiro, com tanta pressa, quanta lhe permittio um cavallo 
naõ bom, por um Caminho escabroso ; sendo a distancia 
duas milhas e meia do lugar de desembarque. Chegou 
lá antes das 10, a tempo que os corpos avançados (as Bri
gadas de Anstruther e Fane) estavam soffrendo um vigo
roso attaque. Os officiaes, que conduziam o Cav. Burrard, 
passaram pela aldea, e o trouxeram a ao Cav. Wellesley, 
e sobre os outeiros por detraz dos lugares, onde a esquerda 
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do inimigo se havia originariamente postado. Aqui foi 
elle informado, vio, e approvou os passos havia dado o 
Cav. Welles ley, para repellir o inimigo, e lhe mandou 
que procedesse na execução de uma operação, que elle 
havia começado taõ bem, e com tanta felicidade.—-A este 
tempo era evidente que o attaque sobre a aldea, e corpo 
avançado, naó havia de ser mantido ; foi completamente 
repellido, e o inimigo se retirou em grande confusão. Naó 
foram os inimigos seguidos pela Infanteria ; porque as 
tropas receberam ordens de naó deixar as suas posiçoens, 
sem ordem particular do Cav. Wellesley. O destacamento 
do Regimento 20 de Dragoens ligeiros foi o único que per-
seguio o inimigo, mas encontrando-se com cavallaria su
perior, foi obrigado a retirar-se com grande perca. Havia 
esta ordem sido dada com muito acerto, na consideração 
de que o principal erforço do inimigo se faria na nossa 
esquerda, e sobre este ponto havia entaó o inimigo acabado 
de abrir a sua canhonada, e a Brigada do Major Gen. Fer-
guson, estava j a brigando a descargas distantes de mos-
quetaria. Como lhe chegassem soccorros avançou, e o ini
migo se retirou, abandonando três peças de artilheria. O 
Major Gen. Ferguson continuou a avançar; e, uma milha 
distante donde tomou a primeira batteria, tomou também 
outra. Finalmente o inimigo fez uma tentativa para tor
nar a ganhar a sua ultima batteria, mas foi repellido pelos 
Regimentos 71 e 82, e obrigado a retirar-se com grande 
perca. Logo despois das 12 cessou o fogo, e da nossa es
querda foi vista pelo Gen. Ferguson a cavallaria do inimi
g o , em corpos de cerca de 200 homens; e quasi ao mesmo 
tempo vio o Gen. Spencer uma linha formada perto de três 
milhas na frente do nosso centro.—A meia hora despois 
das 12 o Cav. Wellesley propoz ao Cav. Burrard que avan
çasse da sua direita, com três Brigadas, sobre Torres V e 
dras, e que , com as outras cinco Brigadas, seguise o ini
migo, que a nossa esquerda tinha derrotado. 

a 2 
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Apparece, que a situação do exercito a este momento 
era—na direita, a Brigada do Major Gen. Hill, que naó 
tinha entrado em acçaó, estava sobre a altura, por detraz 
do Vimeiro, na distancia de mais de três milhas das Bri
gadas do.- Gen. Ferguson, e Nightiugale, na esquerda. 
Em In jin do Vimeiro, e no centro estavam as Brigadas 
dos Gen, Austruther e Eanc, que haviam entrado em uma 
viva acçaó. As Brigadas dos Brigadeiros Gen. Bowes e 
Ackh.nl se haviam adiantado sobre as alturas, para a es
querda, mantendo os Gen. Ferguson e Nightingale. A 
Brigada do Brigadeiro Gen. Craufurd estava destacada 
um tanto paia a retaguarda da esquerda, obra de meia 
milha do Major Gen. Ferguson, para manter as tropas 
Portuguezas, que faziam frente nesta direcçaó. 

Apparece, que , naó obstante haver o inimigo sido com
pletamente repulsado, com tudo, considerando a extensa 
posição di) exercito a este tempo, e a precaução que se 
devia ter, contra a superior cavallaria do inimigo, se acha 
que o grão de presteza, com que se podia começar a mar
cha, em alcance do inimigo, devia depender de varias cir-
cumstaneias locaes, que so pode apreciar quem se achava 
na quellc lugar. Esta mesma circumstancia de que a su
perior cavallaria do inimigo retardava o nosso avanço, fa
ria com que a Infanteria do inimigo continuasse, sem risco, 
a sua retirada, d" modo mais rápido, até que chegasse a 
ai"um ponto dado, vantajoso, onde se recobrasse e for
ma-se : nem o Cav. Wellesley, aos 17 de Agosto, quando 
o inimigo naó tinha metade da Cavallaria, que tinha aos 
2 1 , peiscguio um exercito, naó taõ considerável, e der
rotado, com vantagem notável; porque elle diz. {Gazeta 
Extraordinária.) 

" O inimigo se retirou com a melhor regularidade, e 
maior celeridade possível; e, naó obstante o rápido avan
ço da Infanteria Britânica, a falta de um sufficiente corpo 
de Cavallaria, foi a causa de que elle soríresse pequena 
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perca na planície ."—e em outro l uga r ,—" elle conseguio 
effeituar a sua retirada, em boa ordem, o que foi devido 
principalmente á minha falta de cavallaria." 

Pode também considerar-se que , como o attaque sobre 
o nosso centro tinha sido repellido, muito antes que o fosse 
o da nossa esquerda, os corpos que attacáram, que, como 
fica observado, naõ foram perseguidos senaõ pelos dra-
goens do Regimento 20 , que naõ excediam a 150 homens, 
tiveram tempo, por mais de uma hora, de se reorganiza
rem, e occupar tal terreno, que pudesse ao despois facili
tar a retirada da sua direita; e o inimigo estava actual e 
visivelmente formado em uma ou mais linhas, cousa de 
três milhas na frente do centro. Destes e de outros justos 
fundamentos militares, como concede o Cav. Wellesley ; 
da quelles que occurrêram na primeira entrevista do Cav. 
Burrard com o Cav. Wellesley ; da grandissima certeza 
da immediata chegada do Corpo do Cav. Joaõ Moore, 
que, se naó tivesse parado na bahia do Mondego, estaria 
na Maceira aos 2 1 , se seguio naó approvar o Cav. Bur
rard, que o exercito avançasse mais na quelle dia, e orde
nar ao exercito que marchasse cedo na manhaã seguinte. 
[Nesta opinião dis o Cav. Burrard que concorreram o Bri
gadeiro Gen. Clinton, e o Coronel Murray.] Aos 22 che
gou o Cav. Hew Dalrymple, e tomou o commando do ex
ercito. 

Apparece, que o Tenen te General Cav. Hew Dalrym
ple, havendo recebido, aos 7 de Agosto, as ordens de V. 
M. de 15 de Julho para tomar o commando das forças, 
que se deviam empregar em Portugal e Hespanha, e que 
o T n . Gen. Burrard devia ser o segundo em commando, 
deo á vella de Gibraltar, com o primeiro vento favorável, 
aos 1 3 de Agosto, avistou-se com Lord Collingwood de
fronte de Cadiz , e aos 19 com o Almirante Cotton defronte 
do Te jo , de quem recebeo a noticia de haver desembar
cado em Portugal o exercito do Cav. Wellesley, e também 

I 
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de que o Brigadeiro Gen. Ackland, com a sua Brigada 
estava na costa aguardando occasiaõ de se lhe ajunctar. 
O Cav. Dalrymple velejou ao longo da costa com intenção 
de saltar em terra na bahia do Mondego, e ouvindo que 
tinha succedido a acçaó do dia 2 1 , e que havia chegado o 
Cav. Burrard, se determinou a aportar na Maceira, em 
cuja bahia se achavam os transportes anchorados. Des
embarcou elle na bahia da Maceira, cedo na manhaã de 
22 ; e partio para o Vimeiro, que distava dali obra de 
duas milhas e um quar to ; e despois de uma breve conver
sação com os seus dous predecessores, em commando; 
cujas instrucçoens eram aquellas porque elle tinha de 
obrar ; ordenou ao exercito que marchasse, cedo na ma
nhaã de 23 ; indubitavelmente o mais depressa que se po
dia pôr em movimento, despois de sua chegada 

Apparece que, nesta situação das cousas, chegou ao Vi
meiro o General Francez Kellermann, cerca do meio dia, 
aos 22, fazendo proposiçoens para suspensão dermas, em 
ordem a ajustar uma convenção definitiva, para a evacua
ção de Portugal , pelo exercito Francez. Os Tn . Gen. 
Burrard, e Wellesley assistiram ao Commandante das for
ças, nas discussoens que houve sobre este objecto; e pa-
recendo-lhes, vistas todas as circumstancias, e comman-
dando uma força, que obrava em alliança com o Soberano 
de Portugal , e combatia no seu paiz (donde naó obtinha-
mos nenhum adjutorio importante) contra um inimigo ac-
tualmente de posse da sua Capital, das suas fortalezas, e, 
n 'um ponto de vista militar, do seu Reyno, que seria con
veniente, e de bom conselho, fazer uma Convenção ou Ca
pitulação, se se offerecesse occasiaõ, pela qual se expelis
sem os Francezes de Portugal, com promptidaó, e honrosa
mente ; concordou se pois em uma cessação d'armas, que de 
via terminar com a intimaçaó previa de 48 horas. Os arti
gos principaes de uma convenção ficaram também justos, 
e o Gen. Kellerman voltou para Lisboa, cerca das nove da 



Política. 1_'7 

noite, com o instrumento que se refere na Gazeta de 1*» 
de Septembro, mas que naõ se devia considerar como ef-
fectivo, sem a concurrencia do Almirante Cav. Carlos Cot
ton. Cedo na manhaã de 23, partio o Tn. Coronel Mur-
ray com o proposto convênio, a buscar a concurrencia do 
Almirante, e voltou na noite de 24, com a resposta do 
Cav. Carlos Cotton; que elle naõ podia acceder a isto ; mas 
que entraria em um tratado, com o Almirante Russiano. 

Apparece que o Cav. Carlos Cotton, havendo recusado 
sanecionar o artigo Russiano, o commandante das forças 
concebeo, que estava acabado o armistício; e determinou 
mandar o Tn. Coronel Murray, a annunciar a renovação 
das hostilidades, despois de passadas 48 horas; em ordem 
aque, se o Gen. Junot quizesse, pudesse tratar sobre os 
demais artigos como base. Este official tinha o poder de 
tratar sem demora. Tinha a carta de 25 do Commandante 
das forças, e certo memorandum do Cav. Arthuro Welles
ley, que se exhibio á Meza, pelo qual se mostrava o exacto 
fundamento sobre que elle devia obrar, bem como os sen
timentos do Gen. Kellerman, sobre a questão Russiana. 

No dia 27 pela manhaã cedo, se recebeo aviso do Gen. 
Junot e do Tn. Coronel Murray, de que estava em agita
ção um tratado, e respondeo-se a isto. 

Apparece que, quando o Cap. Dalrymple, do Regimento 
29, rrouxeo proposto tratado (ratificado pelo Gen. Junot) 
que chegou aos 24 de Agosto ao Quartel Gen. do Rama-
lhal, todos os Tenentes Generaes (Burrard, Moore, Hope, 
Frazer, Wellesley) estavam presentes; excepto Lord Pa-
get (que naó fora chamado*. Com tudo discutio-se for
malmente o proposto tratado. O Cav. Wellesley assentou 
as minutas das alteraçoens, que se propuseram, quaes se 
exhibiram a esta Meza, e o Commandante das forças naõ 
teve razaõ para crer, que o Cav. Joaõ Moore, ou outro 
algum Tn. Gen. que veio com elle, exprimisse alguma des-
approvaçaõ do estado e termos da negociação. O tratado 
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com as alteraçoens propostas, foi transmittido ao Tn. Co

ronel Murray. 
Apparece que o tratado concluido pelo Tn. Cor. Mur

ray aos 30, foi trazido por elle a Torres Vedras aos 31, 
para ser ratificado, convocáram-se os Tn. Generaes, que 
estavam presentes, e mandou-se chamar o Cav. Wellesley. 
Naó veio o Lord Paget, que estava distante, nem também 
o Cav. Arthuro Wellesley, por haver o seu corpo marcha
do naquella manhaã. Os outros Tn. Generaes (Burrard, 
Moore, Fraser, e Hope,) vieram á conferência : appro-
váram-se as alteraçoens, que fez o Tn. Coronel Murray, 
e foi o tratado, entaõ, ratificado pelo Commandante das 
forças o Cav. Dalrymple, com a approvaçaõ dos Ten. 
Generaes presentes. Foram agora alterados, neste tratado 
de 30, alguns artigos, que, no tratado de 28, naó merece
ram a approvaçaõ dos Tn. Generaes ; e se inseriram outras 
boas alteraçoens, que naó haviam lembrado antes. A com
paração do tratado de 28, com este que se ratificou, mos
trará quaes saó estas alteraçoens. O Commandante das 
forças naó chama, nem considera a estas conferências dos 
Tn. Generaes, como Conselhos de guerra regulares. Pro
curou elle aptoveitar-se dos seus talentos e experiência, 
consultando-os nos casos exigentes, e proseguindo as me
didas, que elle por si mesmo julgasse mais conducentes 
ao bem do serviço de S. M., despois de se ter aproveitado 
da vantagem, que podia tirar de"seus raciocínios ; e naó 
se lembra de que, no dia 31, houvesse alguma opinião dis
cordante, quanto á ratificação da Convenção. 

Apparece que, havendo chegado o Corpo do Cav. Joaõ 
Moore, á bahia do Mondego, aos 20 de Agosto, principiou 
a desembarcar, que tornou a embarcar-se, e chegou de
fronte de bahia da Maceira aos 24; que desde os 25 ate 
os 29 desembarcou, com grande dificuldade, e suces
sivamente se ajunctáram as tropas ao exercito em Torres 

Vedras. 
[Continuar-se-ha.'] 
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COMMERCIO E ARTES. 

Extracio dos jornaes de Londres de 8 de Fevereiro. 

JLLM uma assemblea publica, que houve a semana pas
sada, onde se ajunctáram os Negociantes interessados no 
Commercio do Brazil, o Presidente informou a assemblea, 
de que tanto aqui, como no Brazil, se tinham obtido vá
rios importantes objectos. Os Directores da Companhia 
do Mar do Sul liberalmente consentiram, em que os Minis
tros de S. M., no Rio de Janeiro, concedecem licenças da 
companhia, para a protecçaÓ geral do Commercio da Ame
rica Meredional. O Ministro abolio, aqui, os direitos, 
que pagavam os productos Portuguezes, guardados em ar
mazéns para exportação. No Brazil concordou-se em 
uma nova tarifa a qual reduz concideravelmente a avalua-
çaó das mercadorias Inglezas, sobre aqual se cobravam os 
direitos de alfândega nos portos doBrazil; e entende-se que 
este regulamento terá um effeito retrogado. Estava em 
contemplação um systema de metter as fazendas em ar
mazéns, que seria arranjado, de maneira semelhante ao 
nosso: assim como se tratava de outras medidas, para pôr 
n'um pé mui liberal a communicaçaõ commercial com a 
quelle paiz. Nos estamos persuadidos, que todos estes 
pontos seriam comprehendidos no tratado, que se diz estar 
negociando o Lord Strangford com o Príncipe Regente." 

Alem desta informação, sabe-se, que na quella assem
blea se leo uma copia da memória apresentada, pela parte 
da Inglaterra, ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, no 
Brazil, e a resposta deste Ministro, a qual parece ser es-
cripta com mais reserva do que se esperava. 

Um tratado de commercio, entre o Brazil, e a Inglaterra, 
he uma das mais delicadas emprezas, em que pode entrar 
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a Corte do Brazil ; porque o Negociador Braziliense naó 
tem precedentes, que o guiem. Os tratados que existiam 
entre a Inglaterra, e Portugal , eram fundados nos interes
ses mútuos da exportação dos artigos Portuguezes, de 
grande consumo em Inglaterra, taes quaes o vinho, azeite, 
&c. e na situação politica da quelle pequeno Reyno, que 
ameaçado constantemente por seus vizinhos, se via obri
gado a solicitar a protecçaó da Inglaterra, ainda á custa 
de pezados sacrifícios. Estas duas razoens cessam agora; 
porque os productos principaes do Brazil estaó taõ longe 
de terem grande consumo em Inglaterra, que saó nella pro-
hibidos, por causa da competência em que se acham com 
as Colônias Britânicas : e quanto á situação Politica, do 
Brazil, este immenso território acha-se de maneira isolado 
pela natureza; que nenhuma potência da terra lhe pode 
metter susto; nem ainda causar prejuízos consideráveis; 
salvo se for a Inglaterra, embaraçando-lhe o Commercio. 
Donde se segue que, faltando os dous principios (do inte
resse mutuo e do temor,) que originaram as principaes es-
tipulaçoens dos tratados de commercio, entre Portugal e 
Inglaterra, naõ podem aquelles servir de norma a este tra
tado do Brazil. 

Outra difficuldade, em que se deve achar o Negociador 
Braziliense, he a impossibilidade de prever a vereda, que 
tomarão os differentes ramos de agricultura, ou de manu
facturas do Brazi l ; principalmente se o tratado tiver de 
existir em força por muitos annos; porque, supponhamos 
ser um dos artigos deste tratado a admissão do papel de 
Inglaterra, avaluado a ta i preço, epagando tanto de direito, 
continuando o tratado em vigor por 20 annos: suppunha-
mos mais, que antes de cinco annos algum gênio inventor 
descobre alguma substancia vegetal, ou mineral, capaz de 
fazer papel , estabelece uma fabrica no Brazil; esta fabri
ca deve ficar desde o seu principio arruinada pela impor
tação do mesmo artigo de Inglaterra, que, segundo o sup-
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posto tratado, nem se pode prohibir, nem proporcionar 
com a fabrica in te rna ; pela addiçaó de novos direitos da 
alfândega. Supponhamos outra hypotese (mui provável) 
de que vários artigos, que agora se tem de receber da In
glaterra, saó offerecidos dos Estados Unidos a mais com-
fnodo preço: ^será politico que o Governo Braziliense se 
constitua agora, na necessidade de naó aceitar depois a-
quella vantajosa offerta ? 

H e logo uma das consideraçoens importantíssimas do 
Negociador Braziliense, a probabilidade, que ha, de que 
taes, ou taes artigos se possaó, com o tempo, manufacturar 
no Brazil, ou importar de paizes d'onde resultem maiores 
vantagens que da Inglaterra. Até que ponto os homens 
de talentos, e sciencia politica, que passaram com a Corte 
para o Brazil estarão em circumstancias de conhecer a fun
do o estado actual da agricultura, e industria do Brazil, 
naõ se pertende por hora decidir; mas até aqui he certíssi
mo, que as circumstancias actuaes da insdustria do Brazil 
eram mui pouco conhecidas em Portugal; e os productos 
naturaes do paiz totalmente ignorados ; de maneira que 
por mais talentos e perspicácia, que supponha no Negocia
dor Braziliense, se elle naó tiver a mais profunda experien-
ciadas produçoens do Brazil, e provável caminho, que to
marão os differentes ramos de industria, arrisca-se segura
mente a lançar os grilhoens aquelle paiz, demaneira, que 
o reduza a uma se naó perpetua, ao menos mui duradoira 
dependência das naçoens estrangeiras. 

Mas he possível, dir-me-haó, achar-se entre os grandes 
Políticos, que foram para o Brazil, um homem, que, conhe
cendo a fundo o estado actual da quelle paiz, esabendocon-
jecturar, com justeza, a provável vereda, que levará a 
insdustria dos Brazilienses, possa comparar os males, que 
resultam de certas estipulaçoens commerciaes, com o bem 
que se pode obter das ofTertas, que Inglaterra fizer para sua 
compensação. 

it 2 
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A isto diria eu, que he possível obter de uma naçaó taes 
vantagens reciprocas, que se lhe dê a preferencia, a outras 
naçoens, na importação de certas mercancias ; mas o pe-
zar com exacçaó estas vantagens he ponto de grande dif-
ficuldade. Quanto á introducçaó de productos ou manu
facturas estrangeiras, em prejuízo da industria nacional, 
naó ha vantagens, que lhe sejaó equivalentes. 

Quando pois aquelle paragrapho, dos jornaes de Londres, 
annuncia a diminuição na avaluaçaô dos preços das mer 
cadorias Inglezas, para o fim de se cobrarem os direitos 
da alfândega, e igualmente diz, que este regulamento terá 
um efTeito retrogrado ; isto he que comprehenderá as mer
cadorias, que de Inglaterra foram para o Brazil, antes dos 
mesmos regulamentos ; naõ pode deixar de trazer á lem
brança as circumstancias em que ellas daqui sahíram, o 
estado em que se achavam as propriedades Portuguezas de
tidas em Inglaterra, e muitas outras observaçoens, que a 
seu tempo sahiraõ a publico. 

A inteligência das Ordens, em Conselho, que a Ingla
terra promulgou, sobre o Commercio das naçoens neutraes, 
e que forma uma das queixas do Governo dos Estados 
Unidos, he de summa importância, na formação deste tra
tado de Commercio com o Brazil ; porque he certissimo, 
que duas naçoens podem offerecer uma a outra os mesmos 
artigos de um tratado, perdendo uma, e ganhando a outra. 
Por ora baste o que fica dicto, mas logo que o tratado sa-
hir á luz do dia, se lhe fará a sua analyse, com aquelia 
franqueza, e imparcialidade, que se deseja sejaó charac-
teristicas de Correio Braziliense. 

A Inglaterra pode, sem duvida offerecer vantajens ao 
Brazil, que nenhuma naçaó da terra poderia appresentar-
lhes. Os Inglezes podem enriquecer-se no Brazil, fazendo 
felizes os seus habitantes. As sciencias, as artes, a indus
tria, só podem passarão Brazil da Inglaterra, no estado ac
tual das cousas, e no caso de que os Inglezes trabalhem 
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por communicar aosBrazilienses aquelles bens reaes, de que 
elles gozaó no seu paiz, seja a gratidão da quelles povos 
igual aos beneficios, que receberem ; mas aquelle Ministro, 
aquelle Negociador, que consente em contractos leoninos, 
fazendo-se objecto de escarneo de seus contrários, merece 
a execração da sua Pátria. 

MISCELLANEA. 

Continuação da Serie de Buletims do Exercito Francez, 
na Hespanha. 

Buletim 21. (sem data.) V_JS Inglezes entraram a 
Hespanha aos 29 de Outubro : durante os mezes de No
vembro e Dezembro viram a destruição do exercito da 
Galiza, em Espinosa, do exercito da Estremadura em Bur
gos, e do exercito de reserva em Somo Sierra ; em fim 
viram a queda de Madrid, sem fazer um só movimento, e 
sem tentar soecorrer os exércitos Hespanhoes, a quem, com 
tudo, uma divisão das tropas Inglezas seria de mui consi
derável adjuetorio. No principio de Dezembro se rece
beo noticia, de que as columnas do exercito Britânico se 
retiravam sobre a Coruifa, onde se haviam tornar a em
barcar. Por noticias ulteriores appareceo ao despois, 
que tinham feito halto, e aos 16 de Dezembro partiram de 
Salamanca, em ordem a sahir a campo. Aos 15 ja a ca
vallaria lioeira tinha marchado de Valladolid. O total do 
exercito Inglez passou o Douro, e aos 23 chegou á pre
sença do Duque de Dalmatia em Saldanha.—Assim que o 
Imperador soube, em Madrid, desta inesperada determina
ção da parte dos Inglezes, marchou, em ordem a cortar-
lhes a retirada, e perseguir a sua retaguarda, mas naó ob
stante toda a deligencia, que fizeram as tropas Francezas, 
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a passagem da montanha de Guadarama, que estava cu-

berta de neve, a incessante chuva, e a inundação das tor

rentes, demoraram a sua marcha dous dias inteiros.—Aos 22 

deixou o Imperador Madrid. Aos 23 estava em Tordesillas, 

e áos 27 em Medina de Rio-Seco. Aos 24 ao romper do 

dia principiou o inimigo a mover-se, em order a flanquear 

a esquerda do Duque de Dalmatia, mas sendo informado, 

no decurso da manhaã, dos movimentos, que haviam tido 

lugar em Madrid, principiou immediatamente a retirar-se, 

abandonando os Hespanhoes seus adherentes, cujas pai -

xoens tinham inflamado ; o resto do exercito de Gal iza , 

que tinha concebido novas esperanças, alguns de seus hos-

pitaes, parte de sua bagagem, e grande numero de extra

viados. Elles commetteram grandes devastaçoens, in

evitável resultado de marchas forçadas, e de tropas 

em re t i rada: levaram comsigo mulas, cavallos, e vários 

outros effeitos; saquearam grande numero de Igrejas, e 

conventos. Na abbadia de Sahagun, que continha 60 fra

des, e que até aqui tinha sido respeitada pelo exercito 

Francez, commetteram os Inglezes toda a sorte de depre-

daçoens Em toda a parte se viam os padres e frades fu

gir, assim que elles se approximavam. Esta desordenada 

conducta exasperou o paiz contra elles, e a sua differença 

de linguagem, maneiras, e religião, naó contribuio pouco 

para esta disposição no espirito dos homens. Elles ex-

probávam aos Hespanhoes de que j a naó tivessem um 

exercito para se unir com o seu, e de terem enganado o 

Governo Inglez. Os Hespanhoes retorquiam, que a Hes

panha tinha numerosos exérci tos, mas que os Inglezes dei

xaram que elles fossem destruidos, sem ter feito esforço 

algum para lhe assistir. Durante os 15 dias, que se aca

baram de passar, naó dispararam elles uma só espingarda 

Somente a Cavallaria ligeira tinha dado algumas cutiladas. 

O Gen. Duresnel, á frente de 400 cavallos ligeiros das 

guardas, encontrou-se ao fechar da noite, com uma colum-
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na de Infanteria Ingleza, na sua marcha, passou á espada 
um numero de soldados, e levou a desordem até dentro da 
columna. O General Lefebvre, Disnonettes, Coronel dos 
Cassadores da guarda, destacados dous dias antes, com 
três esquadroens do seu regimento, havendo tomado uma 
grande quantidade de bagagem, de mulheres, e extravia
dos, e achando cortada a ponte do Ezela, imaginaram que • 
o lugar de Beuevente estava evacuado. Levados daquella 
impetuosidade, de que tantas vezes se tem feito reproche 
aos soldados Francezes, cruzaram o rio a nado, em ordem 
a seguir para Benevente, onde se encontraram com toda a 
ca'-allaria da retaguarda do inimigo; seguio-se uma re
nhida contenda, de 400 homens, contra 2.000. Naõ ha re
sistir a números. Aquelles valentes homens tornaram a 
cruzar o rio. O cavallo do Gen. Lefebvre foi morto por 
uma baila ; e elle recebeo uma ferida, por um tiro de pis
tola, e achando-se desmontado, foi feito prisioneiro. Foram 
também tomados dez dos seus caçadores, que se achavam 
desmontados, cinco morreram affogados, e 20 ficaram fe
ridos. Esta renhida acçaó devia convencer aos Inglezes, do 
que elles deviam temer de, taes homens, em uma acçaó 
geral. O General Lefebvre indubitavelmente cometteo um 
erro; mas foi o erro d'um Francez ; elle devia ser repre-
hendido, e remunerado ao mesmo tempo. O numero de 
inimigos tomados até o presente momento, e que se com
põem principalmente de individuos desencaminhados do 
exercito, monta a 300.—Aos 28 estava o Quartel General 
do Imperador em Valderas ; o Quartel General do Duque 
de Dalmatia estava em Manille ; e o do Duque de Elchin-
gen em Villatora. O Imperador ao tempo de sua partida 
de Madrid nomeoua El' Rey Joseph seu Tenente General, 
com o commando da guarniçaõ da Capital, juneto com os 
Corpos do Duque de Dantzic e Belluno, as Divisoens de 
Cavallaria de Lasalle, Minnaud, e Latour. Maubourg 
deixou-se para a protecçaõ do centro. O tempo está ex-
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cessivamentemáo: a um frio penetrante , succedêram con

tinuadas chuvas. Nos soffremos, mas os Inglezes soffrem 

ainda mais. 

Buleiim 22. Benevente, 31 de Dezembro. 

A cavallaria, commandada pelo D u q u e de Istria, passou 

o Ezela. N a tarde de 30 atravessou Benevente, e perse-

guio o inimigo até Puente de la Villana : no mesmo dia se 

estabeleceo o Quartel General em Benevente. Os In

glezes naó se satisfizeram com destruir um arco da ponte 

de Ezela, mais também fizeram voar pelos ares os arcobo-

tantes, com minas, damno inteiramente sem proveito, e 

que só podia fazer mal ao paiz ; a retaguarda desmandou-

se inteiramente em roubar. Os soldados, no excesso de 

sua continuada intemperança, soltaram as rédeas a toda a 

licensiosidade de uma ebriedade brutal. No seu compor

tamento tudo mostrava, que eram mais um exercito hostil, 

do que um que vinha para assistir unia potência amiga. 

O desprezo dos Inglezes, para com os Hespanhoes, fez 

mais acerba a impressão causada por tantos ultragens, 

Esta experiência lançará uma saudável frieldade sobre 

estas insurreiçoen-j, instigadas por estrangeiros. Naõ pode 

deixar de lamentar-se, que os Inglezes naõ hajam mandado 

um exercito para a Andaluzia. O exerci to, que passou 

por Benevente á 10 dias, t r iumphavaja em esperanças ; e 

tendo j a as suas bandeiras ornadas com tropheos, nada po

dia igualar a audácia, e segurança, que elles manifestavam: 

quando iam de volta, t inham a cara tristemente mudada. 

Estavam opprimidos com a fatiga, e pareciam curvados 

pela vergonha de se retirar sem dar uma batalha. Em 

ordem a anticipar os justos reproches do Hespanhol, o In

glez continua incessantemente a repetir , que se lhe tinha 

promett ido ajunctarem-se-lhe numerosas forças ; e os 

Hespanhoes refutam as suas calumniossas asserçoens por 

argumentos, que naó tem resposta.—Ha dez dias, quando 
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os inglezes atravessavam o paiz, sabiam mui bem, que os 
exércitos Hespanhoes tinham sido destruídos. Os Commis-
sarios, que elles empregavam em acompanhar os exércitos 
da esquerda, do centro, e da direita, sabiam plenamente 
bem, que naõ havia somente 50.000 homens, mas que os 
Hespanhoes tinham posto em armas 180.000 homens : 
estes pelejaram, ao mesmo tempo que os Inglezes se dei
xaram ficar, por seis semanas, tranqüilos espectadores de 
sua luta. Estes commissarios naõ podiam deixar de ter 
informado, que os exércitos Hespanhoes tinham deixado 
de existir: os Inglezes, por tanto, naó podiam ignorar 
que os Hespanhoes estavam sem exércitos.—Ha dez dias, 
quando elles se tornaram a mover para diante, ebriegados 
somente com a esperança de illudir a vigilância do Gene
ral Francez, cahíram no laço, que o General Francez lhes 
tinha armado, para os attrahir a campo razo. Antes disto 
tinham elles ja feito algumas marchas, de volta para os 
seus navios. 

Vos devieis (dizem os Hespanhoes) ter insistido na quel-
la prudente determinação ; e senaõ, devieis trazer uma 
força, bastante para contrabalançar os destinos dos Fran
cezes. Sobre tudo naó deverieis ter avançado ao principio 
com tanta confiança ; para vos retirareis despois com tanta 
precipitação. Naó devieis ter puxado o theatro da guerra 
para o meio de nos outros, e expor-nos ás dessolaçoensde 
ambos os exércitos. Despois de trazer sobre nossas cabe
ças tass accumulaçoens de desastres, naó devieis imputar-
nos a culpa. Nós naó temos podido resistir ás tropas 
Francezas; nem taõ pouco vós, parece, que lhe podeis 
fazer frente- Deixai, portanto, de aceusar-nos e de ultra
jar-nos—todas as nossas desgraças a vós as devemos.—Os 
Inglezes espalharam por toda a parte que tinham derrota
do 5.000 Francezes de cavallo, nas margens do Ezela, e 
que o campo de batalha estava cuberto de mortos. Os 
habitantes de Benavente ficaram muito admirados, visi-
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ando o c a m p o ; porque so nelle acharam trcs Inglezes 

mortos, e dous Frpr.c-zes. Aquelle choque de 400 homens, 

contra 2.000, faz muita honra aos Francezes. Durante 

todo dia 29, continuou o rio a encher consideravelmente; 

de maneira que, ao fechar da noite, éra impossível vadeallo. 

Foi no meio do rio, e ao momento que estava ao ponto de 

se afogar, que o General Lefebvre, arrebatado pela cor

rente , e levado á margem oecupada pelos Inglezes, ficou 

prisioneiro. A perca do inimigo, em mortos e feridos, 

neste choque de postos avançados, foi muito maior que a 

dos Francezes. A fugida dos Inglezes foi taõ precipitada, 

que deixaram nos hospitaes os seus doentes, e feridos; 

e fôrain obrigados a queimar um bello armazém de barra

cas, e pannos. Mataram todos os cavallos, que naó po

diam andar de cançados, ou que estavam feridos, e que 

lhe podiam impedir a retirada. Apenas se pode acreditar 

quaõ revoltante he para os Hespanhoes, uin espectaculo 

taõ horroroso aos nossos custumes, de centos de cavallos 

mortos a tiro de pistola. Muitas pessoas olham para isto 

como uma espécie de sacrifício. Algum rito religios ***, 

que origina, no espirito dos Hespanhoes, uma estranha 

pintura da religião de Inglaterra. Os Inglezes estaó-se 

retirando, com a maior pressa. Todos os Alemacns, que 

estavam a seu soldo, desertam. O nosso exercito chegará 

esta noite a Astorga juneto á fronteira de Galiza. 

Bulethn 23. Benevente, 1 de Janeiro, de 1S09. 

O Duque de Dalmatia chegou á Mancha, aos 30 : aqui 

estava a esquerda do inimigo, e consistia dos Hespanhoes 

commandados pelo General Romana. Q General Fran-

ceschi os põz em derrota ; matou-lhes grande numero, to

mou dous estandartes, e fez prisioneiros um Coronel, dous 

Tenentes Coronéis, 50 officiaes, e 1.500 soldados.— Aos 

31 entrou o Duque de Dalmatia cm Leaõ, onde achou 

£-.000 doentes. Romana suecedeo a Blake no commando 
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despois da batalha de Espinosa. O restos deste exercito, 

que, quando estava defronte de Bilbao, constava de 50.000 

homens, agora, em Mancilla, está reduzido a quasi 5 000. 

Estes miseráveis, sem vestidos, e opprimidos de toda a 

espécie de trabalhos, enchem os hospitaes.—Os Inglezes 

saõ detestados por estas tropas, aquém desprezaó ; e pelos 

habitantes pacíficos, de quem abusam, e cuja substancia 

devoram, em ordem a sustentar o seu exercito.—O espirito 

do povo no Reyno de Leaõ, está muito mudado. Gritam 

todos altamente pela paz e pelo seu Rey . Amaldiçoam 

os Inglezes, e as suas enganadoras insinuaçoens. Accu-

sam-nos de ser a causa de se derramar o sangue Hespa-

nhol, em ordem a manter o monopólio Inglez, e perpetuar 

a guerra do Continente. A perfídia da Inglaterra, e os seus 

motivos, saó agora óbvios até aos mais ínfimos e ignorantes 

dos paizanos Hespanhoes. Elles sabem mui bem o que 

soffrem ; e tem diante dos olhos os authores dos seus sof-

frimentos.—Entretanto os Inglezes retiram-se com a maior 

pressa, perseguidos pelo Duque de Istria, com 9.000 de 

Cavallaria. Entre os petrechos, que queimaram em Bene

vente, havia, alem das barracas, 4.000 cobertores, e uma 

grande quantidade de agoardente de cana. Nós apanha

mos mais de 200 carretoens de bagagem e muniçoens, 

que deixaram na estrada desde Benevente até Astorga. 

Os dilacerados restos do exercito de Romana atiraram, 

com sigo em Astorga, é augmentáram a confusão.—Os 

successos da expedição Ingleza, na Hespanha, devem for

necer materiaes para , uma linda falia, na abertura do Par» 

lamento Inglez. A naçaó Ingleza deve ser informada, de 

que e seu exercito ficou três mezes em estado de inacçaõ, 

em quanto estava em seu poder ajudar aos Hespanhoes ; 

que os seus Capitaens, ou aquelles cujas ordens executa

vam, tem sido reos de uma ex t rema loucura, que os exér

citos Hespanhoes foram destruídos ; que , em uma palavra, 

entraram no novo anno fugindo, perseguidos por um ini-
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140 Miscellanea. 

migo, que se naõ attrevíam a combater, e pelas maldiçoens 

daquelles, que incitaram á resistência, e que éra do seu 

dever apoiar. Taes interprezas, e taes resultados, só podem 

pertencer a um paiz, que naõ tem governo. Fox , ou ain

da P u t , naõ caniriam em semelhantes erros. Contender 

contra a Fiança, por terra, quando ella tem cem mil ho

mens de cavallaria, cincoenta mil cavallos para toda a sorte 

de preparos militares, e novecentos mil homens de infan

taria ; he, da parte da Inglaterra, levar a loucura á ultima 

extremidade ; mostra certamente o desejo de se encher de 

oprobrio ; c he em fim administrar os negócios da Ingla

terra do mesmo modo que o Cabinettc das Tuillerias dese

jaria, que elles fossem administrados. Mostra naõ pequena 

ignorância da Hespanha, o ter imaginado, que se podia 

dar alguma importância, a uma commoçaõ popular, ou 

nutrir a menor esperança de que , acendendo na quelle 

paiz as chamas da sediçaó, poderia haver uma tal con

flagração, que produzisse resultados decididios, ou effei

tos de duração considerável. Alguns poucos de padres 

fanáticos saó sufficientes, para compor ou propagar libellos, 

e para conduzir uma desordem momentânea, no espirito 

dos homens : mas he necessário alguma cousa mais, para 

fazer que a naçaó se levante em armas. No tempo da re

volução Franceza, foi necessário três annos, e a presença 

da Convenção, para preparar os meios dos bons suecessos 

militares * e quem he que naõ conhece os riscos aque, isto 

naõ obstante, esteve sugeita a França ? Ella com tudo 

manteve-se. Sustentada pela resolução unanime, de tor

nar a demandar os direitos de que havia sido despojada em 

tempo de obscuridade. Ein Hespanha foram uns poucos 

de homens os que moveram o povo, em ordem a conser

var a posse exclusiva de direitos, odiosos ao povo. Aquel

les que pelejaram pela Inquisição, pelos Franciscanos, e 

pelos direitos feudaes, podiam ser animados por um ar

dente zelo dos seus interesses pessoaes ; porém j a mais po-
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diam infundir em toda a naçaõ, uma firme resolução, e 
uma opinião permanente. A pezar dos Inglezes, os direi
tos feudaes, os Franciscanos, e a Inquisição ja naó existem 
na Hespanha.—Despois da tomada de Rosas o Gen. Gou-
vion St. Cyr dirigio a sua marcha contra Barcelona, á frente 
do T"° corpo. Dispersou tudo quanto achou diante da-
quella Praça, e effeituou a sua juncçaó com o Gen. Du-
hesme. Esta juncçaó elevou o seu exercito a 40.000 ho
mens.—Os Duques de Trebiso e Abrantes tomaram todas 
as obras exteriores de Saragoça. O Gen. de Engenheiros, 
Lacoste, está preparando os meios de tomar posse desta 
cidade, sem perca alguma.—El Rey de Hespanha foi para 
Aranjuez, em ordem a passar revista ao primeiro Corpo, 
commandado pelo Duque de Belluno. 

Buletim 24. Astorga, 2 de Janeiro, 1809. 
O Imperador chegou a Astorga no primeiro de Janeiro, 

O caminho, de Benevente para Astorga, está cuberto de 
cavallos mortos, pertencentes aos Inglezes, com carros de 
viagem, artilheria, caixoens, e muniçoeus de guerra. A-
charam-se em Astorga armazéns de lançoes, cubertores, e 
instrumentos, e petrechos de gastadores.—Quanto ao exer
cito de Romana, está reduzido a quasi nada. Os poucos 
que restam estaó sem fardas, sapatos, pagamento, ou man-
timento, e naó se podem ja considerar como cousa alguma. 
—O Imperador encarregou ao Duque de Dalmatia a glo
riosa missaó de perseguir aos Inglezes até o lugar de seu 
embarque, e de os deitar ao mar com a ponta da espada.— 
Saberão os Inglezes o que he fazer um movimento incon
siderado, na presença do exercito Francez. A maneira, 
porque elles foram expulsos dos reynos de Leaõ e Gaüza, 
e a destruição de uma parte do seu exercito, sem duvida 
lhes ensinará a ser maiscircumspectos nas suas opera çoens 
sobre o Continente.—Todos os restos das tropas insurgen
tes dos Hespanhoes, tem estado sem pagamento, por al
guns mezes a esta parte. 
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Buletim 25. Benevente, 5 de Janeiro. 

Havendo S. M. recebido noticia, de que o exercito In 

glez estava reduzido a menos de 20.000 homens, resolveo 

mover o seu quartel general de Astorga paia Benevente, 

onde devia ficar por alguns dias, e dahi procederia a 

tomar uma posição central em Valladolid, deixando ao 

D u q u e de Dalmatia a tarefa de destruir o exercito Inglez. 

—Sabendo S. M. , que, nos lugares onde se ajunctavam 

prisioneiros, e onde havia dez Hespanhoes para um Inglez, 

os Hespanhoes maltratavam, e roubavam aos Inglezes, deo 

ordens para separar os Hespanhoes dos Inglezes, e obser

var, a respeito destes, uma espécie de tratamento particular. 

A retaguarda do exerci to Inglez esperava, que aceitando 

batalha em Prievas, poderia habilitar a columna da esquer

da , que se compunha principalmente de Hespanhoes, a 

formar a sua juncçaó em Villa Franca. Esperavam, tam

b é m , os Inglezes ganhar uma noite, em ordem a evacuar 

completamente Villa Franca. Nesta Cidade queimaram 

os Inglezes um grande provimento de farinhae t r igo: des

truíram varias carretas de artilheria, e mataram 500 caval

los, contamos j a 1.600 mortos nas estradas. O numero 

dos prisioneiros he considerável, e se augmenta a cada in

stante. Nas adegas da cidade se acharam vários soldados 

Inglezes mortos, que tinham perecido ebriegados. A 

frente da divisão de Merle, que forma parte do corpo do 

Duque de Dalmatia, se encontrou com a guarda avançada 

aos três do mez. A's 4 horas da tarde chegou á retaguar

da dos Inglezes, os quaes estavam postados nas alturas de 

Prievas, uma légua antes de Villa Franca, com uma força 

de 5.000 infantes, e 600 de Cavallo, esta posição éra mui 

boa e difficil de atracar. O Gen. Merle fez as suas dis-

posiçoens. A Infanteria avançou, tocou a attacar, e os 

Inglezes foram inteiramente derrotados. A difficuldade 

do terreno naó permittio que a cavallaria carregasse; e. 

somente se tomaram 200 prisioneiros. Nos tivemos 50 
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homens mortos ou feridos. O Gen. Colbert adiantou-se 
pa ra ver se podia formar a cavallaria; éra chegada a sua 
hora ; bateo-lhe uma bala na cabeça, e naó sobreviveo a 
isto um quarto de hora. Os Inglezes tomaram a direita, 
e o Flespanhocs a esquerda: marcharam sem ordem; e 
foram portanto coitados, e cercados pelos caçadores 
Hanoverianos. Hum General de brigada, e toda a sua 
divisão, depoz as armas.—O quartel-general do Duque 
de Dalmatia estava, na noite de 4, 10 legoas distante de 
Lugo. Aos 2 passou S. M. revista, em Astorga, ás Divi-
soens de Laborde e Loison, que formam o exercito d e 
Por tugal . Estas tropas vem os Inglezes a fugir, e ardem 
com impaciência por hir' ter com elles.—S. M. deixou 
como reserva, em Astorga, o "Corpo do Duque de Elchin-
gen , que tem tido a sua guarda avançada nos passos da 
Galiza, e que pode, em caso de necessidade, apoiar o 

Corpo do Duque de Dalmatia.—Desde os 27 do passado 
tomamos mais de 10.000 prisioneiros, entre os quaes ha 
1.500 Inglezes. Também tomamos j a , mais de 400 carros 
de bagagem, 15 carros de mosquetes, seus pctrechos, e 
hospitaes. Os Inglezes se retiram em desordem, deixando 
os seus provimentos, doentes, feridos, e equipagem. Elles 
experimentarão ainda maiores percas, e se elles se pude 
rem embarcar , he provável que naó será sem a perca de 
metade do seu exerci to. Mas, informado de que o exer
cito estava reduzido a menos de 20.000 homens, resolvco 
S. M. mudar o quartel-general de Astorga para Benevente. 
Nos achamos, nos palheiros, vários Inglezes que os Hes 
panhoes tinham enforcado.—S. M. indignou-se muito com 
isto, e mandou queimar os palheiros—Os paizanos, qual
quer que seja o seu resentimento, naó tem direito a at ten-
tar ás vidas dos carreiros de nenhum dos exércitos. S. M. 
ordenou que os prisioneiros Inglezes sejam tratados com 
todo o respeito devido a soldados, que tem manifestado 
ideas liberaes, e sentimentos de honra. Aos 4 , pela noite, 
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estava o quartel-seicral do Duque de Dalmatia a 20 le~ 
«ruas de Lugo. A DivUaó do Gen. De S. Cyr entrou em 
Barcelona aos 17. Aos 1 5 veio ter com as tropas dos Ge-
raes Reding e Vives, em Lieras, e as derrotou completa
mente. Tomou 6 peças de artilheria, 20 carretoens, e 
3.000 homens. 

Recebemos a confirmação da novidade de haver che
gado o 7™ Corpo, a Barcelona, commandado pelo Ge
neral St. Cyr. Entrou aquelle lugar aos 17. Aos 15 se 
encontrou com as tropas dos Gen. Reding e Vives, e as 
dispersou completamente. Tomou-lhe 6 peças de artilhe
ria, trinta caixoens,e 3.000 homens. Por meio da junc
çaó do 71**3 Corpo, com as tropas commandadas pelo 
Gen. Duhesme, ficamos com um grande exercito em Barce
lona. S. M., em Tordesillas, tinha o seu quartel-general 
nos edificios exteriores do Real convento de S. Clara. Foi 
para este Convento, que se retirou a Mãy de Carlos V., 
e aqui faleceo. O Convento de St. Clara foi edificado no 
lugar, em que havia um Palácio Mouro, de que ainda res
tam duas sallas bem conservadas. A Abbadessa foi apre
sentada ao Imperador. Tem ella 75 annos de idade, e ha 
65 annos que naõ tem sahido fora do claustro. Quando 
atravessou o liminar da porta soffreo grande commoçaó ; 
porem conversou com o Imperador com muita presença 
de espirito, e obteve algumas mercês para pesoas suas. 

Carta interceptada, do Marquez de la Romana. 
•SENI-OU! Naõ teria detido as vossas instrucçoens por tanto tempo 

se o Cav. Joaõ Moore naõ tivesse voltado taõ tarde, para Villa fran
ca. Chegara este mui fatigado. Entreguei-IIie a vossa carta aque 
elle naõ pode responder senaõ amanhai ; porém mandou me que vos 
informasse, que elle partia amanhaã cedo. Ha, em Benevente 2 ou 
3000 Francezes de cayallo,queincommódam os nossos extraviados, en
tre Benevente e Villa Franca. O Gen. Moore vos roga, que posteis um 
batalhão nas alturas sobre o caminho, donde lhe podem fazer fogo sem 
nenhum risco.—Naõ lia novidades. Naõ sabemos cousa alguma dos mo-
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rncnto dos Francezes; e nós continuamos na retirada. Naõ tenho 
certeza de que o Cav. Joaõ Moore me permittirá voltar a V. Ex. 
Neste caso sirva-se V. Ex. receber a expressão da minha esperança, de 
que nos encontraremos, em Londres, em melhores tempos; porque 
podeis estar seguro, Senhor, que conservo a grata lembrança da 
vossa bondade, e sou com o maior respeito, &c. 

Villa Franca, 2 de Janeiro, 1S09. M. LYMER. 

Buletim 26. Valladolid, 7 de Janeiro, 1809. 
Despois que o General Gouvion de S. Cyr entrou em 

Barcelona, partio para o Lobregat, e forçou o campo En
trincheirado do inimigo, tomou-lhe 25 peças de artilheria. 
Dahi tomou Tarragona, lugar de grande importância.— 
As relaçoens annexas dos Generaes Duhesme e St. Cyr, 
contem as circumstancias dos acontecimentos militares, que 
tem suecedido na Catalunha, até 21 de Dezembro.—Fa
zem estes grande credito ao Gen. St. Cyr. Tudo quanto 
se tem feito, em Barcelona, he de louvor para o General 
Duhesme, que tem mostrado grande talento e firmeza.— 
As tropas do Reyno de Itália tem-se cuberto de gloria.—O 
seu excellente comportamento tem sensivelmente tocado 
o Imperador. Na verdade saõ compostas de corpos orga
nizados por S. M. na campanha do anno quinto. Os ho
mens Italianos, escolhidos, saó taõ sábios como valentes : 
naõ tem dado motivo de queixa, e tem mostrado grande 
coragem. Desde o tempo dos Romanos, que a gente da 
Itália naõ tinha guerreado em Hespanha. E desde os 
Romanos naõ ouve outra epocha, taõ gloriosa ás armas 
Italianas. 

O exercito do Reyno de Itália he ja de 80000 homens, 
e bons soldados.—Estes saó os fiadores de que aquelle 
bello paiz naó será mais o theatro da guerra. S. M. mu
dou o seu quartel-general de Benevente para Valladolid. 
—Hoje recebeo elle todas as authoridades constituídas.— 
Dez dos peiores,e da ínfima classe foram mortos. Saó os mes-
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mos que assassinaram o General Cevallos, e que por tanto-
tempo oprimiram a melhor sorte de gente.—S. M. ordeuou 
a suppressaó do Convento de Dominicanos, onde se tinha 
morto um Francez. O Imperador mostrou a sua satisfac
çaõ, no convento de S. Penete, cujos frades saó homen* 
illuminados, e longe de terem pregado a guerra e a dis
córdia, ou de se terem mostrado ávidos de sangue e de 
assassinic-s, tem empregado todos os seus euidados e es
forços em acalmar o povo, e reconduzillo á boa ordem. 
Vários Francezes devem as suas vidas a estes homens re
ligiosos, a quem o Imperador quiz ver ; e, quando soube 
que eram Benedictinos, cujos membros se tem sempre 
feito illustres, na literatura e sciencias, tanto em França 
como na Itália ; condescendeo em exprimir a satisfacçaõ, 
que sentia, devendo-lhes esta obrigação. Em geral o 
Clero desta Cidade he bom.—Os frades, que saõ realmente 
perigosos, saõ os fanáticos Dominicanos, que tomaram 
posse da Inquisição, e que, tendo bainhado as suas maõs 
no sangue de um Francez, tiveram a sacrilega covardice, 
de jurar sobre o Evangelho, que o infeliz homem, que 
lhes foi pedido, naõ estava morto, e tinha sido levado para 
o hospital; e ao despois confessaram, que, havendo na-
verdade sido morto, o haviam arrojado a um poço, onde 
effectivamente se achou.—Bárbaros e bypocritas, que 
prégais a intolerância, e excitais a discórdia, e a effusaõ de 
sangue, vós naó sois Ministros do Evangelho!—Naõ po
derá ja mais reviver o período em que a Europa vio, sem 
idignaçaó, a matança dos protestantes, celebrada com illu-
minaçoens nas grandes cidades.—As bençaõs da tolerância 
saõ os primeiros direitos do homem : he a primeira máxi
ma do Evangelho ; porque he o primeiro attributo da cha-
ridade.—Se houve tempo em que alguns falsos mestres da 
Religião christaá pregaram a intolerância, elles naó tinham 
entaõ em vista o interesse do Ceo, mas o da sua influencia 
temporal; desejavam ser poderosos, entre o povo igno-



Miscellanea. 147 

norante. Quando um frade, um theologo, um bispo, um 
papa, prega a intolerância prega a sua própria condemna-
çaó ; e se expõem a ser o alvo do riso das naçoens. 

O Duque de Dalmatia chegará esta noite a Lugo. Nu
merosas columnas de prisioneiros se acham ja em marcha 
para aquelle lugar. O General Davenoy foi para Toro 
com 500 decavallo. Encontrou-se com 2 ou 300 homens, 
restos da insurreição, carregou sobre elles, e matou ou 
tomou a maior parte. O Coronel dos hussares Hollandezes 
foi ferido no combate. 

Buletim 27. Valladolid, 9 de Janeiro. 
O Duque de Dalmatia, despois da batalha de Prievas, 

marchou a expellir os Inglezes do posto de Piedra Fella. 
Tomou 1.500 Inglezes, cinco peças de campanha, e varias 
caixas. Vio-se o inimigo obrigado a destruir grande quan
tidade de bagagem e provimentos. Os precipícios estaó 
cheios delles. Tal foi a precipitação e confusão da sua 
fugida, que as Divisoens de Lorge e Lahoussaye acharam, 
entre a bagagem deserta, carretoens cheios de ouro e 
prata ; éra parte do thesouro do exercito Inglez. A pro
priedade delles, que cahio em nossas maõs, avalua-se em 
dous milhoens. Aos 4, pela noite, estava a guarda avan
çada Franceza em Castilho e Nocedo. Aos 5 se encon
trou a retaguarda com Pueste e Ferren, ao momento em 
que hia a fazer voar a ponte ; uma carga de cavallaria fez 
esta tentativa inútil. Succedeo o mesmo na ponte de 
Cruciei. Aos 5, pela noite se achavam as Divisoens de 
Lorge e Lahoussaye em Constantine, e o inimigo a pouca 
distancia de Lugo. Aos 6, andava o Duque de Dalmatia 
em marcha para aquelia Cidade. O exercito Inglez soffre 
consideravelmente, ja naõ tem nem muniçoens, nem baga
gem, e metade da cavallaria Ingleza está desmontada. 
Desde que partimos de Benevente, até 5 do corrente, 
temos contado nas estradas 1.800 cavallos Inglezes, que 
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tem sido mortos.—Os restos do exercito de Romana an
dam errantes em todas as direcçoens. Os restos dos ex
ércitos de Mayorca, de Ibernia, de Barcelona, e de Ná
poles, foram feitos prisioneiros.—O Gen. Maupelet , es
tando ao lado de Zamora, com a sua brigada de Dra -
goens, deo com uma columna de SOO homens, carregou 
sobre elles dispersou-os, e matou ou tomou a maior parte. 
Os paizanos Hespanhoes da Galiza e Leaõ naõ tem mise-
cordia com os Inglezes ; naõ obstante as mais estrictas or
dens em contrario; todos os dias achamos grande numero 
de Inglezes assassinados.—O quartel-general do Duque 
de Elchingen estava em Villa Franca, nos confins da Ga
liza e Leaó. O Duque de Belluno está sobre o Te jo . 
Toda a guarda imperial está concentrada em Valladolid. 
As Cidades de Valladolid, de Palencia, de Segovia, Ávila, 
Astorga, Leaõ, & c , tem mandado a El Rey numerosas 
deputaçoens. A fugida do exercito Inglez, a dispersão 
dos restos dos exércitos de Romana, e Estremadura, e os 
males, que as tropas dos differentes exércitos infligem ao 
paiz , reúne as provincias á Authoridade Legitima. A ci
dade de Madrid se tem distinguido em particular.— 28.500 
chefes de família tem prestado o juramento de fidelidade 
sobre o Sanctissimo Sacramento. Os Cidadãos promet-
téram a S. M. Imperial, que , se elle fosse servido collocar 
seu irmaõ no throno, elles o serviriam com todos os seus 
esforços, e o defenderiam com todos os seus meios. 

Buletim 28. Valladolid, 13 de Janeiro. 

A parte do thesouro do inimigo, que cahio em nossas 

maõs chega a 1.800 000 francos. Asseveramos habitan

tes, que os Inglezes levaram para fora de oito a dez mi

lhoens. O General Inglez, parecendo-lhe impossível, 

que a Infanteria e Artilheria Franceza o tivesse seguido, e 

ganhado sobre elle certo numero de marchas, particular

mente em montanhas taõ difficeis, como saõ as da Galiza, 
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pensou que só poderia ser perseguido pela cavallaria, e 

att iradores. Pelo que tomou a posição de Castro pela sua 

direita, apoiado sobre o r i o T o m b a g o , que passa por Lugo , 

e naó se pode vadear.—O Duque de Dalmatia chegou, 

aos 6, á presença do inimigo. Empregou os dias 7 , e 8, 

em reconhecer o inimigo, e ajunctar a sua infanteria, e 

artilheria, que estavam ainda na re taguarda. Formou o 

seu plano de at taque. Somente a esquerda do inimigo 

se podia attacar—manobrou pela esquerda delles. As suas 

disposiçoens requeriam alguns movimentos no dia 8, es

tando Duque determinado a attacar no dia í) : mas o ini

migo retirou-se de noite ; de manhaã entrou em Lugo a 

nossa guarda avançada. Deixou o inimigo no hospital 

300 doentes, um parque de 18 peças e 300 carros de 

munição. Temos feito 700 prisioneiros. A cidade, e 

subúrbios de Lugo estaó entulhados de corpos mortos dos 

cavallos Inglezes. Daqui se vê que acima de 2.500 caval

los foram mortos nesta retirada. O tempo está horroroso : 

chove, e neva continuadamente. Os Inglezes estaó mar

chando para a Corutfa, com grande pressa ; ali tem elles 

400 transportes. T e m perdido a bagagem, muniçoens, e 

a té uma par te da sua melhor artilheria, e para cima de 3.000 

prisioneiros. Aos 10 estava a nossa guarda avançada em 

Betanzos ; a pouca distancia da Coruifa. O Duque de 

Elchingen estava, com o seu Corpo, j une to a Lugo. Cal

culando os doentes, extraviados, os que tem sido mortos 

pelos paizanos, e feito prisioneiros pelas nossas tropas, se 

pode orçar a perca dos Inglezes a um terço do seu exe r 

cito. Estaó reduzidos a 18.000 homens ; e ainda naó 

estaó embarcados. De Sahagun se retiraram 150 legoas, 

com mao tempo, peiores caminhos, por montes, e sempre 

perseguidos de perto com a ponta da espada .—He difficil 

conceber a loucura do seu plano de campanha. Naõ se 

deve attribuir ao Gen. que commanda, e que he um ho

mem hábil e entendido; mas aquelle espirito de ódio e 
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raiva, que anima o ministério Inglez. Puxa r a diante, 

nesta maneira, 30.000 homens, expondo-os á destruição, 

ou á fugida, como único recurso, he uma concepção, que 

somente pode ser inspirada pelo espirito da paixaó, ou da 

mais extravagante presumpçaó. O Governo Inglez he 

como o mentiroso da Comedia, que disse a mesma falsi

dade muitas vezes, que por fim elle mesmo a creo. 

Lu«*o foi roubada e saqueada pelo in imigo.—Nós naó 

podemos imputar estes desastres ao General I ng l ez ; h e 

um effeito usual, e inevitável de marchas forçadas, e re-* 

tiradas precipitadas. Os habitantes dos Reynos de Leaó 

e Galiza tem horror aos Inglezes. Neste ponto de vista os 

acontecimentos, que tiveram lugar, saõ equivalentes a uma 

<*rande victoria.—Zamora, cujos habitantes se animaram 

com a presença dos Inglezes, fechou as portas ao Gen. 

Maupelef. o Gen. Dorneau procedeo contra ella com 4 

batalhoens; escalou a Cidade, e passou á espada os mais 

criminosos d'entre elles. Galiza he a Provincia de Hes

panha, que manifesta a melhor disposição, recebe os Fran

cezes como libertadores, que os tem livrado tanto dos es

trangeiros, como da anarchia.— O Bispo de Lugo, e o 

Clero de toda a Provincia, manifestam os mais sábios sen

timentos.—Valladolid prestou o juramento ao Rey José . 

Seis homens, os cabeças da*revolta, e mortandade, foram 

condemnados á.morte. Sinco foram executados. O clero 

pedio o perdaõ do sexto, que he pay de 4 filhos. S. M 

commutou a sua sentença, e disse; que desejava testemu

nhar , da quclle modo, a sua satisfacçaõ do bom comporta

mento do clero secular de Valladolid em varias occasioens 

importantes. 

Buletim 29. Valladolid, 16 de Janeiro, 1809. 

Aos 10 de Janeiro tinha o Duque de Ik-lluno o seu quar

tel-general em Aranjuez.—Aqui soube elle que os restos do 

exerci to, que tinha sido batido em Tude la , se haviam re-
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unido na visinhança da Cuenca, depois de serem reforça
dos com algumas levas de Granada , Valencia, e Murcia . 
El Rey de Hespanha concebeo a possibilidade de puxar o 
inimigo para fora. Com estas vistas ordenou, que se re
tirassem, todos os postos, que se tinham avançado para as 
montanhas de Cuenca, alem de Tarancon e Huete . O 
exerci to Hespanhol seguio este movimento. Aos b e s 
tava postado em Veles. O D u q u e de Belluno tomou en
taõ o seu posto em Tarancou e Fuente de Pedronara. 
Aos 13 marchou a Divisão de Viilatte directamcnte contra 
o inimigo ; em quanto o D u q u e de Belluno, com a Divisão 
de Ruffin rodeou por Alcazar. Logo que o Gen. Villate 
descobrio os Hespanhoes avançou, c carregou sobre elles, 
derrotando 12 ou 13.000 homens do inimigo, que imme-
diatamente trabalharam em retirar-se por Cara-cosa sobre 
Alcazar. O Regimento 9 de Infanteria, o 24 e 96 de li
nha apresentaram ao inimigo um muro de bayonctas. Os 
Hespanhoes depuseram as armas. Trezentos officiaes, dous 
Generaes, sette Coronéis, 20 Tenentes coronéis, e 12.000 
homens ficaram prisioneiros. Foi morto um tal Venegos, 
que coinmandava estas tropas. O t o l o deste exercito 
prisioneiro, com suas bandeiras, escoltado por três bata
lhoens, provavelmente a manhaã (17) fará a sua entrada 
em Madrid.—Este bom suecesso faz grandíssima honra ao 
Duque de Belluno, e ao comportamento de suas tropas. 

0 General Viilatte manobrou com muita habil idade; e o 
Gen. Ruffin se distinguio mui to ; mesmo fez o Gen. La-
tour. Sopransi, Júnior , chefe de esquadrão do Regimento 

1 de Dragoens se lançou no meio do inimigo, mostrando 
singular valentia. T r o u x e ao D u q u e de Belluno 6 ban
deiras. O Gen. de Artilheria Senarmont, conduzio-se 
como sempre tem fei to: quando o exerci to ,do inimigo se 
achou com a retirada cortada, mudou a sua direcçaó. O 
Gen. Senarmont oecupava entaõ um passo estreito com a 
sua artilheria, e o inimigo dirigio a este passo a sua mar-
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cba, em ordem a achar uma sahida. A artilheria tinha 
pequena escolta; porém os canhoneiros do Grande Exer 
cito naõ a necessitavam. O Gen. Senarmont pôz as suas 
peças em um batalhão quadrado, e fez fogo de metralha. 
A columna do inimigo tornou a mudar de direcçaó, e 
voltou para a parte donde tinha vindo, para depor as ar-

m a s . _ 0 Duque de Belluno louva M. Chateau seu pri
meiro Ajudante d'ordens. Recommenda também o Gen. 
Semeie e os Coronéis Jaimim, Meunier, Mortou, &c. offi
ciaes cujo valor c habilidade tem sido experimentado em 
mil acçoens.— Na Galiza se continua ainda a perseguir os 
Inglezes á ponta da espada. Despois de os haver deitado 
fora de Lego, três partes delles tomaram a direcçaó da 
C o r u n a , a quarta marchou para Vigo , onde tem os trans
portes O Duque de Dalmatia avançou para a Coruifa, e 
o Duque de Elchingen para Vigo. 

Aos 16 deste mez se aprezentáram ao Imperador e 
Rey , em Valladolid, deputaçoens do Conselho de Estado 
de Hespanha, do conselho das índias, do Tribunal da 
Fazenda, do Conselho de Guerra, do Conselho da Mari
nha, do Conselho das ordens, da Junc ta do Commercio, e 
da Moeda, do Tr ibunal dos Alcaides, da Municipalidade 
de Madrid, do Clero secular e regular, da Ordem da N o 
breza, da Corporação maior e menor, dos habitantes das 
parochias dos differentes bairros de Madrid. 

(N. B . Estas Deputaçoens aprezentáram memoriaes e 
fallas, que seraõ despois inseridos nos Documentos Offi
ciaes da Hespanha.) 

El Rey José fará a sua entrada em Madrid aos I 8 ou 

19 desse mez .—Tem-se posto mudas em todo o caminho, 

até Bayonna. Julga-se que o quartel-general Imperial se 

mudará instantaneamente. 
-m 

Buletim 30. Valladolid, 21 de Janeiro. 

O Duque de Dalmatia deixou Betanzos aos 12 do cor

rente. Chegando ao rio de Mera achou a ponte de Burgo 
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cortada. Desalojou-se o inimigo da aldea de Burgo. 
Entretanto subio o Gen. Francheschi pela margem do rio, 
e cruzou-o na ponte de Sela. Apoderou-se da grande 
estrada que vai da Corun~a para S. Tiago, e fez prisionei
ros seis officiaos e 60 soldados. No mesmo dia se aprisi
onou um corpo de 20 soldados da marinha, que estavam 
fazendo aguada na bahia juneto a Mera. Da Aldea de 
Perillose podia ver a frota Ingleza, na enseada da Corun~a. 
—Aos 12, fez o inimigo voar pelos ares dous armazéns de 
pólvora, situados juneto as alturas de S. Margarida, meia 
legoa distante da Coruifa. A explosão foi terrível, e se 
sentio na distancia de 3 legoas. Aos 14 se concertou aponte 
de Burgo, e pôde passar a artilheria Franceza. O inimi
go tomou o seu posto na distancia de duas legoas; meia 
legoa distante daCoruria. Foi elle visto, empregado com 
muita actividade em embarcar os seus doentes e feridos, 
cujo numero, segundo dizem os espias e desertores monta 
de 3 a 4.000 homens. Entretanto se oecupávam os In
glezes em destruir as batterias da costa, e devastar o paiz 
juneto as praias. O commandante do forte de S. Felipe 
suspeitando a sorte que se destinava á sua fortificaçaó, 
recusou admittillos nella.—Na tarde de 14, vimos chegar 
um novo comboy de 160 velas, entre as quaes havia qua
tro náos de linha. Na manhaã de 15 as Divisoens de 
Merle e Mermet oecuparam as alturas de Villa boa, onde 
estavam postadas as guardas avançadas do inimigo, foram 
estas attacadas e derrotadas. A nossa ala direita tomou 
posto onde se encontram os caminhos de Coruifa para 
Lugo, e de Coruna para Santiago. A esquerda estava 
postada por detraz da aldea de Elvina. O inimigo acam
pou da outra parte de uns lindos outeiros.—O resto do 
dia 15 se gastou em fixar uma batteria de doze peças; e 
foi no dia 16, pelas 3 da tarde, que o Duque de Dalmatia 
deo ordens para attacar. Fez-se o assalto aos Inglezes 

V O L . II. No. 9. u 
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com a primeira brigada da Divisão Mermet , foi o inimigo 

derrotado e expulsado da aldea de Elvina. O segundo 

regimento de Infanteria ligeira ficou cuberto de gloria. 

0 ° G e n . Jardon, á frente dos Volteadores, fez uma terrí

vel carnagem. O inimigo, sendo expulsado dos seus 

postos, se retirou para os jardins que estaó nos orredores 

da Coruna. A noite escureceo muito, e por isso foi 

necessário suspender o attaque. O inimigo aproveitou-

se disso para se embarcar com precipi tação. Somente 

6.000 dos nossos entraram em acçaó, e se fizeram todos 

os preparativos para abandonar as posiçoens da noite, e 

avançar no dia seguinte a um at taque geral. A perca do 

inimigo foi immensa. Duas das nossas batterias lhe a tu

raram, durante todo o tempo do combate. Nos contamos 

no campo de batalha mais de 800 dos seus corpos mortos, 

entre os quaes estava o corpo do Gen. Hamilton, e os de 

dous outros officiaes Generaes, cujos nomes naó sabemos. 

T o m a m o s 30 officiaes, e 300 homens, e 4 peças de arti

lheria. Os Inglezes deixaram atraz de si mais de 1.500 

cavallos que mataram. A nossa perca sobe a 100 mortos 

e 150 feridos.—O Coronel do Regimento 47 se distinguio 

muito. U m Alferes do Regimento 31 de Infanteria ma

tou, por suas próprias maõs, um official Inglez, que tra

balhava por lhe tirar a sua Águia. O General da Arti

lheria Bomgeat , e o Coronel Fontenay se assignalaram 

m u i t o . — N o dia 17, ao amanhecer, vimos um comboy In

glez á vella. Aos 18 desappareceo tudo.—O Duque de 

Dalmatia mandou attirar aos navios uma carronada do 

forte de Santiago. Vários transportes encalharam na 

praia, e se aprisionou toda a gente que tinham a bordo. 

Achamos 3.000 armas Inglezas, no estabelicimento de 

Palloza ; (he este lugar uma grande manufactura, nos 

subúrbios de Coruna , onde os Inglezes haviam estado 

acampados . )—Aprehendêram-se também armazéns em 

que havia grande quantidade de muniçoens, e outros cf-
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feitos pertencentes ao exercito inimigo. Acháram-se nos 
subúrbios grande numero de feridos. A opinião dos ha
bitantes do lugar, e dos desertores, he, que o numero dos 
feridos na batalha excede a 2.500 homens.—Assim ter
minou a expedição Ingleza, que foi mandada á Hespanha. 
Abandonaram os Inglezes esta infeliz terra despois de ha
verem nella fomentado a guerra. Desembarcaram 33.000 
homens, e 6.000 cavallos. Tomamos-lhes, segundo os 
cálculos, que se tem feito, 6.500 homens, alem dos doentes. 
Elles tornaram a embarcar mui pouca bagagem, e mui 
pouca munição, e poucos cavallos. Temos contado 5.000, 
que elles deixaram mortos. Os homens, que acharam um 
refugio a bordo de seus navios, estaõ cançados e abatidos, 
Em outra estação do anno nenhum teria escapado. A 
facilidade de cortar as pontes, a rapidez das torrentes, que 
no inverno formam profundos rios; a pequenhes dos dias, 
e longura das noites saó circumstancias mui favoráveis a 
a um exercito que se retira. Dos 38.000 homens, que des
embarcaram, podemos estar seguros, que apenas 24.000 
voltarão para a Inglaterra. O exercito de Romana, que, 
no fim de Dezembro, por meio dos reforços que recebeo 
da Galiza, consistia de 16.000 homens, está reduzido a 
menos de 5.000, que andam errantes, entre Vigo e San
tiago, e saõ perseguidos de mui perto. O Reyno de Leaõ, 
a Provincia de Zamora, e toda a Galliza, que os Inglezes 
desejavam cubrir, estaó conquistados, e subjugados.—O 
General de Divisão Laguisse mandou patrulhas para Por
tugal, que tem la sido mui bem recebidas.—O Gen. Mau-
petit entrou em Salamanca, onde encontrou alguns doentes 
das tropas Inglezas. 

Carta interceptada. Santiago, 6 de Janeiro, de 1809. 
Eu supponho, meu charo amigo, que vos sabeis da minha chegada 

a este lugar ; ha 8 dias que aqui estou, com um destacamento, com -
posto de tropas de 7 Regimentos differentes. Nós guardamos os 
amazens que aqui estaõ, e esperamos continuar em Santiago por 

U 2 
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alguns mezes o que me dará grande prazer. Como eu sou pessoa 
de alguma conseqüência, sempre me tratam pelo Senhor, o Comman
dante das tropas Inglesas *. eu estou bem alojado, e tenho juneto a 
mim uma agradável sociedade, cujas commodidades naõ gostaria de 
perder. Os Francezes saõ o povo mais incivil do Mundo. Penso 
que elles tem mui pouco que comer e beber ; e portanto naõ fazem 
mais do que incommodar a nossa pobre gente, quando ella se senta a 
uma boa comida—A noite passada fui obrigado a levantar-me, por 
causa de um Dragaõ Hespauhol, que me trouxe cartas da Coruna, 
nas quaes se me informava, que o nosso exercito chegaria breve a 
Santiago, e que eu devia conservar-me prompto a marchar com elle 
para Vigo. Naõ pude cerrar os olhos em toda a noite, pensando a 
cada momento, que chegariam as tropas ; mas até o presente momento 
ainda naõ appareceo nem um homem, e eu começo a pensar, que 
tudo isto he uma graça desenxabida. Como vos estais mais pró
ximo do theatro da guerra do que eu, fiear-vos-hei muito obrigado se 
me dereis uma conta verdadeira do presente estado dos negócios. Se 
ha razaõ para pensar, que nos tornamos e embarcar e a sermos, para 
assim o dizer, expelidos do Reyno, sem brigar-mos, faremos uma 
linda figura ! Parece-me que estou ja ouvindo os sarcasmos de Co-
bet; que naõ deixará de nos representar como os heroes de Hespanha, 
empacotados abordo dos seus transportes.—Assignado—L. E. THURN. 

*•*• 

Buletim 31. Os Regimentos Inglezes, numerados 42, 

50, e 52 foram inteiramente destruídos na batalha de 16, 

june to á Coruna . Naó se embarcaram 60 homens de 

cada um destes corpos. O General em Chefe, Moore, foi 

morto attentando carregar á frente da sua brigada, com as 

vistas de restaurar a fortuna do dia. Infructiferos esfor

ços ! Estas tropas foram dispersas, e o seu General morto 

no meio dellas. O General Baird também foi ferido ; pas

sou por Corun a, para bordo do seu navio, e naó curou a 

sua ferida senaõ despois de chegar a bordo : diz-se que elle 

mor reona dia 19. Despois da batalha de 16, passou-se 

em Corun~a uma horrível noite. Os Inglezes entraram 

em confusão e consternação. Havia o exercito Inglez 

desembarcado mais de 80 peças de artilheria, somente 12 

se tornaram a embarcar ; o resto ou ficou tomado, ou per-
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dido; e por uma relação que se fez, nos achamos de posse 
de 60 peças de artilheria Ingleza. Alem de dous mi
lhoens do thesouro do exercito, que se tomou aos Inglezes, 
parece que um thesouro mais considerável se arrojou en
tre os rochedos e precipícios, que estaõ ao longo da estra
da de Astorga para a Coruifa. Os paizanos e os soldados 
ajunctáram grande quantidade de prata entre os rochedos. 
Nos attaques, que houveram durante a retirada, e antes 
da batalha da Corun~a, foram mortos dous Generaes Ingle
zes e três feridos : entre estes se nomea o Gen. Crawfurd. 
Os Inglezes perderam tudo quanto constitue um exercito. 
—Generaes, artilheria, cavallos, bagagem, muniçoens, pro
vimentos. Ao amanhecer do dia 17, estávamos Senhores 
das alturas, que commandam a estrada da Corun~a, e come
çavam a jogar as batterias sobre o comboy Inglez. O re
sultado foi, que muitos dos navios naõ puderam sahir e 
foram tomados na capitulação da Coruifa. Taóbem se 
tomaram 500 cavallos ainda vivos : 16.000 espingardas, e 
grande quantidade de artilheria de batter, que o inimigo 
abandonou. Muitos armazéns estaó cheios de muniçoens 
que os Inglezes desejariam levar com sigo, mas foram 
obrigados a deixar. Um armazém de pólvora, que con
tem 200.000 arrateis, ficou todo em nosso poder.—Os 
Inglezes, surprendidos pelo êxito da batalha de 16, naó 
tiveram sequer tempo para destruir os seus armazéns. 
Havia 300 feridos no Hospital. Achamos no porto sette 
navios Inglezes; três carregados de cavallos, e quartro 
com tropas ; os quaes naó puderam sahir.—A fortaleza da 
Corunha he de uma grande extençaó, e segura contra um 
golpe de maõ. Por tanto foi impossível entralla antes de 
20, em virtude da capitulação aqui juucta. Achamos na 
Corun~a mais de 200 peças de artilheria Hespanhola. O 
Cônsul Francez Foucroy, O General Quesnel, e seu Es
tado maior ; Mr. Bougars, official da artilheria; Mr. Ta -
boureau, Auditor; e 350 soldados e marinheiros Francezes, 
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que ficaram prisioneiros ou em Por tugal , ou a bordo do 

navio Atlas, foram aqui libertados. Elles expr imem a sua 

grande satisfacçaõ da conducta dos Officiaes da marinha 

Hespanhola. Os Inglezes ganharam por esta expedição 

o aborrecimento dos Hespanhoes, vergonha, e deshonra. 

A flor do seu exerci to, composto de Escoceses, foi ferida, 

mor ta , ou tomada. O General Franceschi entrou em 

Santiago de Compostella, onde achou alguns a rmazéns ; 

e a guarda Ingleza, que elle tomou. Marchou immedia-

tamente sobre Vigo. Romana parece ter tomado este 

caminho, com 2.500 homens, que he tudo quanto pôde 

recolher. A Divisão Mermit marchou para o Ferrol. O 

ar june to á Corurfa está infestado pelos cadáveres de 1.200 

cavallos, que os Inglezes mataram nas ruas. O primeiro 

cuidado do Duque de Dalmatia foi, providenciar o res-

restabelicimento da salubridade do ar , igualmente impor

tante aos soldados, que aos habitantes. O Gen. Alzedo, 

Governador da Coruifa, parece que tomou o partido dos 

Insurgentes por constrangimento, ou força. Elle prestou 

o juramento de fidelidade a El Rey José , com enthusias-

mo. O povo manifestou a alegria, que sentia, vendo-se 

livre dos Inglezes. 

Convenção entre S. Ex. o Marechal Duque de Dalmatia, 
Commandante em Chefe das tropas de S. M. o Impera
dor e Rey, na Galiza; e o General D. Antônio Alzedo, 
Governador CivileMilitar da Coruna. 

ART. 1. A Praça de Coruna, as obras fortificadas, batterias, e 

postos, que delia dependem, artilheria, muniçoens, armazéns, cartas, 

planos, e memórias, seraõ entregues ás tropas de S. M. o Imperador 

e Rey Napoleaõ. Para este fim S. Ex. o Marechal Duque de Dalma-

matia poderá tomar posse da porta, chamada da Torre-baixa, esta 

noite. 
2. A guarniçaõ Hespanhola, que está em Coruna, as pessoas em au-

thoridade civil, judicial, administrativa, ou de fazenda; o clero, e 
os habitantes em geral prestarão o juramento de fidelidade, e home
nagem a S. M. El Rey de Hespanha e das índias D. José Napoleaõ. 
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3. As pessoas, connexas com a administração, civil, judicial, ou 
das finanças*, o Intendente Geral do Reyno de Galiza, e da provin
cia da Coruna : os Corregidores, Alcaides e outros funccionarios pú
blicos, conservarão provisionalmente os seus empregos, e exercitarão 
as suas funcçoens em nome de S. M. El Rey José Napoleaõ. Todos 
os actos de administracçaõ civil, seraõ feitos em nome de S. dieta M. 

4. O militar da guarniçaõ, de qualquer graduação ou emprego 
que seja, poderá entrar no serviço de S. M. El Rey José Napoleaõ» 
e lhe será permittido conservar a mesma graduação, despois de haver 
prestado o custumado juramento de fidelidade, que se prescreve no 
artigo segundo. Para este fim se fará uma lista dos nomes dos 
officiaes principaes, e inferiores, e soldados. Esta lista será certifi
cada porS. Ex. o General D. Antônio Alzedo, Governador de Coruna, 
a fim de que se possa dar um destino particular aos militares, se
gundo as ordens de S. Ex. o Minsitro da guerra do Reyno da Hespa
nha ; mas no entanto esperarão os militares na Coruna. Os meios 
de subsistência, e quartéis, lhes seraõ fornecidos, assim como o saõ 
ás tropas Francezas. Os officiaes, e pessoas empregadas na marinha 
Real, que agora se acham na Coruna, ficam incluídos no presente 
artigo; e devem esperar, na Coruna, as ordens do Ministro de Ma
rinha. 

5. Os militares da guarniçaõ de qualquer graduação que sejam, 
desejando deixar o serviço, teraõ faculdade de retirar-se ás suas respec
tivas habitaçoens, despois de haver recebido a sua baixa, na forma 
devida, pela authoridade de S. Ex. o Ministro da guerra, e de prestar 
o Juramento de fidelidade, que se descreve no artigo segundo.— 
Aquelles, que recusarem prestar este juramento seraõ considerados 
prisioneiros de guerra. 

6. A propriedade dos habitantes será respeitada, naõ se lhes imporà 
contribuição alguma; mas a subsistência das tropas da guarniçaõ 
será subministrada pela Provincia. Que os lugares do Culto publico, 
e o Governo seraõ postos em salva guarda; a Religião será respei
tada, e os seus Ministros seraõ protegidos no exercicio de suas func
çoens. 

7. A administração das rendas Reaes continuará como até aqui; 
porém em nome, e para o uso de S. M. El Rey José Napoleaõ; e 
para este fim todas as authoridades ecclesiasticas e civis, assim como 
as pessoas empregadas por El Rey, continuarão a preencher as suas 
respectivas funcçoens, e seraõ pagas na conformidade dos seus respec
tivos salários. 
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8. Se alguma pessoa, empregada nos Tribunaes, ou aa administra--
çaÕ quizer resignar o seu officio ; a sua resignação lhe será aceita > 
e ninguém obstará a tal medida ; e se quizer deixar a Cidade com os 
teus bens e propriedade, ser-lhe-ha permettido fazello, dando-se-lhe 
iegurança, e passaporte para este fim. 

9. Os Deputados das Cidades, e todos os outros individuos, chama
dos para formar parte da Juncta do Reyno de Galiza, poderão voltar 
para suas casas, com as suas equipagems, e propriedade se assim o 
desejarem fazer; dar-se-lhe-ha uma escolta para sua segurança pes-
íoal, caso o requeiram 

10. Todos os habitantes do lugar teraõ a liberdade de retirar-se 
para onde quizérem, com os seus moveis effeitos, e tudo quanto Ihfii 
pertencer; com tanto que o lugar do seu retiro seja no interior do 
Reyno. 

11. As casas e bens de todas as pessoas, que estaõ auzentes por 
ordena, licença, negócios, ou outra qualquer cauza, seraõ respeitados: 
e os proprietários terão liberdade de voltar quando lhes convier. 

12. O beneficio geral da amnestia, concedida pelo Imperador e 
Rey em seu próprio tiorae, assim como em nome de S. M. El Rey 
José Napoleaõ, se extenderá á guarniçaõ e habitantes da Coruna, 
assim como também ás pessoas, que occuparem situaçoens publicas. 
—Pelo que nenhum indivíduo será perseguido, preso, ou punido, por 
qualquer parte que possa ter tido, nas perturbaçoens, que agitaram o 
Reyno ; nem por suas fallas, escriptos, acçoens, medidas, resoluçoeas, 
ou ordens, que tenham adoptado ou executada, durante estas comrao-
çoens.—O beneficio da mesma amnestia geral se estenderá a todas ai 
Cidades, villas, e aldeas do Reyno de Galiza, logo que ellas se sub-
metterem, e logo que os habitantes tiverem prestado o juramento dt 
fidelidade a S. M. El Rey José Napoleaõ. 

13. As leis, custumes, e vestidos do povo seraõ conservados sen 
infracçaõ, ou modificação : as leis seraõ as mesmas que existem, ou 
que ao depois de estabelecerem pela Constituição do Reyno. 

Dado ein Coruna, aos 19 dias do mez de Janeiro, de 1809. 
(Assignados) Marechal DUQUE DE DALMATIA. 

D. ANTOXIO DE ALZEDO. 
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Ifotfcias officiaes da Campanha das Tropas Britânicas, na 
Hespanha; Extracto da Gazeta Extraordinária da 

Corte; Londres, 24 de Janeiro, de 1809. 

(Illustradas com um plano da batalha da Corun~a.) 
Downing Street, 24 de Janeiro , 1809. Chegou aqui, 

hontem a noite, o Honrado Cap. H o p e , com cartas de 
officiodo T n . Gen. Cav. David Baird, dirigidas ao Lord 
Visconde de Castlereagh, um dos Principaes Secretários 
de Estado de S. M. : a seguinte he copia exacta. 

Ville de Paris, no Mar, 18 de Janei ro , 1809. 
M Y L O R D ! Pela mui lamentável morte do T n . General 

Cav. Joaõ Moore, que expirou na ácçaõ , com o inimigo, 
no dia 16 ; se me devolveo a obrigação de informar a V . 
S. que o exercito Francez attacou as tropas Britânicas, na 
posição que oecupávam em frente da Corun~a, cerca das 
duas horas da tarde naquelle dia. Uma severa ferida, me 
compellio a deixar o campo de batalha, pouco tempo an
tes da morte do Cav. Joaó Moore, e por tanto sou obriga
do a refferir-me, quanto ás particularidades da acçaõ , 
que foi longa, e obstinadamente disputada, á relação do 
T n . Gen. H o p e , que suecedeo no commando do exer 
cito, e a cuja habil idade, e esforços, na direcçaó do ar
dente zelo, e inconquistavel valor das tropas de S. M., se 
deve attribuir, abaixo da Providencia, o bom suecesso da-
quelle dia, que terminou na completa e inteira repulsa, e 
derrota do inimigo, em todos os pontos do at taque. 

O Honrado Capitão Gordon, meu Ajudante de Campo 
terá a honra de apresentar esta Carta official, e poderá dar 
a V . S. toda a informação ulterior, que for necessária. 
T e n h o a honra de ser, &c. 

(Assignado) D . B A I R D , T n . Gen. 

Ao Muito Honrado Lord Visconde Castlereagh. 

VOL. I I . N o . 9. s. 2 
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Audacious, ao mar da C o r u n a , 13 de Janei ro , 1809, 
S E N H O R ! Em obediência a ordem que se exprimia na 

vossa carta debon tem, me approveito do primeiro instante, 
que tenho a minha disposição, para vos referir as circum
stancias da acçaó, que succedeo em frente da Corun~a a 
16 do corrente.—Lembrarvos-heis, que , cerca da uma 
hora da tarde daquelle dia, o inimigo, que havia recebido 
reforços no decurso da manhaã, e tinha assestado alguma 
artilheria em frente da direita e esquerda de sua l inha, 
começou a mover as tropas para o flanco esquerdo ; for
mando varias columnas de a t taque, na extremidade de sua 
posição, que éra forte, e ficava a cavalleiro; posição que 
havía tomado na manhaã de 15, e estava immediata á nossa 
frente.—Este indicio, de suas intençoens, foi immediata-
Inente seguido pelo rápido e determinado attaque, que fez 
sobre a vossa Divisão, que occupava a direita da nossa 
posição. Vos sabeis muito bem os acontecimentos, que 
occurrêram durante este período da acçaõ. O primeiro 
esforço do inimigo foi rechaçado pelo Commandante da<* 
forças, e por vós mesmo, á frente do Regimento 4 2 , e da 
Brigada, que Commandava o Major Gen. Lord Bentinck. 
A aldea, que ficava na vossa direita, foi objecto de obsti
nada peleja.—Sinto muito o dizer, que , logo despois da 
severa ferida, que privou o exercito dos vossos serviços, 
foi morto , por uma bala de peça , o T n . Gen. Cav. Joaó 
Moore ; que acabava de ordenar a mais hábil disposição. 
As tropas, ainda que souberam desta irreparável perda, 
naõ desanimaram com isso; mas antes, com a mais deter
minada valentia, naó somente repulsaram todas as tenta
tivas do inimigo, para ganhar terreno, mas aetualmente o 
forçaram a retirar-se ; naõ obstante trazer elle novas tro
pas de refresco, com que sustentar as outras, que origina-
riamente entraram em acçaó.— Achando-se o inimigo der
rotado em todos os attaques, que íez para forçar a direita 
da nossa posição, trabalhou pela voltaria poder de numere 
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Desfez-lhes porém as suas intençoens um movimento judi-
cioso, e tempestivo, feito pelo Major Gen. Paget, com o 
corpo de reserva, que tinha marchado para fora dos seus 
acantonamentos, para sustentar a direita do exercito, com 
um vigoroso attaque. Havendo o Major Gen. puxado a 
diante o Regimento 95 {rifle), e o primeiro batalhão do 
Regimento 52, levou os inimigos diante de si; e, nesta rá
pida e judiciosa avançada, ameaçou a esquerda da posição 
do inimigo. Esta circumstancia, juncta ao bom posto da 
Divisão do Tn. Gen. Frazer, (calculado para dar ainda 
maior segurança á direita da linha) induzio o inimigo a 
relaxar os seus esforços, nesta parte.—Dirigiram-nos po
rém, com maior força, para o centro, onde lhes resistio, 
com bom successo, a Brigada commandada pelo Major 
Gen. Manningham, que formava a esquerda da vossa di
visão ; e uma parte da que commandava o Major Gen. 
Leith, e formava a direita da Divisão debaixo das minhas 
ordens. Na esquerda se contentou o inimigo com um at
taque sobre os nossos piquetes, que em geral mantiveram 
o seu terreno. Mas achando que os seus esforços lhe naó 
aproveitavam, nem na direita, nem no centro, parcceo o 
inimigo mais determinado a fazer o attaque da esquerda 
mais sério, e conseguio obter posse da aldea por onde 
passa a estrada grande de Madrid, e que estava situada 
na frente daquella parte da linha. Assim mesmo foi o 
inimigo expulsado desta posição em breve tempo, e com 
perca considerável, por um valoroso attaque de algumas 
companhias do segundo Batalhão do Regimento 11, de
baixo do commando do Tn. Coronel Nicholls. Antes das 
5 horas da tarde tínhamos nos naõ somente repellido to
dos os attaques, que se fizeram á nossa posição; mas ga
nhado terreno em quasi todos os pontos; e oecupado uma 
linha mais avançada do que a tínhamos no principio da 
acçaó, cm quanto o inimigo limitava as suas operaçoens 
a uma canhonada, c ao fogo de suas tropas ligeiras, com 
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as vistas de retirar os outros corpos. A's seis, cessou in
teiramente o fogo. Keeolhôram-se as difTerentes Brigadas 
ao terreno, que ' oecupávam de manhaã ; e os piquetes, e 
postos avançados tornaram para as suas posiçoens o n g i -

l i a c s . _ N a f / o b s t a n t e a decidida, e notável superioridade 
<}ue a este momento tinham ja ganhado as nossas tropas 
sobre o inimigo, o qual sem duvida esperava uma vic-
toria fac.il pelo >eu numero, e vantagem da superior si
tuação , que oecupáva. Julguei , comparando todas as 
circumstancias, que naÓ me éra licito apartar-me do que 
eu sabia, que era a antecvdente determinação do defunto 
Commandante em chefe das forças, que éra , retirar o ex
ercito na noite de ití, para o fim de o embarcar ; por 
quanto j a se haviam feito todos os arranjamentos, para 
isto, por ordem do mesmo Commandante; e de facto es
tavam ja muito adiantados ao principio da acçaó. As 
tropas deixaram os seus postos cerca das 10 da noite, com 
um gráo de ordem, que lhes fez muito credido. Havendo 
retirado toda a artilheria, que restava por embarcar ; a s 
tropas seguiram a ordem que se lhes prescreveo, e mar
charam paia os seus respectivos pontos de embarque, na 
cidade, e orredores da Coruifa. Os piquetes ficaram nos 
seus postos até as 5 horas, na manhaã de 17 ; quando se 
retiraram com semelhantes ordens, e sem que o inimigo 
descobrisse os seus movimentos.—Pelos constantes esfor
ços dos Cap. 11. Curzon, Gosselin, Boys, Rainier, Serret, 
l lawkins , Digby, Carden, e Mackcnzie, da Armada Real ; 
que , cm conseqüência das ordens do Almirante De Courcy, 
foram encarregados deste serviço de embarcar o exercito ; 
o, cm conseqüência dos arranjamentos, que fez o Com-
ínissario Bowen, Capitaeus Bovven, e Shcphcrd, e os ou
tros agentes de transportes; se embarcou todo o exerci to, 
com uma expedição, que raras vezes se tem igualado. 
A 'excepçaó tias Brigadas dos Majores Gen. Hill, e Bcres-
ford, que foram destinadas para ficar, cm terra, até que se 
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manifestassem os movimentos do inimigo, todo o arma-
mento estava no mar antes da luz do dia.—A Brisrada do 
Major Gen. Beresford, que alternadamente formava a 
nossa retaguarda, occupava o terreno em frente da Cidade 
da Corun~a; e a do Major Gen. Hill estava postada, em re 
serva, n 'um promontorio na retaguarda da Cidade.—O 
inimigo puxou a diante as suas tropas ligeiras, movcndo-
aspara a Cidade, logo despois das oito horas da manhaã, 
no dia 17 ; e pouco despois occupou as alturas de Sta 
Lúcia, que ficam a cavalleiro da enseada. Mas naó ob
stante é acircumstancia, e os muitos defeitos do lugar, naó 
havendo porque temer, que a retaguarda fosse forçada ; e 
parecendo que éra mui boa a disposição dos Hespanhoes a 
nosso favor; começou a embarcar-se abr igada do MajorGen. 
Hill,e se completou ás t resdatarde. O Major Gen. Beresford, 
com aquelle zelo e actividade, que vos he bem conhecido, 
e manifesto a todo o exerci to , explicou ao Governador 
Flespanhol a natureza do nosso movimento, e havendo 
feito as suas disposiçoens prévias ; retirou o seu Corpo 
do terreno fronteiro á Cidade, logo que escureceo, e antes 
da uma hora da manhaã se achava embarcado, com todos 
os doentes que tinham ficado em terra.—As circumstancias 
naõ nos permittem esperar, que a victoria, com que a 
Providencia foi servida coroar os esforços do exercito, pos
sa ter nenhumas conseqüências brilhantes para a Gram 
Bretanha. Está nublada com a perca de seus melhores 
soldados ; obteve-se no fim de um longo e fatigante ser
viço. O numero superior, e situação vantajosa do inimi
go, bem como a actual situação de seu exercito ; naõ ad-
tmittiam, que pudéssemos tirar alguma utilidade do nosso 
bom suecesso. Com tudo deve ser para vos, para o sxcr-
cito, e para a nossa Pátr ia , uma doce reflexão, que se 
manteve o lustre das armas Britânicas, no meio de tantas 
circumstancias desvantajosas. O exercito que entrou em 
i lespanha, com o mais bello prospecto, havia apenas for-
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mado a suajuncçaÕ, quandoscvio abandonado aos seus pró
prios recursos, em conseqüência da multidão de desastres, 
que dispersaram os exércitos dos naturaes do Pa iz , que 
nos rodeavam. O avanço do Corpo Britânico desde o 
Douro , dava as melhores esperanças, de que o Sul da 
Hespanha seria soccorrido ; mas este generoso esforço, 
para salvar um povo infeliz, deo também ao inimigo uma 
occasiaõ de dirigir todos os esforços de suas numerosas 
tropas, e concentrar todos os seus principaes recursos, 
para a destruição da única força regular, que havia no 
Tiortcda Hespanha. Vos sabeis muito bem a diligencia, 
que houve, na execução deste systema. Estas circum
stancias produziram a necessidade de marchas rápidas e 
fatigantes, que diminuíram o numero, exiiauriram as for
ças , e deterioraram os aprestos do exercito. Naõ ob
stante todas estas donvantagens, e outras immediatamente 
inherentes a uma posição defensiva, que de necessidade 
havíamos de tomar, por algum tempo, para cubrir a en
seada da Corun~a; nunca foi mais conspicuo o natural, e i n 
domável valor das tropas Britânicas; e deve ter excedido, 
até o que a vossa experiência daquella preciosa qualidade, 
taó inherente a elles, vos devia ter ensinado a esperar.— 
H e - m e difficil, fazendo-vos este relatório, escolher exem
plos particulares, para a vossa approvaçaõ; porque to 
dos ás invejas aproveitavam as oceasioens, que tinham 
de se distinguir. Os corpos que entraram principal
mente em combate foram as Brigadas do Major Gen. 
Lord Bentick, Manningham, e Lei th ; e a Brigada das 
Guardas, debaixo das ordens do Major Gen. W a r d e . — 
A estes officiaes, e ás tropas debaixo de suas ordens im-
mediatas, he devido certamente o maior louvor. O Major 
Gen. Hill, e Coronel Cattin Crawford, com as suas Bri 
gadas na esquerda da posição, sustentaram habilmente os 
seus postos avançados. O forte da acçaó cahio sobre os 
Regimentos 4, 42 , 50 , e 8 1 , com parte da Brigada das 
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guardas, e do Regimento 28. Eu recebi a mais assignalada 
assistência do T n . Coronel Mur ray , Quartel Mestre Gene
ral, e dos Officiaes do Estado Maior General . Tive razaô 
para lamantar, que a moléstia do Brigadeiro Gen. Clinton, 
Ajudante Gen., me privasse do seu adjutorio. Fiquei 
obrigado ao Brigadeiro Gen. Slade, durante a acçaó, pela 
zelosa offerta de seus serviços pessoaes, posto que a ca
vallaria j a se tivesse embarcado .—He impossivel, nesta 
ocasião, pôr na vossa presença a relação dos mortos, &c ; 
porque a maior parte da frota sahio hontem a noite para 
o mar, e toda está a vela; e os differentes corpos neces
sariamente se haó de achar mixturados a bordo , em con
seqüência do embarque. Eu espero que a nossa perca, 
quanto ao numero, naó he taõ considerável, quanto êra 
para temer ; e se eu fosse obrigado a formar uma estimativa, 
diria, que creio naó excederem os mortos e feridos a 700 
ou 800 homens ; a perca do inimigo deve ser desconhe
cida, porém muitas circumstancias me fazem crer , que 
foi quasi dobrado o numero. Temos alguns prisioneiros, 
mas naó tenho podido saber o numero ; mas naõ he consi
derável. Morreram e ficaram feridos vários officiaes de 
graduação, entre os quaes, por agora, so posso mencionar 
os nomes do Tn . Coronel Napier, do Reg . 92, os Majores 
Napier , e Stanhope, do Reg*. 50, que foram mortos. Dos 
feridos saó, o T n . Coronel Winch , do Regimento 4 , o 
T n . Cor. Manuel , do 2 6 ; o Tn . Cor. Fane, do 59 ; o T n . 
Cor. Griffith, das Guardas ; e os Majores Miller, e W i l 
liams, do 81.—Conhecendo vós taõbem as excellentes 
qualidades do T n . Gen. Cav. Joaõ Moore, naõ preciso eu 
estender-me sobre a perca , que o exerci to, e o seu paiz 
soffrêram com a sua morte. Esta me privou de um pre
cioso amigo, aquém a longa experiência do seu mereci
mento me havia sinceramente affeiçoado: mas he princi
palmente quanto ao bem publico, que devo lamentar o 
golpe. Será elle objecto da conversação de todos, q u e 
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amaram, ou respeitaram o seu varonil character, que des
pois de ter conduzido o exercito em uma árdua retirada, 
com firmeza consumada, terminou uma carreira de dis-
tincta honra, em uma morte, que deo ao inimigo novas ra
zoens de respeitar o nome de um soldado Britânico. Como 
o immortal Wolfe foram os seus últimos momentos honra
dos pelo prospecto de um bom successo, e consolados pe 
las acclamaçoens da victoria. Como Wolfe também será 
para sempre sagrada a sua memória, na quelle pa iz , que 
elle sinceramente amou, e que taõ fielmente servio. Res
ta-me somente exprimir a minha esperança de vos sereis 
brevemente restabelecido ao serviço de vossa Pátria, e la
mentar a desgraçada c i rcunstancia , que vos tirou do vosso 
posto no campo d e batalha, e metteo o commando mo
mentâneo, em muito menos hábeis maõs .—Tenho a honra 
de ser, &c. (Assignado) J O A Ó H O P E , T n . Gen. 

Ao T n . Gen. Cav. D . Baird, &c. 

Resumo das novidades deste Mez. 
Alemanha continua ainda os preparativos de guerra, mas he toda-

avia um mysterio, o tempo, em que se poraõ em actividade: O novo 
Sultão Muhmud Hara, mandou cumprimentar o Imperador d'Austria 
notificando-lhe a sua accessaõ ao throno, de maneira, que por esta 
parte naõ tem a Áustria que receiar. 

Hespanha. 
A Juncta Central, reside agora em Sevilha, e tem os seus membros 

divididos em secçoens da maneira seguiute. 
Repartição de Estado. Vice presidente Maj-ques d*Astorga. Bailio 

Fr. D. Antônio Valdez. Marques dei Villar. D. Pedro RLvero. 
Conde de Contamina. Marquez de Vrllel. 

Repartição da Justiça. O Arcebispo Coadministrador de Sevilla. 
D. Rodrigo Riquehue. D. Francisco Xavier Caro. D. Gaspar Mel-
cJiior de Jovellanos. 

Repartição de Guerra. Marquez de Campo Sagrado. D. Francisco 
Reboledo de Pal-)fox y Melei, Conde de Tilly. D. Thomaz de 
Veri. D. José Gaj-cia de la Torre. D. JoaÕ de Dios Rabe. 

Repartição da Murii/.z. Baraõ de Sabarona, Conde d« Ayaowns. 
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Conde de Gimonde. Marquez de la Puebla. D. Lourenço Bonifaz 
o Quiiitano. D. Carlos Amatria. 

As operaçoens de guerra da Hespanha vaõ sumamente de vagar, o 
que prova, alem de teda a duvida, que Buonaparte naõ tem, neste 
paiz, uma força adequada ás operaçoens, que he obrigado a eropre-
bender- O Marquez de la Romana, com o seu pequeno exercito en
trou em Bayonna, juneto » Vigo, e o Duque de Dalmatia ainda se 
naõ achou com forças, nem para entrar as rayas de Portugal. Mas 
quando naõ houvesse outra prova da fraqueza de suas tropas em Hes
panha bastara a moderação, com que tem tratado Madrid, Coruna, 
e outros lugares. Com tudo, diz-se, que nos fins de Janeiro se coroara 
em Madrid José Buonaparte, como Rey da Hespanha, e das Índias. 
Porém Aragaõ, Catalunha, Murcia, Granada, e Andaluzia ainda naõ 
reconheceram a sua authoridade. Entre os emigrantes de distineçaõ, 
qne deixaram Coruna, quando o exercito Inglez se embarcou, ha o 
Duque de Vera Águas, descendente de Christovaõ Colombo. 

França. 
Um artigo datado de Paris 28 de Janeiro diz que o Imperador e Rey 

fôra naquelle dia á Opera onde o receberam com grandes acclama 
çoens. Daqui parece que Buonaparte, de nenhuma maneira satisfeito 
com o Governo Austríaco, suppoem a sua presença mais necessária 
para esta parte, do que na Hespanha,. onde julga que a habilidade de 
seus Generaes completará o que ha para executai. Continua a fazer-
•e a leva dosconscriptos do anno de 1810, e isio he ainda outra prova, 
de que os exércitos Francezes naõ tem gente demaziada, para as suas 
operaçoens. 

Inglaterra. 
A attençaõ publica acha-se agora aqui inteiramente absorvida com 

uma inquirição, que se está fazendo no Parlamento, sobre o compor
tamento do Commandante em Chefe das tropas. Quando se consi
dera, que esta grande personagem be, alem de Marechal General do 
Exercito, o filho segundo do Monarcha, e que naõ obstante isto ne
nhuma influencia o livra da jurisdição das leis, naõ pode deixar de 
louvar-se a Constituição Britânica, e dar graças á Providencia, de 
que ainda exista no Mundo um paiz, onde se respeitam, até esto 
gráo, os direitos do Cidadão. O Principe aceusado, bem longe de 
procurar abrigar-se á sombra de sua influencia, e de sua alia gra
duação, escreveo ao Parlamento pedindo simplesmente, aquillo que 
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o mais humilde Inçlcz linha o direito de requerer : isto he, que o ju l 
gassem por um jurado, ou por seus Pares, no caso de que as msinua-
çoens de seus aceusadores puzessem em questão a sua innocencia, in-
nocencia que elle asseverou, pela sua palavra de honra, como Príncipe. 

D. Pedro Ccvaüos chegou a Londres aos 18 do corrente, vem no 
cbaracter de Embaixador extraordinário da Juncta Central de Hes
panha, a agradecer, á Inglaterra, a generosidade do Governo Inglez, 
nos soecorros que tem mandado á Hespanha. 

O Governo acaba de fazer uma grande promoção de officiaes, que se 
destinam a Portugal, para organizar os Portuguezes, que tomarem 
armas em defeza da sua Pátria. O General Beresford vai á frente des
tes officiaes, 

Portugal. 
A demora dos Regentes do Reyno em aprestar-se para a guerra, 

auo-mentou o desgosto e aversão, que a Naçaõ tinha aquelle Governo, 
e como elles naõ dirigiram immediatamente contra o inimigo o en-
thusiasmo, que se levantou em todas as Províncias do Reyno, seguio-
se daqui, que o povo se entrou a governar a si, e a adoptar medidas 
sem systema, que tem produzido os males inherentes a um estado 
tal como o actual, em que o povo, desejando obrar, naõ tem quem o 

guie. 
Como eu desejo que as noticias do Correio Braziliense sejaÕ o mais 

certas e authenticas, que- a natureza das cousas permittir, abstenho-
mede referir, aqui, o muito que poderia dizer, sobre o estado actual de 
Portugal, fiando-me na authoridade de numerosas cartas particulares, 
que tenho recebido daquelle paiz, no decurso deste mez : e me limitarei 
a transcrever um p:ipel authenlico, que mostra indubitavelmente a jus
teza de minhas observaçoens, sobre o governo da Regência, ou Go
vernadores do Reyno. 

Proclamaçaõ. 

Portuguezes! Aos Governadores do Reino tem sido 

presentes os escandalosos Excessos, a que se tem entrega

do alguns de vós, attribuindo-se a Authoridade, que só 

compete aos Magistrados. Ao mesmo tempo que louvaõ 

o nobre Patriotismo, que vos anima para a defeza da Pá

tria Elles se vem obrigados a cohibir os transportes do 

voss'o malentendido zelo. Que saõ ajunetamentos tumul-
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tuarios, e prizoens arbitrarias, senaõ Actos de uma escan
dalosa Anarquia ? Naó he para abusardes da força que 
os Governadores do Reino ordenarão o Armamento do 
Povo : As vossas Armas devem somente offender aos Ini
migos : N o meio de uma Cidade trauquilla he só em au
xilio da Jus t iça que ellas se devem empunhar. 

O s Governadores do Reino naó ignoraõ os justos mo
tivos, que vos inílammaõ contra uma Naçaõ barbara, c 
usurpadora. Elles reconhecem nos francezes os Inimigos 
da Religião, os Inimigos do Príncipe Regente nosso Sen
hor, e os Inimigos da nossa Independência: Elles naõ per
dem de vista os seus horríveis attentados : Elles observaõ 
as suas tramas ; mas por isso mesmo que tudo isto conhe-r 
cem, e mais profundamente do que vós, a Elles só per
tence determinar o momento, em que deve ser vibrada a 
Espada da Just iça sobre os Inimigos que hajaó entre vós. 
H u m a prizaõ intempestiva transtorna muitas vezes o co
nhecimento de muitos Réos ; e quando pensais fazer ura 
serviço í?.c Estado, pondes em cautela os Inimigos, e os 
Traidores . 

Qucreis imitar os Francezes , que taõ justamente de
testais, quando no meio dos seus extravagentes delírios 
impozeraõ silencio aos Tr ibunaes , e se constituirão árbitros 
da vida, e honra dos Cidadãos? Q u e m se naõ recorda 
com horror daquelles dias fataes, em que a multidão se
duzida pelos Jacobinos, profanou os Altares, derribou o 
Throno , e transtornou a Ordem Social! Per tence só aos 
Francezes o detestável Privilegio de commetter tantas 
atrocidades. Por tuguezes ; Vivei tranquillos : Os Gover
nadores do Reino saõ ainda mais interessados, do que vós 
na punição dos malvados ; os vossos Inimigos saó igual
mente Inimigos seus, e Inimigos do Soberano, a quem 
Elles representaõ, e a quem haõ de dar conta da sua Su
prema Commissaó. A sua Honra , e o seu Dever lhes im
põem a severa obrigação de vigiar sobre a segurança des-
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te Reino. Elles velaó constantemente sobre este objecto 
taõ sagrado ; e agora he que elles ju lgaõ conveniente O 
separar de vós os Vassallos do T y r a n n o , em quanto se 
naõ proporçionaó meios de os expulsar deste Reino: El
les tem ordenado as mais promptas medidas, para que os 
Francezes saiaó desta Capital para lugar, aonde seraõ ob
servados com a maior exactidaó por uma Policia severa, 
e os Réos do mais ligeiro Attentado seraõ rigorosamente 
punidos , como Inimigos do Soberano. 

Os Governadores do Reino ao mesmo tempo vos an-
nunciaõ estas providentes medidas, vos impõem o Dever 
sagrado de obedecer á Lei. A Lei castiga os perturba
dores da ordem publica; o Vassallo, que se arroga Po
deres, que a Lei lhe nega, attenta contra os Direitos da 
Soberania; he um Inimigo do seu Príncipe, he um des
truidor da Sociedade Civil. A obediência ás Authorida
des he o mais poderoso Vinculo da Uniaõ Civil: só os vos
sos Inimigos vos podem ensinar máximas contrarias: fe
chai os ouvidos a insinuaçoens taõ per pérfidas. O Des-
posta da Europa tem conhedo que a Península naó he 
fácil de subjugar ; e desconfiando de nos vencer com a 
força, quer vencer-nos com a intriga. Emissários corrup
tos procuraÓ semear entre nós as sementes de desconfiança, 
e servindo-se do vosso mesmo Patriotismo, vos inspiraó a 
absurda idéa de vos constituirdes árbitros da Vingança 
publica. Estes Inimigos saõ mais perigosos, do que aquel
les, que armados procuraó dominar-nos. Faltando a obe
diência ás Leis, e o respeito ás Authoridades, cessou a 
liberadade dos Povos, acabou a nossa Independência. 
Este he o projectodos nossos Inimigos. 

Portuo-uezes! Escutai os Governadores do Reino. Se 
amais o vosso Príncipe ; se amais a vossa Pátria, confiai 
nas Authoridades. Elias escutaó vossas queixas, e elles 
attendem ás vossas representaçoens: Recorrei a ellas, 
quando o julgardes necessário. Lisboa, 4 de Fevereiro, da 

9 JoaÕ Antônio Salter de Mendoça. 
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Se no mez de Septembro passado se tivessem mandado para a Hes
panha, a pelejar contra os Francezes, todas as pessoas que mostravam 
enthusiasmo, saõ estariam elles agora empregando, em Lisboa, a sua 
despresada energia, em causar desordens, e manifestar a confusão da 
anarchia, que os Governadores do Reyuo, nesta Proclamaçaõ, confes
sam que existe. Um Governo popular he, na minha opinião, o mais 
bem calculado para sacar a publico os talentos, que ha na naçaõ, e para 
desenvolver o enthusiasmo, que resulta de se considerarem todos os 
Cidadãos, em via de ter parle, ou voto, na administração dos negócios 
públicos Mas quando assim fallo, entendo o chamamento de Cortes, 
e outras instiluiçoens, que formavam a parte Democrática da cxcellente 
Constituição antiga de Portugal. NaÕ quero pois entender, de forma 
alguma, por Governo popular, a entrega da authoridade suprema nas 
maõs da popuhiça ijjnoranle ; porque isso he o que constitue verda
deiramente a anarchia; e nesta se deve cahir necessariamente todas 
as vezes, que o vigor e enthusiasmo do povo, excede a energia e ta
lentos dos que governam. 

Ninguém, que tem alguma noticia da Historia de Portugal, ignora 
as calamidades que se seguiram á nomeação dos Governadores, qae 
ficaram cora a Regência do Reyno, por morte do Cardeal Rey. O 
povo gritava entaõ, como hoje grita, que o conduzissem á defeza de 
Reyno. Os Governadores respondiam, que naõ tinham meios, e con
tinuaram na inacçaõ, de maneira que, por falta de preparativos, 
quando o exercito de Felipe II. chegou a Portugal, a energia do povo 
só servio de augmentar a coufusaõ ; porque em fim • o que be a ener
gia de uma multidão, sem ter quem a dirija ? 

Longe de mim está o pensamento, mui longe na verdade, de levar 
o parallelo destes dous períodos a um ponto, que indique existir nos 
presentes Governadores, o mesmo criminoso motivo de corrupção, 
que, segundo at testam os nossos historiadores, foi a causa do ma o 
comportamento dos Regentes, em 1559; mas combinando estes dous 
casos, tenho sem duvida o direito de dizer, que se os Governadores do 
Reyno, agora, continuarem na linha de condueta, que até aqui tem 
seguido, o resultado hade ser justamente o mesmo, que entaõ foi. 

A Legiaõ Lustiana, que se formou no Porto, e be commanda por 
Mm Chefe Inglez, está em Ciudad Rodrigo ou suas visinbanças, e naõ 
desmaiando pela proximidade de um inimigo poderoso, mantém o seu 
posto. O primeiro choque, que teve nos seus postos avançados, foi 
uma prova de sua resolução * c aqui encontrou uma gloriosa morte 
o Capitão Pitaluga. 
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He por isto que eu tenho dado louvores a Juncta do Porto, que naõ 
me sinto authorizado a extender ao Governo em Lisboa, que em vez 
de fazer marchar para a Hespanha todos os homens, que mostram al
gum patriotismo, (real ou fingido) se tem occupado a ouvir dela-
çoeus, e impor castigos, que, quando naõ saõ com as formalidades 
das leis, saõ sempre injustos, e só servem de irritar, contra o Governo, 
a parte bem pensante da Naçaõ. O artigo da Convenção de Cintra, 
que estipulava uma amnestia a todos os que haviam sido fautores, ou 
se bandeiram com os Francezes, só tinha de máo o ser concebido de 
maneira, que parecia um dictame imperioso de umGeneral Estrangeiro 
ao Governo do paiz, que elle ira mandado auxiliar; mas quanto ao 
principio éra certamente muito político. 0 Governo de Lisboa de
veria conhecer, que os pretendidos patriotas, que andam fazendo o of-
ficio de delatores, nesta epocha, assumem este character para se lim
parem dos erros, em que elles mesmos cahiram. Eu lhes responderia, 
que marchassem para as fronteiras se eram verdadeiros patriotas, que 
he melhor pelejar como inimigo, que aceusar o concidadão. Pnnam-se 
©s crimes presentes, e punam-se com rigor, e com as formalidades rk 
lei, naõ arbitrariamente. Os Francezes, com os seus vexames e ty-
raunia ensinaram os seus illudidos partidários, e a maior parte destes 
tem concebido aos Francezes um ódio fortíssimo; he ppis necessário 
fazellos pegar em armas, e marchar ás fronteiras; e naõ fazellos vol
tar á francomania, por meio de perseguiçoens. 

O club, que se ajuneta no Roico, para compor a Gazeta d'Almada, 
he me mui bem conhecido *. os seus coadjuetores e protectores na Po r 

licia, &c. &c. Como este artigo naõ se dirige a personalidades, naõ 
nomeio nenhum delles; mas, simples e unicamente, pelo bem da 
NaçaÕ Portugueza, lhes dirijo esta observação, que o reviver crimes 
passados, de pessoas actualmente indispostas contra os Francezes, 
traz com sigo muitos males; e se quizere.n fazer justiça em nomear 
a todos os que fautorizáram os Francezes he necessário começar 
pelos grandes: analizar, por exemplo, a celebre Pastoral do Inquisi
dor Geral a favor da submissão aos Francezes, &c. &c. mas isto, se
guramente, naõ convém agora; peguem todos em armas contra . 
L m i g o commum ; os patriotas constantes, para dar o exemplo, e re
matar a sua gloria ; os covardes, que adularam os Francezes, mor
ram na defeza da Pátria, para lavar com uma morte honrosa, a sua 
falta de virtude civica. Naõ he, com tudo, da m.nha intenção anni-
WUr a* ju*ta. ewrepçoens, que esta regras geraes incluem. 
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America. 
Do Brazil naõ se receberam este mez noticias de grande importân

cia. 
Exaqui um extracto dos jornaes de Londres. " Ouvimos que o Go

verno tem concordado em fazer um empréstimo de 600.000 libras ao 
Príncipe Regente de Portugal. O modo de pagamento deve ser em 
consignaçoens de gêneros do Brazil aos Agentes Portuguezes aqui, c o 
produeto, depois de convertido cm moeda, será entregue no thesouro. 
A soma de 80.000 libras se adiantou ja , ao tempo da partida da famí
lia de Bragança para o Continente Occidental." 

Eu naõ sei que credito de a semelhante paragraptto ; porqne apenas 
he crivei, que o Soberano do paiz do Ouro pedisse emprestado, a uma 
naçaõ estrangeira, a insignificante soma de S0.000 libras, que dous ou 
quatro negociantes do paiz lhe adiantariam, logo que o Governo lhes 
desse sufBciente segurança, de que pagaria punctalmente esta divida. 
Na verdade a ultima cousa, que o Brazil necessitaria de pedir de fora, 
he o ouro : alem de que, um tal empréstimo de uma Naçaõ, que está 
fazendo um tratado de Commercio com o Brazil, daria razoens para 
suppor, que havia cm contemplação uma usura, algum tauto alem da 
legal. 

Do Rio da prata se diz alguma cousa, posto que naõ com tanta 
clareza, quanta seria necessária; mas fazem mençaõ ue que Monte-
video recusa obedecer a Buenos Aires ; o que he um desgraçado signal 
da falta de um governo commum, a quem ambos obcdOçam. Na 
verdade he bem para recear, que, faltando de repente o Governo le
gitimo da Hespanha, as Colônias Ilespauholas, na America, caiam cm 
uma fatal anarchia. 

Dos Estados Unidos tem chegado alguns navios, que se escaparam, 
contra as leis do embargo, que actualmente existe na quelle Paiz ; mas 
parece que o Governo Americano, naõ obstante os clamores das cida
des maritimas, está resoluto em seguir as medidas, que adoptou, de 
aunihilar antes o seu commercio, do que submetter-sc aos Decretos de 
Fcança, ou as Ordens, era Conselho, da Inglaterra. 

VOL. II . No . 9. 
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APPENDIX. 

EXPOSIÇÃO 

Das intrigas e machinaçoens, que conduziram para a 
usurpaçaõ da Coroa de Hespanha ; e dos meios empre
gados pelo Imperador dos Francezes, para a por em 
execução. Publicada por D. Pedro Cevallos, Primeiro 
Sicretario de Estado e o Despacho, de S. M. Catholica 
Fernando VII. 

[Continuada de p. 537. Vol. / .] 

V_;OM tudo, tal éra a falta de confiança publica, e tal éra a magni
tude dos males, que disso haviam de resultar, e eram tantos os symp 
tomas da determinação de emigrar, que todos estavam alerta; e to
dos pareciam convencidos da necessidade de embaraçar uma medida, 
que trazia com sigo tantos males. Augmentou o perigo, e com 
elle os temores do publico. As commoçoens de Aranjuez foram as 
conseqüências disto, nos dias 17, e 19 de Março, arrebentou como uma 
explosão repentina; sendo o povo como levado por uma espécie de 
instineto da própria couservaçaõ. O resultado foi a prisaõ do Va
lido, o qual, sem o titulo de Rey, tinha exercitado todas as funcçoens 
da Realeza. 

Apenas acontecco esta tempestuosa scena, quando El Rey e a 
Ravnha, achando-se privados do apoio do Valido, tomaram a inespe
rada mas voluntária resolução, que por algum tempo tinhaõ tido, de 
abdicar o throno, o que consequentemente fizeram, em favor de seu 
filho, e herdeiro o Príncipe das Astura*-. O Imperador, ignorante 
desle repentino acontecimento, e talvez naõ tendo nunca pensado, 
que os Hespanhoes eram capazes de mostrar tal resolução, ordenou 
ao Pripcipc Murat, que avançasse com o seu exercito para Madrid, 
com a idea de que a fàmilia Keal estivesse ja nas costas, e ao ponto 
de embarcar-se; e que, longe de encontrar o menor obstáculo da 
narte do povo, todos o receberiam com os braços abertos, como a 
sen' libertador, e anjo da guarda. Concebeo que a naçaõ esláv** a 
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Inmmamentc descontente com o seu Governo, e nunca reflectio, que 
elles só estavam descontentes com os abusos, que se tinham introdu
zido na sua administracçaõ. 

Ao momento em que o Gram Duque de Berg soube dos successos 
de Aranjuez, avançou, com todo o seu exercito, a occupar a Capital 
do Reyno; com a intenção, sem duvida, de se approveitar da occa
siaõ, e dar aquelles passos, que fossem mais convenientes para realizar, 
por quaesquer meios, o plano de se fazer senhor da Hespanha. Entretan
to, a mysteriosa obscuridade dos projectos do Imperador, a approxima-
çaõ de suas tropas, e a ignorância era que Fernando VII. estava do ver
dadeiro objecto da chegada de Imperador, fizeram com que El Rey 
adoptasse taes medidas, quaes S. M. suppos serem as mais próprias para 
conciliar aboa vontade do Imperador. Naõ satisfeito de ter commu-
nicado a sua accessaõ ao throno, em termos os mais amigáveis, e 
cordeaes, nomeou El Rey uma deputaçaõ de três Grandes de Hespa
nha, para irem a Bayonna, cumprimentar o Imperador em seu nome. 
Nomeou também outro Grande de Hespanha para fazer um seme
lhante cumprimento ao Gram Duque de Berg, que ja havia chegado 
ás vizinhanças de Madrid. 

Um dos artifícios, que o agente Francez pos irnmediatamente em 
practica, foi segurar a El Rey, e espalhar o rumor, de que a chegada 
de S. M. Imperial se devia esperar todos os momentos. Nesta suppo-
siçaõ déram-seas ordens necessárias para se apromptarem no Palácio, 
accommodaçoens, conformes á dignidade de taõ augusto hospede ; e El 
Rey escreveo outra vez ao Imperador, significando-lhe quaõ agradá
vel lhe seria conhecer pessoalmente a S. M. e assegurado, com a sua 
própria boca, de seus ardentes desejos de estreitar mais, e mais a 
alliança, que subsistia entre os dous Soberanos. 

Neste meio tempo havia o Gram Duque de Berg entrado em Ma
drid à frente de suas tropas; e assim que elle soube do estado dos 
negócios entrou a semear a discórdia. Fallou misteriosamente da 
abdicação da coroa, feita por El Rey Pay, a favor de seu filho, entre 
o tumulto de Aranjuez, e deo a entender, que em quanto ú Imperador 
naõ reconhecesse a Fernando VII. lhe éra impossível dar passo algum, 
que se pudesse julgar um reconhecimento, e que estava na necessi
dade de naõ tratar se naõ com El Rey Pay. 

Este pretexto naõ deixou de produzir o efteito, que o Gram Duque 
esperava. El Rey e a Raynha, logo que tiveram noticia desta cir-
cumstancia, se approveitáram delia para salvar o Valido, que estava 
prezo, e a cujo favor o Príncipe Murat mostrava iutçressar-se, com 
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t> único fim de lisongcar a fuás Magestades, mortificando Fernando 
VII. e semeando de novo discórdias entre os Pays, e o filho. 

Neste estado das cousas, fez o novo Rey a sua entrada publica em 
Madrid, sem outro apparato mais do que um numeroso concurso de 
Iodos os habitantes da Capital, e seus subúrbios, e as mais fortes ex-
pressoens de amor, e lealdade, applausos, e acc!amaçoens,que se origi
naram na alegria, e enthusiasmo dos seus subditos, scena esta verda
deiramente grande, e tocante, ein que o novo Rey foi olhado, como 
pay entre os seus filhos, entrando a sua Capital, como re|enerador c 
anjo tutellar da Monarquia. 

O Duque de Berg foi testemunha occular desta scena ; porém, longe 
de abandonar o seu plano resolveo persistir nelle com maior ardor. A 
tentativa feita com El Rey c Raynha produzio o desejado efleito; 
mas cm quanto o amado Rey, que veio ao throno debaixo de taes 
auspícios, continuava a estar presente, era impossível pôr o plano em 
execução. Era, por tanto, necessário fazer todos os esforços, para 
remover Fernando VII. de Madrid. 

Para obter este fim espalhava o Gram Duque, todos os momentos, 
rumores de lhe haverem chegado correios, com noticia da sahida 
do Imperador de Paris, e que se devia esperar, com brevidade, na-
quella Capital. Em primeiro lugar dirigio os seus esforços a persua
dir o Infante D. Carlos a que fosse receber S. M. Imperial, na suppo-
siçaõ de que S. A. o encontraria, antes que elle tivesse dous dias de 
marcha na sua jornada. S. M. accedeo a esta proposição, influído 
pelas mais puras e beneficias intençoens. Assim que alcançou fazer 
partir o Infante, se mostrou desejoso de que EI Rey fizesse o mesmo, 
naõ se esquecendo de meio algum, para persuadir a S. M., que desse 
este passo, e seguranuo-lhe, que daqui lhe resultariaõ as mais felizes 
conseqüências para El Rey, c para todo o Reyno. 

Ao mesmo tempo que o Gram Duque de Berg, o Embaixador, e 
todos os mais agentes da França, procediam neste caminho, se empre
gavam, por outra parte, a obter d'El Rey Pay um protesto formal 
contra a abdicação da Coroa, que elle tinha feito espontaneamente, 
e com as suleuinidailes custumadas, a favor de seu filho, e herdeiro 

legitimo. 
Como se instasse urgenlissimamente com S. M. para que fosse ao en

contro do Imperador, dolorosamente hesitou entre a necessidade de 
preencher um acto de cortezia, para com seu aluado, e que lhe segu-
çÁvam produziria taõ vantajosas resultados- e a repugnância que 
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tinha em abanonar o seu leal, e amado povo, em taõ criticas circum
stancias. 

Nesta embaraçada situação, posso asseverar, que a minha constante 
opinião, como Ministro d'El Rey, foi, que S. M. naõ deixasse a Ca
pital até que recebece noticia certa de que o Imperador havia j a 
chegado á Hespanha, e se approximava de Madrid; c que, mesmo 
entaõ, devia somente ir a uma taõ pequena distancia, que naõ fosse 
©brigado a dormir uma so noite fora da sua Capital. 

S. M. persistio, por alguns dias, na resolução de naõ deixar Ma
drid, até receber noticia certa de que o Impcrwlor se approximava. 
e provavelmente teria continuado nesta determinação, se a chegada 
do General Savary, naõ tivesse dado maior pezo ás reiteradas solicita-
çoens do Gram Duque, e do Embaixador Bcauharnois. 

O General Savary foi annunciado como Enviado do Imperador, e 
coin este character pedio uma audiência de S. M., que se lhe concedeo 
iminediatamente. Nesta audiência elle se portou como vindo man
dado pelo Imperador, meramente para cumprimentar a S. M. e para 
saber se os seus sentimentos a respeito da França eram conformes 
aos d'El Rey seu Pay, neste caso o Imperador passaria por tudo o 
que havia acontecido, nem se intronictteria de forma alguma nos 
negócios internos do Reyno, c reconheceria iminediatamente a S. M. 
como Rey da Hespanha, e das índias, üco-se ao General Savary a 
mais satisfactoria resposta, e a conversação continuou cm termos taõ 
agradáveis, que naõ havia mais que desejar. A audencia concluio com 
uma segurança de sua «parte, que o Imperador havia ja deixado Paris, 
que se achava juneto a Bayonna, c no seu caminho para Madrid. 

Logo que deixou a salla da Audiência, e.itrou a ugir fortemente, 
para que S. M. fosse encontrar-se com o Imperador, asseverando, que 
esta attençaõ seria mui agradável e lisongeira a S. M. Imperial, e 
asseverou taõ repetidas vezes, e em termos taõ positivos, que a che
gada do Imperador se devia esperar todos os momentos, que era im
possível deixar de dar credito ás suas asserçoens. Na realidade éra 
mui árduo suspeitar, que um General, o Enviado de um Imperador, 
viesse a esta inissaõ so com o fim de enganar. 

El Rey cedeo por fira a tantas solicitaçoens, e taõ lisongeiras espe
ranças, e seguridades; e o amor, que tinha a seus vassallos, c o ar
dente desejo de contribuir para a sua felicidade, pondo tini a esta lemi-
vel crise, tríumpharam no seu generoso coração de todes os outros 
generosos sentimentos de repugnância e apprehensaã. 

O dia nomeado para a partida de S. M. chegou em fim : o General 
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Savary, affectando a mais zelosa e assídua attençaõ a S. AL, solicitou 
a. honra de o acompanhar na sua jornada, que, ao mais longe, se 
extenderia até Burgos, segundo a informação, que havia naquelle 
momento recebido da chegada do Imperador. 

Durante é*ta ausência, que se suppunha ser somente de poucos 
dias, deixou El Rey, em Madrid, uma Juncta Suprema de Governo, 
que consistia dos Secretários de Estado, e era presidida por seu tio, o 
Serenissimo Infante D. Antônio, em ordem aque se pudesse attender 
aos negócios urgentes do Governo. 

O General Savary seguio El Rey para Burgos, em diversa carrua
gem; mas naõ havendo o Imperador la chegado, fez todos os esfor
ços para induzir a S. M. a que continuasse a sua jornada até Vittoria. 
Houveram algumas alteraçoens sobre o caminho que devia seguir-
se; porém o artificio, e perfídia, combatiam com a honra, a inno-
cencia, e a boa fé, e em taõ desigual combate, as mesmas benevolas 
intençóens, que levaram a sua Magestade da sua Capital, o condu
ziram para Vittoria. 

O General Savary, convencido de que S. M. tinha resolvido naõ 

passar a diante, continuou a sua jornada até Bayonna, com a inten

ção, sem duvida, de informar ao Imperador de tudo o que se tinha 

passado, e de obter uma carta delle, que faria determinar-se El Rey, 

a separar-se do seu povo. 

Em Vittoria recebeo S. M. Informação de que o Imperador tinha 
chegado a Bourdeaux, e estava em caminho para Bayonna. Em 
conseqüência desta noticia, o Infante D. Carlos, que tinha estado 
esperando em Tolosa, continuou para Bayonna, para onde fora con
vidado pelo Imperador, o qual porém demorou a sua chegada, por 
mais alguns dias. 

Em Vittoria naõ aconteceo nada de particular, senaõ que a Su
prema Juncta de Governo em Madrid, havendo escripto que o Gram 
Duque de Berg tinha imperiosamente pedido, que se soltasse ao Va
lido, e se entregasse em suas maõs, S. M. naõ julgou conveniente 
conceder este favor; e communicando esta sua determinação á 
Juncta de Governo, Uie ordenou, que naõ entrasse em explica-
çoens, com o Gram Duque, relativamente ao destino do preso. 

(Nota-) Todo» sabem que o preso se entregou por fim aos 
Francezes, que o conduziram a Bayonna com uma escolta. Este 
passo foi devido inteiramente a uma ordem da Juncta de Governo, 
que cedeo ás imperiosas circumstancias, e ás ameaças peremptórias 
do Gram Duque, como se refere mais por extenso no appendix a esta 
publicação. 
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Entretanto concertou o General Savary, com o Imperador, a ma
neira em que se deviam preparar, para dar o ultimo golpe; e, era 
quanto as tropas Francezas, na vizinhança de Vittoria, faziam movi
mentos suspeitosos, appareceo elle nesta Cidade, com a carta de S. M, 
o Imperador. (N. 3.) 

(No. 3.) 

Carta de S. M. o Imperador dos Francezes, Rey da Itália, 
e Protector da Confederação do Rheno. 

MEU PRIMO ! Recebi a carta de V. A. R. Vossa Alteza estará j a 
convencido, pela leitura dos papeis de seu Real Pay, do respeito que a 
elle sempre tive. V. A. me permittirá, nas presentes circumstancias, 
explicar-mc com franqueza e sinceridade. Eu esperava que, na minha 
chegada a Madrid, pudesse persuadir ao meu illustre amigo, a que fi
zesse algumas reformas, necessárias nos seus dominios, que satisfariaô 
em grande parte ao sentimento do publico. A demissão do Principe 
da Paz pareceo-me ser indispensável á sua felicidade, e aos interesses 
do seu povo. Os acontecimentos do Norte retardaram a minha jor
nada, e as oceurrencias de Aranjuez sobrevieram ao depois. Eu naõ 
me constituo Juiz dos factos suecedidos, nem da condueta do Principe 
da Paz : porém certamente he bem perigoso, para os Reys, acustumar 
ns seus subditos a derramar sangue, e tomar a si a administracçaõ da 
justiça, tendo-a cm suas maõs. Eu pesso a Deus, que V. A. naõ ache al
gum dia, que isto he assim como lhe digo. Naõ seria conveniente aos in
teresses da Hespanha, proceder severamente contra um Principe, que se 
acha unido a uma Princeza da família Real, e que por tanto tempo 
tem governado o Reyno. Elle j a naõ tem amigos; e taõ pouco os 
acharia V. A. se deixasse de ser feliz. O povo vinga-se de boa vontade 
da homenagem que nos tributa. Alem disso, corno se poderia fazer 
um processo ao Principe da Paz, sem involver El Rey, e a Raynha 
vossos Reaes Pays? Tal procedimento fomentaria inimizades, e ex
citaria paixoens sediciosas, cujo resultado seria fatal a Vossa Coroa, 
V. A. R. naõ tem outro direito a ella, senaõ o que lhe provem de sua 
mãy. Se esta causa injuria a sua honra delia, V. A. R. destroc os seus 
próprios direitos. NaÕ dê V. A. ouvidos a conselheiros fracos, e pér
fidos. V. A. naõ tem direito a processar o Principe da Paz. Os seus 
crimes, se alguns se lhe podem imputar, desapparecem, e se submergem 
nas preroçativas da coroa. Eu tenho freqüentemente mostrado o meu 
desejo, de que o Principe da Paz fosse removido do manejo dos negó
cios. Se naõ perseverei nas minhas instâncias foi por causa da aini-
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zadc, que eu tinha a El Rey Carlos, e de um desejo de naõ ver, se 
fosse possível, a fraqueza de suas affeiçoens. ; Miserável natureza 
humana ! imbecilidade, erro, tal he a nossa sorte ! Mas poderá ainda 
haver alguma accomraodaçaõ. O Principe da Paz pode ser banido 
de Hespanha, e eu posso offercccr-ihe ura asylo em França. 

A respeito da abdiçaõ de Carlos IV. como esse acontecimento suc-
cedeo ao momento, em que os meus exércitos estavam em Hespanha, 
poderia parecer aos olhos da Europa, e da posteridade, que eu tinha 
mandado todas estas tropas, meramente com o fim de expulsar do seu 
throno o meu amigo ealliado. Como ura Soberano vizinho, eu devia 
informar-me de todas as circumstancias, que tem oceorrido, antes de 
reconhecer a sua abdicação. Eu declaro a V. A. R., aos Hespanhoes, 
e a todo o Mundo, que, se a abdicação d'El Rey Carlos he voluntária, 
e naõ causada pela insurreição, e tumultos de Aranjuez, eu naõ tenho 
a menor difficuldadc em olhar e reconhecer a V. A. R. como Rey de 
Hespanha. Estou por tanto mui ancioso de ter alguma conversação cora 
V. A. R. sobre esta matéria. A circuraspecçaõ, que tenho observado ha 
um mez a esta parte, deve convencer a V. A. do apoio, que achará em 
mim, se ja mais acontecer, que facçoens, de qualquer gênero que sejaõ, 
perturbem o vosso throno. Quando El Rey Carlos me informou dos 
acontecimentos do mez de Outubro passado, esta participação me 
causou a maior dor. Lisongeo-me de que as minhas representaçoens 
contribuíram para o feliz exito do negocio do Escurial. V. A. R, naõ 
esta inteiramente izento de reproches; disto he prova sufficiente a 
carta, que V. A. R. me escreveo, e que eu desejaria riscar da memória. 
Quando vos foreis Rey, sabercis quara sagrados saõ os direitos do 
throno. Todo o recurso de um Principe hereditário, a um Soberano 
estrangeiro, he criminoso. 

0 casamento de uma Princeza Franceza com V. A. R., convém, na 
minha opinião, aos interesses de meu povo, e eu mui principalmente o 
olho como uma circurastancia, que me uniria por novos laços, a uma 
casa, cuja condueta tenho toda a razaõ para louvar, desde que subi ao 
throno. V. A deve temer as conseqüências de commoçoens populares; 
he possivel que se assassinem alguns dos soldados dispersos do meu ex
ercito ; mas isso somente produziria a ruina da Hespanha. Eu soube 
com pezar, que se tem circulado, em Madrid, algumas cartas do Capi
tão General da Catalunha : e o effeito destas cartas foi produzir algu
ma irritação. V. A. R. sabe os mais internos sentimentos do coração e 
vossabeis, que a minha attençaõ se oecupa em vários pontos, que re
querem uma decisão final; mas podeis estar certo, que em todo o caso, 
eu me conduzirei a respeito da vossa pessoa, do mesmo modo que o 
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tenho feito a respeito d'El Rey vosso Pay. Pesso a V. A. R. que se 
persuada dos meus vehemcntes desejos de concluir tudo felizmente, e 
de achar occasioens, em que vos dê todas as provas da minha estimação 
c afíecto. Meu primo, rogo a Deus, que vos tenha em sua alta c 
sancta guarda. 

Bayonna, de April 16, de 1808. NAPOLEAÕ. 

O conlhcudo desta carta, que naõ era nem lisongcira nem decorosa, foi 
accompanhado por vehementes protestaçoens do General Savary, do 
grande interesse que o Imperador tomava, na felicidade de S. M. e da 
Hespanha, de maneira, que chegou ao ponto de dizer • Eu soffrerei 
que me cortem a cabeça, se dentro de um quarto de hora depois, de 
V. M. ter chegado a Bayonna, o Imperador vos naõ tem reconhecido 
Rey de Hespanha, e das Índias. Para continuar a ser cohere.ite, he 
provável, que elle principie por dar-vos o titulo de Alteza, pórera cm 
cinco minutos vos dará o de Magestade, e em três dias tudo estará ar
ranjado, e V. M. pode voltar para a Hespanha immediatamenle. 

S. M., porém, hesitou a respeito do caminho, que devia tomar; mas 
desejando remir o penhor, que havia dado; e sobre tudo tirar aos seus 
amados vassallos da anxiedade cruel em que estavam, baniodeseu 
coração toda a apprehençaõ de perigo, cerrou os ouvidos aos meus 
conselhos e aos de outias pessoas de sua comitiva; assim como ás sup-
plicas daqueila leal Cidade, e determinou ir a Bayonna. O seu Real 
espirito éra incapaz de suspeitar, que um Soberano seu alliado o con
vidasse, como hospede, para o fim de o fazer prisioneiro, e de dar fim 
a uma dynastia, que taõ longe estava de o haver otfendido, que lhe 
deo cabaes provas de amizade. 

Apenas S. M. pizou em território Francez, quando observou, que 
naõ veio ninguém a recebello, até que chegou a S. Joaõ de Luz. O 
Mayoral da terra appareceo acompanhado da Municipalidade. Parou 
a carruagem, e elle se dirigio a S. M, com as mais vivas expressoens 
da alegria, que sentia tendo a honra de ser o primeiro a receber um 
Rey, que éra o amigo, e alliado da França. Pouco depois veio a seu 
encontro uma DeputaçaÕ dos três Grandes de Hespanha, que tinham 
sido mandados a cumprimentar o Imperador; e a sua representação, a 
respeito das intençoens do Imperador, naõ foi a mais lisongeira. Com 
tudo estava ja mui perto de Bayonna, para pensar cm alterar o cami
nho ; e por tanto continuou em sua jornada. 

Aqui sahio fora, a ter com El Rey, o Principe de Neufchatel, e 
Duroc, Marechal do Palácio, com um destacamento da Guarda de 
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Honra, que os Cidadãos de Bayonna formaram, para servir ao Impera
dor, e convidara^ a S. M. para que entrasse em Bayonna, onde se lhe 
havia preparado um lugar para sua residência. Esta residência pa-
eceo a todos, e éra na realidade, mui pouco decente á dignidade do 
augusto hospede, que tinha de a ocrupar. Esta notável, e expressa 
ncg°licencia formou um constraste singular, com a estudada magnifi
cência, que El Rey empregou nas preparaçoens em Madrid, para a 
recepç aõ de seu alliado. 

S. M. duvidava dos motivos de uma recepção taõ inesperada, quando 
foi informado de que o Imperador vinha fazer-lbe uma vizita. Chegou 
S. M. Imperial, acompanhado por grande numero de seus Generaes. 
El Rey foi abaixo á porta da rua, para o receber, e os monarchas am
bos se abraçaram, com todos os signaes de amizade, e affeiçaõ. O 
Imperador demorou-se muito pouco tempo com S. M., e ao despedir-se 
se tornaram a abraçar. 

Lo»-o depois veio o Marechal Duroc convidar a El Rey, para jantar 
com S. M. Imperial, cujas carruagens tinham vindo, para levara S. M. 
ao Palácio de Mame ; o que assim se executou. O Imperador veio 
fora até o estribo do corhe, para receber a S. M. e o tornou a abraçar, 
e o condusio pela maõ á câmara, que lhe estava destinada. 

Apenas El Rey entrou nesta residência quando o General Savary 
foi ter com S. M. e o informou, de que o Imperador tinha irrevogavel-
mente determinado, que a dynastia de Bourbon naõ reynasse mais em 
Hespanha, e que seria suecedida pela sua, e que por tanto S. M. Im
perial requeria, que El Rey, ein seu nome, e de toda a sua família, re
nunciasse á coroa de Hespanha, e das índias, a favor da dynastia de 
Buonaparte. 

Seria difficil descrever a admiração, que encheo o espirito de S. M. e 
a consternação, que tal proposição causou, em todos os que ficavam 
mais perto de sua pessoa. P. M. naõ tinha ainda descançado das 
fadigas de uma penosa jornada, quando o mesmo homem, que lhe fez 
tantos protestos de segurança em Madrid, e no caminho, e o tinha ti
rado da sua Capital, e do seu Reyno, para o conduzir a Bayonna, cora 
o pretexto de --justar negócios da maior importância, para ambos os 
Estados, e de ser reconhecido por S. M. Imperial, teve o atrevimento 
de «cr o mensageiro de taõ escandalosa proposição. 

No seguinte dia, me mandou chamar o Imperador ao seu Palácio 
Real, onde achei o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Mr.Champagny, 
esperando para entrar em discussão sobre a proposição verbal, feita 
pelo General Savary. Eu queixei-me instantaneamente da perfídia, 
com que taõ importante negocio tinha sido conduzido, representando, 
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que El Rey meu amo viera para Bayonna confiado nas seguranças que 
lhe dera o General Savary, em nome do Imperador, e na presença do» 
Duques do Infantando e S. Carlos, D. Joaõ Escoiquiz,e na minha pre
sença ; que S. M. Imperial o reconheceria na primeira entrevista, que 
houvesse entre os dous Soberanos, no Palácio Imperial de Marac; 
que, quando S. M. esperava ver realizada esta promessa do reconheci
mento, foi surprendido com as proposiçoens mencionadas; e que 
S. M. me havia authorizado a protestar contra a violência feita á sua 
pessoa, e se lhe naõ perinittir que voltasse para a Hespanha ; e como 
resposta final, e catliegorica ás solicitaçoeus do Imperador, que EI Rey 
naõ queria, nem podia renunciar á sua Coroa, a favor de outra dy
nastia, sem faltar aos seus devercs para com seus subdiros, e para com 
O seu mesmo character ; que elle naõ podia tal fazer em prejuizo dos 
individuos de sua família, que eram chamados á successaõ, pelas leis 
fundaruentaes do Reyno; e muito menos podia consentir no estabeli-
cimento deoutra dynastia, que somente devia ser chamada ao tnrono 
pela naçaõ Hespanhola, em virtude do seu direito primitivo de eleger 
outra família, no caso de extineçaõ da presente dynastia. O Ministro 
dos Negócios Estrangeiros insistio na necessidade da renancia, que se 
havia proposto, e argumentou, que a abdicação assignada por Carlos 1V, 
aos 19 de Março, naõ tinha sido voluntária. 

Eu lhe expuz a minha admiracçaõ, de que El Rey fosse assim impor
tunado a renunciar á sua Coroa, ao mesmo tempo, que se asseverava, 
que a renuncia de seu Pay naõ era uni acto livre. Com tudo, mostrei, 
que desejava naÕ entendesse isto, como se eu entrasse em discussão, 
pois eu naõ podia reconhecer, no Imperador, a menor authoridade de 
se intrometterein matérias, que eram puramente domesticas, c perten
ciam peculiarmente ao Governo Hespanhol; seguindo a esle respeito 
o exemplo do Cabinete de Paris, quando regeitou, por inadmissíveis 
as representaçoens de S. M. Pay, a favor de seu alliado, e Primo-irmaõ 
Luiz XVI. 

Mas desejando testemunhar, como devia, a favor da verdade, e da 
innocencia, acrescentei, que três semanas antes dos disturbiosde Aran
juez, Carlos IV. em minha presença, e de todos os outros Ministros de 
Estado, se dirigio a S. M. a Raynha, nestas palavras : " Maria Luiza, 
nós nos retiraremos para uma das Províncias, onde passaremos os nos
sos dias em tranqüilidade; e Fernando, que he moço> tomara sobre si 
o pezo do Governo." Eu lhe representei, que aos 17, 1S, e 19 naõ se 
fez violência alguma a S. M. para extorquira abdicação de sua Coroa, 
nem da parte do Povo, que se tinha levantado puramente pela appre-
bensaõ de que S. M. hia a mudar-se para Sevilha, c dahi para a 
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America; nem da parte de seu Filho, o Principe das Asturia-s, nem da 
parte de pessoa alguma : que destes fartos os Ministros do Corpo 
Diplomático, assim como as pessoas que viviam juneto á Corte, estavam 
plenamente convencidos; v.sto que todos elles deram os parabéns, e 
cumprimentaram o novo Soberano, á excépçaÕ do Erabaixadar francez, 
que pretextou que naõ tinha a este respeito as instrucçoens necessárias' 
despresando o exemplo de seus collegas, que igualmente naõ tinham 
instrucçoens das suas respectivas Cortes. 

Conclui provando-lhe, que a Renuncia d 'El Rey Pay foi somente 
uma conseqüência da predilecçaõ, que S. M. tinha á tranqüilidade da 
vida particular, e persuasão em que estava, de que sua constituição, 
enfraquecida pela idade, e indisposição habitual, éra incompetente para 
supportar o peso do Governo. 

Havendo desfeito esta iudifferente objecçaõ; disse M, Champagny, 
que o Imperador j a mais podia estar seguro da Hespanha, no caso de uma 
nova guerra com as Potências do Norte; em quanto a Naçaõ Hespa
nhola continuasse a ser governada por uma dynastia, que devia sentir 
o ver o seu ramo mais velho expulso da Monarchia de França. 

Eu respondi, que n'um systema regular das cousas, preocupaçoens 
naõ deviam prevalecer aos interesses dos Estados, e que a condueta 
politicia de Carlos IV., desde o tratado de Basilea, dava uma nova 
prova de que os Soberanos attendiam pouco aos interesses de família, 
quando estes se achavam em opposiçaõ com os interesses dos seus do
minios ; que a amizade entre Hespanha e França era fundada em con-
sideraçoens politicas, e locaes, que a situação topographica dos dous 
Reynos demonstrava quam importante éra á Hespanha conservar a 
boa inteligência com França, o único Estado, no Continente da Europa 
com quem tinha relaçoens directas, e extensas, e consequentemente, 
que todas as razoens de politica induziam a Hespanha, a manter uma 
paz perpetua com a França. Alem disso, que motivos de suspeita 
tinha o Imperador a respeito de uma Naçaõ, que ás consideraçoens do 
interesse, une a inflexível, e religiosa integridade com que, em todos 
os períodos, tem mantido o systema federativo, mesmo pela confissão 
dos escriptores Francezes ? 

Accrescentei a isto, que havia razoens, nao menos importantes, 
•elas fH'aes França naõ devia arriscar a harmonia, que continuava 

desde o tratado de üasilea, com igual vantagem delia, e da Hespanha ; 
m,e se a Naçaõ Hespanhola, cuja generosidade, e affeiçaõ pelo seu 
Soberano até passavam em provérbio, por um principio de fidelidade 

e hivíam sub.nettido aos caprixos do despotismo, em quanto vinham 
cubertos com o veo da Magestade, com tudo, pela operação do mesmo 
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principio, havia exhibir o seu bem conhecido valor, quando visse 
violadas a sua independência, e a segurança de seu amado Soberano ; 
que se infelizmente a França com:netesse um taõ atroz insulto, a 
quella Potência perderia um alliado, cujos exércitos, marinha, e the-
souros tinham, em grande parte, contribuído para os seus tnimiphos: 
que a Inglaterra, que em vaõ havia tentado abalar a boa fé do Gabi-
nette Hespanhol, para o fim de o separar da França, se aproveitaria 
de tal conjunetura para diminuir a força de seu inimigo, e augmentar 
a sua, pelas relaçoens pacificas com uma Potência, que ella assistiria 
com dinheiro, e com as suas forças de mar, c terra, na gloriosa ein-
preza de deffender a nossa independência, e a segurança de nosso Rey 
e natural Senhor. Que as fracas colônias da França, nessecaso, naõ 
achariam as frotas de Hespanha e.npregadas em obstruir os planos de 
conquista, que eDtretem a Gram bretanha, e que o commercio da-
quella Potência deve inevitavelmente entrar em competência, no mer
cado Hespanhol, com as mercadorias Francezas, que saõ agora pecu
liarmente favorecidas. 

Alem destas consideraçoens, que tem uma relação directacom am
bos os Estados, eu me extendi em outras naõ menos urgentes, e ligadas 
com o caracter do Gabinete Francez. Lembrei ao Ministro, que a 
27 de Outubro passado, se havia assignado uin tratado em i ontaine-
bleau, em que o Imperador garantia a independência e integridade da 
Monarchia Hespanhola, assim como ella entaõ éra ; que nada havia 
oceorrido despois disto, que pudesse justificar a sua infracçaõ ; pelo 
contrario, que Hespanha tinha continuado a estabelecer novos direitos 
á confiança e gratidão do Império Francez, como S. M. Imperial tinha 
confessado, pelos louvores, que fez á boa fe, e constante amizade de 
seu intimo e primeiro alliado. 

Que confidencia pode a Europa fazer, ascrescentei eu, nos tratados 
que ajustar com a França, vendo a perfídia com que se violou o de 27 
de Outubro ? E qual será o seu temor, vendo os capeiosos meios, os 
seduetores artifícios, e as falsas promessas, porque S. M. Imperial 
prendeo El Rey na Cidade de Bayonna, em ordem a despojallo da 
Coroa a que, com indisivel alegria do seu povo, tinha sido chamado, 
pelas leis fundamentaes do Reyno, e pela abdicação espontânea de seu 
augusto Pay. A posteridade naõ acreditará, que o Imperador ferisse 
taõ fortemente a sua própria reputação, cuja perca lhe naõ deixará 
outros meios de concluir a guerra cora elle, senaõ uma total destruição 
e exterminarão. 

Era este o estado da discussão, quando o Imperador, que ouvio a 
nossa confereucia, nos ordenou, que entrássemos para o seu Gabinete, 
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adonde, com grande admiração rainha, fui insultado por S. M. Im
perial, com o infame nome de traidor, sem outro motivo mais doque 
o ter sido Ministro de Carlos IV. e continuar a servir seu filho Fer
nando VII. Também me accusou, de haver mantido, em uma con
ferência official coin o General Alontion, que meu amo, para ser Rey 
de Hespanha, naõ precisava o reconhecimento do Imperador, ainda 
que o pudesse precisar para continuar as suas relaçoens cora o Go
verno Francez-

S. M. Imperial manifestou ainda maior irritação, por ter eu dicto 
- um Ministro Estrangeiro, acreditado na Corte de Hespanha, que se 
o exercito F.ancez fizesse alguma violência á integridade, e indepen
dência da Soberania Hespanhola, 500.00a homens o convenceriam, de 
que uma Naçaõ Valente e generosa se naõ insulta impunemente. 

Depois deste mao tratamento, que soffri, e que foi de tanta satisfac
çaõ aos meus sentimentos, pelas causas reaes, que o motivaram, 
quanto ine foi penoso pela Real Personagem, cujos interesses se ques
tionavam, S. M. Imperial, com a sua aspereza natural, entrou em 
nina conversação sobre os pontos, que ja se haviam discutido. Elle 
naõ foi insensível á fortaleza das minhas razoens, e a solidez dos ar
gumentos, com que sustentei os direitos d'El Rey, da sua dynastia, e 
de toda a naçaõ ; porón S. M. concluio dizendo-me. " Eu tenho 
um systema de politica, que me he próprio ; vos deveís adoptar ideas 
mais liheraes, ser menos susceptível do ponto de honra, e naÕ sacri
ficar a prosperidade da Hespanha ao interesse da família de Bourbon." 

S. M. desconfiando da apparente tranqüilidade com que eu recebi 
a attençaõ, que foi servido mostrar-me; quando me despedi delle, 
mandou informar a El Rey que, sobre a matéria de que se tratava, 
era necessário um negociador mais flexível. Entretanto que S. M. 
considerava, quem havia de nomear para me sueceder nesta negocia
ção, um dos muitos bonecos, que representava o seu papel nesta in
triga, se introduziu ao Arcediago D. Juaõ de Escoiquiz, e o persuadio 
a visitar o Ministro Champagny, consequentemente foi, movido do 
mais zeloso respeito, pelos interesses de S. M. e instigado pelo Minis
tro dos Negócios Estrangeiros, para lhe communicar as mais recentes 
proposiçoens do Emperador, que o dicto Senhor Escoiquiz imine
diatamente reduzio a escripto, e uma copia literal disso se acha no 
numero quatro dos documentos annexos. 
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(No. 4.) 

Instrucçoens dadas a S. E. D. Pedro Labrador. 
Excellentissimo Senhor, V. E. está informado das proposiçoens fei

tas, no dia em que El Rey chegou a esta Cidade, e do que se passou 
na conferência, em que eu as discuti com o Ministro dos Negócios 
Estrangeiros. As proposiçoens, que recentemente se fizeram diiferem 
em alguns respeitos, porém naõ menos inadmissíveis; este he o-seu 
tbeor. 

1. Que o Imperador tem irrevogável mente determinado, que a 
dynastia de Bourbon naõ reynará mais em Hespanha. 

2. Que El Rey cedera os seus direitos â Coroa, tanto em seu pró
prio nome, como de seus filhos, se tiver alguns. 

3. Que se concordar sobre este ponto, se conferirá a coroa de Et ru-
ria a elle, e seus descendentes, conforme os termos da lei Salica. 

4. Que o Infante D. Carlos fará uma renuncia similhante de seus 
direitos, e que elle terá direito á suecessaõ da coroa de Etruria, em 
falta de descendência d'El Rey. 

5. Que o Reyno de Hespanha será daqui em diante possuído por 
um dos irmaõs do Imperador. 

6. Que o Imperador garante a sua completa integridade, e a de 
todas as suas colônias, sem softrer que uma simples aldea, que lhe per
tença seja separada. 

1. Que igualmente garante a conservação da Religião, proprie
dade, &c &c. 

3. Qo se S. M. recusar estas proposiçoens, ficará sem compensa
ção, e S. M. Imperial as porá em execução por consentimento ou por 
força. 

9. Se S. M. concordar, e pedir a Sobrinha do Imperador em casa
mento, esta connexaõ será iminediatainente segura pela execução do 
tratado. 

Estas proposiçoens foram discutidas na juncta a que El Rey pre
sidio. Eu disse a minha opinião, que foi adoptada por V. E., e pelos 
outros membros, e approvada por S. M. que deseja, que se preparem 
instrucçoens para V. E. nesta conformidade. 

V. E. sabe que o Gram Duque de Berg, o Embaixador da França, 
e o General Savary, fizéraõ a El Rey, por ordem do Imperador, as 
mais lisongeiras promessas, e deram as mais positivas seguranças, de 
que naõ haveria objecçaõ alguma em reconhecei Io Rey de Hespanha ,* 
que se naÕ desejava cousa alguma hostil á conservação, e integridade 
do Reyno; e vos sabeis que estas representaçoens o levaram de Ma-
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drid a fazer os seus cumprimentos ao seu intimo alliado, que suppoz 
voltaria com elle para a capital, onde, pelas relaçoens destes três, se 
prepararam para o Imperador esplendidas accommodaçoens. A jor
nada de S. M. Imperial ticou por fazer, porém El Rey, seduzido por 
novas promessas do General Savary, feitas em nome de S. M. Im
perial, continuon no seu progresso para esta Cidade. 

V. E. perguntará a M. Champagny se El Rey esta em liberdade, e 
se o esta, pode voltar para os seus domínios, e dar audiência ao Ple-
nipotenciario, a quem o Imperador confiar os seus Poderes. Se naõ 
está livre, V. E. sabe que todo o acto he absolutamente nugatorio : e, 
consequentemente, tudo aquillo em que se concordar naõ terá 
outro effeito senaõ manchar a reputação do Imperador, perante todo 
o Mundo, cujos olhos estaõ fixos sobre a sua conducta, e que sabe o 
que a Hespanha tem feito a favor da França. 

Eu tenho mostrado a V. E. o tratado de 27 d'Outubro passado, 
pelo qual o Imperador garantio a integridade da Hespanha, na pessoa 
do Rey, com o titulo de Imperador das duas Américas, que nada 
sobreveio que destruísse este tratado; pelo contrario, Hespanha tem 
augmentado os direitos á gratidão da França. El Rey tem resolvido 
naõ ceder as importunaçoeus do Imperador; porque nem a sua 
honra nem o seu dever para com seus vassallos lho permittem fazer. 
A estes naõ pode elle obrigar a que a ceitem a cynastia de Napoleaõ, 
muito menos os pode privar do direito, que elles tein de elleger outra 
família para o throno, quando a família Reynante se extinguir. 

Naõ he menos repugnante aos sentimentos d'El Rey receber, em 
compensação, a coroa de Etruria; porque alem de que aquelle paiz 
esta debaixo da authoridade do seu legitimo Soberano, a quem elle 
naõ quer prejudicar, S. M. se contenta com a coroa, que a Providen
cia lhe destinou, e naõ deseja separar-se dos seus vassallos, a quem 
elle ama com affeiçaõ Pate.nal, e de quem tem recebido as mais de 
cididas provas de um respeituoso amor. 

Se o Imperador, em conseqüência desta recusaçaõ, julgar, que deve 

recorrer á força, S. M. espera que a Divina Justiça, o Distribuidor 

dos thronos, protegerá a sua justa causa, e a do seu Reyno. 

[ContÍ7iuar-se-ha.] 
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CORREIO BRAZILIENSE 
DE MARÇO, 1809. 

Na quarta parte nova os campos ara, 
E se mais mundo houvera la chegara. 

CAMOF.NS, c. vn. e. 14. 

POLÍTICA. 

CollecçaÕ de Documentos Officiaes relativos a Portugal. 

[Continuados de p. 9.] 

Proclamaçaõ dos Governadores do Reyno. 

PORTUGUEZES. 

\ J s Governadores do Reino já vos mostrarão o perigo a 
que estava exposta a nossa Liberdade, e Vós lançasteis 
maõ das Armas com aquelle enthusiasmo, que distingue 
uma Naçaô, que sempre tem sabido combater os Inimi
gos da sua Independência. Huns correm a alistar-se de
baixo das Sagradas Quinas; outros buscaó com nobre 
competência instruir-se nos manejos Militares : tudo res
pira aquelle bellicoso espirito, que caracteriza uma Naçaõ 
intrépida, e invencível. Nenhum estado, nenhuma con
dição se esquiva aos exercícios marciaes; e os mesmos 
Ministros da Religião procuraó mostrar, como ja tem mos
trado, que saó intrépidos Soldados, quando se trata de 
vingar os desacatos da Divindade, os estragos da Pátria, 
e os insultos da Soberania. Sim, Portuguezes, Vós vos 
mostrais dignos do vosso nome, e dignos Herdeiros da 
gloria dos vossos Antepassados, gloria adquirida em tan
tos Séculos de naõ interrompidas Victorias. 

V O L . II . No. 10. BB 
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Mas de que servirá este bellicoso apparato se vos dei-
xardes succumbir de terrores, e desconfianças ? Os Go
vernadores do Reino naõ vos querem illutlir. Elles saó os 
mesmos que vos dizem, que os Exércitos combinados de 
Moore, e de la Romana se tem retirado para o interior de 
Galliza, deixando assim descobertas as nossas Fronteiras; 
que estas, pela sua grande extençaó, nos expõem a uma 
invasão ; que o Imperador dos Francezes costuma empre
gar a massa total das suas forças, quando attaca as Na
çoens ; que as suas marchas rápidas naõ daó regularmente 
tempo á reunião dos Corpos, que se propõem ádefensiva; 
que elle corre entaõ sobre as Capitães, procurando sur-
prender os Governos para espalhar a anarquia, e a desor
dem ; e que este modo de fazer a Guerra obriga algumas 
Cidades, ou Villas a soffrer os estragos de uma invasão ; 
porém estes estragos parciaes naõ saõ o mesmo quearuina 
de todo o Estado. 

No centro de Portugal os nossos Antepassados rubrica
rão com o seu sangue a nossa Independência ; e para o 
mesmo fim os Governadores do Reino dirigem as medidas 
de uma cautelosa prudência. Pontos elevados, que a Na
tureza formou para baluartes da nossa liberdade ; e Rios 
caudalosos, que naõ podem sem risco atravessar-se, saõ 
Militarmente defendidos : e se a pezar de tudo o Inimigo 
da Europa concebe o desesperado projecto de caminhar 
a Lisboa, acharão em torno delia um Povo determinado, 
que fará recordar as gloriosas memórias daquelles anti
gos tempos, em que os seus muros foraõ o theatro do He
roísmo. As muniçoens terrestes, e navaes, os Reaes Ar
quivos, e as Preciosidades da Coroa teraó um deposito se
guro nas Embarcaçoens da Coroa, contra qualquer tenta
tiva do Inimigo. Mas em todo o caso os Governadores 
do Reino naõ desempararaó o posto, que lhes confiou o 
Principe Regente Nosso Senhor; e fiéis á Pátria, e aos 
seus deveres, se mostrarão dignos da Regia Confiança, e 
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da confiança da Naçaó, a cuja honra, e independência 
consagraó os seus cuidados, e vigílias. 

Portuguezes, ajudai as medidas do Governo. Sede Sol
dados para arrostar os sateüites do Tyranno, que seme
lhante ao feroz Tigre já mais satisfaz a insaciável sede de 
sangue. Sede surdos ás insinuaçoens de corruptos Emis
sários, qne procuraó enfraquecer a vossa energia, espa
lhando terrores e desconfianças pérfidas. Valor, e Fide
lidade he o distinctivo caracter dos Portuguezes. Pela 
vossa Fidelidade tendes sabido conservar, desde a funda
ção da Monarquia, a Religião, os Príncipes, e as Leis; 
pelo vosso Valor tendes sabido aniquilar os Inimigos, 
manterá Independência, franquear os Mares, dominar as 
Costas d'África, vencer as Naçoens do Oriente, e esta
belecer um vasto Império sobre a mais bella parte do No
vo Muudo. Nós sós, fomos nós sós os que temos obrado 
tantos prodígios de valor. Naó professamos ainda a mes
ma Religião ? Naó respiramos ainda o mesmo ar ? Naó 
somos os mesmos Portuguezes ? Huma Naçaó fiel, e va
lorosa naó se formou para ser escrava de um Tyranno. 
A nossa Causa he justa. Deos abençoará as nossas Armas. 
Lisboa 21 de Janeiro de 1809. 

JoaÕ Antônio Salter de Mendoça. 

PORTUGUEZES. 
Aos Governadores do Reino tem sido dirigidas justas 

Representaçoens sobre insultos praticados nesta Capital 
contra os Militares, e Officiaes Civis do Exercito, e Ma
rinha de S. M. B., e contra Pessoas addidas, e pertencen
tes á Legaçaó Britânica em Portugal. 

Os Governadores do Reino conhecem perfeitamente 
que estes escandalosos factos saó effeitos da pérfida sug-
gestaó dos Inimigos deste Reyno, que convencidos de 
que o poder, e a força de taó generoso, e útil Alliado he 
um invencível obstáculo ao atroz projecto de dominar a 

B B 2 
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Península, procuraõ de todo o modo perturbar a benéfica 
harmonia felizmente existente entre Portugal, e Inglaterra: 
E convindo por tanto desconcertar com efficaz remédio 
as medidas desta horrível Cabala, declaraÓ em nome de S. 
A. R. o Principe Regente Nosso Senhor, que Elles casti
garão, como perturbadores da paz pública, e como ini
migos do Estado, todos os que commetterem insultos con
tra os Indivíduos do Exercito Britânico, bem conhecidos 
pelo seu Uniforme Militar, e contra todos os Officiaes 
Civis do mesmo Exercito, e Marinha, ou Pessoas por qual
quer modo addidas, e pertencentes á referida Legaçaó, 
que se acharem munidos de authenticos Attestados, que 
verifiquem o serviço, e o emprego em que se achaõ. 

Os Governadores do Reino estaó bem persuadidos de 
que os verdadeiros Portuguezes conhecem o quanto devem 
concorrer para a conservação da harmonia, que felizmente 
subsiste entre as duas Potências; e que só pela reunião 
das suas forças, e por effeito do poderoso auxilio do Ex
ercito Britânico, se pôde conseguir a conservação da In
dependência Nacional; e por isso esperaó que hajaõ de 
concorrer da sua parte, para que os menos bem aconse
lhados se abstenhaó de todas as vias de facto contra os Vas
sallos de S. M. B., devendo respeitar nelles a Pessoa de 
um Monarca, que pela sua constância, e sabedoria tem sa
bido desconcertar os Planos do Tyranro da Europa ; e que 
por effeito detaõ generoso auxilio nos restituio a Indepen
dência, sacrificando em nosso beneficio as suas valorosas 
Tropas. 

He vileza esquecer os benefícios; mas compensallos 
com insultos he um Crime atroz. Quem o commette con
tra uma Naçaó Alliada, attenta contra a paz, compromette 
a segurança pública, e avilta o caracter Nacional. Hum 
taõ horrendo delicto naó ficará sem castigo. A Lei, e o 
Magistrado punirão justa, e severamente os criminosos. 
Lisboa, 4 de Fevereiro, de 1809. 

JOUQ Antônio Salter de Mendoça. 
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EDICTAL. 
Lucas de Seabra da Silva, do Conselho do Principe Re

gente Nosso Senhor, Fidalgo Cavalleiro da Sua Real 
Casa, Commendador da Ordem de Christo, Desembar
gador do Paço, Chanceller da Corte e Casa da Suppli-
caçaó, Intendente Geral da Policia da Corte e Reino, 
&c. 

Faço saber, que havendo os Excellentissimos Senhores 
Governadores do Reino commettido á Intendencia Geral 
da Policia a execução das medidas, que julgarão indis-
pesavel estabelecer, para pór termo ás clandestinas ma-
quinaçoens dos inimigos do Estado, e aos repetidos insul
tos, que debaixo deste pretexto diariamente se commet-
tem ; objectos que os mesmos Excellentissimos Senhores 
Governadores do Reino tiveraó em vista acautelar nas 
Proclamaçoens de quatro do corrente ; authorisando-me 
naõ só para fazer públicas as Providencias, que houveraó 
por bem estabelecer, mas também para as fazer iminedi
atamente praticar, a fim de que a Policia deste Reino re
ceba pela sua prompta execução aquelle vigor e actividade, 
que faz necessária a segurança pública: Em execução 
das Reaes Ordens, que me foraõ para esse fim dirigidas, 
determino, que se observem os Artigos seguintes : 

Suanto aos Francezes. 

I. Todos os Francezes, que se naõ achaõ naturalisados 
neste Reino, e que por seus delictos naó devaó ser retidos 
nas Cadéas, sahiraõ de Lisboa no prefixo termo de oito 
dias contados da data deste. Os Lugares da sua residen-
dia seráó interinamente Caparica, Morfacem, e Trafaria ; 
em quanto naó forem expulsos do Reyno. 

II. Todo o Francez, que por qualquer titulo, ou de
baixo de qualquer pretexto, naõ sahir de Lisboa no dito 
termo, será havido por suspeito, e preso ; e se procederá 
contra elle com todo o rigor. 
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III. Nenhuma pessoa nacional ou estrangeiro lhes po

derá dar asylo em suas Casas, ou fazendas : quem prat i

car o contrario será havido, como fautor dos inimigos do 

Estado. 
IV. Fica prohibida aos Francezes, que se deverão re

tirar aos ditos Logares de Caparica, Morfacem, e Trafa-

ria, toda a conrespondencia e communicaçaó, que naõ foi* 

a indispensável para a sua subsistência, e liquidação dos 

seus neo-ocios mercantis. Nestes dois últimos casos elles 

se poderão conresponder, dirigindo as suas cartas taõ so

mente pela Villa de Almada. 

V . O Juiz de Fora desta Villa fica encarregado de 

vigiar sobre todos os que se retirarem aos ditos Lugares, 

e sobre a natureza das suas conrespondencias ; dando para 

esse fim as efficazes medidas,que puder prescrever; e in

formando de todas as difficuldades que naó estiver em seu 

poder acautelar. 

VI. Fica consequentemente prohibida aos ditos Fran

cezes outra qualquer conrespondencia, e communicaçaó, 

que pertendaó estabelecer em quaesquer outros pontos do 

Rio, ou da Costa, e seraõ tanto elles como as pessoas, que 

concorrerem para esta clandestina conrespondencia e com

municaçaó, castigados segundo a natureza das circum

stancias oceurentes. 

Quanto aos demais Estrangeiros. 

VIL Todos os Estrangeiros, naó Francezes, que qui-

zerem entrar nesta Cidade e mais terras do Reino, se de

verão previamente legitimar com os devidos passaportes 

Verificada a legitimidade das suas pessoas, se lhes per-

mittirá o desembarque, ou a entrada. 

V I I I . Immediatamente despois da sua admissão, elles 

se apresentarão aos Ministros dos Bairros, ou Terras , onde 

forem residir, dentro de vinte e quatro horas. Estes lhes 
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poráó no reverso dos Passaportes ou bilhetes de abonaçaó 
o—visto,—com declaração do dia da apresentação. 

IX. Seráõ demais disto obrigados a apresentar-se to
das as semanas perante os mesmos Ministros: e para que 
estes possaó verificar esta apresentação, lançaráó em um 
Livro todos os nomes dos apresentados, por ordem alfa
bética. 

X. Todas as pessoas que derem hospitalidade a Es
trangeiros, ou seja de graça ou per outro qualquer titulo, 
seraõ também obrigados a manifestar aos respectivos Mi
nistros as pessoas que tem em suas Casas, Hospedarias, 
ou Estalagens. Em todos os casos seráõ as contraven-
çoens deste Artigo castigadas com a pena de prisão a ar
bítrio, quando naó occorraó circumstancias que exijaÓ pro
cedimento criminal. 

XI . Saó isentos da obrigação prescripta no Artigo IX. 
todos os Estrangeiros, naó Francezes, que nesta Corte se 
acharem estabelecidos, e domiciliados antes do dia primei
ro de Novembro de mil oitccentos e sete. 

XII. Saó igualmente isentos todos os Officiaes Civis 
do Exercito, ou Marinha Britânica, e todas as pessoas ad-
ditas e pertencentes á Legaçaõ Britânica em Portugal que 
mostrarem o seu effectivo emprego. 

Quanto aos insultos populares. 

XIII. Assim como a segurança pública do Reino exi
ge a exacta observância destas providencias, do mesmo 
modo se deve occorrer a todo o abuso, que se opponha á 
segurança individual dos que merecem a protecçaõ das 
Leis. Fica por tanto prohibido a todas as pessoas, a quem 
as mesma» Leis naõ authorisaó para prender, o exercitarem 
por próprio arbítrio quaesquer actos judiciários de pren
der e de dar buscas ; devendo em todo o caso recorrer-se 
ou á Intendencia Geral da Policia, ou aos Ministros dos 
Bairros, ou á Real Guarda da Policia, quando o exija a 
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brevidade da providencia. Neste ultimo caso deverão as 
patrulhas da mesma Real Guarda dirigir-se na fôrma da 
Lei ás Authoridades Civis, para que estas, segundo o que 
o Direito prescreve, dirijaó as avenguaçoens que fazem 
indispensáveis a segurança e tranquillidade pública ; naó 
pertencendo em caso algum á Força armada o exercício 
daquelles actos, que saó próprios da Magistratura. 

XIV. Todo o particular, que em qualquer caso pro
mover tumultos, praticar descaminhos, ou fizer insultos, 
será punido como perturbador da paz e ordem pública. 

XV. As sobreditas providencias se observarão naó só 
em Lisboa, mas em qualquer parte do Reino, no que lhe 
for applicavel. 

E para constar do referido, e se dar a tudo a mais prom-
pta execução, será o presente Edital publicado, e af-
fixado em todas as Cidades, Villas, e Lugares deste Rei
no. Lisboa seis de Fevereiro de mil oitocentos e nove. 

Lucas de Seabra da Silva. 

(N. B. Os seguintes Documentos Originaes saó aqui in
seridos como illustrativos da historia da celebre Conven
ção de Cintra, e suas conseqüências. Outros ha, que 
farei públicos, logo que houver lugar, e antes de expor 
a minhas observaçoens sobre este facto, taõ importante 
á Naçaõ Portugueza.) 

Officio que foi dirigido ao Almirante Cotton. 
Illustrissimo e Exellentissimo Senhor! A Juncta do 

Supremo Governo, instituída nesta Cidade do Porto, se 
considera obrigada a participar a V. Ex1. as deliberaçoens, 
que ella tem tomado sobre o Governo de Portugal, logo 
que a Cidade de Lisboa seja livre do Poder dos Francezes. 

He crivei que adicta Cidade, em razaó da sua Grandeza, 
e de ser a Capital do Reino, naó queira reconhecer sub
ordinação a outro qualquer Governo e que antes pelo con-
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trar ío per tenda , que ella seja reconhecida, como Suprema, 
por todas as mais Cidadcs,Villas, e Povoaçoens do Reyno. 

Convém prevenir, e cortar todas estas duvidas, que po
dem inquietar os Povos, ainda antes d'ellas nascerem. 

Para este fim nada pode ser taõ útil como restituir, e 
reintegrar o Conselho da Regência instituído pelo Prín
cipe Regente . 

E como por auctoridade Suprema foi instituído o dicto 
Conselho da Regência , e a dieta auctoridade Suprema re-
s-ide hoje na Junc ta , instituída na Cidade do Por to , he cer
to , que por auctoridade desta Junc ta deve ser restituido, 
e reintegrado o Conselho da Regência, na Cidade de Lis
boa, e para que assim se Cumpra , a Junc ta Suprema do 
Porto tem deputado um dos seus membros com as Ordens , 
que constaÕ da copia junc ta , nas quaes consiste o modo 
mais simples, e mais legal, que se pode adoptar para ser 
logo restituido o Conselho da Regência na Cidade de Lis
boa, sem dar tempo nem occaziaó aos Povos a que se po-
nhaó em desordem, e desassocego. 

A sobredicta Juncta do Supremo Governo espera, que o 
l l lustr issimoeExn ' \ Snr. Almirante C. Cotton tome debaixo 
da sua protecçaó esta importantíssima deliberação, que 
ella tem tomado, por ser sem duvida a que mais convém 
ao bem de toda a Naçaõ , e ao Serviço do Pr incipe do 

Brazil. 

A mesma Juncta consagra todos os seos Officios de O b -

zequio ao lllustrissimo Snr. Almirante C. Cotton. Porto 4 

de Agosto, de 1808. 

Em Nome do Principe Regente N. Senhor. 

A Juncta do Supremo Governo, instituída nesta 
Cidade do Por to , a instância do Povo da mesma Cidade, 
a qual se tem unido, e se tem subordinado, livre e espon
taneamente as Cidades, Villas, e Pessoas, constituídas em 
Dignidade dos Estados Ecclcziastico, Civil, e Militar, as 
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Províncias do Minho, Trasosmontes, e Beira, e vai seguin
do o mesmo exemplo a Provincia de Alemtejo. 

A Juncta do Supremo Governo, alliada com o Reino de 
Galliza, pelo tractado de 5 de Julho do anno Corrente, 
reconhecida pela Grain Bretanha, auxiliada e protegida 
pelos respeitáveis Exércitos, e Esquadras da mesma Na
çaõ Britânica. 

A Juncta do Supremo Governo, tendo tomado a glorio
sa empreza de restaurar a Monarchia Portugueza em to
da a sua extensão, e de restituir a Coroa de Portugal ao 
Seu Legitimo Soberano o Principe D. Joaó Nosso Senhor 
actualmente assistente nos seus Estados do Brazil. 

A mesma Juncta, tendo para este fim tomado em consi
deração, o resgate da Cidade de Lisboa ainda tyrannizada, 
e opprimida pelo infame jugo do Commum Inimigo, e a 
total extincçaõ ainda dos mais pequenos restos da Domi
nação Franceza, em todo o Reyno de Portugal. 

E tendo outro si tomado as medidas mais conformes, e 
adherentes ás Reaes Intençoens do Principe Regente N. 
Snr., e as mais proporcionadas e conducentes á tranquil-
lidade, e socego dos Povos de todo o Reyno: Tomou a 
resolução de fazer renascer, e reintegrar o Conselho da 
Regência, Decretado pelo Principe Regente Nosso Senhor 
no dia 26 de Novembro do anno próximo passado de 1807, 
sendo feita a renovação do dicto Conselho, na forma e com 
as declaraçoens seguintes. 

PRIMEIRA. 

O Dezembargador Luiz de Siqueira da GamaAyala, 
membro desta Juncta do Supremo Governo desde a sua 
instituição, por Ordem da mesma Juncta, em Nome delia, 
e com a sua auctoridade va a Cidade Lisboa, e j unctamente 
com o Dezembargador do Paço Joaó Antônio Salter de 
Mendonça, como Procurador da Coroa e Secretario do so
bre dicto Conselho da Regência, e na falta delle, com o 
Dezembargador do Paço Manoel Nicoláo Esteves Negrão 
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Chanceller Mor do Reino, logo que a Cidade de Lisboa 
esteja livre do Poder dos Francezes, convocarão um Con
gresso das Pessoas seguintes D. Francisco de Noronha— 
Francisco da Cunha,—O Conde Monteiro Mor, se estiver 
em Lisboa. D. Miguel Pereira Forjaz e os sobredictos De-
zembargadores Luiz de Siqueira da Gama Ayala e Joaó 
Antônio Salter de Mendonça, ou, na falta delle, o Chancel
ler Mor Manoel Nicoláo Esteve6 Negraó. 

SEGUNDA. 

Neste Congresso, instituído na forma sobredicta seraó 
eleitos os membros que faltarem para o numero dos cinco, 
determinados por S. A. R. no Seu Decreto de 26 de No
vembro, com a exclusiva, porém, de todas as pessoas, que 
pela extinção do Conselho passarão a ser membros do Go
verno Francez, e com a advertência de que nesta eleição 
deverá lembrar, que no Decreto de 26 de Novembro se 
acha lembrado por S. A. R. D. Miguel Pereira Forjaz, e 
no Alvará de 23 de Novembro de 1674 saó contemplados 
para a Regência do Reyno os Arcebispos de Braga, e 
Évora. 

TERCEIRA. 

Os ajustes, e Contractos, de qualquer modo feitos, entre 
esta Juncta do Supremo Governo e o Reyno de Galliza, e 
Gram Bretanha, ou com quaesquer Pessoas deste Reyno, 
se haverão logo por firmes, e permanentes ; a fim de que 
tenhaó e seu plenário e devido effeito. 

QUARTA. 

O sobre dicto Conselho da Regência instituído, e rein
tegrado na sobre dieta forma, logo que for reconhecido por 
esta Juncta (e naó antes) deverá reassumir o Governo de 
todo o Reyno, na forma em que lhe foi conferido pelo Prin
cipe Regente Nosso Senhor, e pelo mesmo facto do Re
conhecimento, que esta Juncta fizer do Sobredicto Conselho 
da Regência, ficará cessando toda a Jurisdicçaó e Au
ctoridade de que ella tem usado até agora. 
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No caso porém em que o mesmo Conselho da Regên
cia, novamente restituido, venha a ser alterado ou inter-
rumpido por nova invazao dos Francezes (o que Dcos naõ 
permita) ou por qualquer outro motivo, por esse mesmo 
facto esta Juncta do Supremo Governo deverá logo reas
sumir, e pôr em uso o mesmo Poder, Auctoridade, e Ju-
visdicçaó, que tem tido desde a sua Original instituição 
até agora. Porto, Paço Episcopal, em Juncta, 4 de Agos
to, de 1808. 

Representação do Juiz do Povo de Lisboa, ao General em 
Chefe das Tropas de S. M. Britânica. 

Ao General em Chefe, &c. 
ILLUSTRISSIMO E EXCELLENTISSIMO SENHOR! Em nome 

de todo o Povo desta Capital, o Juiz do mesmo, vein á 
respeitável presença de V. Ex1. para, em primeiro lugar 
lhe agradecer, e a S. M. B. a continuação das provas de 
amizade, e nunca interrompida alliança, que acaba de se 
confirmar na batalha do Vimeiro (nome memorável a to
dos os séculos para gloria da Gram Bretanha, e para re
conhecimento de Portugal) que faz esquecer, com puras 
realidades, o que em vozes, tantas vezes mentirozas, se 
fazia soar das de Marengo, Jena, e Austerlitz. Um de
vido signal de voluntária submissão, uma demonstração de 
alegria, que os coraçoens dos Portuguezes, por voto una
nime publicam, sem necessidade de constrangimento, com 
que esses monstros de iniqüidade arrancaram tantas con-
descendencias : e exaqui o que me traz á presença de V. 
E. vencedor verdadeiro dos affectados invencíveis ; e nella 
a do grande Rey a quem Lisboa se reconhece ; e subscre
ve, para todas as idades, a publica confissão de devedora da 
sua liberdade.—Siin Ex™. Snr. naó he outro o objecto 
da minha vinda pessoal aos pes de V. E.; porém ja que 
tive a ventura de estar servindo, em tal momento, um lu-
^ar que no cumprimento deste dever fica ainda mais 
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honorífico, peço a V. E. licença para misturar, com este 
officio, outro em que toda esta Capital he interessada. 
Estaó vencidos os chamados invencíveis ; a affectada om-
nipotencia do horroroso monstro, que excede em ambição 
a todos os homens, está mostrada tal como todos os sensa
tos a entenderam sempre. Nada entaõ resta Exm0. Snr. 
e a Gloria da Gram Bretanha, quanto a Portugal, está com
pleta, mas a Portugal he que resta muito. Os Portu
guezes estaó affrontados na sua Religião, no seu throno, 
na sua honra, nas vidas, e nos bens: i e pode o Alliado 
fiel permittir, que isto fique sem desagravo ? Os exér
citos Portuguezes, estimulados pelos escândalos da Reli
gião, pelos insultos ao seu throno, pelas aleivosias nunca 
vistas praticadas debaixo de uma proclamaçaõ, que so 
promettia protecçaõ e amizade, contando sempre com a 
Gram Bretanha para as faltas, que aquelle bando de La-
droens fez realizar, estavam promptos a sacudir da Ca
pital o negro veo do oprobrio, e da affionta que a cobre. 
Elles cederam e deviam ceder a V. E. o primeiro lugar ; 
até para assim o terem os Inglezes de mostrar a estes im-
postores, que naõ saó só no mar terríveis guerreiros : mas 
naó cederam, nem podiam ceder, o direito da Naçaõ, a 
desaffrontar os seus altares, e o seu throno, a honra, e a se
gurança Portugueza. 

O nosso Monarcha, elle mesmo, naõ podia tirar os di
reitos sagrados, que a Naçaó pela sua Rehgiaó reclama. 
Elle naõ éra capaz de fazer, que a sua clemência offus-
casse a sua justiça ; elle naõ impediria a torrente das una
nimes vontades, que unindo os pastores ao rebanho, o 
Sacerdócio ao Império, a Igreja á Magestade, solicitam a 
satisfacçaõ e o exemplo, i O seu auxiliador o seu alliado 
Jiade entaõ deixar tudo isto sepultado, nos horrores de um 
labeo para sempre ? Primeiro ; he necessário manejar a 
segurança de Lisboa, e a sua liberdade. Segundo; saó 
necessários reféns, ou penhores para o que Portugal tem 



206 Politica. 

em França. Pois bem, sem offender os direitos da grati
dão, Portugal e Lisboa querem, á custa de tudo,desagravar-
se.—V. Ex*. naó falta aos seus tratados ; mas permitte, que 
a Naçaó e os Generaes Portuguezes embarguem, o que 
respeita a salvarem estes ladroens aleivosos os seus furtos, 
e a obterem a sua impunidade. Lisboa sacrifica tudo a 
V. Ex1., mas por isso mesmo espera, que V. Ex*. lhe con
ceda por si, e obtenha do Exm°. Almirante, que nestes dous 
pontos os artigos se suspendam. Um bando de ladroens 
aleivosos naó he exercito, que entre em capitulação hon
rosa, e neste ponto a generosidade, e a clemência passam, 
como disse o Orador Romano, a ser injustiça e inércia. 
Deus guarde a V. Ex*. tanto tempo, quanto lhe deve de
sejar, quem reconhece em V. Ex1. o mais digno objecto de 
eternos votos e memórias. Lisboa, 6 de Septembro, de 

1808, 
(Assignado) O Juiz DO Povo. 

Officio ao General Bernardim Freire de Andrade. 
ILLUSTRISSIMO E EX™. SNR Í Leva-me a obrigação 

do honrado officio, que indignamente occupo, aos pes de 
V. Ex1. a render-lhe, em nome do Povo de Lisboa, as de
vidas graças, pelo favor de cooperar, para esta Cidade 
haver de íibertar-se. Deveria fazello igualmente a todos 
os Excellentissimos Generaes do Exercito, que concor
reram para este obrigantissimo beneficio; porém a in
certeza do lugar, e mesmo a necessidade de ass.st.r ao 
desempenho deste officio, mo naó permittem. Peço por 
tanto a V. Ex1., que exercitando comigo a sua bondade, 
queira, quando a occasiaõ o permittir, participar aos 
seus Excellentissimos Collegas a intenção do Povo de 
Lisboa, e do seu Juiz, e que todos supplicamos muito 
respeitosamente a V. Ex1. e aos mais Excellentissimos 
Senhores, que dignando-se de tomar em consideração a 
substancia de um officio, que hoje appresentei ao Exm°. 
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Snr. Gen. Dalrymple, e que a V. Ex1. tenho a honra 
de offerecer em copia, hajam de haver por bem o to
mar como sua a causa da Religião, da Naçaõ, e da Mo
narchia Portugueza. Todos confiamos e esperamos tudo 
da Grandeza, virtudes, e brilhantes qualidades de V. Ex1. 
Deus guarde a V. Ex'. muitos annos. Lisboa, 6 de Sep-
tembro, de 1108. 

(Assignado) O Juiz DO Povo. 

Documentos Officiaes relativos a Hespanha. 

(Continuados de p. Çyi.) 

St. Jago. Junho 29. A Juncta Suprema deste Princi
pado da-se pressa a communicar, a este Reyno, a infor
mação que recebeo de nossos Deputados na Gram Bre
tanha, cujo Governo offerece soccorros naõ somente para 
este Principado, mas para toda outra qualquer Provincia 
deste Reyno, como se vê da copia juncta de uma carta do 
Ministro Inglez aos nossos Deputados:— 

Secretaria dos Negócios Estrangeiros, 12 de Junho. 
MEUS SENHORES !—Puz na presença do meu Soberano 

a carta que vos me entregasteis por authoridade da Juncta 
do Principado das Asturias, junetamente com os poderes 
que a mesma Juncta vos confiou ; pedindo, em seu nome, 
o adjutorio de S. M. El Rey me ordena assegurar a Vos
sas Excellencias, que elle se interessa mui vivamente na 
resolução em que está o Principado das Asturias, de man
ter, contra o atroz Usurpador da França, uma contenda 
a favor da independência da Monarchia Hespanhola; que 
S. M. está disposto a conceder todo o gênero de auxílios, 
a taõ magnânimos, e louváveis esforços.—Por tanto, me 
ordenou S. M. que declarasse, que, sem perca de tempo, 
se embarcariam para o porto de Gijon os soccorros, que 
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vos requereis, pois saÓ os da mais urgente necessidade. 
Alem disto S. M. mandará taóbem uma força naval capaz 
de proteger as costas das Asturias, contra qualquer tenta
tiva, que a França possa fazer de introduzir por mar tro
pas, naquelle paiz, S. M. fará ainda ulteriores esforços 
para sustentar taõ justa causa.—S. M. me ordenou taó
bem, que declarasse a Vossa Excellencia, a sua prompti-
dao em ampliar os mesmos soccorros a todas as demais 
partes da Monarchia Hespanhola, que forem animadas pelo 
mesmo espirito dos habitantes das Asturias; bem assim 
como o sincero desejo que S. M. tem de renovar os laços 
de amizade que subsistiram, por tanto tempo, entre as 
duas naçoens, e de dirigir os seus esforços unidos contra 
qualquer potência, que possa mostrar disposiçoens hostis 
a respeito da Hespanha assim como a respeito da Ingla-
"laterra.— Eu recommendo a Vossas Excellencias que 
communiquem a Juncta, o mais breve que for possível, a 
maneira porque S. M. recebeo as proposiçoens, que Vossas 
Excellencias lhe transmittiram- Em Portsmouth se acha 
prompto um vaso, para levar qualquer pessoa, que jul
guem próprio despachar.—Rogo aVossasExcellencias,que-
iram aceitar as seguranças da minha maior consideração. 

GEOIIGE CANNING. 

Proclamaçaõ do Conselho de Castdla ao Povo de Ma
drid, á sahida da Francezes. 

Generoso e digno povo da Capital da Flespanha! O 
Conselho se vos dirige; e antes que vos exponha os seus 
sentimentos, pergunta t Sois vos capazes de vos aprovei
tar das desgraças da vossa pátria, no critico estado em que 
ella agora se acha, para perturbar a sua tranqüilidade, e 
para augmentar as calamidades de sua situação ? A vossa 
nobre condueta conresponde, como éra de esperar, ao 
vosso valor, e virtude, que formam o vosso character. O 
Conselho se alegra de que vos sigais o parecer que elle 
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primeiramente vos deo, e que vos descanceis no seu pa-

ternal cuidado. Continuai fieis Hespanhoes, na vossa 

tranqüilidade, para que o diurno Chefe, e Magistrados, que 

vos presidem possaõ oppor se aos perigos que occorrem, e 

preencher exactamentc todas as suas obrigaçoens. Quan

do a fama admira, e publica as victorias de nossos valentes 

compatriotas, alcançadas dos invencíveis de Marengo, Aus-

terl i tz, e Jena , naõ he possível commettêreis a vergonhosa 

acçaõ de vos aquecer ao fogo de suas casas, e moveis 

incendiados. Taes feitos encheriam de horror as almas 

virtuosas, que nos cercam para nossa protecçaõ. Elles 

deixaram as suas propriedades para deffender as nossas, 

abandonaram os seus coraçoens, e expuseram as suas vi

das; porque naõ podiam soffrer a escravidão do nosso Rey, 

e a morte da Monarchia ; e he pelos seus efforços somente, 

que nos vemos livres de um inimigo que nos perseguia. 

" Nos, responderêis, naõ somos taõ pérfidos, que aproxi

mando-se elles cubertos de gloria, e do sangue do inimigo, 

nos esqueçamos de nossas obrigaçoens, e nos occupemos 

somente em julgar a nosso arbítrio da fidelidade econdueta 

de nossos concidadãos." Esta he a linguagem da honra, 

que vos characteriza, naõ vos esqueçais delia. Sim, he o 

malévolo, que pretende cubrir as suas depredaçoens, os 

seus incêndios, os seus homicídios, em taõ lugubres ocea-

sioens, com o pretexto da Justiça, sem reflectir, que a nin

guém he licito, ser administrador da Just iça, de sua pró

pria authoridade. O Supremo Tribunal vos assegura, que, 

se entre vós ha traidores ao seu Soberano, e á sua Pá t r ia , 

elle castigará os seus crimes, e quando o mereçam, os ex

pulsará como indignos do nome de Hespanhol ; Naõ j u l 

gueis ninguém ; porque isso vos expõem a sacrificar muitos 

innocentes. Adorai a divina Providencia, que soube an-

nihilar em um instante o orgulho, c que naõ soflrerá que 

fiquem impunes incendiariose assassinos. Dignos Cidadãos! 

homens bons! verdadeiros patriotas. Armai-vos contra 

V O L . II. No. 10. D D 
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a iniqüidade dos que intentam enriquecer-se com a vossa 
propriedade, o fructo do suor do vosso rosto. O Conselho 
vigia pela vossa segurança. Ajudai-o, e impedi aquelles 
que assumem o nome de vizinhos, sendo meros vagabundos, 
que fugiram da presença de seus magistrados, para oc-
cultar os seus vicios na confusão da Capital. Os vossos 
victoriosos concidadãos ja estaõ perto, coroados de Louros, 
que naõ murcharão no decurso das idades futuras. To
da a Europa se admira dos progressos de suas rápidas vic
torias. Aragaõ, Catalunha, Valencia, Andalusia, La Man
cha, Estremadura, Murcia, Cartagena, Castella, Leaõ, As
turias, Santander, e Galiza, tem derramado sobre si eterna 
gloria. Ja levantaram numerosos exércitos, ja deffendê-
ram os pontos principaes da Hespanha, ja seguraram os 
principaes postos marítimos, e apresáram navios, e esqua
dras em Carthagena. Tudo isto o devemos a Deus, e a 
Nossa Senhora, que protege a nossa causa. Por tanto ex
pulsemos o lethargo, e purifiquemos os custumes, que che
caram ao ultimo ponto da corrupção. Confessemos que 
as calamidades, que o Reyno, e esta grande capital tem 
soffrido, saõ um castigo necessário para nossa correcçaõ. 
As innocentes victimas. O Deus omnipotente tem ouvido 
as nossas supplicas, e se applacará. Será acaso justo, que 
commettamos novas abominaçoens, roubos, insurreiçoens, 
e excessos ? Naõ haverá um ente taõ ingrato, que assim 
pense. Univos virtuosos Hespanhoes ; e recebei, o mais 
depressa que for possivel, o prêmio de vossa heróica fide
lidade.—O Governo, e as Províncias fieis, se encherão 
de alegria, quando o conselho vos apresentar, e a toda a 
Europa, a constante firmeza com que os homens d'honra, 
a mais ellevada nobreza, os tribnnaes superiores, e os 
Chefes da naçaõ tem sustentado a vossa causa ; e os direi-

do Throno. Naõ poucos individuos entre elles foram 
l i a d o s por fraude, e força, alem dos limites da Hespanha; 
e posto que sem liberdade, e expostos a severos insultos, 
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tem dado provas de sua firmeza, e lealdade ; e da pureza 
de suas opinioens. Desconfiai até das suas assignaturas, 
que se espalharam entre vos; e esperai com paciência pe
los testemunhos de sua conducta. O principal author 
destas calamidades está livre, e alem do alcance da nossa 
jurisdicçaõ, mas o Ceo naõ permittirá, que fiquem im--
punes.—E vos victoriosos exércitos da Hespanha; voai a 
proteger esta capital, que anciosa vos espera : entaõ naõ 
tem outra defeza mais que a sua situação, no centro deste 
Reyno, e a retirada do inimigo. Prostremo-nos ante os 
altares do nosso Deus; e demos-lhe graças pela sua ad
mirável mizericordia.. Aqui vos esperam os vossos pais, 
mais, irmãos, e amigos, para vos abraçar a declarar-vos 
seus libertadores. Oh que feliz dia! Oh que verdadeira 
alegria! Enxugai as vossas lagrimas desconsoladas viu
vas, e miseráveis orphaõs, que tendes perdido aquelles a 
quem amáveis. Vossos pais, e vossos fieis maridos, mor
reram no campo d'honra na defeza de sua pátria; elles 
morreram, mas a sua memória naõ perecerá. Aqui en-
contrarêis com generosas e agradecidas almas, que daraõ 
providencias para a vossa sustentação, assim como vossos 
maridos e pais cuidaram das delles. A Nobreza Hespa
nhola he distincta pela sua generosidade, e grandeza d'alma, 
e naõ deixará de pagar esta justa divida. Queira Deus 
que pessoas mal intencionadas naõ frustrem com os seus 
excessos e rapinas, taõ louváveis intençoens, e encham 
esta cidade de lagrimas, e luto. Digno3 vizinhos, he por 
vós que obramos: vivei na confiança de que o conselho, 
e todos os Magistrados desta Capital vos protegerão, e en
tregarão os criminosos ao mais severo castigo. Queira 
Deus que haja occasiaõ de desembainhar a espada justiça; 
empreguemolla contra os inimigos da naçaõ, contra os 
oppressores da nossa liberdade, e contra aquelles que, vio
lando a sua promessa, se aproveitaram do nosso estado 
indefezo para nos sacrificar. Queira o Ceo, conceder-nos 



212 Politica. 

o immediato preenchimento dos nossos desejos, que estaõ 
gravados nos coraçoens de todos os Hespanhoes deste Con
selho. Madrid, 5 de Agosto, de 1808. 

D. Bartholomeu Munos. 

O Presidente do Conselho Supremo de Castella a S. E.o 
Cap. General de AragaÕ. 

Excellentissimo Snr. Depois de 4 mezes de trabalho e 
de oppressaõ, tem por fim a Corte a felicidade de se ver 
livre das numerosas tropas Francezas, que tomaram posse 
deste districto, e das partes adjacentes. O conselho, que 
gêmeo tanto tempo debaixo de um pezado jugo, faltaria 
ao seu dever, se, reconhecendo em V. E., e nos companhei
ros em armas, os illustres libertadores da sua pátria, se 
naõ apressasse a manifestar a satisfacçaõ, e declarar os 
sentimentos porque he animado, agora que tem liber
dade para o fazer.—Desde o primeiro momento da sua 
liberdade tem tido todo o cuidado, que lhe permittiram 
as circumstancias, em dar direção á fidelidade, e ardentes 
desejos da mesma fidelissima Corte, e de todo o paiz, da 
maneira que fosse mais conveniente á causa commum. 
Porém os seus meios naõ saõ presentemente adequados ao 
zelo do Conselho, nem ao que a Cidade deseja ; nem se po
dem julgar sufficientes para segurar a ambos de nova op
pressaõ. O Conselho naõ pode duvidar que V. E. naõ 
seja da mesma opinião, e perceberá quaõ importante he 
para a causa commum conservar a Corte e os seus Tri-
bunaes. Elle espera mais, que nenhuns esforços, que sejaõ 
cessarios para este fim, ficarão por executar, da parte 
de quem tem feito taõ gloriosas acçoens, pelo bem com
mum ; e que a situação permittir, em ordem a trazer para 
esta Provincia, uma força militar, suficiente para effei-
tuar as medidas que ja seadoptáram, e que a Cidade e o 
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paiz julgue que se devem adoptar. Deus guarde a V. 
Ex. muitos annos. Madrid, 4 de Agosto de 1808. 

ARÍAS MON. 

A. S. E. D. José Palafox e Melei, Cap. 
General do Reyno de Aragaõ. 

O General Palafox ao Conselho de Castella. 
A communicaçaõque V. E. foi servido fazer-me, datada 

de 4 do corrente, em nome do Conselho, assim como to
das as outras communicaçoens antecedentes a esta, tem-
me dado o maior prazer possível. A informação de que 
a barbara oppressaõ dos Francezes tinha deixado aos 
habitantes da Capital, que soffrêram tantos vexames, 
e cujo patriotismo, e amor do seu soberano lhe con
fere uma honra immortal, tem enchido o meu coração de 
alegria; e o júbilo de todos os habitantes deste Reyno 
tem sido geral e inexplicável.—A inalterável integridade 
do Conselho, a dignidade de seus ministros, e a rectidaõ 
com que se tem conduzido em outros tempos, fizeram 
este tribunal respeitável até nos Reynos estrangeiros. Po
rém nas lugubres circumstancias, em que se acha a Hes
panha assaltada pela perfidia mais enorme, que apre
senta a historia do Mundo, este tribunal, naõ preencheo 
os seus deveres. Muitos dos individuos, que o compõem, 
tem dado provas de sua completa justificação; porém ou
tros, deixando-se seduzir por falsas promessas da França, 
ou talvez impelidos pela pravidade de seus coraçoens, naõ 
se contentaram com ficar neutros ; e se bandeáram com os 
mais cruéis inimigos de sua pátria. Eu mesmo tenho sen
tido, e soffrido a mais pungente dor, vendo que alguns 
delles até dirigiam as operaçoens militares de nossos ini
migos, e tem o despejo de apparecer, com elles, diante de 
Saragoça, e escrever papeis sediciosos, e espalhar procla-
maçoens, que saõ a vergonha do nome Hespanhol.—Eu sei 
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muito bem que o Conselho naõ tinha liberdade de obrar ; 
porém, despois que os Francezes entraram em Madrid, se 
reduzio a ser mero executor das disposiçoens deste exe-
crabilissimo Governo; e se o desejo universal da naçaõ 
fosse expresso, uma só vez que fosse, pela voz do Conse
lho, um tal acto daria mais importância ao que se estava 
tratando nas Províncias, e se teriam unido com elle, e teria 
ao menos precavido esta apparente approvaçaõ da cir
culação das detestáveis, atraiçoadas, e falsas proclama-
çoens. Quanto mim, nenhum obstáculo invencível se op-
punha a isto ; e ainda que o houvesse, o bem do todo, e a 
felicidade da naçaó se deve preferir ao interesse pessoal 
de cada indivíduo.—Ha dous mczes que esta Cidade se 
acha sitiada pelo inimigo, cuja vil conducta demostra, que 
elle he provccto em toda a casta de enormidades. Aos 
roubos, violências, torpezas as mais escandalosas ; á des-
presivel e horrida profanação, com que destruíram as 
sagradas imagens, e saquearam as igrejas, elles acrescen-
centáram ainda a barbara crueldade de sacrificar as cri
anças, os feridos e doentes, e até os seus bemfeitores. Elles 
cruelmente bombardearam esta heróica Cidade, e ainda 
que a sua entrada em Aragaó lhes custou muito caro, naó 
podemos com tudo reflectir, com indiferença, na perca de 
alguns dos nossos valentes deffensores, e a ruina e mizéria 
a que outros se tem reduzido. Nos ficamos em peior situa
ção do que as outras províncias, em conseqüência de naó 
ter um só soldado em Aragaó; e estarmos diariamente ex
postos ao attaque em frente, e pelos lados, daCatalunha,Cas-
tella, e Navarra : porém naõ obstante tudo isto a minha 
affeiçaõ pelo meu amado Rey Fernando VII., pela minha 
Religião, e pela minha Pátria, me fizeram preferir todos 
os riscos, que eu podia encontrar, a um estado de indiffe-
rença que eu suppunha criminal. Eu tenho mandado soc
corros para Catalunha, Navarra, e outras Provincias, que 
cordealmente se uniram commigo, e pediram a minha pro-
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tecçaó ; e eu felizmente consegui ajunctar uma força com 
que repeli o inimigo, que espero brevemente pôr em fu
gida, se elle puder abraçar este expediente, para salvar os 
restos do seu exercito. Entaó voarei a soccorrer o Tri
bunal, se isso for necessário, cuja determinação pode com
municar ao Conselho, e ao publico.—A instrucçaó e ex- . 
pertencia do vosso Tribunal pode ser útil, em reformar vá
rios ramos da administracçaõ da justiça, e subministrar 
importantes lembranças para o bem geral da Hespanha. 
No momento em que me vir livre do inimigo, que agora 
fatiga esta Cidade de noite e de dia, occupando-me todo 
o tempo, privando-me até do descanço natural; tratarei 
de fazer algum acordo com as outras províncias, quanto 
ao lugar em que se devem ajunctar os Deputados de todas 
e a nomeação daquelles, que devem representar Aragaó, 
segundo o plano que se me propôs, e o incluso Manifesto 
de 31 de Mayo, em cujos princípios eu convenho com os 
outros Generaes, com as Junctas Supremas, e taóbem com 
as Potências estrangeiras. Deus o guarde muitos annos. 
Quartel General de Saragoça, 10 de Agosto, de 1808. 

JOSÉ DE PALAFOX E MELCI. 

Illustrissimo Snr. D. Árias Mon y Velarde. 

Madrid, 19 de Agosto. Aos 11 do Corrente, o Supremo 
Conselho de Castella promulgou dous Edictaes; o pri
meiro declarou nulla e invalida a abdicação do throno da 
Hespanha a favor do Imperador da França e seu irmaõ 
José, com a nova constituição, que se formou em Bayon
na : o segundo recommenda a todas as cidades, e villas do 
Reyno a concorrer na proclamaçaõ solemne da acceçaõ 
de Fernando VII. ao throno, que se ordenou por um 
Edicto de 2, que se celebrasse em Madrid, e em Toledo, 
aos 24 do corrente. 
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Manifesto da Juncta de Sevilha. 
A defeza da nossa Pátria, e do nosso Rey, das nossas 

leis, da nossa Religião, e de todos os direitos do homem, 
calcados aos pes, e violados, de uma maneira de que naõ 
ha exemplo, pelo Imperador dos Francezes, Napoleaó I. 
e pelas suas tropas na Hespanha; impeliram toda a Naçaó 
a tomar armas; e a escolher uma forma de Governo: e 
nas difficuldades, e perigos, em que os Francezes a tem 
submergido, de todo ou quasi de todo ; as Províncias como 
se fosse por inspiração do Ceo, e de uma maneira pouco 
menos que miraculosa, creáram as Junctas Supremas, en-
tregáram-se á sua guia, e puseram em suas maõs os direitos, 
e o ultimo destino da Hespanha. 

Os effeitos tem até aqui conrespondido felizmente, com 
os desígnios daquelles, que os premeditaram. As Provín
cias armáram-se ; algumas formaram grandes exércitos 
de tropas veteranas, e uniram com estas os paizanos que 
se alistaram ; todos, ou quasi todos, tem pelejado, e estaó 
pelejando contra os Francezes, em favor de seu Rey Fer
nando VIL, com tal valor e constância, que nem a Grécia, 
nem Roma, nem outra alguma Naçaó do mundo, teve 
idea. Os Francezes estaõ realmente attonitos, e aterrados, 
e as esperanças de os conquistar saó taõ certas, quanto 
pode haver de certeza humana. 

A única cousa, que pode diminuir ou frustrar estas es
peranças, he a discórdia, e a falta de uniaõ entre as mes
mas Províncias. Daqui vem que a Suprema Juncta pres
tou a sua primeira attençaõ aiemover este perigo; e com 
estas vistas imprinno, e publicou um papel official, intitu
lado Precauçoens, que communicou a todas as Províncias 
de Hespanha, por todas as formas possíveis. Trazer este 
plano ao estado de perfeição, e levallo á sua completa 
execução, he agora mais necessário do que nunca. Os 
nossos inimigos, estaõ anciosos em fomentar as nossas di-
vizoens intestinas. Paixoens humanas, interesses pessoaes 
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mal entendidos, a ignorância, a fraqueza, a cegueira dos 
homens, pode talvez, sem que elles o saibam, ajudar os per
versos desígnios dos nossos inimigos, e destruir assim um 
taõ glorioso principio, facilitando, e consumando a total 
tuina da Hespanha. He isto que trabalhamos por accau-
tellar; impelidos somente pelos mais sagrados motivos, 
pela nossa honra, pela nossa fidelidade como vassallos bem 
affectos ao Soberano, pelo nosso dever eomo Hespanhoes, 
pela nossa fé como Christaõs ; e aqui protestamos perante 
Deus, e os homens, cujo soccorro imploramos com todo 
o fervor, que nada escrevemos, que naó seja dictado pelo 
nosso amor da Pátria, conservação de nosso Rey, e de 
nossos direitos ; naó mixturando com isto cousa alguma, 
que pareça ser de paixaó, interesse, ou motivo pessoal: 
mas estamos sempre promptos a ouvir as opinioens das ou
tras províncias, e emendar os nossos erros, todas as vezes 
que se nos mostrar, que temos commettido alguns. 

Será por tanto o principal cuidado, evitar tudo quanto 
naó for absolutamente necessário, e que possa servir de 
excitar divisoens entre ellas ; e desta natureza julgamos ser 
todas as conversaçoens sobre a casa Real, e ordem de suc-
cessaó, nas differentes famílias, que tem direito a ella. Naò 
ha pessoa taõ ignorante da historia de Hespanha, e da ma
neira porque o throno tem sido occupado, que naõ saiba 
as mudanças acontecidas na successaõ. He taóbem mani
festo, que sobre isto ha procedimentos legislativos ; e que 
se» fizeram esforços para introduzir nisto algumas altera
çoens ; sabe-se mais, quaes foram os pretextos destas al
teraçoens *, e ultimamente, o estabelicimento final que fize
ram as Cortes de 1789, e que deve ser a regra para o 
futuro. 

Porem •{ estamos nós em situação de fallar nestas ma
térias ? Viva o noso Rey e indisputável Soberano Fer
nando VII . ; vivam seus augustos Irmaõs, herdeiros da Co
roa, depois de sua morte ser attestada. De que serve pois 
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anticipar a discussão, do que só pode ser necessário na 

falta destes ? Esta anticipaçaõ pode produzir, pela diver

sidade de opinioens, que hade crear, uma desunião cruel, 

que de si mesma arruinará inteiramente o fim e objecto, 

que a Hespanha tem presentemente em vista ; e vem a ser 

a sua conservação inteira, e independente, para o seu So

berano Senhor e Rey Fernando VII . , e seus indisputáveis 

successores : e com os seus Reys, a conservação de seus 

direitos e leis, a unidade da Sancta Religião Apostólica 

Catholica Romana, que tem gloriosamente professado, e 

defendido por muitos séculos. H e por tanto absurdo, e 

perigoso, disputar sobre a suceessaõ, em casos evidente

mente remotos : todas as províncias de Hespanha se de

vem limitar neste respeito á expressão gera l—' Sucees

saõ Hereditária, segundo ao leis fundamentais da Monar

chia ! 

Naó he o mesmo a respeito da segunda questão, que agH 

táram algumas das Junctas do Reyno, que certamente 

tem o povo no estado de desinquietaçaó, e vem a ser ob

jecto de continuas conversaçoens publicas, que podem oc-

casionar divisoens, fataes ao generoso desígnio, e á virtu

osa obrigação, em que temos entrado, de nos deffender-

inos contra os nossos inimigos, conservar-mos a nossa Pá

tria, nosso R e y , nossa Monarchia, nossas leis, e nossa Re

ligião. A segunda questão he esta. ,; Temos ou naõ ne

cessidade de crear um governo Supremo, que possa unir 

a authoridade Soberana de todas as províncias, até a resti

tuição do Rey Fernando ao seu Throno ? 

Esta Suprema Junc ta declara abertamente, que , de seu 

principio até o tempo presente, esteve persuadida, que 

um tal Governo Supremo he absolutamente necessário, 

e que sem elle, a Pátria está em perigo, e os seus ini

migos acharão meios de completar a sua ruina : as razoens 

desta determinação e declaração saõ evidentes, e se ap-

presentam com tal clareza aos olhos de todos, que ellas 



Politica. 119 

naõ podem deixar de convencer a todos, os que tiverem o 
menor conhecimento dos negócios públicos, ou uma cor-
recta idea da natureza do homem, das paixoens, que o 
movem, e da ordem dos negócios humanos, em todos os 
séculos. Varias Junctas Supremas, e Chefes militares, tem 
exprimido a sua convicção desta verdade. 

Em todas as naçoens se observa a mesma convicção da 
necessidade de um Governo Civil, cuja obrigação he at-
tender á felicidade do Reyno, e a cuja authoridade deve 
o militar estar subordinado. A confiança da naçaõ, e con
sequentemente os fundos públicos, e o capital dos indivi
duos deve necessariamente ter um Governo Civil, para seu 
apoio. Sem este, o poder militar se veria forçosamente 
na necessidade de empregar a violência, para adquirir essa 
confiança, que nunca poderia obter ; e tomar o commando 
destes capitães, que seria igualmente impossível metter 
debaixo do seu alcance: assim se destruiria ultimamente 
a prosperidade, e felicidade publica, que deve ser o único 
objecto de todos os governos. Naó devemos lisongearnos 
vaãmente com as noçoens dos Dictadores Romanos, e ou
tros chefes mditares das antigas Republicas : aquelles es-
.tavaó sugeitos a restricçoensmui prudentes, e a duração de 
tua authoridade, era limitada a mui breve espaço de tem
po. O perigo de uma usurpaçaó, e completo despotismo, 
tinha-os em continuo susto, e os obrigava a tomar mui ri
gorosas precauçoens, que saó incompatíveis com os cus
tumes dos tempos modernos. A Hespanha tem tido uma 
liçaó de sabedoria, na historia dos séculos passados : ella 
nunca nomeou um Dictador. Os seus chefes militares 
(e he um facto o mais honroso para o nome Hespanhol) 
tem sido os primeiros a abraçar, com a maior cordialidade, 
um systema de cousas taõ antigo em Hespanha, como a 
mesma Monarchia. A experiência dos nossos tempos—a 
confiança do povo nas Junctas Supremas—a facilidade e 
abundância, com que se tem posto á sua disposição todos 

E E 2 



220 Politica. 

os recursos pecuniários—a heróica lealdade, com que os 

chefes militares, e o exercito as tem reconhecido e obe

decido, e, até aqui, o feliz êxito de sua administração ci

vil, e as em prezas militares que tem dirigido, tem mostra

do a todas as luzes, e estabelecido, alem de toda a duvida, 

esta verdade fundamental, e essencialissimo principio po

lítico. 

Porém i quem hade crear este Supremo Governo Civil? 

Q u e m o hade compor ? Onde será o lugar de sua resi

dência? Até que ponto se deve extender a sua authori

dade ? Como se estabelecerá sem interromper a tran

qüilidade publica, e produzir desunião entre as differentes 

Províncias ? Como se hade regular a opinião publica, de 

maneira que naó se lhe opponha uma opposiçaõ directa, 

e se obtenha a tranqüilidade, obviando-se o perigo de 

distúrbios ? Saó estas as importantes, e serias questoens 

que nos procederemos agora a examinar; e sobre que 

daremos uma franca exposição dos nossos sentimentos, 

influídos somente pelo amor da nossa Pátria, e nossos de

sejos de promover a sua felicidade. 

Nos differentes papeis, que se tem publicado sobre esta 

matéria, se diz, que as Cortes se devem ajunctar; que ellas 

devem eleger os representantes ; e mais, que o Antigo 

Conselho de Castella as deve convocar, e todo este proce

dimento se executará debaixo da sua authoridade. Se

guramente nós naó entendemos os motivos, em que se fun

damenta esta decisão. O Conselho de Castella, ainda que 

he uma assemblea legitima, ja mais convocou as Cortes. 

Logo ; porque havemos nos dar-lhe uma authoridade que 

elle naó possue ? ; Será porque elle prestou todoo pezo de 

sua influencia para as importantes miubnças, a respeito das 

qiiaes elle naó tinha nem poder nem authoridade alguma? 

Será porque obrou em opposiçaõ ás leis fundamentaes, que 

clie éra obrigado a defender ? Será porque elle facilitou ao 
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inimigo a usurpaçaó da Soberania de Hespanha, e a destrui
ção da successaõ hereditária á coroa, e da Dynastia, que es
tava na posse legal delia; e reconheceo e assentou sobre 
o throno um estrangeiro, destituido até das apparencias 
de titulo ou direito a esse throno; porque he incontesta-
velmente manifesto, que a renuncia de Carlos IV., em seu 
favor, naõ lhe dava direito a tal pretender ? Que con
fiança pode a naçaó Hespanhola pôr em um Governo, 
creado por uma authoridade invalida e illegal, e que se 
tem feito suspeita, por haver previamente commettido ac-
tos de taõ horrida natureza, que podem ser justamente 
classificados com os mais atrozes crimes contra a pátria. 

Achando-se excluído o Conselho de Castella, de en
trar em consideração—Quem convocará as Cortes ? A 
authoridade de as convocar he parte, peculiar, e exclusiva, 
das prerogativas de Rey. As Províncias naó se uniriaõ; 
naó haveria Cortes; e ainda que se ajunctassem uns pou
cos de delegados, essa mesma circumstancia exporia o 
Reyno a divisoens— o mal que todos desejam evitar. 

Alem disto, as Cidades, que tem voto em Cortes, naó 
emprendêram a defeza do Reyno, nem de si mesmas, nem 
como corporaçoens publicas, fizeram esforços alguns para 
se defenderem. Nós temos o mais profundo respeito 
tanto por ellas como pelos seus direitos; mas a verdade 
nos obriga a fallar claro. Porém as Cidades, que tem 
voto em Cortes, e que assim se tem conduzido, indubita
velmente obraram com prudência consumada, e com a 
devida observância da ley. O Reyno achou-se repenti
namente sem Rey, e sem Governo ; uma situação, na ver
dade, desconhecida na nossa historia, e nas nossas leis. O 
povo reasumio legalmente o poder de nomear um Gover
no ; e esta verdade tem sido abertamente confessada por 
varias Junctas Supremas. O povo creou estas Junctas 
sem prestar a menor attençaõ ás Cidades, que tinham voto 
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em Cortes. O poder legitimo está por tanto depositado 
nas Junctas Supremas; e, em virtude deste poder, tem go
vernado com authoridade Real , e tem sido reconhecidas, e 
obedecidas por todas as classes de subditos, e por todas 
as Cidades nos seus respectivos districtos, que tem voto 
em Cortes. A sua situação naõ mudou, o perigo ainda 
exis te , naó sobreveio outra alguma authoridade ; portanto 
a authoridade legal reside inteiramente nas Junctas, que o 
Povo creou, e em que elle confia. 

H e pois incontestável, que as Junctas Supremas tem o 
único e exclusivo direito de eleger aquelles que devem 
compor o Governo Supremo, como único meio de prote
ger , e conservar o Reyno, cuja defensa o povo lhe tem 
confiado, e que se naõ pode completar senaõ estabelecen
do um Governo Supremo. Nada he mais evidente do que 
esta verdade. 

E a quem elegerá a Juncta Suprema ? Certissimamente 
a individuos do seu mesmo corpo ; porque so elles deri
vam o seu poder do povo ; e he so nos membros consti-
tuentcs que o povo tem posto a sua inteira confiança. Se 
se escolhessem outras algumas pessoas, estas naó possui
riam nem a confiança, nem o consentimento do povo, e 
todos os seus actos seriam nullos e inválidos ; e por esta 
falta de confiança se exporia a naçaó a divisoens intestinas, 
a ultima e maior de todas as nossas calamidades. 

Daqui vem que, se em alguma provincia se tem retido 
simplesmente o poder militar, dabi resulta a absoluta ne
cessidade de constituir Junctas Supremas, onde resida o 
poder do povo, e por meio de quem elle possa obrar. O u 
ellas sejam constituídas por pequenas Cortes, ou por outras 
quaesquer corporaçoens, a sua nomeação, de uma forma 
ou de outra, he indispensável, em ordem a concentrar o 
poder legitimo do povo, e o estabelicimento de um Gover
no Civil que inspire confiança no povo, e proceda a es
colha de pessoas que componham o Supremo Governo, 
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que, nas presentes circumstancias, naõ pode ser legitimo, 
a menos que naó tenha a sua origem no livre consentimento 
do povo. 

Parece pois necessário, que todas as Junctas Supremas, 
ajunctando-se no mesmo dia, elejam cada uma dellas, de 
entre os seus mesmos membros, dous deputados, para for
mar o Governo Supremo, e as pessoas, assim eleitas, se
raõ actualmente os Governadores Geraes do Reyno ; e 
como taes seraõ universalmente reconhecidos e obedeci
dos. A sua authoridade he bem sabida, e naó pode ser 
sugeita a duvida alguma. A Juncta Suprema de Valencia 
tem judiciosissimamente marcado a sua extençaõ e limites, 
no papel, que sobre isto publicou, aos 16 de J u l h o ; nós 
por tanto nos julgamos dispensados, de considerar esta 
matéria mais amplamente. So acrescentaremos, que as 
Junctas Supremas devem continuar com todas as suas 
honras, e emolumentos, e ser encarregadas do governo in
terno de suas respectivas províncias, até a conclusão do 
presente estado das cousas; mas, ao mesmo tempo, de
baixo de uma devida subordinação ao Governo Supremo. 
Nas Junctas Supremas reside o poder legitimo daquellas 
porçoens do povo, que respectivamente as creáram. H e 
do seu dever tomar medidas para segurar a felicidade dos 
seus constituintes por meio de um justo Governo, e pro
teger vigilantemente os direitos de cada um dos individuos. 
Para este fim devem dar as suas instrucçoens aos respec
tivos deputados, que constituem o Supremo Governo; e 
será do dever dos mesmos deputados, observallas, e repre
sentar e apoiar os interesses de suas Províncias, em quan
to forem consistentes com a prosperidade geral. 

Se existisse entre nos alguma personagem Real, capaz 
de presidir a este Governo Supremo, a razaõ e a justiça 
ordenavam, que essa personagem, e naó outrem fosse no
meado para tal emprego. Porem tal personagem Real 
naõ existe, o Governo Supremo deve eleger um Presidente 
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dentre o seu mesmo corpo. Com tudo para obviar todo o 
perigo, a Presidência deve ser temporária, e continuar so
mente por quinze dias, um mez, ou outro qualquer termo, 
que approvar o Governo Supremo ; e acabado aquelle pe
r íodo, será do seu dever nomear outra pessoa differente. 

J a notamos, e faz-se desnecessário repetillo, que as 
Junctas Supremas devem eleger deputados para o Supre
mo Governo de entre os seus membros, e seraõ aquelles, 
que forem mais distinctos pelos seus talentos, pelos seus 
conhecimentos geraes de legislação, e de todos os ramos 
de felicidade publica, lembrando-se que elles saõ o depo
sito das esperanças do Reyno. Esta Suprema Juncta des-
cança inteiramente no generoso Character dos Hespanhoes, 
e no seu ardente apego ao bem de sua Pátria, e por isso 
está segura, que nem a intriga, nem os interesses de par
t ido, ou predilecçoens pessoaes, teraô alguma influencia 
nesta occasiaõ. 

As Junctas Supremas, primeiramente, designarão o local, 
onde deverá residir o Governo Supremo, o qual se confor
mará , com isto, ou alterará despois esta designação, segun
do o julgarem necessário, á pluralidade de votos. A sede do 
Governo, como judiciosamente observou a Juncta de Va-
lencia, deve estar distante de todos os perigos da guerra, 
e deve, em preferencia, possuir outras vantagens do local. 
Sevilha ju lga possuir todas estas vantagens, porém naõ 
tem ambição de ser nomeada ; porque esta cidade de mui 
boa vontade sacrificará todas as suas pretensoens ao que 
as outras Junctas Supremas decidirem ser útil á prosperi
dade geral do Reyno. Pelo que as Junctas Supremas 
faraó saber a sua vontade, a este respeito, quando notifi
carem a eleição dos seus deputados. Entretanto, nós de
claramos francamente, que La Mancha nos parece ser o 
lugar mais conveniente, para a sede do Governo; e ahi 
nomearíamos particularmente as suas grandes cidades de 
Cuidad IUal, ou Almagro. Porém, nesta matéria, naó 
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desejamos insistir; deixamos isso inteiramente á livre es
colha das Junctas Supremas. 

Resta-nos somente fallar desta Suprema Juncta de Se-
vilha, e, sobre este ponto, pouco diremos. Certas pessoas, 
ignorantes ou malévolas, tem trabalhado em persuadir o 
publico de que nós affectavamos uma espécie de Superio-
dade sobre as outras províncias. Tal pensamento tem esta
do sempre longe de nós, ainda que o bem geral da naçaõ tem 
sido a nossa guia, e para assim dizer, a alma de todas as nos
sas determínaçoens. Nos possu imos a única fundição de ar
tilheria que ha no Reyno, e armas, e muniçoens, em certo 
gráo de abundância. Alguns Capitaens Generaes nos re
conheceram desde o principio, e as tropas veteranas na 
nossa Provincia eram mais numerosas, que em nenhuã ou
tra parte ; e assim formamos um exercito em menos tem
po, e temos acoçado o inimigo, que se rendeo prisioneiro 
de guerra com o seu General Dupont, e capitulou pelas 
Divisoens dos Generaes Vedei e Gobert, que se devem 
conduzir para a França, estas tropas montavam a 17.000 
homens, de maneira que naõ resta um único soldado Fran
cez em armas, na Andaluzia; uma victoria a mais gloriosa, 
e singular, que se efFeituou sem muita elTusaô de sangue 
Hespanhol; e nisto parece que estivemos sós. 

A situação local das Andaluzias apresenta taóbem o 
mais provável modo de defeza, contra as armas de Napo
leaõ, se elle intenta attacar-nos; e com estas vistas uni
mos com nosco as Províncias Portuguezas do Algarve e 
Alemtejo, que se puzéram debaixo da nossa protecçaõ ; 
e as ilhas Canárias nos mandaram deputados para o mes
mo fim. 

A maior opulencia, e outras circumstancias particulares 
destas provincias, subministram recursos, que as outras 
naõ tem ; e assim ficámos habilitados para providenciar 
a despezas immensas, sem ter recebido dinheiro de outra 
alguma parte, nem imposto contribuição alguma. 
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O Arsenal de Marinha da ilha de Leon, talvez o mais 
considerável de todos, obedeceo-nos desde o principio, e 
com elle a esquadra Hespanhola em Cadiz, cuja força he 
a maior ; e se tem despois augmentado com a dos Fran
cezes , surta na quelle por to , a qual se nos rendeo á discri
ção. Gibraltar, esta famosa fortaleza Ingleza, está no 
nosso território, e uma das mais numerosas esquadras da 
quella naçaó conservava as nossas costas em estado de blo
queio. Pelo que nós abrimos imimediatamente a com-
municaçaõ com Gibraltar, e com a esquadra Britânica, 
que nos tem dado todo o adjutorio em seu poder, man
dou nos ao principio um Ministro Residente, e levou os 
nossos deputados a Londres, a requerer subsídios, e a ajus
tar urna p a z , vantajosa a toda a naçaõ. 

N o meio de taõ sérios cuidados, mandamos para Gra
nada todas as armas, que podemos. A Estremadura re
cebeo ainda maior numero, e experimentou a nossa pro-
tecçaó bem como Cordova e Jaen. Nós temos offerecido 
armas á La Mancha, Murcia, Terragona, e Gerona, que 
no Ias pediram, e temos feito os últimos esforços, em pre
encher as promessas, que fizemos. 

N a õ nos esquecemos do resto das provincias, e Reynos 
na Europa ; e esperamos que, a seu tempo, os effeitos do 
nosso zelo e vigilância se faraó claros e públicos. Os 
Americanos foram os primeiros a obter de nós a parte 
mais considerável de nossa attençaõ, em ordem a conser
var aquelia taó importante parte da Monarchia Hespa
nhola. Mandamos Enviados e Commissarios para ali, 
para a Ásia, em ordem aque elles se unissem com nosco ; 
e naõ poderíamos fazer isto, sem nos qualificarmos de 
Junc ta Suprema, para o Governo da Hespanha, e das ín
dias, e esperamos, que este titulo, e os nossos cuidados, naó 
seraõ inúteis. Tantos trabalhos, acompanhados por tan
tos perigos, merecerão alguma consideração da nossaPatria, 
p„r cujo amor e defensa, somente, temos soffrido tanto. 
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Com tudo isto respetimos, que nem affectamos, nem de
sejamos superioridade alguma. Tudo quanto temos feito, 
o devemos á nossa Pátria; éra uma obrigação indispen
sável que nos incumbia. O nosso único objecto he, que a 
Hespanha conserve a sua integridade, e independência, 
para o nosso Snr. e Rey Fernando VIL, e para este fim 
nós alegremente sacrificamos as nossas vidas. Praza a 
Deus, ja que tem taõ clara, e maravilhosamente mostrado 
a sua protecçaõ á Hespanha, dignar-se conceder a segura 
volta de seu Rey Fernando VII. e entaõ com o Supremo 
Governo, elle determinará o que for de sua Real vontade, 
ou mandando ajunctar as Cortes, ou por outros quaesquer 
meios, que a sua prudência possa suggerir, para facilitar 
a reforma dos abusos, e a felicidade geral do Reyno, se-
gurando-a sobre taes bazes, que sejam firmes, e naõ su-
geitas a mudanças. Se estas nossas esperanças forem vaãs, 
quando a clemência de Deus nos deixa pensar nellas, en
taõ o Governo Supremo existente determinará por si, o que 
for mais conforme aos interesses do Reyno, guiando-se 
pelas leis fundamentaes delle, defendendo-o contra a fúria 
e malícia de nossos inimigos, e conservando esta Monar
chia, na qual estaó taõ interessadas a liberdade das Na
çoens, e a Igreja Catholica, a amada esposa de Nosso Se
nhor Jesus Christo. Dado no Palácio Real de Scvilha, aos 
3 de Agosto, de 1808. 

(Assignados) Francisco Saavedra; Arcebispo de Lao-
dicea, Deaó do Capitulo da Sancta Igreja. Francisco 
Xavier Cienfuegos. Vicente Hore. Francisco Dias Ber-
mudo. Manuel Gil. Fr. José Ramires. Joaó Fernando 
Aguirre. Conde Tilli. Marquez de la Granina. Mar
quez de Torres. E outros onze. 

F F 
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Relatório da Meza de Inquirição sobre a Convenção de 
Cintra. 

(Continuado de p. 128.) 

(Illustrado com um plano do Campo da batalha do Vimeiro.) 
APPARECE que algumas das principaes vantagens, que 

resultávam desta Convenção, eram, na contemplação dos 
Generaes.—Que libertava iminediatamente o Reyno de 
Portugal do domínio dos Francezes, restituindo, por isso, 
aos habitantes a sua capital, e fortalezas, os seus princi
paes portos de mar, a sua liberdade pessoal, propriedade, 
religião, e Governo estabelecido. — Que alliyiava uma 
grande porçaó das fronteiras de Hespanha das apprehen-
soens de um inimigo, e toda a Hespanha do temor de ter 
um inimigo na retaguarda, e permittia a todas as partes 
da Hespanha o tomar mais efficazes medidas para a sua 
defeza geral; assim como permittia a Portugal o contri
buir immediatamente, para o seu mutuo soccorro.— Que 
habilitava o exercito Britânico a entrar immediatamente 
na Hespanha, se fosse requerido, por estradas centraes, 
entretanto que transportava as forças Francezas, a uma 
mui distante parte de sua costa, e remota da fronteira de 
Hespanha.—Que libertava immediatamente 4.000 solda
dos Hespanhoes, e os mandava para defender a Catalu
nha ; e também libertava das fronteiras de Portugal outro 
corpo de 2.000 Hespanhoes. O exercito Portuguez ficava 
também desembaraçado para obrar na causa commum. 

A abertura do Tejo offerecia também um immediato 
abrigo aos navios de guerra e transportes, que, nesta esta
ção do anno, só com grande difficuldade podiam conser-
servar-se juneto á costa; e da sua presença dependia o 
provimento, e operaçoens do exercito.—Alegam mais os 
Generaes, o ser ainda mais do que provável, que, se se exi
gisse do inimigo o depor as armas, e entregar-se prisione
iro de guerra, naó annuiria elle a isto ; mas vendo-se le-
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vado a extremidades, se retiraria para Lisboa, reforçado 
por 6.000 Russianos, que seriam desta sorte obrigados a 
participar da sua sorte, e no attaque temporário desta 
Cidade deveria haver grande calamidade e destruição.— 
Também, estando Senhores da frota Russiana, e dos bo
tes, e vasos do Tejo, tinha o inimigo segura a passagem 
do r io; que, com as boas fortalezas do Alemtejo em seu 
poder, podiam delongar uma guerra destructiva, com 
grande detrimento de Portugal, e da causa de Hespanha; 
achando emprego para a maior parte do exercito Britâni
co, no restante do anno, e as difficuldades, e percas, em 
tal operação, deviam ser mui consideráveis. 

Apparece, que as tropas Britânicas tomaram posse dos 
Fortes do Tejo aos 2 de Septetnbro, e entaó se abrio o 
porto aos nossos navios ; que aos 5, tinha o exercito a sua 
ala direita em S. Juliaó, e a esquerda nas alturas de Bel-
las ; que aos 8 ou 9 marchou um corpo Britânico para 
Lisboa; para segurar a tranqüilidade daquella Cidade, 
durante o embarque do inimigo, que todo se mandou para 
fora, excepto a ultima divisão, que se deteve de propósito, 
antes do fim do me-2 ; e parte do exercito Britânico, es
tava entaó actualmente no seu caminho para as fronteiras 
de Hespanha. 

Apparece, que, durante a discussão, e ao despois durante 
a execução da Convenção, se mostrou muita firmeza em 
resistir ás pretensoens, e interpretaçoens do inimigo, res-
tringindo-se todas as estipulaçoens ao seu sentido justo, 
honroso, e grammatical, e naó se permittio aos Francezes 
levar com sigo, mas foram obrigados a repor, os roubos, 
que elles affectávam considerar como propriedade par
ticular. 

Apparece, que se tomou algum trabalho para represen
tar mal, e levantar um clamor, em Portugal, contra esta 
Convenção; mas quando se soube geralmente, e se sen
tiram os seus effeitos, o povo de Lisboa, e de todo o paiz, 



230 Politica. 

parece terem exprimido a sua gratidão, e reconhecimento, 
pelos benefícios, que lhe resultaram. Insistio o Cav. Dal
rymple , e concedeo o Major General Spencer, que, no 
Egyp to , em 1301 (depois da victoria de 21 de Março, ha
vendo os Francezes mettido toda a sua forca em Alexan
dria, e Gram Cairo, cousa de 10.000 homens em cada um 
destes lugares) que no cerco de Alexandria, em Agosto, o 
paiz estava cortado de toda a possibilidade de soccorros, 
e só se podia manter por alguns dias, quando se lhe con
cedeo uma capitulação, aos 2 de Septembro, taõ favorá
vel, quanto o foi a convenção de Cintra ao exercito de 
Junot (de 24.000 Francezes, e 6.000 Russos) e perfeita
mente similhante em todos os artigos principaes de ho
mens, bagagem, artilheria, condução, &c. também, que se 
haviam antecedentemente concedido os mesmos termos á 
guarniçaõ do Cairo, quasi nas mesmas circumstancias. 
Por estas duas convençoens ou capitulaçoens, mais de 
20.000 Francezes evacuaram o Egypto, e o exercito Bri
tânico ficou desembaraçado para outros objectos. 

Sobre tudo apparece, que as operaçoens do exercito 
commandado pelo Cav. Arthuro Wellesley, desde que 
desembarcou na bahia do Mondego, no 1 de Agosto, até 
a conclusão da acçaó do Vimeiro, aos 21 de Agosto, foi 
altamente honrosa e bem suecedida, e tal qual se podia 
esperar de um distineto General, á frente de um exercito 
Britânico de 13.000 homens, augmentado aos 20 e 21 , 
até 11.000, homens, obtendo somente um pequeno adju-
torio de um Corpo Portuguez de 1.600 homens, e contra 
quem se oppunha um inimigo, que naõ excedia 14.000 
homens, no campo : e isto antes da chegada de um con
siderável reforço da Inglaterra, commandado pelo T n . 
Gen. Joaó Moore, que com tudo chegou, e se ajunetou 
ao exercito desde 25 até 30 de Agosto. 

Apparr-cc um ponto a respeito do qual se naõ produzio 
prova, que habilitasse esta Meza a decidir coníiadamente,e 
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he, se o proseguimento depois d a batalha de 21, seria ou naõ-
seria efticaz : nem se acha a Meza com sufficiente con-
fiança para determinar sobre a conveniência de um mo
vimento avançado para Torres Vedras, quando o Cav. 
Burrard tem exposto pezadas consideraçoens, contra tal 
medida. Alem disto deve observar-se, que tantas circum
stancias collateraes se naó podiam saber ao momento em 
que o inimigo foi repulsado, e ao despois foram patentes 
ao exercito, e se tem representado á Mesa. E conside
rando as extraordinárias circumstancias, em que os dous 
novos Generaes Commandantes chegaram do occeano, e 
se uniram ao exercito, (um durante a batalha, e o outro 
logo despois, e estes succedendo um ao outro em alterna
tiva immediata, e ambos ao commandante originário, tudo 
em 24 horas)naó he de admirar, que o exercito naó mar
chasse a diante, até se passarem dous dias despois da ac
çaó ; por causa da necessidade, em que se achavam os Ge
neraes, de ser informados do actual estado das cousas, e do 
seu exercito para proceder nessa conformidade. 

Apparece, que a convenção de Cintra, em todo o seu 
progresso e conclusão, ou ao menos todos os seus artigos 
principaes, naó soffréram objecçaô alguma da parte de 
cinco distinctos Tn . Generaes daquelle exercito ; e outros 
Officiaes Generaes, que se achavam naquelle serviço, e 
aquém nós tivemos occasiaõ de examinar, tem também 
concorrido nas grandes vantagens, que ganharam imme
diatamente, para o Reyno de Portugal, para o exercito, e 
para a frota, e para o serviço geral, pela conclusão da con
venção aquelle tempo. 

Considerando todas estas circumstancias, taes quaes se 
referem neste relatório ; nós humildemente submettemos 
a nossa opinião, que naó he necessário outro ulterior pro
cedimento militar, sobre esta matéria. Porque, naõ ob
stante que alguns de nos sejaó differentes em sentimentos, 
quanto a o ser esta convenção adaptada á situação relativa 
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dos dous exércitos ; com tudo he a nossa unanime decla
ração, que os Ten. Generaes Cav. Hew Dalrymple, Cav. 
Harry Burrard, e Cav. Arthuro Wellesley, parece terem 
exhibido inquestionável zelo e firmeza ; assim como, que 
o ardor e valentia dos demais officiaes e soldados, em to
das as occasioens, durante esta expedição, tem feito honra 
ás tropas, e dado lustre ás armas de V. M. 

Tudo o que he reverentemente submettido. 
(Assignados) DAVID DUNDAS : General. MOIRA : Ge
neral. PEDRO CRAIG : General. HEATHFIELD : Gene
ral. PEMBROKE : Ten. General. G. N U G E N T : Ten. Ge
neral. O L . NICHOLS: Ten. General. 

22 de Dezembro, 1S08. 

Secretaria do Auditor Geral, 27 de Dezembro, 1808. 
Em conseqüência da seguinte carta de S. Alteza Real 

o Commandante em Chefe ao Tn. Gen. Cav. David Dun
das, como Presidente, a saber.— 

Secretaria do General em Chefe, 25 de Dezembro, 1808. 
SENHOR ! Havendo-me entregue o Auditor-Geral das tropas, para 

serem apresentados a S. M., os diversos papeis e documentos, que con
tem todos os exames, e procedimentos da Meza-de-inquiriçaõ, de que 
vos sois Presidente, junetamente com o vosso relatório e opinião, so
bre todas as operaçoens das forças de S. M. em Portugal, em quanto 
tem connexaõ com o armistício e subsequente convenção de Cintra 
julgo ser do meu dever o expor, que ainda que o Relatório está plena
mente circumstanciado, e com perfeita explicação de todas as transac-
çocns,taes quaes apparccéram nas provas, ante vos, comtudo, consi
derando devidamente toda esta matéria, certamente apparece, que se 
omittio inteiramente a vossa opinião sobre as condiçoens do armistício 
e convenção, que as palavras do Decreto de S. M. expressamente vos 
mandavam examinar estrictamente, indagar a matéria, e referir sobre 
cila. 

Por tanto sinto que lie do meu dever, chamar a vossa attençaõ a 
estas duas principaes partes deste importante caso. O armistício e 
convenção ; e requerer-vos, quesejaes servidos tornar a tomar o dicto 
na vossa mais séria consideração, c ajunctar á opinião, que vos ja des-
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teis sobre os outros pontos, que se submetteram ao vosso exame e in
quirição ; se, consideradas todas as circumstancias, que apparecêram 
em prova perante vós, sobre a situação relativa dos dous exércitos, 
aos 22 de Agosto de 1808, he a vossa opinião, que éra conveniente 
um armistício ; e sendo assim se os termos desse armistício eram taeí 
quaes se deviam ter acordado; e se em igual consideração da situa
ção relativa dos dous exércitos, subseqüentemente ao armistício, e 
quando todas as forças Britânicas tinham desembarcado, he a vossa 
opinião, que éra conveniente uma Convenção, e nesse caso, se os ter
mos daquella Convenção eram taes quaes se deviam ler acordado. 

He tanto maior o meu desejo de que vós torneis a considerar estes 
dous pontos, o Armistício, e Convenção, quanto apparece, á face do 
vosso Relatório, que existe uma differença de opinião entre os mem
bros da Meza, que provavelmente produzirá um dissentimento da 
maioridade nestas idênticas questoens. Sereis servido, portanto, re
querer aquelles membros, que forem de differente opinião da maiori
dade, nestas duas questoens, o registrar em frente do processo, as suas 
razoens de assim dissentirem. 

Eu sou, Senhor, Vosso, &C. 
(Assignado) FREDERICO, 

CoinraanJíintt cm Chefe. 

Ao General Cavalleiro David Dundas. 

Ajunctou-se hoje a Meza na Secretaria do Auditor G e 
ral ; e , havendo íido a dieta carta concordaram, que pro-
pussem as seguintes perguntas a cada um dos Membros 

da M e z a : — 
PERGUNTA. Approvais vós, ou naõ approvais, o Armistício, como 

se concluio aos 22 de Agosto de 1808, na situação relativa dos dous 
Exércitos ? 

Resposta. Approvo. Tn. General NrcHoixs. Tn. General G. Nv-
GENT. COKDIVE PctuRox**. Lord HEATHFIEU>. General CARIO. 

General D. DUNDAS. Desapprovo. CONDE DE MOIRA. 

Pergunta. Approvais vós, ou naõ approvais, a Convenção, como 
se concluio aos 31 de Agosto de 1808, na situação relativa dos dous 
exércitos ? 

Resposta. Approvo. Ten. General G. NTJCEWT. General LORD 

H-EATHPIELD. General CRAIC. General D. DUNDAS. Desapprovo. 

Tn. Geueral NICHOLLS. COXDE DE PEMBROKB. COWDE DE MOIRA. 

(Assignado) DAVID DUNDAS, Presidente. 

V O L . I I . No. 10. c o 
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A minha razuõ para considerar o Armisticio conveniente, aos 22 de 
Agosto, é ra ; porque o inimigo se tinha podido retirar, depois da ba
talha de 21, c havia tomado uma forte posição defensiva. 

OL. NICHOLLS, Tn. Gen. 

Eu penso, considerando o grande augniento da nossa força, desde 
a primeira suspensão de hostilidades, até se assiguar a Convenção de
finitiva, addido isto á derrota, que o inimigo soffreo, que o Cav. Hew 
Dalrymple, tinha pleno titulo para insistir em mais favoráveis termos. 

OL . NICHOLLS, Tn. Gen. 

Eu approvo o Armisticio, despois da devida consideração da situa
ção relativa dos dous exércitos, na tarde de 22 de Agosto, porém naõ 
posso plenamente approvar o todo da Convenção, despois da devida 
consideração da situação relativa dos dous exércitos aquelle tempo ; 
porque naÕ me parece, que, no progresso da negociaõ,se insistio assaz 
nas grandes vantagens, que teriam resultado, ou que éra provável que 
resultassem, do bom suecesso das primeiras operaçoens do exercito 
Britânico, no campo, dos considerareis reforços, que se lhe haviam 
ajunetado, subseqüentemente ao principio da negociação ; da causa, 
em que se achava empenhado o exercito Britânico, que éra a causa 
de Portugal, que dava boas razoens para calcular sobre a boa von
tade, quando naÕ sobre mu activo adjuetorio, da maioridade dos ha
bitantes; e também da desusada promptidaõ, segundo me parece, 
que manifestou o Gen. Junot, de entrar em negociação, e o Negocia
dor Francez, de aeceder aos termos, que se lhe propunham, e á con-
strucçaD, que o Tn. General Dalrymple lhes dava em algum casos, 
em que podia haver ditferença de interpretação. Eu, portanto, julgo 
que se tivessem insistido cm termos menos favoráveis ao exercito 
dos Francezes, estes teriam accedido a elles, 

PEMBROKE, Tn. Gen. 

Sinto menos repugnância em obedecer á ordem de referir os meus 
sentimentos sobre a natureza da Convenção ; porque sempre concorri 
em tributar os devidos applausos, em outros respeitos, aos officiaes im
plicados. A minha opinião, por tanto, he somente oposta á delles 
n'uma questão de julgar, em que os seus talentos, he muito natural, 
que tenham tanto maior peso, que me façam de algum modo penosa a 
declaração da minha differcnça. Com tudo o dever hê imperioso, e 
naõ devo desfigurar, ou limitar as deducçoens, que tenho feito du
rante estas indagaçoens. 

Um armistício simples, pode naõ sofírer objecçaõ : porque o Cav. 
Hew Dalrymple, esperando a cada hora a chegada do Cav. Joaõ 
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Moore, com a sua divizaõ, podia ver maior vantagem, n"uma breve 
suspensão d'liostilidades, do que os Francezes podiam tirar delia. 
Porém como o armisticio involveo, e de facto estabeleceo todo o prin
cipio da Convenção, desta o naõ posso separar. 

O Cav. Arthuro Wellesley referio, que considerou a sua força, ao 
principio da marcha do rio Mondego, como sutliciente para expulsar 
os Francezes da sua posição no Tejo. A esta força se uniram despois 
mau de 4.000 homens de tropa Britânica, commandados pelos Gen. 
Anstruther e Ackland. Os Francezes fizeram um attaque com todas 
as suas forças de que podiam dispor, e foram repulsados com grande 
perca, posto que do exercito Britânico so uma parte entrou em acçaõ. 
He difficultoso de conceber, como o prospecto do Cav. Wellesley se 
podia alterar para peior, com estes acontecimentos, ainda no caso de 
que naõ existisse a certeza da prompta chegada de reforços. 

Argumenta-se que, se tivessem puxado os Francezes a extremidades, 
haveriam elles cruzado o Tejo, e delongado a campanha de tal manei
ra, que ficariam frustradas as mais importantes vistas dos Generaes 
Britânicos; isto he, o mandar soccorros para a Hespanha. Esta me
dida devia ser igualmente sensível aos Francezes, se delles se naõ ti
vesse alcançado uma victoria ; mas eu confesso, que a supposiçaõ de 
tal acontecimeuto me parece ser feita contra toda a probabilidade. O 
Cav. Hew Dalrymple faz mençaõ, do que elle chama, " o critico e 
embaraçado estado de Junot," antes deste General ser apertado pelo 
exercito Britânico; e, em explicação desta expressão, observa que o 
rendimento de Dupont, a existência de uin exercito Hespanhol victorio-
so, na Andaluzia, que cortava a retirada dos Francezes, na quella di
recçaó, e a universal hostilidade dos Portuguezes, fazia com que a 
situação de Junot fosse mui desastrosa. Desta pinetura naõ apparece 
cousa alguma, que o tentasse a mudar o theatro da guerra para o Alem-
tejo, nein outra alguma representação ha que dê motivos a suppor, 
que Junot contemplasse tal medida em outro ponto de vista, senaõ o 
de soffrcr a ultima ruína, despois de um preliminar de misérias, e de 
infâmias. A mais forte de todas provas, quanto á opinião de Junot, 
resulta de ter elle mandado, na mesma manhaã despois da batalha do 
Vimeiro, propor a evacuação de Portugal, passo este que indica suf-
ficientemente, estar o Gen. Junot persuadido, que naõ somente lhe 
era impossível fazer alguma defensa effectiva, mas até que naõ podia 
espaçar a contenda, para se aproveitar dos a casos oceurrentes. 

Apparece nas provas, que das tropas, que elle deixou em Lisboa, e 
nos fortes, grande parte eram de mui dúbia qualidade. As tropas em 
cuja fidelidade elle se confiava, estavam desmaiadas, por uma assigna-

G G 2 
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lada rota - e conheciam, que naõ podiam esperar soecorro de fora. 0$ 
Generaes Britânicos sabiam, quando se concordou no armisticio, que 
podiam contar com a immediata chegada de 10.000 homens, comman
dados pelo Cav. Joaõ Moore, assim como dos Regimentos 5, e 42, de 
Infanteria, e 18 de Dragoens ligeiros - e ainda que se naõ pudesse tirar 
muita vantagem das tropas Portuguezas, naõ se pode, com tudo, lan
çar fora deste calculo o seu apoio, e a violência geral do paiz contra 
os Francezes. A disparidade de forças e de circumstancias éra entuõ 
tal , que naõ deixava duvida de que o êxito nos seria favorável. Eu 
naõ deixo de advertir ás difficuldades, que se argumenta éra possível 
que oceorressem, cm municiar de paÕ ao exercito Britânico. Mas 
pondo de parte a solução obvia, de que tal privação temporária, naõ 
he ruinosa a um exercito, que está em paiz, onde se pode achar gado, 
esta difficuldade se naõ pode allegar, admittindo-se de que a artilheria 
pesada, necessária para batter o forte de S. Juliaõ e Cascaes se devia 
desembarcar na bahia do cabo da roca de Lisboa. A questão pois se 
reduz a isto; se a Convenção segurou (como se assevera) todos os 
objectos a que a expedição se propunha. Se o naõ fez, naõ éra isso 
o que S. M. tinha o direito de esperar da situação relativa dos dous 
exércitos. 

Eu humildemente concebo, que tem sido errôneo, o considerar a 
emancipação de Portugal dos Francezes, como único ou principal ob
jecto da expedição. Em qualquer território que nós contendamos 
contra os Francezes, deve ser um objecto prominente, o trabalhar por 
destruir os seus recursos, e restringir-lhes os meios de nos injuriar, ou 
ser noscivos aquelles, cuja causa defendemos. Isto parece ter sido taõ 
pouco considerado na Convenção, que os termos delia extricáram o 
exercito de Junot de uma situação de infinito aperto, em que todo 
elle estava fora de arçaõ ; e assim foi trazido, em estado completo de 
bastecimento, a um immediato exercício ; e isto em uma parte, onde 
havia de intervir com os nossos mais urgentes, e interessantes negó
cios Se fosse impracticavel reduzir o exercito Francez a metter as 
armas a terra, á discrição, ainda assim se devia insistir na obrigação 
de naÕ servir por um determinado tempo; podia-se nomear Belleisle, 

o lugar do seu desembarque, em ordem a prevenir a possibili
dade de que elles reforçassem (ao menos por longo tempo) os exerci-
tos empregados em subjugar a Hespanha. Apresenta-se uma considera
rão talves^mais forte do que o merecimento destes termos. A opinião 
relativa ás armas Britânicas, era cousa da mais alta importância; por
que ella podia influir confiancia aosHespanboes, ou conv.dar as naçoens, 
que gemem debaixo do jugo da França, a appellar para este pa \j, e a>. 
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operar com elle para se libertarem. Portanto, deviam ser mais do que 
usualmente grandes aquellas vantagens, que se julgassem suflicientes 
para balançar a objecçaõ de conceder a ura exercito muito inferior, em 
circumstancias desesperadas, e desanimado, taes termos, que pudessem 
mostrar, que naõ obstante a sua disparidade em numero, éra ainda 
formidável a seus vencedores. Parece que naÕ se ganharam vanta
gens algumas, que se naõ seguissem igualmente de forçar o inimigo 
a uma mais assignalada submissão. O ganhar tempo para mandar soc
corros á Hespanha, naõ se pode admittir como desculpa; porque ap
parece, que se naõ haviam emprchendido arranjamentos, para a re
cepção das nossas tropas na Hespanha, antes desta Convenção : e isto 
he sem raciocinar cm factos subsequentes. A Convenção do Egyp
to, que se allegou como caso parallelo, me parece inapplicavel. Ali 
naõ havia outro objecto alem de desalojar os Francezes do Egypto. 
No presente exemplo a operação da Convenção, nos negócios da 
Hespanha, éra uma consideração de interesse primário; e neste 
ponto de vista, sé me representam, como sugeitos a grandes objec-
çoens, os inevitáveis effeitos de alguns dos artigos. 

Eu espero que estas razoens me justificarão da imputaçaõ de pre-
sumpçaõ, mantendo uma opinião contradictoria áque professam tan
tos respeitabilissimos officiaes; porque, ainda sendo estas razoens es
sencialmente errôneas, se ellas saõ conclusivas ao meu modo de pensar 
(como em consciência affirmo que saõ;) he uma conseqüência neces
sária, que eu devo desapprovar a Convenção. 

27 de Dezembro, 1S08. MOIRA, General. 

Participação official feita ao Gen. Hew Dalrymple; em 
conseqüência da Convenção de Cintra. 

El Rey tem tomado na sua consideração, o Relatório da 
Meza de Inquirição, junetamente com os Documentos, e 
opinioens, que lhe vinham annexas.—Ao mesmo tempo 
que S. M. adopta a unanime opinião da Meza, de que naõ 
he necessário ulteriores procedimentos sobre as transac-
çoens que se remetteram á sua indagação, naõ he da in
tenção de S. M. que isso sirva de exprimir a satisfacçaõ 
de S. M. quanto aos termos, e condiçoens do Armisticio 
e Convenção.—Quando estes instrumentos se apresentaram 
pela primeira vez, ante S. M.r, El Rey, reservando para 
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indagação ulterior as parte? da Convenção definitiva em 
que se involvivam os interesses mais immediatos de S. 
M. fez com que se participasse ao Cav. Hew Dalrymple, 
pelo Secretario de Estado de S. M., que S. M, se sentia 
obrigado a expressar peremptoriamente a sua desapprova-
çaõ daquelles artigos, em que se fizeram estipulaçoens, 
que tocavam directamente os interesses ou sentimentos das 
naçoens Hespanhola ePortugueza.—Acabada a Inquirição, 
El Rey, abstendo-se de fazer observação alguma, sobre as 
outras partes da Convenção, repete a sua desapprovaçaõ da
quelles artigos ; achando S. M. ser necessário, que os seus 
sentimentos sejam claramente entendidos, quanto á impro-
priedade, e perigo, de se admittir, sem authoridade, em 
Convençoens Militares, artigos de tal descripçaõ, que, em 
especial sendo formados incautamente, potlem oceasionar 
as mais injuriosas conseqüências.—S. M. naõ pode deixar 
de observar, alem disto, que o Tn. General Cavalleiro Hew 
Dalrymple, demorando o transmittir, para sua informação o 
Armisticio conclnido aos 22 de Agosto, até os 4 de Sep-
tembro, ao mesmo tempo em que enviou a Convenção ra
tificada, obrou de maneira tal, que devia produzir incon
venientes públicos j e de facto dahi resultaram taes inco-
venientes. 
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Agradecimentos ao Cav. Wellesley pelo Parlamento. Ex-
tracto da Minutas da Ca a dos Commums, 27 de Ja
neiro, 1809. 
" Apparecendo o Cav. Arthuro Wellesley, em seu lugar (elle he 

membro da casa) o Orador lhe fallou quasi nos seguintes termos.— 
Cavalleiro Arthuro Wellesley ! Dirigindo esta Casa dos Commums a 
sua attençaõ aos Brilhantes serviços do exercito Britannico em Por
tugal, e entre as diversas opinioens, que se agitaram, sobre outras ma
térias, que com isso tinham relação, foi um dos primeiros objectos 
desta Casa, exprimir a sua publica approvaçaõ dos explendidos servi
ços, que tendes feito á vossa Pátria, nesta importante occasiaõ. Fos-
teis chamado para o commando dos exércitos da vossa Pátria, naquel-
la expedição ; c foi a vossa peculiar boa fortuna, pela vossa eminente 
habilidade, e valoroso exemplo, inspirar nas vossas tropas aquelia 
confiança e intrepidez, que os levou a taõ assignalado triumpho na-
quellas batalhas, que taõ justamente vos obtiveram os agradecimen
tos e admiração da vossa Pátria ; e fizeram o vosso nome illustre até 
ás extremidades do Império Britânico. Os vossos grandes talentos 
militares desta sorte, eminentemente bem succedidos na causa da vos
sa Pátria, vos deram justo titulo á Graça Real, e á gratidão do Par
lamento > e he com a maior satisfacçaõ que eu agora vos repito os 
agradecimentos desta casa. Por tanto, em Nome do Parlamento dos 
Reynos Unidos da Gram Bretanha e Irlanda, TOS dou os seu9 públicos 
agradecimentos, pelas esplendidas victorias, que alcançasteis do exer
cito dos Francezes, em Portugal, aos 17, e 21, dias de Agosto, de 1808, 
taõ honrosas, e gloriosas, para as armas Britânicas." 

O Cav. Wellesley, agradecío á casa a alta houra, que lhe conferio, 
e particularmente ao Muito Honrado Membro, que estava na Cadeira, 
pela polida e civil maneira em que foi servido exprimir o sentimento, 
que a Casa dos Commums entrelinha dos seus humildes esforços no 
serviço publico. Ninguém éra mais agradecido, ou apreciava mais 
alto, do que elle, a approvaçaõ do Parlamento e da sua Pátria. Os 
officiaes c Soldados do exercito Britânico olhavam para aquelia appro
vaçaõ como a maior honra, que se lhe podia offerecer, para lhe excitar 
o seu valor. Conhecendo elle a sua inhabilidade de exprimir o que 
agora sentia da distincla honra, que neste dia se lhe bavia-conferido, 
esperava que a Casa seria servida de aceitar os seus mais cordeaes 
agradecimentos pelo favor que lhe fez. 

Os Tn. Gen. que entraram na acçaõ debaixo do Commando do Cav. 
Wellesley, tiveram também agradecimentos separados. 

V n i . TT Nn. IO HH 
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COMMERCIO E ARTES. 

Extracto da Gazeta da Corte , de 11 de Março. 

Secretaria do Negócios Estrangeiros, 8 de Março, 180U. 

C_) M U I T O Honrado George Canning, Principal Secre
tario de Estado de S. M. para os Negócios Estrangeiros, 
participou hoje aos Ministros das Potências Neutraes, re
sidentes nesta Corte, que S. M. tinha ju lgado conveniente 
estabelecer o mais rigoroso bloqueio ás ilhas de Mauricias, 
e Bourbon ; e que o dicto se manteria, e poria em força 
m u i estrictamcnte, conforme os usos da goerra, reconhe
cidos, e concedidos em semilhantes casos. 

Pelas noticias que se receberam da França parece, que 
os navios AmeriGainos se acham la embargados; com o 
pre tex to , de que o embargo , que os Estados Udidos tem 
posto aos seus próprios navios, fazem estas viagens illegaes. 

Os Últimos navios chegados dos Estados Unidos vieram 
de lá clandestinamente ; e trazem a noticia de que no Con
gresso j a passou (com uma grande maioridade) a ley que 
prohibe a admissão dos navios Inglezes sejam de guerra, 
sejam mercantis, nos portos dos Estados Unidos. 

Em Lisboa tem-se posto um embargo geral a todos os 
navios nacionaes, que se achavam na quelle porto ; e com 
£Bta medida se poz o commercio em estagnação ; cau
sando o-rande detrimento aos particulares, e sem duvida 
grande diminuição nos rendimentos públicos que se deri
vam do Commercio. Daremos disto um exemplo. 

O navio Balsemaõ, vindo de Pernambuco para Lisboa, foi 
detido pelos navios de guerra Inglezes em Novembro de 
1807 e trazido a Inglaterra. Havendo passado por todos 
os incommodos desta bem conhecida detenção, despachou 
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de Londres com uma carga para Pernambuco e Bahia; 
mas estando Lisboa ja livre dos Francezes, fez escala por 
este Porto, para nelle deixar alguns gêneros ; e depois de 
encontrar muitas difficuldades em se lhe conceder fran
quia em 30 de Janeiro, de 1809 se vê outra vez reduzido 
a naõ poder viajar, tendo a carga a bordo, e estando alias 
os portos do Brazil abertos para as naçoens estrangeiras, . 
o que devia fazer com que, em Portugal, se aproveitassem 
t0das as occasioens de negociar com o Brazil com a van. 
tagem que lhe fosse possível. Daqui he evidente, que opre-
juzio deste negociante em particular, deve recahir sobre a 
praça de Lisboa em geral, e ainda sobre as rendas da Al
fândega. 

A severidade da ley de Commercio, na Rússia, applica-
vel aos vasos Inglezes, tem feito com que os habitantes naó 
possaõ receber gêneros alguns da primeira necessidade; ha 
razaõ para crer que se concedeo alguma modificação do no
vo Código, e que cinco navios Inglezes, com sal, artigo 
que agora tem um preço enorme na costa de Leste do Baltico, 
teraó permissão de entrar nos portos do Golfo de Finlândia. 

Londres, 21 de Março. A gazeta da Corte contem hoje 
uma Ordem em Conselho, pela qual se authoriza o Gover
nador de Malta a dar licenças a vasos pertencentes a vas
sallos Britannicos, ou a qualquer paiz amigo, ou neutral, 
dentro do Estreito, com tanto que o tal vaso naó exceda a 
carga de cem tonnelladas; a fim de que possaó expor
tar de Malta directaméntc, para qualquer porto dentro do 
Estreito, artigos de produeto ou manufactura dos domínios 
Britânicos -, ou que se tenham importado para Malta deste 
paiz, ou de qualquer porto dentro de Estreito, (excepto 
muniçoens militares ou navaes) e de importar para Malta 
de qualquer porto dentro do Estreito, todo e qualquer artigo. 

H H 2 
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MISCELLANEA. 

Continuação da Serie de Buletims do Exercito Francez, 
na Hespanha. 

Buletim 32. KJ DUQUE de Dalmatia chegou aoFer-
rol, e fez investir a praça. Principiáram-se as negocia-
çoens. As authoridades Civis, os Officiaes militares e 
navaes, manifestaram uma disposição de render-se ; mas o 
povo, fomentado pelos espias que a Inglaterra tinha dei
xado, resistio.-—Aos 24 recebeo o Duque de Dalmatia 
dous mensageiros, um mandado pelo Almirante Melgarejo, 
Commandante da Esquadra Hespanhola; e o outro, que 
veio atravessando as montanhas, mandado pelos Comman-
dantes militares. Foram ambos estes correios mandados 
sem o conhecimento do povo. Dizem elles, que as Au
thoridades estavam debaixo do jugo de uma populaça 
furiosa, excitada e paga pelos agentes de Inglaterra; e 
que 8.000 homens, pertencentes á Cidade e seus subúr
bios, estavam em armas.—O Duque de Damatia tinha re
solvido abrir as trincheiras ; mas desde os 24 até os 25 se 
manifestaram vários movimentos na Cidade. O Regimen
to de Infanteria ligeira N. 17, foi para Mugardos ; o Re
gimento 31 de Infanteria ligeira estava nos fortes da pal
ma e S. Martinho, e em Lagrana ; e como elles bloque
avam o forte de S. Philipe, principiou o povo a temer as 
conseqüências de um assalto, e a ouvir os homens de senso. 
Aos 26 chegaram ao Quartel general três bandeiras de 
tregoa, que traziam authoridade, e a carta juncta; e 
assignáram o rendimento da Praça. — Aos 27 ás sette 
horas ha manhaã foi a Cidade oecupada pela Divisão Mer-
met, e por uma brigada de Dragoens.—No mesmo dia se 
desarmou a guarniçaõ ; este desarmamento produzio tam-
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bem 5.000 espingardas. O povo, que naõ pertencia ao 
Ferrol, tem sido enviado para as suas aldeas. Foram pre-
zos os homens que se macularam com sangue, durante a 
insurreição. O Almirante Obregon, aquém o povo tinha 
prendido no tempo da insurreição, foi posto á frente da 
Arsenal.—Acháram-se no porto três navios de 112 peças ; 
dous de 8 8 ; um de 74 ; dous de 64 ; três fragatas, e um 
considerável numero de corvetas, brigues, e vasos armados; 
mais de 1.500 peças de artilheria de todos os calibres ; e 
toda a carta de muniçoens.—He provável que, se naõ fosse 
a precipitada retirada dos Inglezes, e a acçaó do dia 16, 
teriam elles occupado Ferrol, e aprezado esta bella esqua
dra.—Os officiaes, militares e de Marinha, prestaram o 
juramento de fidelidade a El Rey José, com o maior en
thusiasmo. He inconcebível o que elles referem do que 
soffireram da Ínfima classe do povo, e dos Inglezes. Na 
Galiza reyna a ordem ; e a authoridade d'El Rey está res
tabelecida nesta provincia, uma das mais consideráveis da 
Monarchia Hespanhola.—O General Laborde achou em 
Corurí"a, na praia da mar, sette peças de artilheria, que 
os Inglezes enterraram no dia 16, naó podendo levallas 
com sigo.—La Romana, abandonado pelos Inglezes, e pe
las suas mesmas tropas, fugio com 500 homens, a fim de 
atirar com sigo na Andalusia.—Ficavam em Lisboa so
mente 4 ou 5.000 Inglezes. Todos os hospitaes e todas 
as muniçoens estavam ja embarcados, e a guarniçaõ pre
parava-se para abandonar esta naçaõ, taõ indignada con
tra a perfídia dos Inglezes, quanto elles estavam desgos-
tosos pela differença de Religião, e custumes, e pela con
tinua e brutal intemperança das tropas Inglezas, e pela 
arrogância e mal fundado orgulho, que faz esta naçaõ 
odiosa ao Continente. 

Buletim 33. O Duque de Dalmatia chegou a Tuy 
aos 10 de Fevereiro. Toda a provincia está subjugada. 
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Ajunctou o Duque todas as suas forças, a fim de cruzar o 
Minho no dia seguinte. Devia chegar ao Porto entre os dias 
15 e 20 ; e a Lisboa entre 20 e 29. Os Inglezes embarcáram-
se em Lisboa, em ordem a abandonar Portugal. A raivados 
Portuguezes chegou ao seu maior cumulo, e todos os dias 
havia sanguinolentos conflictos entre os Portuguezes e os 
Inglezes. O Duque de Elchingen completou a organiza
ção da Provincia de Galiza. O Almirante Massaredo che
gou ao Ferrol e principiou a reviver os trabalhos deste im
portante arsenal. Está restabelecida a paz em todas as 
Províncias, que estaó debaixo do commando do Duque de 
Istria; as quaes se acham entre os Pyrineos e o mar, Por
tugal, e cordilheira de montes, que cobre Madrid. A se
gurança succedeo aos dias de desordem e desolação. 
Diariamente chegam de todas as partes a Madrid Depu
taçoens, enviadas a El Rey. A reorganização, e espirito 
publico appareccm repentinamente sob os auspícios de 
uma nova Administração.—O Duque de Belluno marchou 
para Badajoz. Elle restabeleceo a paz, e desarmou toda 
a Estremadura baixa.—Saragoça rendeo-se : as calami
dades, que recahiram sobre esta infeliz Cidade, saõ um 
terrível exemplo para o povo. A paz, que se restabeleceo 
em Saragoça, se extende a todo o Aragaó ; e os dous exér
citos, que estavam ceFca desta Cidade, foram postos em 
liberdade. Saragoça éra o centro da insurreição de Hes
panha. Foi nesta Cidade, que se formou o partido, que 
desejava chamar um Principe da Caza de Áustria, para 
reynar sobre o Tejo. Os individuos deste partido her
daram em parte estas noçoens, (que foram irrevocavel-, 
mente destruídas) de seus antepassados, durante a guerra 
da Successaó.—A batalha de Tudella foi ganhada aos 23 
de Novembro; e desde os 27, esteve o exercito Francez 
acampado, a pouca distancia de Saragoça. O povo desta 
Cidade estava armado. Os paizanos de Aragaó foram ali 
ter, e Saragoça continha 50.000 homens, formados em Re-
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gimentos de 1.000 homens cada um, e companhias de 100. 
Os officiaes Generaes e Subalternos consistiam de frades. 
Um corpo de 10.000 homens, que tinha escapado de T u -
della, se lançou na Cidade, que estava provida de man-
timentos ; acumulada de toda a sorte de muniçoens, e de
fendida por 200 peças de artilheria. A imagem de N. S. 
do Pilar obrou milagres á vontade dos frades, que por 
taes meios animaram o zelo, e conservaram a confiança da 
multidão. No campo, naõ teriam estes 50.000 homens 
feito frente a três Regimentos ; mas fechados nas suas Ci
dades, e trabalhados pelos cabeças de partido, como po
deriam elles escapar ás misérias, que a ignorância, e o 
fanatismo acumulou sobre tantos miseráveis ? Fez-se tu
do quanto éra possível, para os illustrar, e trazellos á rst-
zaõ. Immediatamente despois da batalha de Tudella, se 
attendeo á crença em que estávan os de Saragoça de que 
Madrid se defendia, que elles podiam ser soccorridos, e 
que os exércitos de Somosierra, Guadarama, Estremadura, 
Leon, e Catalunha podiam servir de pretexto aos Chefes 
dos insurgentes, para conservar vivo o fanatismo dos ha
bitantes ; em consideração disto se resolveo naó sitiar a 
Cidade, mas permittir-lhe a communicaçaÓ com toda a 
Hespanha; em ordem a.que elles pudessem ser informados 
da annihilaçaõ dos exércitos Hespanhoes, e das circum
stancias, que succedêrara na entrada do exercito Francez 
cm Madnd; mas todas estas noticias so chegavam aos 
ouvidos dos cabeças de motim, e eram ignoradas pelo 
corpo do povo. Naõ só se occultava delle a verdade, 
mas se cuidava de sustentar-lhe a coragem por meio de 
mentiras ; umas vezes, os Francezes tinham perdido 
40 000 homens diante de Madrid ; outras vezes, Romana 
tinha entrado em França, e as águias Francezas obrigadas 
a fugir diante do terrível Leopardo. Naõ ficou perdido 
para o exercito Francez este período, que foi sacrificado a 
objectos políticos ; a fim de permittir, que voltasse á ra-
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zaó, a multidão infatuada pelo fanatismo, e por um terror, 
inspirado por seus enraivados Cabeças.—O General de 
Engenheiros Lacoste, Ajudante de Ordens do Imperador, 
e um offitial do maior merecimento, ajunctou em Alagon 
os materiaes, e instrumentos para minar , a fim de levar a 
diante a guerra subterrânea, que o Imperador lhe tinha or
denado.-—O General de Divisão Dedon, que commandava 
a artilheria ajunctou grande numero de morteiros, bombas, 
obuzes, de todos os calibres. T o d o s estes foram trazidos 
de Pamplona, sette dias de marcha de Saragoça. Entre
tanto se observou, que o inimigo, aproveitando-se desta 
demora, fortificou Monte Torrero , e outras posiçoensfortes. 
Aos 20 de Dezembro a Divisão de Suohet expulsou o ini
migo das Alturas de S. Lamber to , e de duas obras exte
riores, que ficavam ao alcance da Cidade. A Divisão do 
Gen. Gazan expulsou o inimigo das alturas de S. Grego-
rio ; e , com o Regimento 2 ! de Infanteria ligeira, e R e 
gimento 100 de linha, tomou os redutos, que se haviam 
erigido nos subúrbios, e defendeo os caminhos de Sueva 
e Barcelona. Asenhoreou-se também de um grande la
boratório juneto a Gall iego, onde se haviam intrincheira-
do 530 Suissos. N o mesmo dia se apoderou o Duque de 
Cornegliano das obras e posição de Monte T o r r e r o ; to
mou toda a artilheria, fez grande numero de prisioneiros, 
causando grande damno ao inimigo.—Como o Duque de 
Cornegliano estava molesto, veio o Duque de Abrantes no 
principio de Janeiro , e tomou o commando da terceira 
Divisão. Assignalou a sua chegada com tomar o Mosteiro 
de S. J o s é , e proseguio suas vantagens, aos 16 de Janeiro, 
tomando a ponte de La Hueba , onde se fixaram as suas 
tropas. O Chefe de Batalhão Stahl, do Regimento 14 de 
linha, se distinguio no attaque do Mosteiro de S. José ; 
Victor D- Buffon, foi o primeiro no assalto.—Naó se tinha 
ainda resolvido a occupaçaó de Saragoça considerava-se 
que isto naó convinha ; e aindase deixava aberta a livre 
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communicaçaó, a fim de que os insurgentes pudessem 
ser informados da derrota dos Inglezes, e da sua in
fame fugida da Hespanha para fora. Foi aos 16 de 
Janeiro que os Inglezes foram lançados ao mar de Co
r u j a , e foi aos 25, que se começaram seriamente as 
operaçoens diante de Saragoça. O Duque de Monte-
bello chegou aqui aos 20 em ordem a tomar o comman
do do cerco. Logo que elle teve a segurança, de que 
naõ produzira effeito, a noticia que se trouxe á Cidade ; e 
que uns poucos de frades governavam o espirito dos po
vos, resolveo pôr fim a estas indulgências ; ajunctáram-se 
50.000 paizanos na margem esquerda do Ebro ; o Duque 

, de Treviso os attacou em Pardiguerra, com três Regi
mentos; e, naó obstante a bella posição em que estavam, 
o Regimento 64 os derrotou, e metteo em desordem. O 
Regimento 10.****° de Hussares estava na planície para os re
ceber, e grande numero ficou no campo de batalha. Nove 
peças de artilheria, e vários estandartes, foram os tropheos 
desta victoria.—Ao mesmo tempo o Duque de Montebello 
mandou o Ajudante Commandante Gusquet a Zuera a 
fim de dispersar um ajunctamento de insurgentes. Este 
official attacou 4.000 delles, com três batalhoens, derroto-
os, e tomou-lhes 4 peças de artilheria com as suas carre
tas, e cavallos. O Gen. Vattier teve ao mesmo tempo or
dem de ir com 3.000 infantes, e 2.000 cavallos para Va-
lencia. Encontrou em Alcanitz 5.000 insurgentes, e os 
obrigou ate na mesma Cidade, a largar as armas, e fugir : 
matou-lhe 600 homens, apoderou-se dos petrechos, man-
timentos, e armas; entre estas havia 100 espingardas In-
glezas. O Ajudante Commandante, Carrion Nizos, con-
duzio-se gloriosamente á frente de uma columna de infan
teria. O Coronel Burthe do Regimento 4 de Hussares, e 
Chefe de Batalhão ; Camus do Regimento 28 de Infan
teria ligeira, se distinguiram muito. Estas operaçoens ti
veram lugar entre 20 e 26 de Janeiro.—Aos 26 attacou-se 
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seriamente a Cidade, abriram-se as batterias, e aos 27, pelo 
meio dia, ja a brecha éra practicavel, em varias partes : as 
tropas foram alojadas no morteiro de Sancta Ingracia, a 
Divisão de Grandjean entrou em algumas trinta casas. O 
Coronel Caloiscki, e os soldados do Weixel se distingui
ram muito. Neste momento o Gen. de Divisão Morlat, 
attacando sobre o lado esquerdo, se asenhoreou de todo o 
terreno em frente dos gastadores, e de 36 grandeiros do 
Regimento 44, e subio a brecha, com rara intrepidez. M. 
Babieski, um official de Volteadores de Weixel, mancebo 
de 17 annos de idade, e cuberto de sette feridas, foi o pri
meiro que appareceo sobre a brecha. O Chefe de Bata
lhão, Lejune, Ajudante de ordens do Principe de Neufcha-
tel, se distinguio, e recebeo duas leves feridas. O chefe 
de batalhão, Haxo, também ficou levemente ferido; e 
também se distinguio.—Aos 30 se occupáràm os mosteiros 
de S. Monica, e Agostinhos gregos. Sessenta casas se to
maram com minas subterrâneas. Os mineiros do Regi
mento 14 se distiguiram. No primeiro de Fevereiro rece
beo o Gen. Lacosta uma baila, e morreo no campo d'honra. 
Era um valente, e distincto official. Todo o exercito o 
tem lamentado ; e mui especialmente o Imperador. Suc-
cedeo-lhe no commando dos Ingenheiros, e no manejo do 
sito, o Coronel Regniat. O inimigo defendeo todas as 
casas; fizéram-se três attaques com minas, e todos os dias 
se faziam saltar ao ar algumas casas ; dando-se as tropas 
occasiaõ de se postarem em outras easas.—Assim proce
demos para o Cosso (uma grande rua de Saragoça) onde 
nos fizemos Senhores dos edifícios da Eschola publica, e 
da Universidade. O inimigo trabalhou por oppôr minei
ros aos nossos mineiros; porém menos acostumados a 
esta sorte de operaçoens, os seus mineiros eram diaria
mente achados e suffocados. Este modo de cerco fez os 
seus progressos vagarosos, mas seguros ; e menos destruc-
tivos para o exercito. Em quanto três companhias de 
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mineiros, e oito companhias de sapadores continuavam 
nesta guerra subterrânea, cujas conseqüências eram taô 
temíveis, conservava-se o fogo da cidade com morteiros. 
Dez dias despois de começar o attaque, se anticipou a to
mada da Cidade. O exercito tomou posse de uma ter
ceira casa, e fortificou-se nella. A Igreja, que continha 
a imagem de N. S. do Pilar, que por tantos Milagres tinha 
promettido defender a Cidade, foi arrasada com bombas, 
e ja se naõ pode habitar.—O Duque de Montebello julgou 
que éra necessário tomar posse da margem esquerda do 
rio, a fim de que o seu fogo pudesse alcançar o meio da 
Cidade. O Gen. de Divizaó, Gazan, fez-se senhor da 
ponte, por um attaque repentino e impetuoso, na manhaã 
de 17 de Fevereiro. As três horas da tarde começou a 
jogar uma batteria de 50 peças. Um batalhão do Regi
mento 28 attacou e tomou posse de um grande mosteiro, 
cujas paredes eram de tijolos, e da grossura de três até 
quatro pes. O Gen. Gazan foi ter com toda a rapidez á 
ponte por onde se retiraram os insurgentes para a Cidade; 
matou grande numero, fez 4.000 prisioneiros, entre os 
quaes havia dous Generaes, 12 coronéis, 19 Tenentes Co
ronéis, e 230 officiaes. Tomou 30 peças d'artilheria. 
Quasi todas as tropas de linha, na Cidade, tinham cercado 
esta importante parte, que estava ameaçada desde o dia 
10. Neste momento o Duque de Abrantes entrou em Cas
so, por vários caminhos cubertos ; e por meio de duas pe
quenas minas fez voar os extensos edifícios de Schaals. 
—Despois destes acontecimentos, espalhou-se o terror por 
toda a Cidade. A Juncta, a fim de obter alguma delonga, 
e ganhar tempo para acalmar o terror dos habitantes, bateo 
a chamada : mas a sua má fé éra conhecida, e foi inútil 
este artificio. Outras 30 casas foram tomadas com minas 
ou rastilhos.—Por fim, aos 31 do Fevereiro, estavam as 
nossas tropas de posse de toda a Cidade ; 15.900 infantes, 
« 2.000 de cavallo depuzéram as armas na porta da Por-

t i 2 
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t i l la; e aqui se entregaram 40 bandeiras e 150 peças de 
artilheria. Os insurgentes perderam, durante o cerco, 
20.000 homens : acháram-se nos hospitaes 13.000 mortos: 
morriam diariamente 500.—O D u q u e de Montebello naÓ 
quiz conceder capitulação alguma a Saragoça.—Publicou 
somente as provisoens seguintes.— 

[A guarniçaõ deporá as armas no dia 21 , pelo meio dia 
j une to á porta de Portilla ; onde seraõ feitos prisioneiros 
de guerra. As tropas de linha, que desejarem prestar o 
ju ramento a El Rey José , teraó permissão de entrar no 
seu serviço ; mas no coso de que esta permissão seja de-
negada pelo Ministro da guerra d'El Rey de Hespanha, 
ficarão continuando a ser prisioneiros de guerra, e seraõ 
mandados para a França. O culto de Deus será reveren
ciado. T o d a a artilheria, e muniçoens, de qualquer gê
nero que sejaó, seraó depositadas ás portas das differentes 
casas, colligidas pelos respectivos Alcaides.] 

Os armazéns de trigo, ar roz , e fruta, que se acharam 
na Cidade saó mui consideráveis.—O Duque de Monte
bello nomeou ao General Lavai Governador de Saragoça. 

Partio para Madrid uma Deputaçaó do Clero, e dife
rentes habitantes. Pallafox está perigosamente enfermo. 
Era elle o objecto do desprezo de todo o exercito hostil, 
que o aceusava de arrogância e baixeza. Ninguém o vía 
onde houvesse pe r igo—O Conde de Fuentes Grande de 
Hespanha, que fôra prezo pelos Insurgentes, há dous me-
zes estando em suas terras, se achou em uma prizaÕ de 
oito pês quadrados; e foi posto em liberdade. NaÓ se 
pode fazer ideadas misérias, que elle padeceo. 

Novidades correntes deste Mez. 

Alemanha. 

De Paris, Fevereiro 17. Sua Alteza Sereníssima o 

Principe de Nassau Ussingen, como Pr imaz, dirigio aos 
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Príncipes da segunda Classe da Confederação do Rheno a 
seguinte carta circular. Datada de Frankfort 2 de Feve
reiro 1809.—" S. M. Imperial e Real de França, por um 
escripto de sua maõ convidou a S. A. Sereníssima, para 
que fizesse saber aos Príncipes da Confederação do Rheno, 
os sentimentos que o animam a favor da tranqüilidade e 
descanço desta Naçaó, de que S. M. Imperial e Real he o 
poderoso Protector. —Os Exércitos Hespanhoes estaõ dis
persos ; as tropas Inglezas reembarcadas, deixando ficar 
metade de suas forças, os seus cavallos, bagagem, muni
çoens, e grande parte do seu thesouro.—A confederação 
do Rheno naó tem que temer, o seu Augusto Protector 
defenderá os seus limites com forças mais do que sufici
entes. A Corte Imperial de Áustria voltará provavelmente 
a um systema de que depende a tranquillidade geral. Com 
tudo he indispensavelmente necessário no presente estado 
dos seus negócios, e he o desejo de S. M. Imperial e Real, 
que os Príncipes da Confederação do Rheno formem os 
seus contingentes, e que os tenham promptos a marchar. 
—Tendo a honra de communicar-vos, pela presente, a 
agradável disposição de vosso Augusto Protector, e o 
petitorio que elle a isso unio, me aproveito desta occasiaõ 
para vos segurar da minha profunda, e perfeita considera
ção. 

Hespanha. 

Madrid 19, de Fevereiro. Por um Decreto de 18 do 
corrente se formou uma Juncta, composta de cinco Alcai-
des de Corte, para processar os assassinos, ladroens, e re-
crutadores a favor dos insurgentes, e que tem mantido con
respondencia com elles, e espalhaó novidades falsas. As 
pessoas trazidas ante o tribunal, por estes crimes, seraõ 
processadas dentro em 24 horas; e sentenciadas á forca. 
A sentença será executada sem appelaçaó. Aquelles, que 
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naó tiverem contra si provas sufficientes, seraÓ postos á 
disposição do Ministro de Policia g i ra i , que os remetterá 
ao tr ibunal ordinário. Por decrrtos recentemente publica
dos, todos os Officiaes do exerci to , e todos os Magistra
dos, e Funcionários Públicos saõ requeridos a prestar o 
juramento de fidelidade, e obediência a El Rey , e á Con
stituição, dentro em 3 dias depois da publicação do decreto 
para este fim, nos lugares onde existirem. 

A propriedade de todos os individuos, que tem execu
tado alguma authoridade illegal, he responsável pelos 
fundos que se possam ter despendido, em virtude de or
dens, que de taes individuos emanassem. As contribui-
çoens impostas á Cidade de Madrid, e províncias devem 
ser pagas dentro em seis mezes, por três pagamentos. 

T r ê s individuos da Ordem dos Franciscano9 da Cidade 
de T o r o , que procuraram levantar distúrbios, foram pre
sos nos seus conventos por seis mezes, por ordem do Ge
neral Mazaredo. S. Ex.a prohibio aos Frades o dormir 
fora de seus conventos. 

Madrid, 23 de Janeiro. A entrada publica d'El Rey 
nosso Soberano se annunciou honten, 22 do Corrente, ao 
amanhecer, com uma salva de cem tiros. As' 8 da man
haã, parte da guarniçaõ de Madrid que estava em armas, 
se arranjou em uma linha desde as portas de Atocha até a 
Igreja de S. Izidoro, e dahi até o Palácio ; em quanto ou
tra parte se postou, em grandes destacamentos, por diffe
rentes lugares. A guarda estava postada juneto á dieta 
Igreja ás 9 horas ; a cavallaria marchou para receber a S. 
M. e fez halto no palácio das delicias. Logo que *E1 Rey 
appareceo, se avançou d.ante delle, deixando somente um 
esquadrão, para seguir a guarda de S. M. 

No lugar das delicias montou El Rey acavallo entre as 
acclainaçoensdopovo; e a cavalgada marchou na seguin
te ordem : a cavallaria da guarniçaõ : um esquadrão da 
-uarda : a guarda de honra de S. M . : os Ajudantes de 
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Campo, Secretários de Gabinete, Majordomos, Camaris-
tas, Estribeiros, Superintendente geral, Gram Mestre de 
Cerimonias e Gram Camarista, Gram Mordomo, e Mon
teiro Mor : El Rey nosso Soberano ; o Capitão general 
das guardas de serviço : os Grandes de Hespanha, que 
naó eram Camaristas (todas estas pessoas accompanhavam 
a S. M. de Cavallo, e em vestidos de cerimonia:) um es
quadrão das guardas de cavallo : os Conselheiros de Estado; 
o Conselho de guerra; O de Marinha; o de Navarra; 
o das índias; o das Ordens de Commercio: o Ministro 
dos Alcaides com outro Alcaide representando aquelle tri
bunal: um esquadrão de Cavallaria da guarniçaõ, que 
cerrava a procissão. 

O Governador da praça, com o Estado Maior, estava 
na porta da Atocha para entregar a S. M. as chaves da Ci
dade. Despois desta cerimonia, poz-se o Governador á 
frente da Cavallaria da guarniçaõ ; e o Conselho Munici
pal entrou na procissão atraz da guarda Real, e antes das 
guardas de Corpus de S. M. 

Annunciou-se a chegada de S. M. a Madrid, com outra 
descarga de cem peças, e com o repique de todos os sinos, 
que se repetiam freqüentemente durante o dia. S. M. en
trou pela porta da Atocha, atravessou o prado, foi pela 
rua de Alcala, porta do Sol, rua de Las Carretas, da Ato
cha, de Toledo, até a Igreja de S. Izidoro. O concurso 
de povo éraimmenso, e manifestou a sua alegria por con
tinuas acclamaçoens. 

O Bispo suífraganeo, nos seus hábitos pontificaes, os 
Conegos, Vigários, e Reitores, os Vigários Geraes e Pre
lados das Ordens Religiosas, receberam a S. M. á porta, 
e seis dos Conegos mais antigos o conduziram ao throno. 
O Bispo suífraganeo fez a sua Magestade um exceliente 
discurso, digno do seu character* 

El Rey respondeo com uma breve falia, que produzio 
nos coraçoens de todos as mais sensíveis emoçoens ; que 
se manifestaram de todas as partes. 
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Despois da Missa se cantou um solemne Te Deum, aca
bado o qual , seis Conegos conduziram a S. M. até a porta 
da Ioreja. O Cabido e Clero tomando o seu lugar na 
proctssao acompanharam a S. M. na volta, pela rua de T o 
ledo, e de Almudena, ao arco do Palácio, até que chegou 
á sala dos embaixadores, onde S. M. recebeo a Cor te ; e a 
sua entrada no palácio foi annunciada por outra descarga 
de cem peças. Todas as casas particulares e edifícios, ao 
longo da linha de procissão, estavam ornados com ricos e 
esplendidos tapetes. De espaço em espaço havia bandos 
de músicos que tocavam apropriados concertos. Desde a 
entrada de Madrid, onde S. M. se apeou da Carruagem 
para montar acavallo, a té o Palácio, naõ havia nas ruas 
uma so janella, ou varanda, que naõ estivesse cheia de 
gente de ambos os sexos, e de todas as condiçoens, que 
rompiam em expressoens de alegria, que sentiam em possuir 
finalmente, na sua capital, um Monarcha, mandado pela 
Providencia, para curar as enformidades publicas, e res
tabelecer á Hespanha a prosperidade e esplendor, que 
d'antes fizeram o seu nome illustre. A noite houve uma 
illuminaçaõ geral, que serepet io nas duas noites seguin

tes. 
Cadiz, 23 de Fevereiro. Hontem foi morto aqui o E x -

colector das rendas D . Joaõ de Herida, e prezo no Cas-
tello, com outros, o Representante da Suprema Juncta o 
Marquez de Vil le l ; fez isto um tumulto da populaça, que 
o supunha affecto aos Francezes, por ter aceitado o ofFeri-
cimento dos serviços de alguns officiaes Polacos, que foram 
apris ionadosjunctocomos Francezes, em Baylen. 

Prússia. 

Berlin, Fevereiro 19. Sua Magestade chegou de Rús
sia a Konigsberg aos 11 do corrente. El Rey se applica 
assiduamente aos negócios. A Raynha está indisposta, 
o que tem demorado a sua vinda para esta Cidade ; porém 
continuam os preparativos para a sua recepção. 
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Inglaterra. 
Londres, 8 de Março. O Governo fez hontem a se

guinte part icipação ao Lord Maior da Cidade. 

Secretaria dos negócios Estrangeiros, 
8 de Março, 1809. 

M Y LORD ! T e n h o a honra de participar a V . S. que 
aos 5 de Janeiro, próximo passado, se assignou um tratado 
de paz , entre S. M. e a Sublime Porta. Tenho a honra 
de ser, &c. 

G E O R G E C A N N I N G . 

Ao Muito Honrado Lord Maior. 

Suécia. 

Gottenburgo, 11 de Março. O General Aldersparre se 
acha agora feito cabeça de uma insurreição, que teve lugar 
entre as tropas postadas nas fronteiras da Norwega : o pre
texto he o naÕ terem recebido do Governo os provimentos, 
e paga &c. com muita regularidade. Parece que os amo
tinados foram satisfeitos, e estaõ quasi apasiguados. 

O General Aldersparre éra um dos descontentes, nas 
comoçoens de 1300, e dos que se opuzéram ao Governo 
na Dieta ; e este renunciou os seuò privilégios de Nobreza . 
El Rey , affim de mostrar, que estava aplacado, e dese
jando conciliar o partido na Dieta Sueca, deo um com
mando a este General. 

A marcha do Coronel D'AIdesparre naÕ éra obra do acaso mas 
sim conseqüência de algum plano premeditado ; por quanto se des-
envolveo agora uma conspiração contra El Rey de que resultou ser 
elle deposto, e preso ; junetamente com os seus principaes sequazes, e 
affeiçoados os Condes de Uglass, e Ferseu. O Duque de Sudermania 
foi nomeado Regente do Reyno, e publicou a seguinte. 

Proclamaçaõ. 
Nós Carlos, pela graça de Deus Principe Hereditário de Suécia, dos 

Godos, Vândalos, &c. Duque de Sudermania, Gram Almirante, &c. 
&c. declaramos; Que, nas presentes circumstancias,S. Magcstade he 
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incapaz de obrar, ou de conduzir os importantes negócios da naçaõ : 
Nós portanto, (sendo o mais próximo e único ramo da família, que 
está na maioridade) temos sido persuadidos, como Administradores do 
Reyno, neste tempo, a tomar as rédeas do governo, em nossas maõs, 
que, com o auxilio do Todo Poderoso, conduziremos de maneira que a 
Naçaõ possa tornar a obter a paz, tanto interna como externa; eque 
o negocio e commercio possa reviver, sahindo do seu estado de lan-
guidez. 

He a nossa inviolável intenção, consultar com os Estados, sobre os 
meios que se devem adoptar, para fazer que os tempos futuros sejaõ 
felizes para o povo de Suécia. Portanto convidamos e mandamos a 
todos os habitantes da nossa Naçaõ, ás nossas forças de mar e terra, e 
assim como os Officiaes Civis de todas as gradüaçoens, a que nos obe
deçam, como a nossa Real intenção, e a sua mesma felicidade o 
pede. Recommendamos-vos todos á Protecçaõ do Deus Todo po
deroso. Dado em Stockolmo aos 13 de Março de 1809. 

(Assignado) CARLOS. 

C. LAGERBRING. 

Reflexoens sobre as novidades deste mez. 
França. 

Os dous buletims, que vaõ neste numero, daÕ bem a conhecer o es
tado embaraçado de Napoleaõ, que temendo agora o rompimento com 
a Áustria, quer fazer crer ao Mundo, que a conquista de Hespanha 
está acabada. Estes Buletims vem sem data ou lugar, talvez para 
naõ confessar, que o quartel general da guerra de Hespanha está em 
Paria. Os primeiros buletims narravam factos, despois passaram a 
fazer declamaçoens, e predicas; estes agora saÕ profecias ; assim diz 
o buletim 32 que o Duque de Dalmatia chegaria ao Porto, de 15 até 
20 de Fevereiro, e de 20 até 28 estaria em Lisboa j mas ja sabemos, 
aqui, por cartas de Lisboa de 26, que esta Profecia se naõ cumprio. 

Hespanha continua ainda em grande parte perfeitamente livre dos 
Francezes; e diz-se que na Galiza, aproveitando-se os campenezes da 
pequenhes das forças do Duque de Dalmatia, se tem levantado e atta-
cado os inimigos com bom successo. José Buonaparte está era Ma
drid ; mas se nos naõ derem outra prova da conquista da Hespanha, 

óstahe mui dúbia. 
O facto mais notável dos acontecimentos da Hespanhahe a perca de Sa

ragoça. Cahio em fim Saragoça! mas tem deixado um monumento eter
no a todas as idades, e a todos os paizes de como se fazem saxrificio» i 
Pátria. A Cidade de Saragoça foi tomada! mas em nuauto a virtude . 
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a honra forem objectos da veneração dos homens, será sua defensa 
lembrada entre os actos sublimes, que forçam a admiração do gênero 
humano. Quanto naõ he para lamentar as desgraças dos defensores 
de Saragoça, que infelizmente sobreviveram a seus companheiros! Os 
que morreram debaixo das ruínas desta Cidade, tiveram uma sorte naõ 
sú gloriosa mas desejável; porém os captivos, mutilados; as matro
nas afírontadas, as viuvas indefezas, as virgens, o orfaõ ; estes saõ os 
entes cujos sofirimentos, cuja desesperaçaõ e abandono arrancam la
grimas do mais calejado coração. Figure-se a situação de uma Ci
dade tomada por assalto, entregue à brutal lascívia e rapina de 50.000 
Polacos, Italianos, e Francezes, o refugo destas três conrompidas na
çoens, a ferocidade exaltada à frenezi, pelo immoderado uso da água 
ardente, que nestas occasioens se prodigaliza aos soldados; as casas 
entradas por toda a parte, e saqueadas por similhantes malvados, aU 
tacando a infeliz viuva com as maõs tintas no sangue de seu marido, 
e a donzella insultada, talvez á vista de seu pay maniatado ; os gritos 
destas victimas, que imploram o Ceo em vaõ, a sua appellaçaõ 
para a compaixão de brutaes e insensíveis monstros! Eterna execra
ção aquelle, que he causa de tantas calamidades pela sua ambição des
medida.—Chama-se a este homem Napoleaõ o Grande I Bom Dens: 
como se alteram as ideas da verdadeira grandeza !—Mas o triumpho 
da justiça moral he independente dos acasos da fortuna : o nome de 
Palafox passará com tanta honra á posteridade, quanta he a infâmia, 
que acompanhara o de Napoleaõ ; a Palafox naõ lamento. O ho
mem virtuoso, o patriota honrado nunca pode ser infeliz: na mas-
morra, ou no throno; no circulo de sua família e amigos, ou no 
cadafalso, he sempre o mesmo; naõ he a oppressaõ do tyranno 
que o pode fazer desgraçado, quando a consciência de sua virtude 
lhe inspira uma tranqüilidade de animo, superior a todo o poder da 
terra. A entrada de Palafox em França como prisioneiro lhe será 
de maior honra aos olhos dos homens bons, do que nenhuma en
trada triumphante dos Imperadores Romanos. Os Francezes, no seu 
Buletim ja o daÕ por doente; e as noticias particulares da França o fa
zem morto. Sim; talvez terá o fim de Pichegru, Toussaiut, Duque 
de Enguien, e tantos outros! Quando se contempla a virtude deste 
defensor de sua Pátria, naõ se podem voltar os olhos para Napoleaõ 
sem achar neste annihilador de todos os direitos dos homens, um ente 
taõ abominável e desprezível, que nem todo o brilhante de seus exerci-
tos, nem toda a grandeza de sua Corte, composta de Reyszetes de seu 
fabrico, lhe podem attrabir o menor gráo de respeito. Naõ : detestaõ-
no todos oi homens, que adoram a virtude, e tanto basta para saber-
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mos, que elle deve sempre ser infeliz, naõ podendo evitar a condemna-
çaõ de sua própria consciência. A defeza de ?aragora he inquestiona
velmente o mais nobre monumento das guerras do nosso tempo : Sa-
gunto, e Diu talvez se naõ possaõ gabar de tanto, se considerarmos a 
perfeição aque agora está elevada a arte da guerra. Dous exércitos 
Francezes, capitaneados por três Marechaes da França, esbarraram, 
por três mezes, defronte desta praça. Despois de escalados seus fracos 
muros, defenderam os cercados casa por casa, igreja por igreja ; e ainda 
se attreve o buletiin (com eterna ignomínia dos Francezes) a chamar 
a Palafox um covarde, e os Defensores de Saragoça uma canalha. 
Estas palavras naõ merecem comento. 

Na Inglaterra, se naõ he a tomada da ilha de Martinica, naõ ha 
outro objecto de importância, mais do que os debates no parlamento 
sobre o Duque de York, filho segundo d'El Rey, e Commandante em 
Chefe do exercito. Por mais importante que esta matteria seja, aqui 
em Inglaterra, he de natureza taõ domestica, que mal pode interessar 
a maior parte dos leitores do Correio Braziliense; pelo que julgo suffi-
ciente o dizer ; que despois de um longo exame, e grandes debates de-
cidio o Parlamento, que naÕ havia provas contra o Duque ; mas elle 
resi<**nou o seu lugar, ou fosse porque o numero de votos, que consti
tuíram a maioridade, naõ fosse tal qual elle desejava, ou fosse por ac-
quiescercom a opinião publica, sumamente irritada contra elle, ou por 
livrar o seu Augusto Pay do embaraço em que o poriam as representa-
çoens, que he mui natural que o povo lhe fizesse sobre isso. O General 
David Dundas foi nomeado, em lugar do Duque, Commandante em 
Chefe. 

Portugal. 

A situação politica de Portugal, nas actuaes circumstancias, e sua 
sorte futura, parecem um quasi mysterio, difficil de explicar. Esta 
consideração deve causar, sem duvida, a maior anxiedade a todo o 
bom Portuguez, que medita nos interesses de sua Pátria. 

Desde a epocha da acclamaçaõ de 1640, até ao presente, nunca luzio 
no horizonte da quelle Reyno uma Aurora mais agradável, que a de 
Junho do anno passado ; quandp, valendo-se da diversão, que os Hes
panhoes causavam aos Francezes, se levantou aquelle Reyno quasi 
todo e simultaneamente, para sacudir o jugo estranho. 

Exceptuando o rancor, que mostraram os Portuguezes (como éra de 
esperar) contra os seus mesmos compatriotas, partidistas dos Francezes, 
pode dizer-se que o mesmo espirito, e o mesmo fim animavam a todos 
e dirigiam todas as vontades. Continuado que fosse este movimento 
geraUo mesmo sentido, teria talvez o furor popular causado alguns 
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desatinos; porém depressa as mesmas necessidades da guerra, e a or-
ganisaçaõ de um exercito regular, indispensivel para lançar Junot fora 
de Lisboa e do Reyno, teriam feito necessária a subordinação, assim 
como o emprego de todos aquelles meios, que o ócio precedente, e 
prolongado por tantos annos, convertera em abusos destruidores da 
força publica. He por aquelle impulso, posto que temporário, que 
ainda agora se estaõ vendo clérigos, frades, e estudantes reduzidos a 
militares; provavelmente a continuar elle se veriam os conventos 
despovoados; as suas rendas offerecidas ao Estado, e talvez suas terras 
postas em venda para o mesmo fim ; e nesta reunião geral de todas as 
vontades, tendentes a recobrar a independência Nacional, era de crer 
que naõ resistisse ás luzes lio século, e ás que o Reyno possuía, essa 
Inquisição, que tanto o desacreditou, e cuja ultima cabeça mostrou 
agora em Bayonna a mesma lealdade, que o Inquisidor Geral D. Pedro 
de Castro mostrara ao primeiro Rey da Casa de Bragança. Converti
do, por esse impulso, o Reyno em um arrayal, e a naçaõ em um 
exercito, que a sua posição fazia inexpugnável; se achava de mais 
com a vantagem de ter a sua Corte no Brazil, inacessível ás sugestoens 
das cortes Europeas. Entretanto desenvolvia-se aquelle futuro Império, 
crescia em povoaçaõ e riquezas, e animados os seus habitantes; com o 
heroísmo de seus irmãos primogênitos, passariam a ajudallose a imi-
tallos ; e as relaçoens de família entre o Brazil e Portugal, mais que as 
politicas antecedentes, promettíam aos dous Reynos irmaõs uma serie 
de prosperidatles, que a imaginação do homem apenas pode traçar. 

A esta agradável perspectiva, que scena suecedeo ? Os Portuguezes, 
geralmente fallando, naõ acharão que tem muito que agradecer aos 
Inglezes, pelo serviço, que lhes fizeram, de os desembaraçar taõ cedo 
dos Francezes. Alguns Portuguezes, sem duvida, ganharam nesta 
repentina mudança; mas este ganho-parcial de alguns, trouxe comsigo 
um damno geral, pela sizania que rezultou do estabelicimento da Re
gência, destruindo a uniaõ geral que d'antes reynava. 

O espolio que os Francezes levaram foi o menor prejuizo, que re
sultou da convenção de Cintra. Dinheiro pode recuperar-se (disseram 
em termos mais enérgicos os habitantes do Algarve a El Rey da Gram 
Bretanha) mas o brazaõ da independência, uma vez perdido por causas 
moraes, naõ pode facilmente recuperar-se. 

Achando-se os Portuguezes faltos inteiramente de armas, e de offi
ciaes; naõ tendo quem lhes reorganizasse o exercito inteiramente an-
nihiladopor Junot; que havia mandado para a França o resto das 
tropas commandadas pelo Marques de Alorna, Gomez Freire de An
drade, c Pampioná; estava o Reyno taõ falto de forças, que he proble-
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matico se os Portuguezes *.« deriam lançar fora a Junot, sem algum 
auxilio da Gram Bretanha em officiaes, tropas, dinheiro, ou armas. 
Mas ainda quando o pudessem fazer, naõ prescindiriam certamente do 
soccoro da Hespanha; ainda que inal pode calcular-se o que valeria 
aquelle soccorro. Por quanto, se os Portuguezes acharam pesado o 
soccorro dos Inglezes, que naõ terá nem meios nem interesse real em 
os subjugar • que pezado lhe naõ seria o auxilio dos Hespanhoes? E 
he possirel suppor que os Hespanhoes desejassem conservar o Reyno 
neste estado de fraqueza, em que se acha, e que continuaria, naõ 
obstante os eforços dos indivíduos, que desejam armar-se, e defen
der-se. 

Mas voltando agora á Inglaterra. Todo o Mundo cria, que os Ingle
zes, dando armas e dinheiro aos Hespanhoes, que d'antes eram inimigos, 
oaõ poderiam ne^allas aos Portuguezes seus verdadeiros, e constantes 
amigos. Por mais especiosa que pareça esta supposiçaõ, naÕ convém 
exactamente com o facto; ao menos era uma extençaõ tal, qual 
muitos a querem levar. Se olhar-mos para o comportamento da ad
ministração passada, cujos princípios de politica tem sido mui diversos 
da presente; achamos o seu systema, relativamente a Portugal, mui 
bem desenvolvido nas instrucçoens, que se deram aos officiaes empre
gados na expedição que foi a Lisboa em 1806 (Veja-se o Correio Bra
ziliense, Vol. 1. p. 268, e 331). Se considerar-mos o systema da ad
ministracçaõ presente achamos, outra vez, ura grande numero de factos, 
que sendo absolutamente inexplicáveis, pela hypothese de que o Governo 
Inglez deseja efficazmente defender Portugal, se tornam evidentemente 
claros na supposiçaõ contraria. 

Naõ pode occultar-se que, seja no systema de um, seja no systema 
de outro da quelles partidos políticos, a sorte de Portugal, em quanto 
a Corte residia em Lisboa, éra consideração de grande importância 
para Inglaterra ; em conseqüência da vastidão, e riqueza das Colônias 
Portuguezas, que faziam a principal grandeza daquelle Estado; mas 
removida a sede do Governo Portuguez para o Brazil, e seguro, por 
conseqüência, à Inglaterra, o seu precioso commercio; o Reyno de 
Portugal, aos olhos da politica Ingleza, fica reduzido justamente ao 
seu valor intrinseco, destituído daquelles appendiculo», que o faziam taõ 
considerável. 

Nesta situação das cousas suecedeo a expulsão dos Francezes de 
Portugal, e devia suppor-se, que estando ainda fresca a memória dos 
qu« se haviam retirado para o Brazil, desejariam estes vir a recuperar o 
que haviam perdido na Europa : e nesta hypothese, devemos conjectu-
rar, que qualquer dos partidos politicos, na Inglaterra, trabalharia por 
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oppor-se a um restabelicimento de couzas, que os tomava a pôr nas 
mesmas circumstancias, em que d*antes muitas vezes se vio Inglaterra, 
de sacrificar parte de seus interesses, para salvar alguns de Portugal. 
Uma defeza efficaz do Reyno de Portugal so se podia fazer, sendo a 
reorganização da naçaõ conduzida systematicamente, e Haõ por algu
ma victoria, de conseqüências momentâneas, que, quando muito, so 
serve de dar animo aos povos. Nada menos que a inteira reforma dos 
abusos antigos, um fornecimento regular darmas, e de muniçoens, 
até que os arsenaes Portuguezes estivessem em estado de as fabricar; 
uma boa nomeação de officiaes para levantar o exercito nacional, pode
riam dar bem fundadas esperanças de um resultado feliz. Mas, porque 
naõ seguio a Inglaterra este plano ? Seria por desconfiar do valor 
e lealdade dos Portuguezes, como alguns garrulos se tem exprimido ? 
Naõ ; até he ridículo o dizello, vistos os esforços que as desarmadas 
Províncias de Portugal fizeram, para expulsarem os seus oppressores, e 
o enthusiasmo geral, que mostrou a naçaõ. Naõ resta pois outro 
mododaexplicaristo se naõ, que os Portuguezes tiveram agora contra 
si a politica, assim como a tem tido, desde que a casa de Bragança está 
sobreothrono; ou fallando com mais exactidaõ, desde que a família de 
Bourbon começou a Rejnar em Hespanha. Neste periodo foi que 
a naçaõ Portugeza começou, sem o conhecer, a entregar-se à super
stição, e a uma Oligarchia degenerada; desde entaõ se começou a 
desprezar a força própria, e o Governo Portuguez se fiou mais da pre
cária habilidade de alguns de seus Negociadores do que da espada de 
seus soldados. Neste estado de fraqueza nacional, que se pode datar 
do Reynadode D. Pedro II, nasceram os dous partidos Inglez, e Fran
cez, que nas Memórias do Marechal de Berwick, e outras daquelte 
tempo, se vê que eram tao distinetos, como o foram nos últimos annos, 
que a Corte esteve em Lisboa. A historia, pois, destes dous partidos 
traçada desde 1668, até os nossos dias, prova bem, que ou os Portu
guezes se fiem nos soccorros desta, ou daquella naçaõ, o resultado 
será sempre a baixeza, humiliaçaõ ; e a perda total da sua indepen
dência: males que naÕ tem outro remédio senaõ a organização das 
próprias forças, e o estabelicimento da boa disciplina entre os seus 

soldados. 
He verdade que a naçaõ tem mostrado mui boa vontade de defender-

se ; ainda quando os Inglezes declararam, que Iam evacuar Lisboa. 
Mas se apparecesse um exercito Francez formidável, como havia ella 
resistir-lhe sem ter armas, nem dinheiro ? «Quem havia advogar os 
«eus interesses; fallar em seu nome, e quando se acha entregue a uma 
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Regência, que lhe puzéram contra sua vontade ; e que tem entre si 
membros, que foram humildes servos dos Francezes ? 

Eis aqui obstáculos, que reputo mui consideráveis; principalmente 
attendendo ao mysterio do restabelecimento da Regência; que parece 
inexplicável, quando se observa, que os Ministros do Gabinete Inglez 
naõ quizéram apresentar ao Parlamento as instrucçoens, que sobre 
este artigo deram ao Gen. Dalrymple ; documento cuja publicidade 
exigio na Casa dos Lords, a 16 de Março, o Conde de Buckingham-
shi^e, posto qu«, pelos documentos publicados na Meza de Inquirição, 
sobre a Convenção de Cintra, parece que, a 4 do mez de Agosto pas-
ado, a mesma Juncta do Porto pensava ja neste estabeJicimento. Se 

óz publica naõ erra, parece que o Enviado do Principe Regente, 
em Londres, naõ approvou a Regência, cujo restabelecimento eu tinha 
inteiramente attribuido ao General Dalrymple; mas agora visto o 
documento, que vai a p. 201, parece, que a culpa deste General só 
pode consistir em ter elle arrogado a si, o que unicamente se faria com 
regularidade pela Juncta do Porto. De sorte que, se naõ ha nesta 
matéria mais algum mysterio oceulto, que só se poderia bem saber 
sahindo a publico as instrucçoens do general, pode-se dizer, que o mo
tivo oriirinal do rest;>belicimeiito di Regência, he a Juncta do Por to ; 
a qual, ainda que possa ter assim chiado, por princípios muito louvá
veis, e porevilar discórdia-, que a ambição de governar traz com sigo; 
com tudo errou, em mais de uma consideração ; porque naõ só as-
sumio a authoridade, que naõ tinha, de representar o Soberano, e 
como tal dar po«se á Regência; ma3, alem disse, destruindo-se a si 
mesma, annihilou um governo, que, pelas apparencias que tinha de po
pular, podia ter grande influencia no enthusiasmo da naçaõ. 

Deste errado passo, no principio, nasce, o que nos referem as no
ticias que vem de Portugal, isto he, que existe naquelle Reyno uma 
amalgamaçaÕ de authoridades e influencias, que so produza falta de 
acordo entre o Governo apparente, e ossubditos que lhe naõ querem 
obedecer.—Ja naõ he um segredo que as provincias, principalmente 
as três do Norte, apenas obedeçam á Regência; e no Porto, apezar 
de ter cessado a Juncta, he o Rispo quem governa, fundamentando 
a sua authoridade na affeiçaõ, que lhe tem os povos, mas naõ como 
membro da Regência, a quem se naõ tem querido unir. Eu naõ sei 
se o Enviado do P. R. em Londres tem também alguma influencia nos 
neo-ocios de Portugal; mas se a tem exahi quatro authoridades, 
ou influencias, que naõ podem deixar de perturbar e dillacerar o 
Revno, sem que nenhuma o possa salvar; 1o . O Governo Inglez; 
í"\ a Regência; 3U . o Jispo do porto; 4P . O Enviado do P. R. 
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era Londres; e a* duas únicas, que deviam prevalecer, que eram a 
authoridade do Principe, e a vontade da Naçaõ, saõ aquellas de que 
naõ ouço fallar. • Que se pode esi.erar deste estado ambíguo, e in
explicável, por mais valor que a NaçaÕ mostre ? He esta uma re
flexão, que deve angustiar toda a pessoa, que deseja a prosperidade 
dos Portuguezes. Os Inglezes mandaram retirar as suas tropas de 
Portugal, mas despois mandaram ao General Beresford para organizar 
la um exercito ; escolha também difficil de explicar, veado que este 
Gen. foi o que se empregou na tomada da Madeira. Retirando-se os 
Francezes, desaparecerão os homens armados, e só restará una General 
Inglez; ficando a naçaõ sem exercito, e por conseqüência eutregue 
á mercê das potências estrangeiras, e sugeita a uma invazaõ, sempre 
que os Francezes tornem a apparecer. Se os Hespanhoes ficarem vic-
toriosos dos Francezes, o Mundo e a posteridade dirá, que as tropas 
Inglezas salvaram Portugal; quando ua realiddde aquelle Reyno só 
servio de instrumento a um certo jogo de Politica. 

Tiremos pois destas consideraçoens, na verdade tristes, um resultado 
ultimo s e he, que naõ se deve pensar em uma emigração tumultuaria 
para o Brazil; esse he o calculo de usa Negociante ávido do ouro, 
que tem a Pátria onde tem o seu Cabedal. Nem como Pátria, nem 
como propriedade, convém á Monarchia perder Portugal. E a con
seqüência do que fica dicto he, que os Portuguezes naõ devem des-
cançar adormecidos, ou fiados em soccorros estrangeiros, armem-se, 
arrangem as suas finanças, e o seu exercito como se naõ tiveram que 
esperar de fora algum auxilio; insistam em ter um Governo, que 
goae da confiança da Naçaõ ; e nesse caso no mesmo instante appa-
receraõ dinheiro, e armas; e os aluados, entaõ, os auxiliarão de me
lhor vontade. 

America. 
Poucos factos nos ofterece este paiz durante o mez de Março; mas 

alguns que merecem grande attençaõ : um he a tomada de Cayena 
pelos Brazilianos; e outro he a disposição das colônias do rio da prata 
relativamente ás Naçoens Europeas. Pelo que diz respeito a Cayena 
(cuja capitulação se publicará ao despois) he mui de notar, que o of
ficial Portuguez concedeo, alem de outros termos favoráveis, a con
servação das leis Francezas, naquella colônia, até a paz. Parece que 
a intenção da Corte do Brazil he reter esta possessão para a restituir 
aos Francezes na paz geral: he verdade, que o Brazil he um território 
taõ extenso que naõ convém augmentallo, e quando isso conviesse. 
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naõ lhe serviria de cousa alguma taõ doentio paiz como he a Cayena: 

porém esta vizinhança he de tal incoinmodo ao Brazil, que seria su

mamente útil expulsar daqui aos Francezes totalmente; ao menos es

pero, que desta conquista se tire a vantagem de recobrar o território 

que commanda a entrada do Amazonas, e que fora dado aos Fran

cezes até o rio de Vicente Pinson, na paz de Amiens, sem que a Corte 

de Portu-Tal fizesse tal cessaõ, nem ainda fosse ouvida naquelle con

gresso. No Brazil deve ainda haver quem se lembre das circumstan

cias deste tratado ; e he de esperar que se aproveitem desta conquista, 

a outros respeitos insignificante, para lavar aquelia nodoa. 

Do Rio da Prata avizaõ por cartas particulares, que ha uma mani

festa rebeldia da parte dos governadores de Montevideo e Buenos 

Aires. Mas qualquer que sejam as suas dissensoens, e suspeitas entre 

s i ; foram coherentes, em naÕ aceitar as proposiçoens, que lhe fizeram 

os Inglezes, de ir ali commerciar. A sua resposta ás proposiçoens do 

Lord Strangford, e Cav. Sidney Smith foram, quanto a mim, mui co

herentes e justas. " Vos," disseram os habitantes do Rio da prata, 

•« naõ quizesleis soffrer, que nòs nos constituíssemos uma naçaõ in

dependente, ainda quando estáveis em guerra com a Hespanha, agora 

ale<--ais com tereis feito a paz com a nossa metrópole para negociar 
O m. *1 

com nosco; mas, por essa mesma razaõ, naõ vos devemos admittir ; 

pois segundo as leis dessa mesma Metrópole, de quem vos professais 

mais amigos do que de nós, naõ se devem receber aqui os Inglezes, nem 

outra alguma naçaõ estrangeira, salvo o caso de manifesta necessi

dade, ou naufrágio. Hide-vos pois e sede mais coherentes; naõ ten

teis manter aqui as leis da antiga Hespanha, e ao mesmo tempo pro

curar violallas, só pelo que diz respeito ao vosso interesse de commer-

ciareiscora nosco." 
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APPENDIX. 

EXPOSIÇÃO 

Das intrigas e machinaçoens, que conduziram para a 
usurpaçaõ da Coroa de Hespanha; e dos meios empre
gados peto Imperador dos Francezes, para a pôr em 
execução. Publicada por D. Pedro Cevallos, Primeiro 
Secretario de Estado e do Despacho, de S. M. Catholica 
Fernando VII. 

[Continuadade/>. 192. Vol. / / ] 

•OOMO V. E. esta profundamente penetrado destes princípios, e os 
tem ja patenteado cora aqnella energia, com que a justiça arma o ho
mem de probidade, e o zeloso amigo de seu Rey, e de sua Pátria, he 
me escusado particularizar instrucçoens prolixas para sua guia, sendo 
V. E. um Ministro em cujo patriotismo, e affeiçaõ aos Reaes interesses, 
S. M. descança com plena confiança. 

Deus guarde a A. E. muitos amos. Bayonna, 27 de Abril, de 1808. 
PEDRO CEVALLOS. 

Para D. Pedro Gomez Labrador. 

Neste estado das cousas, S. M. persuadido das qualidades, que ador
nam o Excellentissimo Senhor D. Pedro de Labrador, ex-Ministro na 
Corte de Florença, e Conselheiro Honorário de Estado, o munio com 
plenos poderes, e instrucçoens convenientes, que se podem ver no N. 4, 
ordenando-lhe, que as apresentasse ao Ministro dos negócios Estran
geiros, e que !he pedisse taÕbem os seus plenos Poderes, e que as pro
posiçoens de S. M. lhe fossem communicadas em forma authentica. 
Mas o Ministro Charapagny regeitou estas proposiçoens debaixo do 
frivolo pretexto de que, " isto éra matéria de mera tlrmalidade, intei
ramente desligada do objecto principal da negociação." 

O Senhor Labrador insistio na importância de ambos estes requisitos, 
especialmente em matéria de taõ grande conseqüência, accresccntand», 
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que, sem isso, naÕ podia discutir ponto algum, e que El Rey seu amo 
o exigia, para variar, se fosse necessário, as instrucçoens, que lhe tinha 
dado ; mas tudo foi em vaõ. Naõ obstante isto Mr. Champagny 
fallou das ultimas proposiçoens do Imperador, que eram alguma cousa 
differentes das que havia apresentado o General Savary, porém naõ 
menos irritantes, e violentas; e concluio dizendo ao Senhor Labrador, 
que, naquelle momento, estava em seu poder a prosperidade da Hes
panha e a sua. 

Este Ministro respondeo, que elle communicaria a EI Rey seu amo 
estas novas proposiçosns, fez sobre ellas aquellas reflexoens, que os 
seus talentos, e o seu zelo pelo serviço do Soberano, e pelo bem da sua 
Pátria, naturalmente lhe suggertam, « disse, que a felicidade de seu 
Soberano e a da Naçaõ estavam inseparavelmente unidas. Accrescentou 
a isto, que a estes dous objectos tinha prestado toda a sua attençaõ em 
varias situaçoens; e ultimamente disse, que de boa vontade admittia, 
que a su,a prosperidade dependia do resultado disto; porque a isto 
estavam intimamente ligados a sua fidelidade ao Rey de Hespanha, e 
ao seu Paiz natal, e á reputação, que tinha adquirido, pelo fiel desem
penho de suas obrigaçoens. O Snr. Labrador, antes de terminar a 
conversação, perguntou a Mr. Champagny; se El Rey estava em 
estado de liberdade ? Ao que o Ministro Francez replicou, que isso 
naõ podia entrar em duvida. Ao que Labrador instou " Entaõ deve 
elle ser restituido ao seu Reyno." O Francez tornou a isto, que rela
tivamente a voltar para a Hespanha, era necessário que S. M. se tivesse 
entendido perfeitamente com S. M. Imperial, ou pessoalmente ou por 
carta." 

Esta reposta, juncta a outras circumstancias, tirou toda a duvida, 
que podia haver no espirito d' El Rey, de que elle se achava actual-
mente em Bayonna, em estado de prisaõ, com tudo para pôr em 
maior clareza esta violência, que seextendiaa S. M., mandei uma nota 
(Documento No. .) por sua Real Ordem ao Ministro dos Negócios 
Estrangeiros, dizendo-lhe, que El Rey estava determinado a voltar 
para Madrid, para tranqüilizar a agitação de seus amados vassallos, 
e providenciar o expediente dos importantes negócios do seu Reyno; 
assegurando ao mesmo tempo a Mr. Champagny, que eu continuaria 
a tratar com S. M. Imperial, sobre os negócios reciprocamente vanta
josos. Naõ se deo resposta alguma a esta communicaçaõ, nem pro-
duzio outro effeito senaõ o augmentárem-se as precauçoens e vigilância, 
que dantes havia, para a detenção de S. M. 
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(No. 5.) 

Despacho Official de D. Pedro Cevallos ao Ministro de Esta
do do Imperador; aos 28 de Abril, 1808. 

EXCELLENTISSIMO SNR. Ainda que a agitação de espirito, em que 
se tem achado toda a naçaõ Hespanhola, fosse até aqui reprimida, 
pelo que tem impresso, e publicado o Gram Duque de Berg, e todos 
os Generaes Francezes, na quelle paiz, intimando os sentimentos de 
boa inteligência, que o Imperador dos Francezes e Rey da Itália dese
java manter, com EI Rey meu amo, assim como também, pelas segu-
ranças, que o Embaixador de S. M. Imperial, em Madrid, o Gram 
Duque de Berg, e o General Savary deram a S. M. da próxima che
gada do Imperador na dieta Cidade; em conseqüência do que El Rey 
determinou proceder para Burgos, para ir ao seu encontro, e dar esta 
publica demonstração de affecto, e da alta estimação, que tinha pela 
sua pessoa; agora faz-se impossível o responder pela tranqüilidade de 
taõ numeroso povo, especialmente sabendo elles, que El Rey tem 
estado seis dias em Bayonna, e que naÕ ha certeza de sua volta para a 
Hespanha. Neste estado dos negócios, S. M. deve estar mui ancioso 
pelo descanço e socego de seus amados vassallos, e por isso, deseja voltar 
para o seio delles, a tranqüilizar a sua agitação, e attender as graves 
necessidades dos negócios públicos, visto que a sua auzeucia exporia o 
seu povo a males incalculáveis, que encheriam o seu coração da mais 
penetrante dor. Esta prompta volta foi promettida por S. M. ao seu 
povo do modo o mais solemne, fuudando a sua promessa nas seguran-
ças do Imperador, de que brevemente seria restituido ao seu paiz, e 
reconhecido por Soberano delle por 6. M. Imperial. 

Por tanto S. M. me ordenou, que vos communicasse estas observa-
çoens, para o fim de que as submettais á consideração de S. M. Im
perial, por quem sem duvida seraõ approvadas. E S. M., meu amo, 
está prompto para tratar, nos seus dominios, com S. M. Imperial, 
sobre todas as matérias convenientes, com as pessoas, que o Imperador 
for servido nomear para este fim. 

(Nota). Este Despacho naõ teve resposta, e produzio um effeito, 
inteiramente contrario ao que se devia esperar, no curso regular das 
cousas. Redobráram-se os espias de dentro, e as guardas de fora do 
Palácio. EI Rey soffreo por duas noites o insulto de um alguazil, 
postado á porta, que mandou a S. M., e ao Infante D.Carlos, que se reti
rassem para o Seu quarto. A primeira vez que se fez este insulto, se 
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queixou El Rey em termos mui severos: sobre isto empregou o Go
vernador uma linguagem mui polida, e mostrou que desapprovava 
semelhante comportamento, mas isto naõ impedio a repetição, e pro
vavelmente esta aggravante circumstancia se teria repetido, se El Rey 
se naõ abstivesse de sahir fora de noite. 

O Senhor Labrador naõ éra certamente uma pessoa conveniente aos 
fins delles, porque immediatamente se livraram delle, debaixo do pre
texto de naõ ter uma graduação conrespondente á de Mr. Champagny, 
e de que a sua disposição natural éra muito inflexível. 

Estas subtilezas de Diplomacia naõ levaram a melhor da firmeza de 
S. M. nem do zelo de seus representantes, e os individuos de sua Real 
Casa, que deliberaram em um conselho (a que estava preseute S. M.) a 
respeito dos interesses d'El Rey e da Naçaõ ; de maneira que o Impe
rador se vio na necessidade de mudar de plano, em ordem a conseguir 
os seus fins; e desejou que El Rey e a Raynha, Pais, partissem para 
Bayonna, a fim de fazer delles o instrumento deoppressaõ, e desdouro 
de seu filho. Para o que ordenou ao Gram Duque de Berg, que em
pregasse toda a sua arte em accelerar a sua jornada para Bayonna. 

EI Rey e a Raynha, Pais, pediam, que o valido os precedesse em sua 
jornada, e o Gram Duque fez varias representaçoens á Juncta de Go
verno, para obter a sua liberdade. A juncta naÕ tinha authoridade 
para o soltar, achando-se neste ponto, positivamente restringida, pelas 
Ordens de S. M., datadas de Victoria, como ja ficou mencionado; po
rém o Conselho, deseneaminhado pelas suggestoens de S. M. Imperial, 
e intimidado pelas ameaças do Gram Duque, de que obteria, por uma 
força irresistível, o que se lhe naõ concedia por favor, ordenou á 
Juncta que soltasse D. Manuel de Godoy, que foi immediatamente 
conduzido a Bayonna, debaixo de uma boa escolta. O Decreto, nu
mero sexto, escripto pelo próprio punho d' El Rey he uma prova au-
thentica da determinação de S. M. a este respeito. 

(No. 6.) 

Decreto Real dirigido ao Conselho de Castella por S. M. 
Fernando VII. 

LOTO despois que o Principe da Paz foi prezo, o Gram Duque de Berg, 

o Gt*neral Savary, e o Embaixador de França, fizeram vehementes, e 

freqüentes representaçoens, em nome do Imperador, men intimo alli-
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ado. para que o Principe da Paz fosse levado para a França, onde 
S. M. Imperial ordenaria que fosse processado, pelas offensasque tinha 
commettído. Estas solicitaçoens foram geralmente acompanhadas de 
ameaça, no caso de negativa, de que se levaria por força. Em Vittoria 
foram repetidas com igual importunidade; e desejando eu tomar a 
mais prudente determinação consultei com o Duque dei Infantado, e 
Infante D. Carlos, com D. Joaõ Escoiquiz, e com D. Pedro Cevallos 
meu Principal Secretario de Estado ; este Ministro nesta occasiaõ disse, 
" Senhor, se eu houvesse de ceder aos meus sentimentos pessoaes, eu 
recomendaria immediatamente a entrega do Principe da Paz. Porém 
um tal sentimento se deve suffocar, e na verdade eu o suffóco, quando 
contemplo o vosso dever, para com a vossa sagrada Pessoa, e a obri
gação em que estais de fazer justiça aos vossos vassallos, injuriados 
por D. Manuel Godoy. Esta obrigação he essencial á Soberania, e 
V. M. naõ pode dispensar nella, sem calcar aos pés, tudo o que ha de 
mais respeitável entre os homens. Com estas vistas penso, que deveis 
responder ao Imperador, informando-o ao mesmo tempo, que V. M. 
tem offerecido a seus Augustos Pais o salvallo da pena de morte, se 
elle for convencido de crime capital, pelo Conselho. Pela vossa con
formidade a esta proposição, dará V. M. ao Mundo uma prova de Sua 
Magnanimidade, aos seus amados Pais uma prova de sua affeiçaõ, e o 
Imperador será satisfeito, observando a sabedoria com que vós satis-
fazeis a o que requer a Justiça, e conciliais as esperanças de S. M. Im
perial e Real. 

Todos approváram este saudável conselho, e eu naõ hesitei um 
momento em adoptallo, e passar a obrar em conseqüência delle. Eu 
o communiquei ao Conselho com a devida circumspecçaõ, para que 
lhe servisse de informação, e direcçaó; e também para que possa 
tomar as mais activas medidas para proteger as casas, e famílias das 
quatro pessoas denunciadas. 

Bayonna, 26 de Abril, de 1808. Eu EL REY. 
Ao Presidente do Conselho. 

El Rey e a Raynha, Pais, eraprehendêram a sua jornada, e procede
ram nella com demaziada rapidez, para o infeliz estado de saúde de 
Carlos IV. Porém a inexorável vontade do Imperador tinha-o assim 
determinado. O que S. M. Imperial emprehendeo éra uma tarefa 
assas árdua. Era necessário para os seus fins amortecer a sensibilidade 
d' El Rey; destruir a sua affeiçaõ pelo seu primogênito, com a mais 
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infame mtriga de Corte, que j a mais se inventou, e que ainda se naõ 
extmguio de todo. Alem disto era necessário, que estes ternos Paas, 
affeiçoados a alguns de seus filhos, substituíssem, a respeito deste, em 
lugar de sua natural ternura, a mais fria, e cruel indiferença. Para 
preencher estes fins de Napoleaõ, relativamente a El Rey e a Raynha, 
deviam elles ser os instrumentos de miséria, correcçaõ, e prisaõ ; de
viam elles ser os carcereiros de seus próprios filhos. O seu poder, tri-
amphando dos sentimentos da natureza, obteve este objecto. 

Tenho provado, que a abdicação do Real Pay, em Aranjuez foi um 
acto espontâneo, e que o motivo delia foi a parcialidade de S. M. para 
com o seu desgraçado valido. Em Bayonua disse elle ao Rey seu 
filho, que naõ desejava voltar para o throno de Hespanha; isto naõ 
obstante, pedio a S. M. que renunciasse a eoroa, para fazer presente 
delia ao Imperador ; isto he, para a apresentar a um Soberano, que, 
ao menos em parte, tiahasido a origem das difficuldades da Hespanha, 
e a tmica causa da perca dos nossos esquadroens, o motor dos distúr
bios da Corte e da Naçaõ, e da intentada jornada da Família Real 
para Sevilha, e dali para a America, o que foi impedido pela explosão 
de 17 de Março. 

Deixo á sabedoria dos Soberanos da Europa o julgar se be ou naÕ 
possível, que um Monarcha affeiçoado a seus filhos, altamente illumi-
nado, e mui penetrado dos princípios de Religião, e piedoso som su
perstição, podia, sem violência, esquecer-se, por um só momento, de 
todos os seus deveres para com a sua família, e proscrever toda a sua 
dynastia, chamar outra para o throno, e uma que elle naõ estimava, 
antes pek) contrario detestava, como roubadores dos thronos, que lhes 
ficavam ao capto de sua ambição. Se tal foi a mudança, he esta a 
mais extraordinária revolução, que a historia tem apresentado ao 

Mundo. 
Fernando VII. atterrado, preso, e governado pelas circumstancias, 

fez, no primeiro de Maio, uma renuncia condicional de sua coroa a 
favor de seu Augusto Pai. (No. 7.) A isto se seguio a carta de seu 
Real Pay para seu filho (No. 8.) e a mui discreta resposta do Real 
filho para o Pay (No. 9.). 

(No. 7.) 

Carta d' El Rey a seu Pay Carlos IV. 
MEI; HONRADO PAY E SENHOR!—V. M. temLadmittido, que eu naõ 

tive a menor parte nos procedimentos de Aranjuez, dirigidos, como 

he notório, e como V. M. sabe, naõ a fazer-vos desgostar o throno e 
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o Governo, mas a manter um e outro, e naõ a abandonar a vasti 
multidão, cuja mantença depende inteiramente do throno. V. M. me 
disse também, que a vossa abdicação fora espontânea; e que se alguém 
intentasse persuadir-me que éra de outra sorte, naõ lhe desse eu cre
dito ; porque este fora o mais agradável acto de sua vida. V. M. me 
diz agora, que aida que a sua abdicação foi certissimamente um acto 
de sua livre vontade, com tudo V. M. reservou no seu espirito, o di
reito de reasuinir as rédeas do Governo, quando o julgasse próprio. 
Portanto perguntei a V. M. se estava disposto a reasumir o sceptro, e 
V. M. foi servido responder-me, que nem voltaria para o throno, nem 
para a Hespanha. NaÕ obstante isto pede-me V. M. que renuncie cm 
seu favor a coroa, que me foi conferida pelas leis fundamentaes do 
Reyno, em conseqüência da livre resignação de V. M. A um filho, 
que se tem sempre distinguido pelo seu amor, respeito, e obediência a 
seus pais, nada que possa exigir o exercício destas qualidades, pode ser 
repugnante com a piedade filial, especialmente quando o desempenho 
dos meus deveres para coin V. M. como filho, naõ está em contradic-
çaõ com as relaçoens que tenho, como Rey, com os meus amados vas
sallos. Em ordem aque nem um, nem outro destes deveres, sejaõ 
©(Tendidos, pois ambos exigem de mim o maior respeito, e para que 
V. M. fique contente da minha obediência, nas presentes circum
stancias, desejaria resignar a Coroa a favor de V. M. debaixo das se
guintes limitaçoens. 

1. Que V. M. voltará para Madrid, para onde eu o companharei, e 
onde o servirei, como o mais obediente filho. 2. Que se ajunetem lá 
as Cortes; ou, se V. M. tiver alguma objecçaõ a taõ numeroso Corpo ; 
que sejaõ convocados todos os Tribunaes e Deputados do Reyno. 
S. Que se execute a rainha renuncia, em presença deste Conselho, na 
devida forma, e se expliquem os motivos, que me determinaram a fa-
zello. Estes saõ, o amor que tenho a meus vassallos, e o meu desejo 
de lhes retribuir a affeiçaõ que me tem mostrado, segurando a sua 
tranqüilidade, e livrando-os dos horrores de uma guerra civil, por 
meio de uma renuncia, que tem por objecto o reassumir V. M. o 
sceptro, e voltar a governar os seus vassallos, dignos de seu amor, e 
affeiçaõ. 4. Que V. M. naõ seja acompanhado por individuos, que 
tem justamente excitado o ódio de toda a Naçaõ. 5. Que se V. M., 
naõ quer (segundo me dizem) reynar em pessoa, nem voltar para a 
Hespanha, nesse caso, que eu governe em seu Real nome, como seu 
Lugar Tenente. NaÕ ha ninguém que possa ter direito a preferir-me ; 
kg leis me chama 5, chama-me a vontade do meu Povo, e o amor de 
meus vassallos, e ninguém se interessará com mais zelo na sua prospe-

V 0 L . II, N o . 10. M M 
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.idade Se a minha renuncia se limitar desta forma, apparecerá aos olhos 
dos Hespanhoes como uma nova prova de que eu prefiro a sua conser
vação á gloria de os governar ; e a Europa me julgará digno de go
vernar um povo, a cuja tranqüilidade me mostrei prompto a sacrificar 
tudo quanto ha de mais lisongeiro, e attractivo, na estimação dos ho
mens. Que Deus conserve a importante vida de V. M. por muitos an
nos, he o voto de vosso amante, e obediente filho, que se prostra a os 

T , . . . , , Í , FERNANDO. 

Vossos heas pts. 
Bayona, 1 de May o, de 1808. 

(No. 8.) 

Carta de Carlos IV. a seu filho Fernando. 

(Este documento se acha no Correio Braziliense, No. 2, p. 104. Vol.I.) 

( N o . 9.) 

Carta escripta por El Rey Fernando VII. a seu Augusto 
Pay, em resposta da que fica mencionada. 

MEU honrado Pay e Senhor. Recebi a carta, que V. M. se servio 

escrever-me, datada de hontem, e trabalharei por dar resposta a todos 

os seus pontos em particular, com aquelia moderação e respeito, que 

saõ devidos a V. M. 

V. M. falia, em primeiro lugar, sobre a alteração da sua conducta 

politica a respeito da França, despois da paz de Baziléa ; e na verdade 

creio, que naõ haverá na Hespanha iqdividuo algum, que se tenha 

queixado disso : antes todos foram unanimes em louvar a V. M. pela 

sua perseverança, e fidelidade aos princípios, que tinha adoptado. Os 

meus, em particular, foram inteiramente similhantes aos vossos, e tenho 

liado"irrefragaveis provas disso, ao momento em que V. M. abdicou o 

throno em meu favor, 

Se o negocio do Escurial, que V. M. diz se originou no ódio, que 
minha mulher me inspirara contra a França, confra os vossos Ministros, 
contra minha amada Mãi, e mesmo contra V. M., tivesse sido exami
nado com todas as formas legaes, o contrario se teria evidentemente 
provado NaÕ obstante que eu naÕ tinha a menor influencia, nem 
outra liberdade mais que as aparências delia; guardado como eu 
estava pelos domésticos, que V. M. tinha posto ao redor de mira ; 
coratudo os onze conselheiros escolhidos por V. M. fôrara unanime
mente de opinião, que naõ havia fundamento para aceusaçao, e que 
c.suppostos criminosüs estavam ianocentes. 
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V. M. faHa da desconfiança originada pela entrada de tantas tropas 
estrangeiras na Hespanha, e que se V. M. chamou as suas tropas de 
Portugal, e unio as que estavam em Madrid, em Aranjuez, e nas suas 
vizinhanças, naÕ éra para abandonar os seus subditos, mas para sus
tentar a gloria do throno. Permitta-me V. M. lembrar-lhe, que ne
nhuma apprehensaõ se devia ter de tropas, que entravara como amigas, 
e adiadas ; pelo contrario, deviam inspirar maior confiança. V. M. 
me permittirá igualmente observar, que as ordens dadas por V. M. 
foram para uma jornada, com a familia Real, para Sevilha, e as tro
pas deviam desembaraçar as estradas. Naõ havia pesíoa que se naõ 
persuadisse, que isto éra para transportar a V. M. para a America, 
com a Familia Real. V. M. publicou também um Decreto, para 
aquietar o espirito dos seus vassallos a este respeito : porém todas as 
preparaçoens estavam feitas ; e se vio manifestamente, que a Familia 
Real se devia ajunctar, nas cartas de Andaluzia: a desesperaçaõ se 
apoderou do espirito do publico, e o movimento de Aranjuez foi a 
conseqüência disso. V. M. sabe o partido que tomei, que foi, por or
dem de V. M. ir proteger da fúria do Povo o objecto do seu ódio; 
porque se cria que elle éra o promotor desta jornada. 

Pergunte V. M. ao Imperador dos Francezes, e S. M. Imperial sem 
duvida lhe dirá, o que elle me escreveo em uma carta, que me dirigio 
a Vittoria; e vem a ser, que o motivo de S. M. Imperial e Real éra 
persuadir a V. M. a fazer algumas reformas, e a separar de sua pessoa 
o Principe da Paz, cuja influencia éra a causa de todas as calamidades. 

A satisfacçaõ universal, que a sua prisão causou em toda a Naçaõ, 
he uma prova evidente da verdade da assersaõ do Imperador. Quan
to ao resto V. M. he a melhor testemunha de que no meio das coin-
Imoçoens de Aranjuez, nem uma so palavra se murmurou contra V. 
M. nem contra pessoa alguma da Familia Real; pelo contrario ap-
plaudlram a V. M. com as maiores demonstraçoens de alegria, e con-
fissoens de fidelidade á vossa Augusta Pessoa. Neste sentido, a ab
dicação do throno, que V. M. fez a meu favor, surprendeo a todos, e 
amim entre os outros; porque ninguém o esperava, nem o haveria so
licitado. V. M. mesmo communicou a sna abdicação a todos os Mi
nistros, ordenando-lhes reconhecer-me como seu natural senhor, e So
berano. V. M. o communicou verbalmente ao corpo Diplomático, 
confessando, que esta determinação procedia de vossa espontânea von
tade, e que ja de antes estáveis resolvido a isto. V. M. disse-o a seu 
amado irmão, acrescentando ao mesmo tempo que a assignatura, que 
havia affixado ao decreto de abdicação, era o mais feliz acto de sua 
vida 5 e finalmente V. M. me disse três dias ao depois, que naõ desse 
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ouvidos aos rumores de que a abdicação naõ tinha sido voluntária! 

pois em todos os respeitos fora livre e espontânea. 
O meu supposlo ódio da França, naõ tem de nenhuma maneira ap-

parecido na rainha conducta, o contrario se vê das minhas acçoens, 

que narrei rapidamente. 
Apenas havia V. M. abdicado a coroa em meu favor, quando dirigi, 

de Aranjuez, varias cartas ao Imperador dos Francezes, que saõ ou
tras tantas provas de que os meus princípios, relativamente ás rella-
çoens de amizade c estricta alliança, que felizmente subsiste entre os 
dous estados, érara as mesmas, que V. M. me tinha inspirado, e que 
vos mesmo tinbeis inviolavelraente observado; a minha jornada para 
Madrid foi unia das mais fortes provas, que eu podia dar a S. M. Im
perial e Real da illimilada confidencia que nelle punha, visto que o 
Principe Murat tinha entrado em Madrid, no dia antecedente, com a 
inaior parle do seu exercito, e estando elles guarnecendo a Cidade 
éra o mesmo que entregar-me eu em suas maõs. Durante os dous 
dias da minha residência na Capital, sube da conrespondencia parti
cular de V. M. com o Imperador dos Francezes, e achei que V. M. 
tinha recentemente solicitado uma Princeza da sua Família, para a 
unir comido, e segurar mais effectivamente, por este modo, a intima 
uniaõ e alliança, que devia subsistir entre os dous Estados. Acom-
modando-me inteiramente a estes princípios, e aos desejos de V. M. 
escrevi a V. M, uma carta, pedindo a Princeza em casamento. 

Mandei uma deputaçaõ a Bayonna, cumprimentar em meu nome 
a S. M. Imperial e Real. Pouco depois persuadi a meu amado irmaõ, 
o Infante D. Carlos, a partir, e ir apresentar os seus respeitos ao 
Imperador, nas fronteiras. Naõ contente com isto eu mesmo deixei 
Madrid, na fé das seguranças, que me deram o Embaixador >.3 S. M. 
Imperial, o Gram Duque de Berg, e o General Savary, qué havia jus
tamente chegado de Paris, e requerido uma audiência, para me dizer 
da parte do Imperador, que S. M. Imperial somente esperava de mim 
o seguir, relativamente á França, o systema que V. M. adoptára. Em 
cujo" caso o Imperador me reconheceria Rey de Hespanha, e tudo o 
resto ficaria em esquecimento. 

Cheio de confiança nestas promessas, e persuadido de que me en
contraria com S. M. Imperial, cheguei atesta Cidade; e, no mesmo 
dia que cheguei, se fizeram proposiçoens verbaes a algumas pessoas do 
meu serviço, inteiramente differentes, das que se tinham antes sug
e r i d o • e que nem a minha honra, nem a minha consciência, nem o 
meu dever, me permittiam aceitar, visto que as Cortes me tinham 
jurado seu Príncipe c Senhor j nem eram consistentes com o que eu 
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havia á pouco jurado, quando aceitei a coroa, que V. Mi renunciou 

em meu favor. 
Naõ posso comprehender, como pudessem vir ás maõs do Impera

dor cartas algumas minhas, pelas quaes se provasse o meu ódio con
tra a França, pois dei tantas provas da amizade, que lhe tinha, e naõ 
escrevi cousa alguma, que indicasse tal disposição. Mostrou-se-me 
uma copia do protesto, que V. M. fez ao Imperador, sobre a nulidade 
da abdicação, e com tudo, quando cheguei a esta Cidade, e vos per
guntei por isso, V. M. me respondeo distinctamente, que a abdicação 
fora voluntária, posto, que era de sua intenção, que fosse permanente. 
Eu perguntei-vos ao mesmo tempo ; porque-me naõ havia informado 
disto antes de se executar, e V. M. respondeo-me, que o naõ tinha 
querido fazer ; do que se pode inferir que se naõ usou violência, ao 
menos da minha parte» nem se podia saber, que V. M. intentava 
reasumir as rédeas do Governo; pelo contrario me disse V. M. que 
nem queria tornar a reynar, nem voltar para a Hespanha. 

Na carta, que tive a honra de p6r nas maõs de V. M. nesta occa
siaõ, signifiquei a minha disposição de renunciar a coroa em vosso 
favor, quando se ajunctassem as Cortes, e se estas se naõ ajunctassem, 
quando o Conselho, e Deputados do Reyno se convocassem : naõ por
que eu pensasse que isto era necessário para dar effeito á renuncia, 
mas porque julguei conveniente evitar novidades prejudiciaes, que fre
qüentemente saõ causa de divisioens c contendas ; e para que se at-
tendesse a tudo o que diz respeito á dignidade de V. M. á minha 
honra, e á traquillidade do Reyno. 

Sc V. M. naõ quizer reynar em pessoa, governarei eu em seu Real 
Nome, ou no meu ; porque ninguém senaõ eu pode representar a vos
sa Pessoa, possuindo, como possuo, a meu favor a decisão das leis, e 
a vontade do povo; nem outra alguma pessoa pode ter tanto inte
resse na sua prosperidade. 

Repito outra vez a V. M., que, em taes circumstancias, e debaixo 
de taes condiçoens, estou prompto para acompanhar a V. M. para a 
Hespanha, e fazer la a minha abdicação na forma expressa. A res
peito do que V. M. tem dicto, de naÕ querer voltar a Hespanha, com 
lagrimas nos olhos imploro a V. M. por tudo quanto ha de mais sa
grado no Ceo e na Terra, que no caso em que V. M. naõ queira tor
nar a subir ao throno, naõ deixe o paiz, que ha tantos tempos conhece, 
e em que pode escolher uma situação a mais conveniente á sua ar
ruinada saúde, e onde pode gozar as maiores commodidades, e uma 
tranqüilidade de espirito, que mal poderá ter em outra parte. 
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Finalmente peço a V. M, com todo o amor, que considere seria
mente a sua situação, e que reflicta no mal de excluir a nossa dynas
tia, para sempre, do throno de Hespanha, e substituir em seu lugar a 
Familia Imperial de França. Este passo naÕ se pode dar, sem o con
sentimento expresso de todos os individuos, que tem ou pedem ter 
direito à coroa, e muito menos,sem um igual expresso consentimento 
do povo Hespanhol juneto em Cortes, em um lugar seguro; e alem 
disto estando agora em um paiz estrangeiro, seria impossivel que nós 
pudéssemos persuadir ninguém, que obrávamos livremente; e esta 
consideração somente annularia tudo que nós pudéssemos fazer, epro
duziria as mais fataes conseqüências. 

Antes que conclua esta carta, V. M. me permittirá dizer, que os* 
conselheiros, aquém V. M. chama pérfidos, ja mais me aconselharam 
desviar-me do amor, respeito, e honra, que sempre professei a V. M. 
cuja preciosa vida rogo a Deus conserve até uma feliz e boa idade. 

Lanço-me aos Reaes pes cie V. M. como mais obediente filho. 
Bayonna, 4 de May o, de 1608. FERNANDO. 

Aos cinco do mesmo mez de Mayo, ás quatro da tarde foi o Im
perador visitar El Rey, e a Raynha, Pais, e continuou em conferência 
ate as cinco horas, quando El Rey Fernando foi mandado chamar por 
seu Augusto Pay, para ouvir, na presença da Raynha e do Impera
dor, expressoens taõ desgostosas, e humilhantes, que me naõ attrevo 
a rcferillas. Toda a companhia estava sentada, excepto El Rey Fer
nando, a quem o Pay mandou, que fizesse uma renuncia absoluta da 
coroa sob pena de ser tratado, com toda a gente de sua casa, como 
Um usurpador do throno, e um conspirador contra a vida de seus 

Pais. 
S. M. preferiria a morte ; mas desejando naõ envolver, nas suas 

-flengraças, o numero de pessoas, que ameaçava Carlos IV., consentio 
em outra renuncia (No. 10.) que trás á frente todos os signaes de con
strangimento e violência, e que de nenhum modo conresponde ao seu 
fim, de córar a premeditada usorpaçaõ do Imperador. 

(No . 10.) 

Carta d"El Rey a seu Pai Carlos IV. 
Veneravel Pay e Senhor. Eu depositei nas Reaes maõs de V. M-, 

no primeiro do corrente a renuncia da coroa em vosso favor. Eu as

sentei que, era da minha obrigação, modificar a renuncia com taes 
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condiçoens, quaes eram conformes ao respeito devido a V. M. á tran
qüilidade dos meus dominios e á conservação da minha honra e cha-
racter. Naõ he sem grande admiração, que tenho observado, a 
indignação que produziram no espirito do V. M. asmodifis-açoensdio 
tadas pela prudência, e exigidas pelo amor que tenho a meus vassallos. 

Sem outro fundamento julgou V. M. conveniente insultar-me na 
presença de minha veneravel MSi, e do Imperador, com termos os 
mais humiliantes; e, naõ contente com isto, requereo a minba re- , 
nuncia sem nenhumas condiçoens ou restricçoens, sob pena de que 
eu, e aquelles que compunham o meu Conselho, seriamos tratados 
como conspiradores. TLm tal situação das cousas fiz a renuncia, que 
V. M. me ordena, para que V. M. possa voltar ao Governo de Hes
panha, no estado em que se achava aos 10 de Março, quando V. M. 
fez a espontânea abdicação da coroa a meu favor. Deus guardeapre-
ciosa vida de V. M. muitos annos, he o voto do seu amante e obediente 
filho ; prostra-se aos Reaes pés. 

Bayonna, 6 de Mayo, 1808. FERNANDO. 

Estes saõ os únicos exemplos de renuncias em que eu tenho inter
vindo como Ministro e Secretario de Estado. Aquelia de que se falia 
em Bourdeaux, naõ tenho delia o menor conhecimento ; porém sei 
que o Imperador na ultima conferência com El Rey Fernando VII, 
disse a S. M. Frmce il/aut opter entre la cession et la mort. 

Quanto ao mais, todo o Mundo sabe, que Carlos IV. renunciou a 
coroa ao Imperador, a tempo em que o Principe das Asturias, seu ir
mão o Infante D. Carlos, e seu tio o Infante D. Antônio foram obri
gados a entregar os seus direitos. O Imperador, crendo-se agora pro
prietário da coroa de Hespanha, polia na Cabeça de seu irraaõ José 
Napoleaõ Rey de Nápoles. 

Ja fica explicado que, ainda que El Rey deixou a sua Corte por 
poucos dias, julgou conveniente dar poderes á Juncta, de que o Infante 
D. Antônio éra Presidente, para determinar por elle, e em seu Real 
Nome, todos ds negócios, que naõ admittissem dilaçaõ. Todas as 
noites mandei um Correio a esta Juncta, communicando-lhe o que 
parecia necessário para sua informação e direcçaõ. 

Quando El Rey chegou a Bayonna (e no mesmo dia de sua che
gada lhe foram communicadas as violentas e ambiciosas intençoens 
do Imperador) eu principiei a temer, que os correios extraordinários 
fossem intercepsados, o que de facto suecedeo. Entre varias disputas, 
que tive com o Ministro Champagny, sobre differentes accidentes.que 
oceasionávam a detenção dos Correios do Gabinete, a resposta que 



2 g 0 Appendix. 

me deo ás minhas representaçoens foi mui notável -. pode ver-se entre 
os documentos justificativos (No. 11.) Nesta situação das cousas, 
tomei a precaução de mandar duplicados por differentes v,as. Por 
este meio consegui dar informação á Juncta de Governo da pr.zao, e 
oppressaõ aque El Rey estava exposto. 

(No. U.) 
Nota do Ministro dos Negócios Estrangeiros M. de Cham

pagny, em resporta a uma de D. Pedro Cevallos, em que 
elle se queixa de que, um Correio de Gabinete despachado 
por Fernando VII. com documentos para Madrid, fora 
detido, e ped-e passaportes para outro. 

O Ministro dos Negócios Estrangeiros recebeo a Nota, que o Senhor 
Cevallos lhe fez a honra de dirigir, queixando-se da obstrucçaõ do 
Correio de S. Excellencia. Esta medida foi oceasionada por uma notifi
cação, que S. M. Imperial tinha requerido, que Soberano nenhum outro 
fosse reconhecido senaõ Carlos IV. Daqui resulta uma conseqüência 
necessária, que o Imperador naõ pode admittir no seu território ne
nhum acto de natureza de um passaporte, dado em nome de outro 
qualquer Rey; e pela mesma razaõ, que o Ministro naõ pode con-
trassignar o novo passaporte, que o Snr. Cevallos lhe mandon. Mas 
se apressa a informallo que todas as cartas que o Correio levava, e 
que foram detidas, se entregaram ao Inspector do Correio Francez, o 
qual dará as providencias para que ellas sejam mandadas para Burgos 
e Madrid, com a maior punctualidade, e ao mesmo tempo, e o mesma 
se fará á respeito de todas as outras, que os Hespanhoes, que se acham 
na França, ou na Hespanha, quizerem fazer transportar, ou pelo Cor
reio ordinário, ou por um Correio Francez. Todas seraõ levadas 
aos seus destinos respectivos, com a mais escrupulosa exact.dao ; e a 
conrespondencia entre os dous Estados, longe de experimentar alguma 
interrupção ; adquirira nova actividade. Mr. De Champagny, man
dando esta Nota ao Snr. De Cevallos tem a honra de o assegurar th* 
sua alta consideração. 

Bayonna, *#9 de Abril, 18(58. 

Erafacil prever, que a liberdade da Juncta naõ seria respeitada; 
pois, naõ obstantes todas as seguranças e offericimentos do Impera
dor ' a liberdade do Soberano se achava violada cm Bayonna, e que 
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es nobres desígnios de alguns Membros da mesma Assemblea (posto 
que dcnodamente declarados) soffreriam obstáculos, pelo irresistível 
poder do Representante do Imperador. A isto sem duvida se deva 
attribuir, o naõ haverem elles deliberado sobre esta calamitosa si
tuação do Reyno, e sobre o remédio de tal infortúnio ; assim como 
o naõ terem nomeado uma Juncta, que assumisse a Regência, em um 
lugar, onde naõ pudessem penetrar as bayonetas do inimigo. 

El Rey se admirou de que a Juncta lhe naõ escrevesse ; e no se- • 
o-uinte correio, S. M. se determinou, em conseqüência disso, a naõ 
perder um momento; e eu mandei uma Real Ordem sua á Juncta ; 
para que elles executassem tudo o que fosse conveniente ao serviço do Reyno, 
e que empregassem, para este fim, todos os poderes, que S. Aí. possuria se 
esHvesse presente no Reyno. 

(Nota. O Correio de Gabinete, que trouxe esta* ordem Real foi 
interceptado ; pelo que mandei um duplicado, que a Juncta recebeo, 
mas eu naõ pude conservar o rascunho.) 

Nada se podia escrever que fosse mais intelligivcl. A segurança dos 
meios de communicaçaõ diminuia cada momento; pois eu naÕ 
podia esperar, que o Imperador respeitaria o sagrado de nossa con
respondencia ; naÕ respeitaudo a pessoa do Soberano a quem ella 
servia.) 

Naõ obstante isto a Juncta julgou, que era necessário consultar a 
?. M. e obter as suas Ordens, relativamente ás medidas, que lhe pare
ciam necessárias para a salvação da Pátria ; e para este fim mandou a 
Bayonna uma pessoa confidencial.de conhecido zelo, no Real Serviço, 
que transmitisse verbalmente a El Rey as seguintes proposiçoens. 

1. Se S. M. julgava conveniente authorizar a Juucta a substituir, 
em caso de necessidade, alguma pessoa, ou pessoas, do seu próprio 
Corpo; ou de outra maneira, a fazer um Conselho, ein situação se
gura, onde pudesse obrar livremente; e elles pediam encarecidamente 
a S. M. expresar-lhes, quaes eram as pessoas, que deveriam compor o 
Conselho para este fim, se julgasse que esta medida convinha. 

2. Se éra da vontade de S. M. que se principiassem hostilidades 
contra o exercito Francez; c, nesse caso, quando e como se havia 
isso executar. 

Se éra igualmente da vontade d'El Rey, que se trabalhasse por im
pedir a entrada de mais tropas Francezas na Hespanha, guardando os 
passos das Fronteiras. 

4. Se S. M. julgava ser justo que se convocasssem as cortes; que 
para este fim seria necessário um Decreto de S. M. dirigido ao Con
selho Real. Sendo possivel, que, á chegada da resposti d'EÍl Rey, ja 

V O L . I I . N o . 10. N N 
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naõ estivesse a Juncta em liberdade de obrar; perguntavam st i l -
*uma Chanccllaria, ou Audiência do Reyno deveria receber poderes, 
com tanto que estivesse fora do alcance das tropas Francezas. E 
mais, no caso de que as Cortes se ajunctassem, que matérias deveriam 

passar a discutir. 

A pessoa, encarregada destas proposiçoens, chegou a Bayonna aos 

4 de Mayo, á noite : veio ter comigo immediatamente, e havciulo-me 

patenteado'o seu negocio, eu o introduzi a S. M. sem perder um mo

mento. 

El lícv tomando em consideração as quatro proposiçoens, que a 
Juncta submettia á sua attençaõ, mandou, em resposta, dous De
cretos Reaes, na manhaã do dia seguinte ; um escripto por f. M. com 
o seu próprio punho, e dirigido á Juncta do Governo: o outro as-
sign-.do por S. M. (" Yo El Rey") dirigido, cm primeiro lugar, ao 
Conselho, e despois a qualquer Audiência do Reyno, que naõ estivesse 
debaixo de restricçoens. Estes Decretos orighraes despachei eu, com 
todo o cuidado, e debaixo de um salvo condueto, e lie bem sabido 
que chegaram a maõ de um dos Membros da Juncta, que agora está 
ausente, e cujo nome foi primeiramente mencionado; porem a Juncta 
sabe, (Mie elle naõ fez uso disso, mem mandou ao Conselho o Decreto 
que Ihf éra dirigido. 

(Nota. Quando estes dous Decretos Reaes vieram ás maõs da 
Juncta ja havia alguns dias, que o Grani Duque de Berg éra Presidente • 
e tamhen linha acontecido o facto de dous de Mayo. O Imperador, 
despois da partida d'El Rey e Raynha Pays, impelio para fora da 
Capital, precipitada e indecentemente, todos os membros da Familia 
Real, eos mandou para Bayonna. Com tudo linha de dar o importante 
,„s»o de tomar posse completa do Governo, e em ordem a fazello se 
exhibio a sanguiiwlenta scena de dous de Mayo ; scena de horror, e 
de mi-1uidader*'niiUianle ás que os Francezes modernos tem executado 
em outros paizes cora iguacs desígnios.) 

As minutas dequeües dous decretos naõ estaõ em meu poder ; 
porque a critica situação d*EI Rey, cm Bayonna, e a necessidade de 
cv- r exposição de suas vistas me obrigou a destruillos. Naõ ob
stante cjnssrvcios na minha lembrança, e vaõ attestados, e certifi
cados por três secretários de S. M., D. Euscbio Bardani y Azara, 
]) Luiz de Oniz, e D. Evaristo Peres de Castro, que estavam comigo 
cm Bayonna, e viram e leram os dous decretos originaes, cuja sub
stancia he a seguinte. 

El Rey diz a Juncta de Governo, qua elle nao estava era Estado de 
liberdade, e consequentemente se achava na incapacidade de tomar 
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medidas algumas para a conservação da sua Real Pessoa e Mo
narchia. Por essa razaõ era a Juncta revestida dos mais amplos 
poderes, para passar-se a qualquer lugar, que julgasse conveniente; 
que, em nome de S. M. c representando a sua Pessoa, pudesse exer
citar todas as funcçoens, da Soberania ; que se começassem as hostili
dades, ao momento em que S. M. partisse para o interior da França, 
o que elle naõ faria senaõ obrigado por violência. Ultimamente que, 
em tal caso, a Juncta prevenisse, da melhor maneira possivel a intro-" 
ducçaõ de mais tropas para a Peninsula. 

(Nota. A perfeita coincidência entre a recommcndaçaõ, que El 
Rey fez á Juncta, no seu Real Decreto, de 3 de Mayo, e a determina
ção de seus fieis vassallos, hc muito notável. Temos visto, que todas 
os Provinciasda Monarchia, se levantaram espontaneamente para re
sistir ao opprossor, sem ter nenhum conhecimento da vontade de seu 
Soberano. 

No Decreto, dirigido ao Conselho Real, c despois a qualquer Chanccl-
laria ou Audiência, diz S. M. que, na situação ein que elle se acha, pri
vado de sua liberdade, éra sua Real vontade, que as cortes se ajunc
tassem era tal lugar, qual parecesse ser mais conveniente: que, pri
meiramente, se ocupassem exclusivamente em attencíer as levas e sub
sídios, necessários para a defeza do Reyno, e que as suas Sessocns fos
sem permanentes, para determinar o que se devia lazer, nos aconteci
mento*' futuros. 

(Nota. Nós os tres Secretários d'El Rey para os Decretos, attcstajnos 
que vimos, c lemos, era Bayonna, os dous Decretos origiuaes mandados 
por S. M. Fernando VII. aos 5 de Mayo, deste anno, c que ficam 
mencionados assima; c a substancia de seu contheudo, em tanto 
quanto he nossa lembrança, he a mesma, que ali se diz. 

Madrid, 1 de Septcmbro, 180S. ECSEBIO DE BARDANA v AZA RA. 

LUIZ DE OXIZ. 

EVAKISTO PERES DE CASTRO.) 

Os deshonrosos meios, de que ve servio Imperador, para obter a re
nuncia da Coroa de Hespenha cru seu favor, saõ ja bem sabidos: 
porém a violência de Buonaparte, para completar as suas vistas, naõ 
parou aqui. Cego, como elle estava, pela extravagância de sua am
bição, pode comtudo discernir quaõ facii éra o dispor destes actos de 
renuncia, e por tanto trabalhou por fazellos confirmar, mediante um 
Conselho, a que elle chamou Assemblea Nacional, c que se devia con
vocar em Bayonna. 

(Neta. He bem sabido, que esta Juncta se ajunctou effectivamente 
cm Bayonna ; conforme a noticia, que disso se deo, impressa aos 19 
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de Mayo, para tratar, segundo se disse, dos meios de segurar a felici
dade de Hespanha; mas de facto, para propor a continuação de todos 
os males do primeiro systema, e taes reformas, e alteraçoens, que se 
julgassem mais convenientes, para destruir todo o paiz, e todas as 
provincias que lhe pertencem.) 

Nomeou elle obra de 150 Hespanhoes, de differentes classes; condi
çoens, e corporaçoens, para constituir esta Assemblea ; porém so
mente 90 se ajunctáram. Parte destes representavam algumas Cidades, 
tribunaes, ou corporaçoens publicas, e traziam comsigo instrucçoens 
da natureza de poderes, que lhes foram dados, por aquelles que repre
sentavam ; mas absolutamente insuficientes , para conrcsponder aos 
fins a que eram destinados. Os Ministros do Conselho estavam sem 
poderes ou instrucçoens nenhumas, precaução adoptada por este tri
bunal, na conformidade da opinião dos seus commissarios, em ordem 
a evitar todo o compromisso involuntário. A maior parle dos depu
tados naõ tinham outros poderes senaõ uma mera ordem para partir, 
e muitos delles naÕ pertenciam a nenhum Corpo publico, ou classe 
conhecida da Republica. 

O Imperador esperava plenamente, que estes individuos acquiesces-
sem, e lhe prestassem assim uma mascara, debaixo daqual ocultasse a 
sua usurpaçaõ. Mas achou-se inteiramente enganado. Em vez de 
encontrar homens fracos, convenientes a os desígnios de sua ambição 
mercenária, achou Ministros incorruptíveis. Grandes, dignos de sua 
graduação, e representantes, que eram fieis defensores de seus inte
resses, e da honra de sua pátria. Elles todos, de commum acordo, o 
informaram de que tinham poderes mui restrictos, que elles naõ eram 
legítimos representantes da Hespenha; e que naõ podiam fazer ne
nhum compromisso sobre os seus direitos. 

Estas e outras similhantes reflexoens foram tratadas, cora insolcn-
cia, no tribunal do Usurpador, que, longe de se desconcertar, pòz em 
actividade todos os meios de oppressaõ, lisongeando-se, que pelas vic-
torias de uma parte, e pela corrupção de outra, de tal maneira córa-
ria a injustiça, que o Mundo o naõ consideraria, como translornador 
da tranqüilidade geral. Eu naõ entro nos particulares que oceorre-
ram neste Congresso ; mas um dos Ministro do Conselho de Castella, 
que faz muita lionra á sua toga; satisfará a curiosidade do publico, 

neste particular. 
Eu naõ deveria fallar Ao que soffri por meu Rey, e pela minha pá

t r ia ; a verdade he, qne eu naÕ soffri; porque tudo quanto tenho 
feito', o requeriaõ os meus sagrados deveres. Era para mim cousa da 
maior satisfacçaõ, rer-me alojado em Bayonna, cercado pelos sate-
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iites do Governo; a estes sucrediam os espioens, que sempre abundaõ 
onde as pessoas, que tem a authoridade, saõ os que na historia usurpam 
o nome de heroes. Os meus passos eram contados ; as minhas visi
tas observadas ; a espionagem debaixo da mascara de compaixão, se 
approximava a examinar os segredos de minha alma; mas nada per
turbava a tranqüilidade do meu espirito. O que eu naõ pude soffrer 
com paciência, foi o ver-me condemnado á prisão dentro das fron
teiras da França, até que o Imperador considerasse, se a minha nar
ração dos escandalosos procedimentos podia destruir a elevada fabrica 
da nova Monarchia Hespanhola. Era vaõ representei, por dous mezes, 
ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, com a maior importunaçaõ, 
que me permitisse voltar para a minha amada pátria: a resoluta op
posiçaõ que fiz á tentatiua de usurpaçaõ, fez o Governo Francez 
surdo ás minhas supplicas; crendo, naõ sem razaõ, que eu traba
lharia por inflamar o heroísmo da minha pátria, que se denominava 
insurreição nos jornaes de Bayona. 

Em taõ pouco favoráveis circumstancias, se offereceo um modo de 
evitar este estado de extermínio illimitado. Taes eram os repetidos 
convites de Joseph Napoleaõ, para continuar com elle, na mesma si
tuação de Ministro, ao que eu accedi, com repugnância,e por constra-
gimento, mas sem prejuízo do meu direito, de o abandonar, Jogo 
que se offerecesse occasiaõ opportuna. Esta occasiaõ chegou ao mo
mento em que entrei em Madrid. Desde esse instante só pensei em 
aproveitar-me dos primeiros meios, para resignar o meu novo cha-
racter, o que fiz na maneira que mostra o documento No. 12. 

( N o . 12.) 

Resignação do Snr. D. Pedro Cevallos, aos 2S de Julho. 

SENHOR. Ao tempo que V. M. teve a bondade de convidar-me, 
para continuar no emprego de Ministro dos Negócios Estrangeiros, 
cri que devia submetter ao vosso conhecimento algumas reflexoens, 
conforme as quaes nem V. M. podia ter a menor confiança em mim ; 
nem eu a menor segurança na protecçaõ V. M. Despois disto achei-
me injuriado, e cuidadosamente espiado pelo Imperador vosso augusto 
irmaõ, cuja influencia sobre o espirito de V. M. naõ podia de modo 
algum ser-me favorável. V. M. persistio na sua resolução, dizendo-
me, que desejava muito ter juneto asi, pessoas, que possuíssem a esti
mação de naçaõ : porém naõ tendo eu outra vontade senaõ a de vol
tar para o paia do meu nascimento, o que se me havia ne gado pelo 
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espaço de dous mezes, cm que eu o tinha pálido a S. M. Imperial e 
Real, éva-me necessário aceitar a nomeação de V. M. e pôr fim a la
mentável separação de minha família, e de meus compatriotas, re
servando sempre o direito, que ninguém pode renunciar, de me ajunc
tar ao voto da maioridade da naçaõ, no caso em que ella naõ esti
vesse disposta a reconhecer a V. M. por seu Soberano. 

Mostrei despois a V. M. que a Hespanha se oppos quasi unanime
mente a reconhecer-vos como Rey, e se este direito vos falta naõ ha 
outro, porque V. M. possa continuar a ser Soberano destes Reynos. 
Colocado nestas circumstancias, seria eu um traidor aos raeui princí
pios, so continuasse a exercitar o officio de Ministro, que aceitei de
baixo da quellas circumstancias, e naÕ pelo desejo de ter alguma in
fluencia ao Governo de V. M. que eu renuncio desde este momento, 
para ir para um retiro, onde consagrarei à rainha infeliz pátria, os 
meus votos, e lagrimas, pelas suas calamidades e desgraças, que eu 
estimaria remover, para a felicidade de uma naçaõ nobre, generosa, 
leal, e valente. 

José Napoleaõ naõ podia sentir a ausência de um Ministro, que taõ 

freqüentemente se oppoz aos seus desejos, e que na opinião de alguns, 

dos que immediatamente o cercava©, éra um Quixote nas suas máxi

mas ; que naõ podia camprehendcr as sublimes intençoens do maior dosheroes 

a favor da regeneração de Hespanha. 

(Nota. Podia referir em particular o exemplo dos juramentos; 

quando José Buonaparte, havendo chegado a Madrid, quiz obrigar a 

todos a jurar-lhe fidelidade; e o extermínio do Conselho de Castella 

pela sua nobre resistência.) 
Tenho mostrado nesta narrativa, com clareza, e fidelidade, a serie 

dos principaes acontecimentos, nesta importante epocha, evitando 
cuidadosamente entrarem miúdos particulares estranhos ao meu ob
jecto, ou que fizessem a minha exposição demasiado prolixa ; e tenho 
trabalhado em apresentar aos meus leitores, no seu verdadeiro ponto 
de vista, toda a injustiça e violência, com que o Governo Francez se 
conduzi.», a respeito do nosso amado Soberano, e de toda a Nação. 

Ja está provado, que a renuncia de Carlos IV. a favor de sen filho 
Fernando VII. de nenhuma maneira he viciosa. No breve esboço 
oue tenho feito da pérfida e enganosa arte, cora que o Imperador tem 
feito os pro-ressos, que temos visto, fica pintada, com mdeleve.s cores, 
» serie de insultos atrozes, que se fizeram à Hespannha c ao infeliz 
Rey Fernando VII. 
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O Imperador assusta Carlos IV, para o induzir a fugir para a Ame
rica, com toda a familia Real, e abandonar-lhe a Península : acendo 
a chama da discórdia entre os Reaes Pais, e seu filho, para debilitar 
a Hespanha dividindo a em facçoens, despois de ter humilhado as Pes
soas Reaes s tira a Fernando Vil. de sua Corte, com falsas promessas; 
fali o captivo em Bayonna ; e quando vio, que a virtude no novo Rey 
sabia como havia de resistir a seus desígnios, e que naõ podia per
suadir a Fernando a renunciar a sua coroa, fez com que fosse levado 
a Boyonna cora todas as outras personagens da Família Real, coras 
se fosse para os apresentar atados ante o tribunal Imperial, que éra 
juiz, e parte na mesma causa. Trabalhou por privar aos pais da sen-, 
sibilidadc da natureza, e forcados a ser o instrumento da oppresaõ de 
seu filho. Deste extorquio uma renuncia; a mais irregular e illicita 
Iransacçaõ, entre os negócios dos homens. E por uma serie de ab-
dicaçoens, obtidas pelos mesmos expedientes ill;»gae*e violentos, elle 
crê qne se fez proprietário da coroa de Hespanha; transfere-a para 
seu irmaõ, sem considerar a infâmia, a que expunha os Gabinetes da 
Europa, pela usurpaçaÕ do throno de um Monarcha, seu amigo, e al
liado. 

Ninguém pode duvidar, vista esta clara evidencia, que a renuncia 
executada por Fernando VIL a favor de seu augusto Pai, e a outra 
despois a favor do Im***erador, saõ meras nultidades. • Quem duvidará 
que se ella emanasse do livre exercicio de sua vontade, os direitos da 
dynastia de Bourbon naõ ficavam porella prejudicados ? - Quem naõ 
Sabe que, no caso de extincçaÕ de uma tal família, e pelo mesmo esta-
beücirncnto da Monarchia Hespanhola, só a naçaõ podia chamar ou
tra dynastia, ou podia introduzir tal forma de Governo, qual mais ap-
provasse í 

Em ontra parte desta narrativa tenho mostrado, que Fernando VII. 
éra demasiado honrado para suppor, que o Imperador podia conceber 
taõ atrozes desígnios. Bi Rey desejou libertar a Hespanha da oppres-
taõ das tropas Franceza» ; prouietteo-se-lhe que isto, e tudo o mais 
se ajustaria com o Imperador; e que voltaria para o seu Reyoo, com 
o frueto de seus trabalhos, para o bem de seus vassallos: e nenhuma 
hora de sua vida éra deshora para trabalhar na felicidade dessett vassal
los. Isto vi eu, e o posso testemunhar. Durante a sua reclusão, nada 
-affligio o seu generoso coração mais do que os soffrimentos de seu 
povo; e quando a sua liberdade começou a ser duvidosa, adoptmi os 
meios mais conformes]aos seus paternaes cuidados ; tal foi, a ordem 
que elle deo para a Regência; naturahneate procurada, quando a sua 
liberdade foi interrompida; e tal foi o seu mandado, de que as 
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Cortes se ajunctassem para determinar aquelhU questoens, que se men

cionaram no lugar competente. 

O valor e patriotismo tem alcançado armar toda a nação, em sua pró
pria defeza, e para a protecçaõ de seu legitimo Soberano, ainda que 
o povo naõ soube da vontade de seu amado Fernando a este respeito. 
Aquelle patriotismo, unido á Sabedoria, o , obrigará agora .rresisti-
velmente a preencher, com proraptidaõ, amais importante obra do 
Governo Central ou Regência, que possa administrar o governo do 
Reyno, em nome de S. M» 

Assim se completará, par* a vantagem de todos, a ultima expressão 
da vontade d'EI Rey, que elle condescendeo em usar, ura momento 
antes que fosse obrigado a renunciai* a Coroa : assim se preservará a 
naçaõ desta horrorosa tempestade : apresentará á Europa um exem-
pio de lealdade, honra, e generosa energia, que será o objecto de ad
miração em Iodas as idades, e em todos os paizes. 

PEDRO CEVALLOS. 

Madrid, \ de Septcmbro, de 1808. 

ADDIÇOENS. 

Relativas ao modo, porque o Gram Duque de Berg obteve, 
por surpreza, uma ordem da Juncta do Governo, para se 
lhe entregar a pessoa do Preso D. Mcnuel de Godoy. 

DESDE que o Gram Duque de Berg, Tenente General dos exércitos do 

imperador, poz os pés no território da Hespanha, trabalhou, por to

dos os artifícios possíveis, em diffundir a opinião geral, de que vinha 

para nossa felicidade, effeituar certas reformas úteis ao nosso Governo ; 

L i n u a n d o cuidadosamente, que protegeria a causado Príncipe das 

Asturias, e que se opporia ao Principe da paz, que era o objecto do 

ódio universa! em toda a naçaõ. Nem se esqueceo de fazer alguma, 

allusoens á o-rande influencia da Raynha nos negócios públicos. Era 

berasabd ^quetudo isto se fazia necessário, somente para captar as 

af f lcoens dos opprimido. Hespanhoes; e como a sua missão tinha por 

S o que vimos ao despois, deve-se confessar que os cálculos do 

,,„pe ador dos Francezes, seu ,mo, eraõ mu, bem fundados-
rao neste mundo tudo he sugeito a mudanças, o sempre-

*:;:\dtr.:r:r:°~ «^. *.-*,*-<. -,*— 
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ik. Godoy, rom quem havia tido conrespondencias da maior intimida
de, posto que naõ o conhecia pessoalmente. Naõ era oculto á sua 
sagacidade, que El Rey e Raynha, Pais, se interessavam muito na per
seguição de seu valido. E entaõ principiou a tomar as mais efficazes 
medidas, para libertar da prisaõ a Godoy ; mas tudo foi sem effeito, 
em quanto seu amado Rey Fernando VII. esteve em Madrid; porém 
assim que S. M. chegou a Burgos, renovou elle as suas instâncias para 
obter o que havia muito desejava, ameaçando, que, em caso de nega
tiva, usaria, para obter este fim, das forças que tinha á sua disposição. 

Naõ obstante isto reáistio a Juncta, à primeira representação, e 
consultou a El Rey sobre o que devia fazer, em taõ criticas circum
stancias. S. M. foi servido informada da resposta que havia dado ao 
Imperador dos Francezes sobre esta matéria, havendo elle solicitado 
a solutura do preso; esta resposta foi nos seguintes termos. 

O Gram Duque de Berg e o Embaixador de V. M. Imperial e Real, 
tem feito, por varias vezes, representaçoens verbaes, para que D. Ma
nuel de Godoy, preso por um crime contra o Estado, no Real Palácio 
de Villa Viciosa, se puzesse à disposição de V. M. Nada seria mais 
conforme á minha vontade pessoal, do que acceder aos desejos de V. M., 
porém se eu o fizesse as conseqüências seriam taõ sérias, que julguei 
conveniente submettellas â prudente consideração de V. M. 

Na conformidade de um dos deveres da rainha situação, que hé ad
ministrar justiça ao meu povo; ordenei ao mais distineto tribunal do 
meu Reyno, que julgasse D. Manuel de Godoy, segundo as leis. Pro-
metti ao meu povo, que faria dublico o resultado de um processo, de 
que depende a honra de grande numero de meus vassallos, e a conset-
vaçaõ dos direitos de minba coroa. Naõ houve um só Districto, por 
pequeno que fosse, em toda a extensão dos meus dominios, que naõ 
levasse ao throno queixas contra o preso. Todos os meus vassallos teitt 
mostrado a sua alegria de maneira notável, desde o momento, que 
souberam da prizaõ de D. Manuel de Godoy, e todos tem os olho» 
fixos, no processo, e decizaõ desta causa. 

V. M., sábio legislador, e grande guerreiro, pode facilmente deter
minar o pezo destas consideraçoens Í porem se V. M. mesma se in
teressa na vida de D. Manuel de Godoy, eu lhe dou a minha Real 
palavra; que, se despois de um pleno exame de sua causa, for condem-
nado â morte, eu lhe remittirei este castigo, em conseqüência, de se 
haver V. M. mettido nisto. 

Deus guarde a vida de V. M. Imperial por muitos annos. Vittoris, 
18de Abril, de 1808. FE-TNASDO. 

V 0 L . II- N o . 10. • • 
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A ordem Real, da mesma data, informou lambera a Juncta de que, 
se o Gra.n Duque de Berg renovasse as suas instâncias a favor de Go
doy, se lhe devia responder, que este negocio se estava tratando entre 
os dous Soberanos, e que o resultado dependia exclusivamente da de
cisão d'El Rey. S. M. havendo sido informado, de que El Rey e » 
Ray«ba, Pays, (sem duvida mal informados) se tinham queixado ao 
Gram Duque do mao tratamento dp Principe da Paz, em sua prisaõ, 
ordenou-me S. M. naõ obstante estar convencido do delicado trata
mento, que lhe dava o Marquez de Castcllar, que eu lhe mandasse têr 
o maior cuidado posssivel com a saúde do preso ; o que eu fiz,, na mes
ma data. 

Apenas o Imperador recebeo a carta d'El Rey, logo, com sua cus.-
tumada altivez, a injuriou, e escreveu ao Gram Duque de Berg, di
zendo-lhe, que o Principe das Asturias tinha posto á sua disposição o 
prezo D- Manuel de Godoy, e lt-,e mandava, que pedisse vigorosa
mente, a entrega da pessoa do preso. Nada mais era necessário para 
Murat, cujo character he de seu natural attrevido, e violento ; e por
tanto mandou â Juncta a seguinte Nota. 

Havendo S. M. o Imperador e Rey informado a S. A. Imperial o 
Gram Duque de Berg, que S. A. R. o Príncipe das Asturias lhe 
tinha escripto, informando-o, que havia entregue o destino do Prin
cipe da Paz á sua disposição. S. A- em conseqüência disto me ordena 
fazer saber á Juncta as intençoens do Imperador, pelo que repito, 
a instância i\e qua se entregue a pessoa do Príncipe, para que seja 
mandada à França.—Esta determinação de S. A. R. o Principe das 
Asturias, talvez naõ tenha ainda chegado á Juqct:*,. Nesse ça,so parece 
que S. A. R. deve esperar a resposta de S. M. o Imperador ; porém a 
Juncta verá, que para responder ao Principe das Asturias seria ne--
cessario decidir uma questão difterente, e be bem sabido que S. M* 
Impeçial naÕ pode reconhecer corno Rey, outro aJgurq senaõ Car
los I V . - E u peço á Juncta, que tome esta Nota em consideração, 
e tenha abondade responder-me sobre esta matéria, eni ordem a 
dar uma explicação da sua decisão a S. A. Imperial, o Gram Du
que de Ber«*. O Governo e a NaçaÕ Hespanhola verá nesta resolu
ção de S. V Imperial somente uma prova do interesse que toma 
toma na Hespanha; porque removendo par* niua distancia o Prio-
ciue de Paz, deseja privar, se pgssivel for, até a mesma raalevolenca, 
d l crer que El Rey Carlos deseja restituir ao poder, e confiança, 
uma pessoa, que havia para sempre renunciado : e mais, a C o t a d o 
Governo certamente fará justiça aos sublimes «nt.mcntos de S. M. o 
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Imperador, que naõ abandonará o seu fiel alliado.—Tenho a honr» 
de offerecer á Juncta as segurauças da rainha maior consideração. 

O General cm Chefe do Estado Maior General, 
Madrid, 20 de Abril, de 1808. AUGUSTO BCLLIVRD. 

A esta nota acerescentou elle verbalmente taõ atrozes e inauditas 
ameaças, que a Juncta, temerosa sem duvida, de que se realizassem, 
e que a tranqüilidade de Madrid, se perturbasse, teve a fraqueza de 
acceder ás proposiçoens, e mandou naquella mesma noite ao Marques 
de Castellar, por ordem d'El Rey, que entregasse o preso, o que de 
facto se fez, com grande repugnância de sua parte, e da parte de 
todos os officiaes, que o tinham em Custodia. 

O respeito devido à verdade exige que se diga, que D. Francisco 
Gil, Secretario de Estado dos Negócios da Marinha, e por conseqüên
cia membro da Juncta do Governo, se oppoz á entrega do preso, por 
que naõ estava authorisado por El Rey. 

He impossível conceber, como, ou porque, despois destes actos, que 
ficam referidos, a Juncta de Governo passou a informar o Conselho, 
e o Publico, por meio de duas gafcetas extraordinárias, que o Principe 
da Paz tinha sido entregue por ordem d'El Rey. A mesma difficul-
dade oceorre, sobre o motivo porque esta Juncta trabalhou em escu
sar a sua fraqueza torcendo as expressoens da conrespondencia official; 
como por exemplo uma passagem no despacho dirigido ao Conselho, 
que este Tribunal no seu manifesto, (folhas 14 da edict. 4to.) cita nos 
seguintes termos. 

" Quanto a respeito do preso D. Manuel de Godoy, El Rey me or
dena informar a Juncta, em ordem a que ella possa fazer próprio uso 
desta informação, que S. M. aprecia demasiado a vontade expressa 
pelo Imperador dos Francezes, para naõ condescender com ella, ex-
tendendo a mesma generosidade a favor de um criminoso, que tinha 
offendido a sua Real Pessoa." 

Com pouca reflexão, lhe devia ter occomdo, que esta supposta or
dem naõ éra para dar liberdade ao prezo, mas que EI Rey estava dis
posto a estender a sua generosidade para cora elle, por amor do Im
perador. Em ordem a saber que espécie de generosidade seria esta, 
éra necessário recorrer ao Decreto, que S. M. dirigio ao Conselho, 
e que foi inserido a folhas 15 da mesma ediçaõ. Na mesma data 
de 18 de Abril, se dirigio uma ordem ao Marques de Castelar, naõ 
obstante a firme persuasão de S. M., de que seu» Reaes Paisestá-
vam em um engano, mandando que se tivesse todo o cuidado com a 
saúde do preso, e se, ao mesmo tempo, El Rey tivesse mandado í 
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Juncta do Governo, que o soltasse, tal precaução relativamente à sua 
saúde, seria inútil e ridícula, Alem disto, quando a Juncta de Gover
ne deo uma conta a El Rey das contradicçoens e motivos, que ha
via para naÕ pôr o prezo era liberadade, que saõ as meshias que se 
explicaram aquelle tempo, S- M. mandou-me replicar nos seguintes 

termos. 
•« El Rev está informado dos motivos que a Juncta de Goveruo 

teve, para entregar o preso, sem sua ordem." Os dous officiaes prin
cipaes do primeiro Secretario de Estado e de Gabinete de S. M. e os 
Seus Secretários dos Decretos D. Eusebio de Bardaxi y Asara, e D. 
Luiz de Onis (por cujas maõs elles passaram) certeficam esta relação 
da Juncta, e da resposta d' El Rey. 

Julguei que era do meu dever publicar estes factos para que toda a 
naçaõ ficasse informada, das circumstancias, que occasionâram a en
trega de D. Manuel de Godoy, e que falsamente se attribuio a S. M. 
que ja mais podia pensar de abandonar a solemne promessa, que tinha 
feito ao seu amado povo, de o julgar conforme as leis, e para que, 
por este motivo, nos confirmássemos mais na ardente affeiçaõ, que 
entretemos, pelo nosso ainda Rey Fernando VII. que Deus guarde, e 
rios restitua o mais breve possível, para o complemento da nossa fe
licidade. 

Nos D. Eusebio Bardiaxi y Azara, e D. Luiz de Onis Secretários dos 
Decretos de N. S. El Rey, e principaes officiaes da primeira Secreta
ria de Estado, e do Gabinete, certificamos o facto da representação 
da Juncta de Governo, e a resposta que El Rey lhe deo ; e que eram 
concebidas nos termos expressos pelo Excéllcntissimo Senhor D. Pedro 
Cevallos, nas suas exposíçoens ; havendo esses Documentos passado 
por nossas maõs, o que nos authenticamos com as nossas assignaturas. 

Madrid, 3 de Septembro, de 1808. 
EUSEBIO DE BARDAXI V AZARA. 

LUIZ DE ONIS. 

Fim de Exposição do Senhor Cevallos. 

CONRESPONDENCIA. 
F . Ambas as vias fôram recebidas; mas he impossível contradizer 

a asserçaõ de um Official General, pela authoridade de uma carta 

anonyma; quando se tracta de factos. 
Spectador P.rtuguez. Recebeo-se athe o No. 6 - Q u e m dera que 

« Author se despisse do egoísmo de querer fallar ás escondidas. O 
verdadeiro patriota diz cm publico o seu sentimentos; arada assim 
naõ haverá duvida dese executar o 1". caso (dos dous mencionados 
na Carta:) dê as providencias. 
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CORREIO BRAZILIENSE 
D E A B R I L , 1809. 

Na quarta parte nova os campos ara, 
£ te mais mundo houvera la chegara. 

CAMOENS, c. VII . e. 14. 

POLÍTICA. 
Documentos Officiaes Relativos a Portugal. 

Decretos publicados em Lisboa. 

I " I A V E N D O verificado na minha Real presença, que 
alguns dos meus vassallos se tem arrojado ao bárbaro, e 
execrando delicto de attentarem contra a segurança destes 
Reinos, p«*gando em armas a favor dos inimigos delles, en -
tretendo intelíigencias e correspodencias insidiosas com os 
Exércitos, e Governo de França, e dando ajuda e favor a 
numa naçaó, que em desprezo dos mais sagrados direitos 
procura de novo espalha*** nos meus Estados as atrocidades, 
e estragos, que faraõ em todos os séculos o horror da hu
manidade. E convindo atalhar taò inauditos, e horrendos 
attentados desaggravar a soberania offendida, conter os 
malvados, com o exemplo do castigo, e fazer cessar o es
cândalo, que ta6 abomináveis maquinações causaó aos fieis 
vassallos, que lealmente se empenha-5 na defensa da Reli
gião, do Throno, ' e da Pátria : Sou servido excitar a ex-
acta observância da Ordenação Livro 5. Ti t . 6., e na fôrma 
delia ordeno que todos os meus vassallos que se acharem 
unidos ou se unirem aos Exércitos Francezes, ou por qual
quer modo entretiverem correspondências, e intelíigencias 
com os inimigos do Estado, ou lhes derem auxilio, favor 

V O L . I I . N o . 11. " 
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ou conselho em prejuízo delle sejaó immediatamente pu
nidos com a pena de morte natural, e cruel, confisco de 
seus bens, e privação de todas as honras, foros, e privilé
gios, ficando infames elles, seus filhos, e netos, e para 
sempre damnada a sua memória. E porque cumpre á se
gurança publica, que naÓ haja a menor demora no castigo 
de taÓ abominável crime, e nenhum favor aos róos delle: 
Mando que os que houverem militado debaixo das suas 
bandeiras contra estes Reinos, sendo apprehendidos em 
acçaó de guerra, naÓlhes será dado Quartel; fora do com
bate poderão ser mortos por quem os encontrar, e em ne
nhum caso poderão gozar do beneficio de Capitulação 
Militar, ainda que nella fossem expressamente comprehen-
didos : mando outro sim que o que for achado com armas 
contra o Estado, e todo o militar que commetter traição 
seja verbal, e summariamente processado em Conselho de 
guerra, a que immediatamente mandará proceder o gene
ral do respectivo destricto, fazendo executar logo as sen
tenças, e que todas as mais pessoas, que por qualquer dos 
sobreditos modos forem achadas em traição, sejaó igual
mente processadas, e sentenciadas na commissaó estabele
cida por Decreto de de 1 de Dezembro próximo passado 
na Casa da SuppHcaçaó, aonde os Juizes se ajuntaraÕ quan
do a urgência o pedir, todos os dias que naó forem Do
mingos e Dias Santos. E por quanto a dieta Ordenação no 
§. 12. escusa das sobreditas penas, os que tendo dado con
selho, ou feito confederação contra o Rey se denunciaó lo
go, e antes que por outros sejaó descubertos : determino 
que sejaó perdoados, e até premiados os que procederem 
na conformidade do dicto fj. Outro sim declaro incursos 
nas penas da mesma Ordenação acima declaradas, todo e 
qualquer vassaüo deste Reino, que recebendo Proclamaçaõ, 
Decreto, Carta ou outro qualquer papel que lhe seja re-
mettido pelo inimigo o naõ apresentar no termo de 24 
horas no juizo da Inconfidência, Intendendencia, Geral da 
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Policia ou Magistrado Territorial ou pertencendo a corpo 
armado em actual exercício, ás authoridades militares re
spectivas *, o Marechal dos meus Exércitos, Chanceller da 
casa da Supplicaçaó que serve de Regedor, Intendente ge
ral da Policia, e mais authoridades a quem tocar, executa
rão, e faraó executar este Decreto que será impresso e 
affixado nesta Capital e mais Cidades, villas e lugares deste 
Reino, para que chegue á noticia de todos. Palácio do 
Governo em 20 de Março, de 1809. 

Com três Rubricas dos Senhores Governadores do Reino. 

Naó tendo sido até agora suficientes para destruir as 
pérfidas maquinações do feroz inimigo do Continente, e 
de seus perversos Emissários, que por tantos e taÓ estra
nhos modos tem procurado semear a discórdia, e a descon
fiança entre os meus fiéis vassallos, e os das Nações mi
nhas Alliadas, nem os tratados solemnes, que nos ligaô em 
defeza commum, nem os repetidos, e efficazes auxilios que 
elles me tem prestado, e prestarão indefectivelmente, para 
desempenho de nossos mútuos deveres, e reciproca conser
vação, ora suppondo nos Gabinetes dos meus Aluados, vis
tas, e pertençoes, de que só se tem mostrado capazes os 
nossos inimigos ; ora acusando de fraquezas, e de corrup
ção os Generaes da sua mais illimitada confiança, ja espa
lhando noticias falsas, e indignas da fidelidade dos seus 
vassallos, e do valor dos seus exércitos; e ja finalmente in
duzindo os povos a desprezarem, e talvez maltratarem as 
pessoas, que transitaô pelos meus Reinos, encarregadas de 
commissões importantes, civil, ou militarmente, sendo-lhes 
aliás devido todo o soccorro, e protecçaô : e desejando eu 
estreitar cada vez mais os vínculos, que unem a Coroa, e os 
vassallos dos meus Reinos aos interesses da Coroa, e vassal-
los de Suas Magestades Britânica, e Catholica, e inutilisar 
todo o effeito que os inimigos se propõe obter por aquelles 
meios: sou servido declarar, pelo presente Decreto, de-

p P 2 
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licto de inconfidência, todo o escnpto e todo o facto, com 
que algum dos meus vassallos, indigno por esta conducta , 
do nome Pcr tuguez , pertender macular de qualquer modo 
o credito dos Gabinetes, e leaes vassallos de Suas Mage-s-
tades Britânica e Catholica, em quanto elles naó forem de
clarados Inconfidentes pelos seus respectivos Governos * 
ordenando que no Juízo da Inconfidência, Intendencia 
Geral da Policia, e seus Delegados se inquira, ex officio, e 
se recebaó denuncias destes crimes, que seraõ punidos 
como delictos contra a minha Real Pessoa, e contra a se
gurança publica dos meus Reinos, segundo as leis para 
esse effeito estabeleuidas. As authoridades Militares re 
spectivas; o Marechal do.-, meus Exércitos ; Chanceller da 
casa da supplicaçaõ, que serve de Regedor ; Intendente 
Geral da Policia, e mais authoridades aquém tocar, execu
tarão, e faraó executar este Decreto que será impresso, o 
affixado nesta (Y.pita!, e mais Cidades, Villas, e lugares 
de,te Reino, pai a que chegue á noticia de todos. Palácio 
do Governo em 20 de Março, de 1S0'J. 

Com três Rubricas dos Senhores Governadores do Remo. 

Tendo mostrado a experiência desde o principio da re-
roluçaõ Franceza, que cm todas as suas d i fie rentes épocas, 
fila tem devido os seus pasmosos suceessos, menos ao em
prego legitimo da, sua força armada, do cjue ás intrigas de 
todo o gênero, as perfidias, ás atrocidades, c aos princípios 
desorganisadores, que tem introduzido constantemente no 
seio das outras Naçaoes os Monstros, que a tem auxiliado 
com o sacrifício horrendo das suas luzes, cios seus bens, da 
sua vida, honra, probidade, e Religião: e que um dos 
meios, de que os Revolucionários se tem servido, com pre
ferencia, corno aquelle, que na realidade mais correspon
derá sempre á extensão de seus malignos projectos, he 
espalharem o ciúme, a desconfiança, a discórdia, entre os 
vassallos e os Soberanos, entre os povos, e authoridades 
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superiores, entre as diversas classes da Cidadãos, e entre 
huns e outros empregados Públicos ; resultando desta per
niciosa intriga o desacordo, a desanimaçaõ geral, a inuti
lidade de todas as medidas, e a própria Anarquia: e de
vendo eu obstar a todas estas maquinações, de que só de
penderia a desgraça de hum Povo, que se ha immortaii-
sado pela heróica adhesaõ, fidelidade, e amor, com que 
tem retr ibuido os meus Paternaes cuidados, e adoçado a 
amargura do meu Coração consternado, mais ainda pelo 
que tem soffrido os meus Amados Vassallos do que pelos 
jneus próprios padecimentos, mas que todavia, pela sua 
mesma bondade, he susceptível de ser enganado na arüen-
cia de seu virtuoso Patriotismo pelos perversos Agentes do 
inimigo commum. Devendo outro sim manter a boa har
monia entre os meus vassallos, pôr as authoridades a co
ber to dos ataques da insubordinação indiscreta, ou mali
c iosa; e promover hum a Minutada confiança no Governo, 
por todos os meios próprios, e dignos d e m e r e c e l l a : em 
attençaõ a todos estes importantes motivos, Hei por bem 
ordenar o seguinte : 

I. Desde a data do presente Decreto c em virtude delle, 
todo o Cidadão he authorisado a denunciar vocalmente, ou 
por escripto, debaixo da sua própria assignatura, ou sem 
ella, perante qualquer Magistrado e seus Delegados, ju izo 
d;*. Inconfidência, Intendente Geral da Policia, ou directa-
inente aos Governadores deste Reino, as suspeitas ou factos 
verbaes, ou reaes, que lhe constarem de qualquer outra pes
soa inconfidente, apontando as testemunhas que souberem 
para se proceder contra os suspeitosos, e delinqüentes, se
gundo for de Just iça ; sem que por esta denuncia, que se 
conservará em absoluto segredo, fiquem as pessoas, que a 
fizerem, responsáveis a pena alguma. 

II. T o d a a pesssoa, que de palavra, ou por escrito, ar-

guir outra de traição, e Inconfidência, diante de outras 

quaesquer pessoas, quantas bastam pára se provar o facto, 
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ficará por isso mesmo sujeita a ser denunciada por quem 
tiver noticia deste procedimento, que se qualificara de 
suspeita de traição, e será punida por tal crime. Estes 
Reos seraó castigados com as penas postas em Direito aos 
que publicaõ libellos famosos contra as pessoas constituí
das em dignidade. 

III. Quem souber de facto publico verbal, ou por es, 
cripto, em que alguma das Authoridades Publicas, Eccle-
siasticas, Civis, ou Militares, fôr infamada de traição, sem 
ser pelo meio competente, será obrigado, sob pena de ser 
havido por inconfidente, a denunciar o facto nos termos, 
em que elle lhe constar; e as mesmas authoridades, assim 
arguidas, prevenirão o delinqüente, logo que delle tenhaó 
conhecimento, prendendo-o, se couber na sua alçada, e na 
falta delia pedirão para esse effeito auxilio ás authoridades 
immediatas, e respectivas, que a tiverem. Estes Réos 
seraÓ punidos pelas justiças competentes, com as penas 
correspondentes aos crimes de motor de assoada, e de re
sistência armada ás Justiças em actual exercício da sua 
jurisdicçaó; aggravando-se-lhes as penas, segundo as cir
cumstancias do delicto. 

IV. Porque a falta de respeito, e subordinação, pre
textada com os motivos de traição, entrega, e conloio com 
o inimigo, be um delicto ainda mais enorme, e das mais 
funestas conseqüências, quando he relativo ás authoridades 
militares, pessoas da minha maior confiança, e que por isso 
o devem ser também da de todos os meus fiéis vassallos, 
competindo privativamente á minha immediata authorida
de pelos tribunaes, que para esse efeito tenho estabelecido, 
o conhecimento dos seus delictos no caso, naó esperado, 
de os commetterem, e a applicaçaó das penas a elles cor
respondentes. E convindo manter a sua authoridade, e 
fazer respeitar a sua vida, que ainda em circumstancias 
menos calamitosas naó devia ser exposta ás intrigas dos 
facciosos, e inimigos da sua pátria, comprados pelos agen-
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tes occultos do inimigo commum, para infamarem, tralii-
rem, e assassinarem os homens de bem, os cidadãos virtuo
sos, os honrados patriotas, os dignos chefes militares, da 
minha immediata nomeação, escolhidos com o mais sizudo, 
e reflectido conhecimento de suas qualidades, e provada 
honra, e adhesaõ á boa causa; para fazer cahirpor uma vez 
das maõs do inimigo esta funesta arma, Sou servido, ordenar 
que da data, e publicação deste em diante, se alguma pes
soa de qualquer qualidade, e graduação que for, paizano 
ou militar, der voz publica de Traidor a qualquer Com
mandante de força armada taixar de lhe, ou por similhan-
tes motivos excitar motim no Corpo do seu Commando, 
seja immediatamente preza, processada verbalmente em 
Conselho Militar, composto da forma determinada pelos 
Regulamentos Militares, e arcabusada á vista dos que 
presenciarão o Delicto, no improrogravel termo de vinte e 
quatro horas ; ficando o mesmo Chefe, e Conselho inhibi-
dos de moderar, ou deferir esta pena, debaixo de qualquer 
pretexto. As Pessoas, que presenciarem esta casta de De-
lictos, debaixo da mesma pena, que lhe será imposta 
pelas formas ordinárias da Justiça, e com a dilaçaõ de 
tempo para isso requerida, seraÓ obrigadas a auxiliar a 
prisaõ, e execução de similhantes Réos com a energia 
e actividade, que taõ horriveis crimes demandaõ. As Au
thoridades Militares respectivas, o Marechal dos meus Ex
ércitos, Chanceller da Casa da Supplicaçaõ, que serve de 
Regedor, Intendente Geral da Policia, e mais authorida
des a quem tocar executarão, e faraó executar este Decre
to, que será impresso affixado nesta Capital e mais Cida
des, Villas e Lugares deste Reino, para que chegue á no
ticia de todos. Palácio do Governo em 20 de Março, de 
1809. 

Com três Rubricas dos Senhores Governadores do Reino. 
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C A P I T U L A Ç Ã O proposta por Victor í l t ignes, Official dá 

Legiaõ de Honra , Commissario de S. M. o Imperador e 
R e y , Commandante em Chefe de Caycnne, e da Guiana 
F r a n c e z a ; e aceita por Ja ime Lucns Yeo, Capitão de 
Bandeira no serviço de S. M. Britânica, Commandante das 
forças navaes combinadas Inglezas e Portuguezas ; e Ma
nuel Marques, Cavalleiro da Ordem Militar de S. Bento 
de Avis, T n . Coronel Commandante em Chefe, e Director 
do Corpo de Artilheria do Pará , commandaiido o exercito 
avançado Por tuguez.* 

Ainda que estejam tomados os postos avançados, e que 
o Commissario do Imperador e Rey está, com a sua guar
n içaõ , reduzido á Cidade ; deve elle aos sentimentos de 
honra, que sempre o distinguiram—ao valor e boa conduc-
ta dos Officiaes e soldados debaixo do seu commando—á 
affeiçaõ que os habitantes da colônia tem a S. M. o Impe
rador e Rey ; o declarar publicamente que se rende menos 
á força do que ao systema destruetivo de libertar todos os 
escravos, que se unissem ao inimigo, e de queimar todas 
as plantaçoens, e portos, que lhe fizessem alguma resis
tência. 

O Commissario do Imperador Commandante em Chcfc^ 
despois de haver visto queimar varias plantaçoens, particu
larmente a sua própria, a mais considerável da Colônia 
attribuio isto primeiramente aos acasos da guerra ; e á de
sorganização dos bandos, e a libertação dos escravos lhe 
pareceo uma medida momentânea ; mas assegurando-se-
lhe por escripto, que os officiaes Inglezes e Portuguezes 
obravam em virtude de ordens de Sua Alteza Real o Prín
c ipe Regente , e desejando salvar a colônia da destruição 
total, e preservar os vassallos de seu Augusto Amo, que t i
nham dado tantas provas de sua affeiçaõ e fidelidade, o 

* Fraduçaõ do Original em Inglez. 
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Commissario de S. M. Imperial e Real rende a Colônia ás 
forças de S. A. Real o Principe Regente, com as seguin
tes condiçoens:— 

ARTIGO 1. A guarniçaõ marchará para fora com as suas 
armas e bagagem, e todas as honras de guerra. O*- Offi
ciaes conservarão as suas espadas, e os do Estado maior 
os seus cavallos ; a guarniçaõ deporá as armas, e obrigar-
se-haa naõ servir contra S. A. Real, e seus Alliados, du
rante um anno. 

2. Fornecer-se-ha» vasos, á custa de S. A. o Prinaioe Re
gente, para levar a guarniçaõ, os Officiaes civis e militares, 
e todos aquelles empregados no serviço, com suas famílias 
e effeitos, directamente á França, e com a menor demora 
possível. 

3. Fornecer-se-ha um vaso conveniente para levar á 
França o Commissario do Imperador, Commandante em 
Chefe, sua familia, seus officiaes, sua criadagem, e seus 
effeitos : o Chefe da administração das finanças, o Com
mandante das tropas, e o Inspector e Commandante da 
artilheria, com suas famílias. 

4. Dar-se-ha tempo conveniente ao Official, que tiver 
propriedade na Colônia, para ajustar os seus negócios. 

5. Os arsenaes, batterias, e tudo o que pertence a ar
tilheria, as armas curtas, armazéns de pólvora, os manti-
mentos seraõ entregues por inventario, e no estado em que 
agora estaõ, o que será notado. 

6. Os escravos de ambas as partes seraõ desarmados e 
mandados para as suas respectivas plantaçoens. 

Os negros Francezes, a quem os Commandantes de mar 
e terra, de S. A. Real o Principe Regente, tem ajustado 
para o serviço durante a guerra; e aquém, em virtude de 
suas ordens, deram a liberdade, seraó mandados para fora 
da Colônia; pois ficando nella só serviriam, para o futuro, 
de objecto de perturbação e dissençoens. 

Os Commandantes se obrigam, como tem promettido a 

V O L . II. No. 11. « Q 
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solicitar de S. A Real o Prmcipe. Regente-, que se a p o 
nha a falta daquelles escravos, como uma indemmzaçaÓ a 
favor dos habitantes, a quem elles pertenciam. 

7. Os papeis, planos, e outros artigos pertencentes á 
repartição da Kngenharí?., seraõ igualmente entregues. 

?. Os doentes e feridos, que saõ obrigados •;•. ficar na 
colônia, a poderão deixar, com tudo o que lhes pertence, 
loco que estiverem em situação de o fazer, entretanto se
raõ tratados como até aqui tem íido. 

9. A propriedade particular, de qualquer natureza ou 
ctesciípçaó que seja, será respeitada, eos habitantes pode
rão dispor delia, como até agora. 

10. Os habitantes da colônia conservarão a sua proprie
dade e poderão residir nella, conformando-se com as or
dens, e formas estabelecidas pelo Soberano, aquém ficam 
subordinados : teraó liberdade de vender as suas proprie
dades, e retirar-se quando lhes convier, sem obstáculo 
algum. 

11. As leis civis, conhecidas em França debaixo do ti
tulo de Código Napoleaó, e que estaõ em força na Colô
nia seraõ observadas, e executadas até a paz, entre as 
duas naçoens; os Magistrados somente em virtude das die
tas leis decidirão sobre os interesses dos individuos, e dif-
ferenças que lhes disserem respeito. 

12. As dividas reconhecidas pelos indivíduos durante o 
tempo, ou antes do termo fixo no artigo precedente, seraõ 
cobradas, segundo a base, que se determina no mesmo ar-

13. Os papeis, relativos ao registro e matrícula das tro

pas, serio levados pelo Quartel Mestre. 
14. Descjí-.ido conservar a plantação de especiaria, 

chamada La Gabnelle, em todo o seu esplendor, e agricul
tura, fica estipulado, que nem esta, nem nenhuma outra 
plantação de arvores, ou plantas, será destruída, mas seraõ 
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todas conservadas, no estado em que se entregam aos Com= 
mandantes de S. A. R. o Principe. Regente. 

15. Todos os papeis dos armazéns, da inspecçaõ das al
fândegas, ou de toda e outra qualquer responsabilidade, 
seraõ depositados no archivo do Secretario, ou em outro 
lugar, que se concordar ; para que se possa recorrer a elles 
quando fôr necessário . O todo ficará debaixo do sello dos 
dous governos; e á disposição de S. M. Imperial e Real. 
Nos postos avançados de Bourde, aos 12 de Janeiro, 180?. 

Representação feita ao Almirante Cotton, c ao Major Ge* 
neral Beresford. 

Ilhistrissimo e Exmo. Snr.—O Officio de Juiz do Povo, 
que bem fora do meu merecimento oecupo, nesta Capital, 
me põem na necessidade de importunar a V. Kxa. Eu ja 
representei ao Ex*1"'. Gen. em Cliefe do Exercito da Gram 
Bretanha neste Reyno, em uina representação, que inclusa 
ponho na presença de V. Exa. por copia. Agora naõ sò 
por obrigação dti me apresentar a V. Ex*. mas também 
para supplicara sua protecçaóao mesmo fim, t.e que trago 
pessoalmente este officio. — Exmo. Snr., se o Lxercito 
Britânico veio gloriosamente quebrar os griihoens, que 
arrastava o povo Portuguez. Se uma tropa de aleivoso* 
roubadores javai sentindo a força dos generosos vencedores 
do Vimeiro, fazendo restituir os roubos, que se lhe recla
mam. Eu, em nome do povo deste Reyno, reclamo p«-
lante V. Exa. tudo quanto estes ladroens tem, alem do 
que trouxeram ; porque tudo he roubado em Portugal; 
alem do que ja mandaram, que também exige considera
ção, para entrar em contas com a satisfacçaõ que a Religião, 
o Throno, e a Naçaó inteira exigem muito clamorosa-
mente. Tudo excellentissimo Snr. se deve restituir. O 
mizeravel orfaó, ou a viuva dos fins de Portugal, naó po
dem vir reclamar. Eu reclamo por elles. O direito delle* 

.02 
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sobre o seu pouco, naõ he menos que o dos grandes, sobre 
o seu muito. O Publico pois ainda deve merecer, mais 
que qualquer particular. He pelo publico de todo o Povo, 
que o meu officio exige que eu reclame. Tire-se tudo o 
que tem, e naó escape o que escondem até nas marcas 
dos botoens: e o Publico vendo tudo restituido ao Regio 
Erário (dono de tudo o que naó tem outro) cantará vivas 
a V . Exa. de quem eu sou 

O Mais attento servo. 
(Assignado) O Juiz BO Povo. 

Edictal prornulgado em conseqüência da precedente Repre
sentação. 

Os Commissarios authorizados, para as reclamaçoens da 
parte dos Inglezes e Portuguezes, fazem saber a todas as 
pessoas, que em seu poder tiverem quaesquer effeitos e 
moveis, pertencentes á familia Real ou aos Fidalgos, e 
mais pessoas, que acompanharam a S. M. e A. A., ou 
quaesquer fazendas e moveis, pertencentes a vassallos da 
Gram Bretanha, que fossem seqüestrados por ordem do 
Governo Francez; que no termo de dez dias, contados 
desde 22 do presente mez de Septembro os devem mani
festar na Secretaria da Commlssaõ, no Largo do Loreto 
N . 8. sobpena de que naó os manifestando, e constando 
que maliciosamente os oceultáram, pagarão o tresdobro do 
valor dos mesmos effeitos aos seus proprietários; e que na 
mesma pena incorram aquellas pessoas, que naó denuncia, 
rem, sabendo onde se acham. 

EepreseniaaaÓ feita â Juncta dos três Estados, ao Dezem* 
bargo do Paço, e Juncta do Commercio. 

SENHOR ! Quando uma calamidade geral pòem em con
sternação um Reyno inteiro, he entaó que cumpre aos 
grandes Tribunaes, que representam na mesma Naçaõ, 



Politica. 30* 

interpor os seus officios para obter o possível remédio. 
Vio-se que com uma aleivosia infame, sob proclamaçaõ 
de amizade, se apoderaram de Portugal os Francezes, e 
que entaõ practicáram barbaridades, contra a Religião, 
contra o throno Augusto, e contra todo o Direito das 
Gentes. Acudíram a isto os antigos fieis aluados de Portu
gal, e vencidos os monstruosos usurpadores, quando se po
dia esperar uma satisfacçaõ completa, o que em fim se pu
blica he que ha uma convenção de tratado, que se vai pôr 
em practica, mas que apenas se sabe que existe; porque o 
diz a Proclamaçaõ de 10 de Septembro.—Ignora o publico 
o contheudo e só sabe, que, nesta Convenção, naó figura
ram os três Estados do Reyno; que na mesma se deixam 
sem satisfacçaõ os crimes de Lesa Magestade Divina e 
Humana ; e que naõ se indemnizaõ as mortes, os roubos, 
e toda a casta de crimes, perpetrados com tanta aleivosia. 
A proclamaçaõ promette reclamar-se tudo o confiscado, e 
usurpado; mas a Religião dos Portuguezes, a Magestade 
do seu throno, e a vida dos assassinados, ficam sem satis
facçaõ alguma. As Igrejas despojadas das suas alfayas; 
as dos Reaes Palácios deterioradas, os depósitos de rendas 
Reaes roubados; em fim, o Povo reduzido á mendicidade, 
que faz impracticaveis as ruas da Capital; nada disto se 
prove; e o que se remetteo para a França naõ entrou em 
conta alguma. Estes objectos saõ de summa importância. 
O exemplo da impunidade he consequentissimo á Religião 
e ao Estado. A segurança das Monarchias depende de se 
naõ deixar o exemplo de serem attacados os seus direitos, 
sem castigo. Quem causou a consequentissima jornada 
de todos os Imperantes, naõ pode deixar-se sahir sem se 
vingar este mal incalculável. He pois, nestes pungentissi-
mos termos, que o meu zelo e o desejo de desempenhar as 
obrigaçoens de honrado e de fiel ao meu Soberano me tra
zem á reclamar pelos officios deste tribunal, implorando 
em nome de todo o povo do Reyno, que haja de o» fazer 
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Snstantissimos, para ao mesmo tempo protestar toda A gra
tidão aos generosos aluados, que libertaram Portugal; ma* 
embargar, que se verifique uma convenção, que os Fran
cezes publicavam naÕ quererem, que se saiba, para que 
•e lhes naó impugne. Tudo quanto se convencionou, 
em prejuizo da Sancta Religião, sem alguém figurar por 
parte delia, naó liga. Tudo quanto se convencionou em 
prejuizo da Coroa, sem se ouvir o seu representante, nem 
o da Fazenda, naÓ pode ter effeito : cumpra-se o ajustado 
com os vencedores do Vimeiro; mas elles mesmos saó os 
que podem consentir, que fique inútil, e seja indigno delles 
a reclamação, que permittem. Sim pode reclamar-se o 
usurpado ; pois ursurpáram a Soberania, e he necessário 
restituilla com todos os damnos e perdas. Usurparam a 
Magestade, e insultaram a Religião attacando até o Dele
gado do Summo Sacerdote, e he necessário restituir tudo 
naõ só a quem reclama mas a quem o naó pode fazer, 
como os mortos, e auzentes, e aquelles a quem só deixa
ram misérias estes perturbadores do Mundo. NaÓ pode 
valer a Convenção aquém despois delia continua os abuzos, 
e as hostilidades ; como em Almada, roubando as Sizas ; 
no Lumiar, exigindo uma Contribuição; na Moeda, tiran
do sommas, e sommas. E os Tribunaes maiores do Reyno 
na6 podem consentir, em que va para França, quem está 
ameaçando de que torna, antes de nm anno, acabar ie es
tragar o pouco que deixa. Exaqui o que neste se pro
põem, com todo o respeito, &c. 

O Juiz DO Povo. 

Representação ao Almirante Cotton, feita na mesma oceS-
siao da precedente. 

Torno a pôr na presença de V. Ex*- as reftexoens que 
o meu officio, por um lado; e por outro lado as instâncias 
dos Portuguezes, exigem que eu represente á-G-ram Breta
nha, an-tei que b*}a de ter effeito algum a Convenção an-
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nunciada na Proclamaçaõ de 1-0 do Corrente. Primeira, 
que naó podia deixar de merecer consideração a Coroa de 
Portugal, e a Real Fazenda, para serem ouvidos os seus 
procuradores Regias, os Tribunaes, e Authoridades, sobre 
a dieta convenção, a fim de se autender á indemnizaçaõ dos 
Direitos de Regalias, e se satisfazer á Magestade por modo 
digna delia. Segunda, que igualmente mereciam mtteocaó 
a Religião, a Igreja, a Naçaõ, e o Povo deste Reyno, par» 
serem ouvidos, e considerados os seus Direitos. Os es
candalosos sacrilégios, os roubos, os assassinos, sem haver 
a tudo consideração, como convinha a um acto, que vai ap» 
parecer no Mundo, entre os monumentos mais respeitarei* 
para ambos os conrencionantes. Terceira, que esta Con*-* 
vençaó -devia ter em primeira vista o naõ appareoer contra.. 
dttetoria com a mesma protecçaó de auxilio. Auxiliar a 
Hespanha contra a França, e mandar para França forças, 
naõ he só contradictorio mas até parece protecçaõ de Fran-
oeees, e naõ auxilio de amigos. Quarta, os Francezes 
vieram a Portugal nEis, e sem caixa, o que tem foi adqui-
rado á Franceza; isto he por furtos, enganos, e cruelda
des. Logo a convenção, se os naõ põem no primeiro es
tado he injusta, e contraria ao Direito das gentes, he 
auxiliadora do crime; e por isso mesmo intolerável, 
-Quinta, dizem os Francezes, em publico, e em particular, 
que elles agora saõ levados á França, e que voltam era 
monos de *»m anno a Portugal, para entaõ destruírem, to> 
do o que agora deixam. Isto be romper a Convenção, se 
ella ecautellou o futuro; on he provar que a mesma oaS 
foi meditada com prudência. Se se propõem de vir he 
melhor, oceurrere iniempore, quam post illatum vtdnus rfr-
medium quererei he melhor fazer-lhe agora o que entaõ 
se-pá necessário e diíhcil. Querem elles tornar aqui, o« 
naõ ? Se Sim, para que se haõ de deixar ir, sem ao -menen 
lhe tirar a -faculdade de o remediarem : se naõ, porque naõ 
haõ de assignar os Representantes um artigo publico de 
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satisfacçaõ, e juramento, que ao menos quando emprehen-
dam voltar, faça ainda mais criminosa (se he possível) tal 
intenção. Por onde haõ de vir ? Se por mar, entaõ a 
Gram Bretanha, que tem de os metter a pique, j porque o 
•naõ faz agora ? Se por terra; a Gram Bretanha tendo 
de ajudar os Hespanhoes, e impedir-lhe a entrada, como 
pode, sem erro, accrescentar as forças, que entaõ hade 
querer annihilar. Sexta, que os Francezes, entrando desde 
a sua desfeita, no Vimeiro, e fugida de Torres Vedras, 
em convenção, elles mesmos tem rompido suas proposi
çoens, e ajustes, e a boa fé de contractantes. Romperam 
a fé, passando a roubar o Deposito publico, a Casa da 
moeda, o Deposito das cizas de Almada, como vai provado 
com Documentos ; assim como por elles se vê, que conti
nuaram a roubar por meio da contribuição do Lumiar, 
aue continuam em assassinios nocturnos. Septimo que 
entaõ se pode considerar valiosa desde o principio a con
venção, em prejuizo da Religião, da Magestade do throno, 
da Independência do Reyno, da propriedade publica e 
e particular, e de todos os direitos, que pelo Natural e das 
Gentes saõ devidos aos povos, e ás Naçoens : ainda entaõ 
o rompimento da mesma Convenção pelos Francezes, por 
tantos, taõ públicos, e escandalosos factos, fazia que ficas
sem rotas de ambas as partes, pela regra vulgar de reci
procidade e igualdade entre os Contrahentes. Estas re-
flexoens, pois, saõ as que em razaõ do meu officio, e da-
quellas instâncias, ponho na presença de V. Exa. paraqüe, 
fazendo-as entrar em consideração, com os seus Generaes, 
e os deste Reyno, naõ haja de consentir na execução de-
similhante Convenção, nem ainda por maioria de votos, 
se tanta fosse a desgraça; porque para esse caso reclamo 
a V. Exa- haja de esperar a decisão das sua Corte, sem 
«orai tudo demorar a plena restituição do Castello, e Ban
deiras, e a expulsão destes assassinos, e perturbadores da 
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Corte, que ainda na noite passada fizeram, o que prova o 
Ultimo documento. 

Deus quarde a V. Ex.* muitos anfto*-**, como roga todé o 
Povo em Lisboa, a 14 de Septembro àe Y8QSK 

O Juiz OO P»*VO. 

Documentos apresentados â Casa dos Comrmtns, relativos d 
Convenção de Cintra, e suas conseqüências. 

(Posto que toda esta collecçaÕ de papeis seja summamente impor
tante para historia da campanha das Tropas Britannicas em Portugal, 
com tudo saõ estos documentos taõ volumosos, qne he absolutamente 
impossível comprehendellos todos no* limites do Correio Braziliense; 
pois occuparlam 4 ou 5 números inteiros. Limitar-*me-hei por tanto 
aos que me parecerem mais necessários—) 

Carta do General Dalrymple ao General Junot. (sem data) 

SENHOR ! O Almirante, que commanda a frota Bri
tânica nas costas de Portugal, naó pode Concordar na pro
posição, relativa á disposição, da frota Russa no Tejo, de-
maneira que se possa discutir sobre a base do artigo 7nw 

do acordo, para a suspençaó de hostilidades, em que se 
entrou comV. Ex.*, com as vistas de ajustar uma Conven
ção para a evacuação de Portugal, pelas tropas Francezas. 
Com tudo sinto-me plenamente authorizado para assegu
rar a V. Ex-% que a objecçaõ da parte do AlmiranteJnglez 
naõ procede de algum desejo de levar a extremidades as 
vantagens, que o estado actual da guerra, nesta parte, possa 
offerecer ás forças Britânicas. O Almirante Cav. Cw Cot
ton possuía instrucçoens do Governo Britânico, relativa
mente á linha de conducta, que devia observar a respeito 
da frota Russa, no Tejo, e em um período, em que circum
stancias de uma natureza bem differente das que agora 
existem, produziam esperanças de que a frota Russa es
tivesse na necessidade de deixar o porto de Lisboa, e o 
Almirante Britânico está prompto agora a entrar em uma 
discussão directa, desta matéria, como Almirante Seniavin, 

V O L . II. N o . 11. RR 
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«-obre as mesmas bases. A intima connexaÓ, que á taá 
pouco tempo existia, entre o governo Britânico e o de 
Rússia, assim como o respeito pessoal, que o Almirante 
Britânico tem ao Almirante Séniavin, deixa pouca razaó 
pa ra duvidar, que haverá uma inteligência bem aceita a 
ambos, sendo o resultado de uma communicaçaó entre 

elles. Sou, &c. 
H E W D A L R Y M P L E . 

Carta do Almirante Cotton ao Ten. Gen. Dalrymple. 

Hibernia, defronte de Cascaes, 25 Agosto, 1808. 

SENHOR ! Havendo os Francezes evacuado .Setúbal, se
cundo a informação que recebi esta manhaã ; e esperando-
se ali, a cada hora, o exercito Portuguez ; que sobe cer
tamente a 4 ou 5.000 homens, me faz suggerir a conveni
ência de destacar metade , ou mais, das tropas que estaõ 
na Maceira, debaixo do commando do T n . Gen. Moore, 
para as desembarcar em, ou j une to , a Setúbal, que com a 
assistência dos Ieaes Portuguezes, se pode certamente tomar 
posse da margem esquerda do Te jo , e prevenir effectiva-
mente a retirada do exercito Francez para Elvas. Eu lem
bro isto na supposiçaõ de que, nunca se poderá concordar 
nos artigos preliminares, que li hentem, demaneira que 
façam um tratado difnnitivo, tanto a favor do exercito 
Francez , batido duas vezes, e 30.000 homens de tropa 
Ingleza em Portugal . Sem grande alteração nestes arti
gos, jamais poderei acceder a tal tratado. 

Tenho a honra de ser, &c. C. C O T T O N , 

Carta do Almirante Cotton, ao Tn. Gen. Dalrymple. 

Hibernia, de fronte do Te jo , 27 Agosto, 1808. 
S E N H O R ! Incluo nesta, para vossa inspecçaó, e appro

vaçaõ, os Art igos, que eu conceberia, que houvessem de ter 
o consentimento do inimigo ; e eu os modificaria de manei-
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ra , que de certo modo fosse justificável o acceder a elles. 
Dizem-me os meus conrespondentes em Lisboa, que os 
Francezes esperavam nada menos do que renderem-se á 
discrição, e voltar para a França como prisioneiros de 
o-uerra. Os Portuguezes e alguns Hespauhoes estaó em pose 
de Setúbal, para onde eu haveria mandado hontcm o Re
gimento 4-2, se o vento se naó passasse para o Sul, e a in
formação que recebi, de que a cessassaó de hostilidades se 
extendia a 4 dias desde o 26. O inimigo tinha retirado 
quasi todas as tropas dos differentes fortes ao longo da ba
hia, e as mandou para Palmella, uma altura entre Lisboa 
e Setúbal; temeroso de um attaque do exercito, que agora 
está em Setúbal. O tempo ameaça tempestade, o que me 
obrigou a levantar anchora com a frota; porém voltarei 
outravez para o meu anchoradouro, no momento em que 
o puder fazer com segurança; e trabalharei, em todo o 
caso, por manter a communicaçaó com a praia. 

Tenho a honra de ser, &c. C. COTTON. 

(Incluso.) 

Artigo 12. Os Fortes de S. Giaõ e Bujio, assim como 
aquelles que fiçaõ á direita de S. Giaõ, haõ de ser entre
gues ás tropas Britânicas e por ellas guarnecidos, á rati
ficação do presente tratado. 

Para se addir ao artigo 16, todos os atrazados de con-
tribuiçoens, requisiçoens, ou de quaesquer pertençoens 
do governo Francez a respeito do Reyno de Portugal ou de 
qualquer indivíduo nelle residente, que estiverem por pa
gar á assignatura do tratado, se considerarão extinctos. 

Artigo 17. Deve inserir-se, depois de " Propriedade 
movei immover Excepto Navios. Mais, depois de " Em 
qualquer dos casos a sua propriedade de" deve inserir-se, 
com a sobredicta excepçaõ. 

R R 2 
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Em addiçaõ ao artigo 17, alem do acima, deve ajunctar-
se o seguinte: " Nenhuma propriedade pertencente a qual
quer Portuguez, ou a subditos de alguma Potência Aluada 
de Portugal, ao tempo da entrada do Exercito Erancez na 
qdelle Reyno, e que tem sido confiscada por causa de opi-
nioer.íi Políticas, ou debaixo de outro qualquer pretexto, será 
removida, mas sim será restituida aos próprios donos. De
ve também entender-s-*** claramente que as estipulaçoens a 
favor de pessoas, que levem para fora a sua propriedade 
particular, naõ deve servir de fundamento a alguma espe
culação Commercial. 

Em addiçaõ ao artigo 19. " As armas, artilheria, ba
gagem, e toda a outra propriedade qualquer, pertencente 
ás tropas Hespanholas em Portugal, seraõ entregues a 

ellas." 
Artigo 5. dos artigos addicionaes, deve ser riscado de 

todo. 
Artigo addicional, os Navios de Guerra Francezes e to

dos os outros vasos seraõ entregues com todas as suas mu
niçoens, vellas, e preparos, ficando somente sujeitos a 
taes arranjamentos a respeito de taes Navios de Guerra ou 
Mercantes, que subseqüentemente se concordar, entre S. 
M. Britânica, de uma parte, e S. A. Real o Principe Re
gente de Portugal de outra parte." 

C. COTTON. 

Carta do Almirante Cotton ao Ten. Gen. Dalrymple. 

Hibernia, defronte do Tejo, 2S de Agosto 1803. 
SENHOR ! Na minha Carta de 27 vos informei do meu 

conhecimento da segunda suspençaõ de hostilidades, e dos 
meus sentimentos, a respeito do tractado em que se hia a 
entrar com o Commandante em Chefe Francez, para a 
evacuação de Portugal; O Brigadeiro General Beresford, 
se puder desembarcar, também vos explicará as minhas 
razoens para naÕ acceder ao tractado como elle agora está. 
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Eu naõ tenho instrucçoens do Governo sobre esta matéria; 
porém se vós tendes tido alguma communicaçaõ confi
dencial, ou se a tem tido algum dos Generaes, que nova
mente chegaram de Inglaterra, por onde conste da vontade 
do Governo de S. M. de desalojar os Francezes de Portu
gal, por tractado, entaó naó posso deixar de conformar-me, 
e sacrificar a minha opinião, a essas instrucçoens. Espe
rando confiadamente uma conferência em Cascaes, como 
estava proposta, naó entrei taó plenamente, com o Tn. 
Cor. Murray, nas objecçoens, que me occorriam a respeito 
dos artigos da base, sobre que o tractado se devia fazer. 
A transportaçaó do saque para a França, que se pode em 
grande parte cobrir, com a iUimitada permissão de respeitar 
toda a propriedade, individual, nominal, tanto dos Fran
cezes, como daquelles naturaes, que quizerem deixar o paiz 
para ir com elles, pode ter as peiores conseqüências, tanto 
para nós, como para os leaes Portuguezes a quem viemos 
assistir. Para nos; porque he um meio de accrescentar 
alguns milhoens ao thesouro de Buonaparte, a tempo em 
que todos os seus antigos recursos da Hespanha lhe estaõ 
cortados ; e uma perpetua fonte de discórdias com os Por
tuguezes, por soffrer-mos, que a sua propriedade seja le
vada para fora. 

A insersaõ de um artigo relativo á força naval no Tejo, 
de qualquer descripçaÓ, eu espero que vós a approveis ; 
porque os Francezes tomaram tudo, e alguns vasos foram 
preparados por elles. Eu tinha toda a esperança, de com
municar com o Almirante Séniavin, para propor os termos, 
que elle de mim esperava, relativamente aos navios debaixo 
dó seu commando, e fico-vos obrigado, por havereis taó 
promptamente concordado comigo na minha objecçao ao 
artigo Septimo. A fortaleza fez parar uma fragata Russa, 
que vinha pelo rio abaixo ; a qual supponho que trazia o 
Vice Almirante Séniavin, ou alguma pessoa authorizada, 
para conferir comigo sobre esta matéria; se o vento me 
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naõ obrigasse a sahir ao mar, provavelmente teria ouvido 

alguma cousa delle. A primeira communicaçaõ deveria 

vir da par te delle. U m navio de linha e varias fragatas 

estaõ chegados á boca do T e j o , para conservar a minha 

conrespondencia com Lisboa. T e n h o escripto ao Cap . 

Malcom, de que, ao presente, será summamente perigoso 

trazer mais transportes para a bahia de Lisboa, até que 

o Tejo esteja aberto, sem que nós estejamos em plena e 

«secura posse de Setúbal. 

Tenho a honra de ser, &c. C. C O T T O N . 

Carta do Vice Almirante Russo Séniavin ao Almirante 

Cotton. 

Lisboa, abordo do T u e r d o i , 17—29 Agosto, 1808. 

S E N H O R ! Havendo sido informado dos progressos que 

as armas Britânicas tem feito em Portugal , em uniaõ com 

os Portuguezes, e suppondo, segundoas communicaçoens, 

que me foram feitas pelo General em Chefe das tropas 

Francezas cm Lisboa, que h e m u i natural, em conseqüência 

de uma convenção, que se vai a concluir entre os chefes 

das forças Britânicas, e o General Francez, que este eva

cue Lisboa, e suas fortificaçoens, e que as forças de S. M. 

Britânica tomem posse del las; em conseqüência disto he 

do meu dever requerer a V . Ex.*, que me faça saber, em 

tal caso, se os Chefes das forças de S. M. Britânica de mar 

e t e r r a ; e particularmente V . Ex." considerarão Lisboa 

como um porto neutral , tomando posse delle, e de seus 

fortes, em nome do Principe Regente de Portugal , ou se 

elles devem ser considerados, como fazendo parte dos do

mínios Britânicos, e se he a bandeira Ingleza, ou a Por-

tugueza , que se ha de arvorar em Lisboa ? 

Mr. Sass, Secretario de Legaçaõ no serviço de S. M. o 

Imperador de todas as Russias, que terá a honra de entre

gar a V . Ex. esta carta, gozará a minha plena confiança ; 

toda a communicaçaõ, que V. Ex. ' for servido fazer-lhe, 



Política. 315 

ou verbalmente, ou por escripto, será inteiramente segura , 
e a considerarei como se fosse feita a mim mesmo. L i -
songeando-me de que V. Ex». me honrará com o favor de 
uma resposta, pelo portador da presente, a respeito das 
matérias sobre que vos escrev i ; aproveito-me desta oc
casiaõ para assegurar a V. Ex ' . da minha mais alta consi
deração. 

Sou, &c. S É N I A V I N . 

Carta do Vice Almirante Séniavin ao Almirante Cotton. 

Tverdoi, em Lisboa, 21 Agosto—2 de Septembro, 
1808. 

S E N H O R A L M I H A N T E . Pelas instrucçoens datadas de 
17—29 do mez passado, que desteis ao Cap. L. W . Hal -
sted, e de que elle me deixou hontem copia, vejo, com 
grande magoa, e n..õ sem admiração, que vos naõ podeis 
considerar como neutro o porto de Lisboa, nem na situa
ção actual, nem despois que as tropas Francezas o tiverem 
evacuado ; mas vejo ao mesmo tempo, com satisfacçaõ, as 
consideraçoens que vós expondes, e que me fariam espe
rar igualmente, que as relaçocns de paz e amizade, entre 
a minha naçaõ e a vossa, poderiam bem depressa ser res
tabelecidas, se naó fossem accompanhadas de dous art igos, 
que dizem respeito á esquadra do meu Augustissimo So
berano, e pelos quaes vós me propondes. 1. Q u e eu vos 
entregue esta esquadra, com todo o seu aparelho, e mu
niçoens, no estado em que cila se acha, a fim de que ella 
seja enviada á Inglaterra, para ser lá guardada, como em 
deposito, para ser ao despois reentregue a S. M. o Impe
rador, dentro em seis mezes, despois da conclusão da paz ; 
e que nós seremos transportados em navios de guerra, ou 
outros vasos convenientes, á custa de S. M. Britânica. 2. 
Q u e eu com todos os officiaes, marinheiros, e gente de 
embarque, debaixo das minhas ordens, voltaremos para a 
Rússia sem nenhuma condição, nem cstipulaçaõ, relativa
mente ao nosbo serviço futuro, e que nós seremos transpor-



g15 Politica. 

tados para ali por navios de guerra, ou outros vasos conve

nientes, á custa de S. M. Britânica. 
O Cap. Halsted me declarou ao mesmo tempo de vossa 

parte, que a bandeira de S. M. Imperial ficaria arvorada e 
naõ se arriaria antes de que os Capitaens, e equipagem 
deixassem os seus respectivos vasos. Sensível, portanto, a 
todas as consideraçoens e sentimentos, expostos de vossa 
parte, e guiado pelos princípios de honra, e de lealdade, 
assim como pelo zelo o mais inviolável, pelos interesses do 
serviço do meu Augustissimo Soberano, consinto em acce-
der ás vossas proposiçoens, por uma Convenção formal, 
com a condição, porem, que esta convenção naõ será, nem 
poderá ser valiosa, se naó no caso de que a bandeira In
gleza seja arvorada nas fortalezas, e que o porto de Lisboa 
seja reconhecido como um porto, pertencente a S. M. Bri
tânica. 

Em conseqüência do que authorizo de minha parte ao 
Cap. de 1* Classe Schettinge, e ao Secretario de Legaçaó 
De Sas, que teraõ a honra de vos entregar esta, para que 
possam tratar sobre os artigos da Convenção, cuja ratifica
ção, em devida forma, e em duas copias, será assignada 
por V. Ex*. e por mim. 

Tenho a honra de ser, &c. D E SÉNIAVIN. 

Cariado Vice Almirante Séniavin ao Almirante Cotton. 
Lisboa a bordo do Tuerdoi, 21 de Agosto — 2 de 

Sep. 1803. 
SENHOR ALMIRANTE! Em additamento á minha carta 

official relativa á Convenção, que vós me propusesteis, 
tenho a honra de vos representar, as circumstancias, que 
me promettiam toda a segurança, neste porto de Lisboa. 

A esquadra Russa, debaixo das minhas ordens, entrou 
no Tejo obrigada da mais violenta tempestade, nos prin
cípios do mez de Novembro passado ; para buscar refu
gio, e para se reparar, em um porto amigo, e alliado. 
S. A. R. o Principe Regente dispensou, a favor desta es-



Politica. 317 

quadra, na restricçaõ, que as leis e os tractados punham, á 
entrada, simultânea, no porto de Lisboa, de mais de seis 
navios de guerra de uma mesma naçaõ; e S. A. R. mani
festando, amim e á Officialidade da esquadra, da maneira 
a mais solemne, os seus sentimentos, para com seu amigo 
e alliado o Imperador da Rússia prometteo á sua esquadra 
todos os soccorros, que lhe pudesse fornecer o porto da 
Capital. A ausência de S. A. a occupaçaõ de Portugal, e 
do porto de Lisboa, pelos exércitos Francezes, naõ mudam 
a situação em que deve ser considerada a esquadra Russa, 
desde o momento em que a bandeira Portugueza for de 
novo arvorada em Lisboa, como ella ja se acha arvorada 
em algumas provincias de Portugal. Ainda quando a si
tuação das cousas, e negociaçoens entre a Rússia e a In
glaterra, seja tal, que o Commandante da frota de S. M. 
Britânica julgue, segundo as suas instrucçoens que naõ pode 
deixar voltar para o Baltico a esquadra Russa, que está 
no Tejo, dahj se naó segue, que ella deva ser inquietada 
no porto de um Principe amigo de seu Soberano. A mi
nha conducta durante uma estada de dez mezes, em Lis
boa, a minha constante recusaçaõ em naõ tomar a menor 
parte nas medidas hostis, que se me propuzéram, particu
larmente no dia 12—24 de Agosto passado, quando o Ge
neral Kellermann veio a meu bordo, da parte do Gen. em 
Chefe Junot, para me obrigar a cooperar com as tropas 
Francezas, na occupaçaõ dos fortes e defeza de Lisboa; 
todos estes motivos deviam manter-me na firme persuasão, 
em que estou, que V. Ex.* attenderá ás circumstancias 
acima mencionadas, e que a neutralidade, que me per
tence, será guardada á minha esquadra, em quanto ella 
estiver no Tejo. 

Tenbo a honra de ser, &c. D E SÉNIAVIN. 

Carta do Tn. Gen. Dalrymple ao Almirante Cotton. 
Quartel General, Cintra, 4 de Sept. 1808. 

SENHOR ! Haveudo-ine o Lord Castlereagh, significado 
V O L . II . No. 11. s s 
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em uma carta datada de 16 de Agosto, que " eu me devia 
considerar obrando, em Portugal, como o Commandante de 
uma força, que obrava em alliança com o Soberano deste 
pa iz ; diz," porém para que naÓ aconteça em alguma me
dida que possais adoptar, a respeito da Capitulação ou 
í-aque, que esta circumstancia possa em algum gráo esca
par-vos ; me parece justo attrahir a este objecto a vossa 
observação, em ordem a que todas as vossas medidas se 
possam tomar debaixo desta impressão. Tudo quanto os 
Francezes trouxeram com sigo para Portugal, e tudo 
quanto pertence aos Russos, pode, por conseqüência, se 
for tomado, ser preza de guerra." Eu penso ser do meu 
dever informar-vos das direcçoens de S. Senhoria, como 
fica dicto. Segundo a primeira parte desta carta, assim 
como as minhas instrucçoens geraes, eu duvido se será 
próprio arvorar a bandeira Britânica, nas fortalezas Portu
guezas ; e sei que, em outra occasiaõ, esta medida pro, 
duzio grandes zelos e descontentamento. Portanto rece-, 
berei como um favor se vós aGquiescereis em uma medida, 
de que eu sinto a importância ; isto he arvorar immediata
mente as bandeiras Portuguezas no lugar das Inglezas, para 
cujo fim farei passar immediatamente as ordens necessá
rias. Tenho a honra de ser, &c. H. DALRYMPLE. 

Resposta A sobredicta. 
SENHOR! Recebi a vossa communicaçaõ de parte de 

uma carta official, particular, do Lord Castlereagh, com a 
intimaçaõ de S. Senhoria, a respeito da propriedade dos 
Francezes, e Russos em Portugal. Eu estava na esperança 
de que tinha arranjado completamente todo o meu nego
cio com a ultima propriedade ; tem-se posto algumas 
difficuldades meramente para salvar tempo, e eu estou 
bem certo, que se se arvorar a bandeira Portugueza em 
lugar da Ingleza, pode isso impedir a conclusão de uma 
Convenção, que, eu espero, quando estiver justa, será bem 
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aceita ao nosso Governo. Eu tenho por tanto de requerer, 
que a bandeira Ingleza fique arvorada nas fortalezas até 
que isso se faça. Eu espero a todas as horas pelo Contra 
Almirante Tyler, que me trará a ratificação do tratado 
pelo Almirante Séniavin. 

Tenho a honra de ser, &c. C. COTTON. 

Carta do Almirante Carlos Cotton, ao Vice Almirante 
Séniavin. 

Hibernia, defronte do Tejo, 4 de Sept. 1808. 
SENHOR ! Tenho a honra de acusar a recepção da carta 

de V. Ex*. na data de hoje, e permetti-me que vos asse
gure, que, considerando o acto de rendimento da frota do 
vosso Commando, e o modo de o fazer, objeCtos da mais 
delicada natureza, ambos foram deixados á vossa escolha, 
na maneira que pareceo menos provável o ferir a vossa 
sensibilidade; mas vós deveis conhecer, Senhor, que algum 
acto de rendimento he absolutamente necessário. 

Eu naõ respondi ás vossas duas cartas de 21 de Agosto 
—2 de Sept. porque sabendo que Mr. Sass tem a vossa 
confiança, os pontos, a que nellas se allude, foram plena
mente discutidos, antes que elle desse o seu consentimento, 
por vossa parte, á Convenção, que eu assignei hontem, e 
que eu entaõ esperava naõ achasse objecçaõ á Vossa assig-
natura na contra-copia; visto que a bandeira Ingleza está 
actualmente arvorada nos fortes sobre os bancos do Tejo. 
De hontem para cá me occoreo, que seria mais conforme 
aos vossos sentimentos, que qualquer acto de rendimento 
(o modo ainda assim se deixa á vossa adopçaõ) se fizesse 
na prezença de um official de grão superior ao Tenente 
Bellamy, e para isto mando a V. Ex*. o Contra Almirante 
Tyler, o segundo Official, no Commando desta frota, o 
qual tomou sobre si ser o portador desta carta, e aprezen-
tará a V. Ex*. as minhas sinceras seguranças de estimação 
e respeito, e da alta consideração, com que Tenho a honra 
de ser, &c. C. COTT»N. 

s s % 
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Carta do Vice Almirante Séniavin ao Almirante Cotton. 
A bordo doTuerdoi, 23 de Agosto—4 Septembro, 180â. 
SENHOR ALMIRANTE ! Os officiaes, que deputei a V. 

Exa. hontem, para concluir a convenção, voltaram a meu 
bordo, e me trouxeram esta convenção assignada de vossa 
parte, em duas copias. Déram-me conta do que V. Exa. 
lhes fez entender, a respeito do ceremonial, que vos pa
rece conveniente ser observado na occasiaõ da entrega, a 
S. M. Britânica da Esquadra Imperial, que tenho a honra 
de commandar. Este artigo, sendo um dos mais delica
dos, eu me reservo a honra de vos fazer saber osmeus sen
timentos : entretanto rogo-vos, que me queirais responder 
as duas cartas que vos dirigi, na data de antes de hontem ; 
e particularmente sobre o artigo, que diz respeito á ban
deira Portugueza ou Ingleza, e sobre a neutralidade deste 
Porto, da maneira quehouvesteis por bem dia er verbal mente 
aos meus sobre dictos deputados. Logo que receber esta 
resposta naõ deixarei de assignar a copia da Convenção, e 
de a fazer remetter a V. E x \ com as observaçoens relati
vas á bandeira de S. M. Imperial. 

Tenho a honra de ser, &c. D E SÉNIAVIN. 

Carta do Almirante Cotton ao Vice Almirante Seniavin. 
Hibernia, defronte do Tejo, 6 de Septembro, 150«. 

SENHOR ! Tenho a honra de incluir aqui a V. Ex*. uma 
copia traduzida dos artigos, que ti vestes a bondade mandar 
me, agora executados por mim como contra-copia; a qual, 
para poupar mais trabalho, fiz que fosse examinada por 
Mr. Sass e pelo meu Secretario, a noite passada; conside
rando que a conversação, entre o Almirante Tyler e vós, 
plenamente explicariam todos os arranjamentos menores, 
como perfeitamente se entendia. Eu desejo mudo, que 
fique um Official a bordo do vosso navio, pelas razoens 
qne terei o prazer de vos expor, quando for honrado coro 
uma entrevista; honra esta, que espero que a breve reno-
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vaçaõ da vossa saúde nos permitta hoje. Tenho a honra 
de ser, &c. C. COTTON. 

Documentos Officiaes relativos a Hespanha. 

O Conde dei Montijo aos seus Compatriotas. 
Madrid, 12 de Septembro de 1808. 

HFSPANHOES !—No character de um verdadeiro Patriota; 
como General em Chefe das forças combinadas em Ara
gaó, iufluido pela graduação, em que as virtudes dos meus 
antepassados, e os seus serviços á sua Pátria, me collocá-
ram; e finalmente, com a approvaçaõ de meu primo, e 
cunhado, S. E. o Capitão General do Reyno de Aragaó; 
me apresentei nesta Capital, para consultar sobre os mais 
seguros meios de salvar a naçaõ das atrocidades, que ain
da soffre, naquellas partes, (para que fim naó posso con
ceber ;) que estaó occupadas pelas desoladoras tropas de 
Napoleaó ; porém ao mesmo tempo julguei, que, o resul
tado da minha jornada, os trabalhos de meu primo, e os 
gritos de nossos compatriotas, a este momento opprimidos 
pelo tyrannico jugo dos Francezes, sería tal qual nós tí
nhamos direito de esperar, e tal qual, agora mais que nunca, 
importa á naçaõ ; vejo, com a maior magoa, atardeza com 
que os nossos exércitos se põem em movimento ; a falta 
de uma authoridade, com que eu possa communicar, para 
o fim de combinar e dar uma própria direcçaó aos seus 
movimentos, e, o que he ainda mais lamentável, e perni
cioso, a perca desta preciosa occasiaõ, que se nos offerece, 
para destruir os planos e combinaçoens do inimigo; que 
naõ tem abandonado o seu projecto, e nós occupamo-nos a 
este momento em discussoens de nenhuma maneira im
portantes á naçaó, e em digressoens do objecto principal, 
o qual somente devia occupar a attençaõ de todo o ver
dadeiro Hespanhol. O Capitão General de Aragaó e eu, 
naÓ temos poupado, nem meios nem fadigas, que pudes
sem conduzir-nos ao alcance dos nossos mais importantes 
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objectos. O exerci to , debaixo do meu commando, tetrt 
continuamente occupado os pontos mais contíguos ao ini
migo, em ordem a divertir a sua at tençaõ da par te que 
estava encarregada ao meu cuidado. O exerci to de G a 
liza, em conseqüência do meu convite, se estava appro-. 
x imando ; porém achando-se, assim como o meu, sem 
uma adequada força de cavallaria, p i r a cruzar as planícies, 
v'io-se obrigado a naó deixar as montanhas, e conservar-
se nellas, com as vistas, ou dè perseguir o inimigo, se elle 
se retirasse ; ou de o attacar em flanco, se elle renovasse 
as suas tentativas sobre Saragoça. Eu esperava as forças 
que estavam em Madrid, e o inimigo, aproveitando-se da 
tardia execução dos nossos planos, unio os seus differentes 
corpos, naó havendo quem lho impedisse, em ordem a at-
tacar-me, com uma força o dobro maior que a minha, e 
com um respeitável corpo de Cavallaria. 

Eu naõ julguei que fosse prudente , ou de maneira al
guma útil , manter uma posição, que estava flanqueada 
por todos os lados, nem arriscar em uma só acçaó o des
tino do meu exerci to, e talvez o de todo o Reyno de Ara-
gaõ. Retirei-me sobre Saragoça, segundo as instrucçoens, 
que tinha recebido do Capitão General, e occupei todos os 
pontos importantes, e os que eram mais adaptados a uma 
boa defensa, que , sendo possível, seria mais obstinada 
e vigorosa do que a primeira. 

O inimigo tinha abandonado Tudela , e os outros pon
tos, que oceupava na margem esquerda do Ebro, indicando 
uma disposição de retirar-se a Pampelona, e guardar a pes
soa do fugitivo José. Entretanto saquearam as aldeas e 
nos privaram daquelles recursos, que saõ essencialmente 
necessários para nossa subsistência. Imposéram contribui-
çoens, e calcaram aos p é s os mais sagrados direitos dos* 
nossos compatriotas, que parece observavam, como era de 
esperar, o occuparem as nossas tropas, as quaes estavam so
mente na defensiva, inhabilitadas, para dar-lhes o menor 
soccorro. 
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Hespanhoes ; o posto que eu occupo me obriga a fallar 
claro. Eu naõ tenho necessidade de vos dar mais provas 
dos meus sentimentos, para o único fim de vos convencer 
do meu patriotismo. A minha linguagem será sempre dic-
tada pela solida razaõ, e pelo genuino ardor, que me ani
ma em uma causa, que eu fui o primeiro a sustentar. Eu 
naõ desejo cousa nenhuma—nada espero senaõ a gloria de 
me entregar inteiramente á defeza do meu Rey, e da mi
nha'Patri,a ; e deixo aos outros tudo o que naõ tem relação 
com estes objectos, e que eu considero como desarrazoado, 
ao tempo em que o inimigo, pela insuficiência de suas 
forças, emprega a intriga, para nos por descuidados, le
vantar questoens de etiqueta, e introduzir as mais fataqs 
divisoens, apoz dos nossos triumphos. 

Generaes das differentes divizoens do exercito Hespa-
nhol, correi ao ponto onde vos chama a honra, o interesse 
de toda a naçaõ, e os bons desejos de todos os Governos da 
Europa. H e na presença do inimigo que devemos dis
cutir, e concertar os nossos planos. Abandonai estes im
becis Hespanhoes, que pelas suas ridículas e intempesti
vas pretensoens, servem de instrumentos para demorar o 
progessso das nossas armas, e destruir as vantagens, que 
ja temos alcançado. 

Deputados das differentes provincias—a naçaó ja vos 
faz reproches pela vossa tardeza, em estabelecer a Juncta 
Central, que tem de representar a augusta pessoa do nosso 
amado Soberano Fernando VII , e dictar os meios effica-
zes , de salvar a Pátria, entre a diversidade de opinioens. e 
de authoridades, cujas funcçoens devem cessar, e he neces
sário que cessem. Sábios compatriotas, occupai os vossos 
talentos, no estabelicimento de um tal governo, que mere
ça a approvaçaõ de todos ; porém o objecto mais interes
sante, e o que pede a mais prompta attençaõ, he a com
pleta expulsão, do nosso território dos restos do inimigo -, 
o qual, pelo simples conhecimento de que nos estamos con
centrando as nossas forças se prepara para a fugida. 
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Generosos Negociantes—os soldados da naçaó marcham 
para defender a vossa propriedade e a vossa causa. As cir
cumstancias do momento requerem serviços extraordinári
os* e he necessário, que vós demonstreis o vosso patriotismo, 
e affeiçaõ á causa commum, por doaçoens, para o fim de 
vestir todas as tropas, que tem de passar o inverno que 
vem, na campanha. 

Ministros da Religião—continuai na execução dos vos
sos deveres. Imprimi no vosso rebanho as máximas da 
saã moral, e offerecei as vossas oraçoens ao Deus dos ex
ércitos, pelo bom successo das armas de nosso Soberano 
Fernando VII . Deveis applicar-vos mui particularmente 
em desconcertar quaesquer artifícios porque o inimigo pos
sa trabalhar no descaminho do povo, ou em diTertir a sua 
attençaõ do objecto principal . 

Valorosos Habitantes do território Hespanhol, a vossa 
energia e patriotismo saõ o thema da admiração e elogios 
de todas naçoens. A demora de uma única hora pode 
arrancar-vos das maõs o justo prêmio, e coroa da vossa im-
mortal gloria. Corramos a vingar os insultos, que nos tem 
feito este malvados sacrilegos, que tem violado os mais 
preciosos privilégios da nossa liberdade. Sim ! a vossa 
Pátr ia , Religião, a innocencia do melhor dos Soberanos, 
imperiosamente vos ordenam a que immediatamente pre-
enchaes, a mais nobre e sagrada de todas as obrigaçoens. 

Resposta (que se diz ser) dada pelo Conselho de Castella, â 
Proclamaçaõ do Imperador dos Francezes, de Bayonna 
25 de Mayo, 1808. 

O Conselho de Castella, em nome da Naçaõ Hespanho
la, apresenta a S. M. Imperial e Real, Napoleaó, os seus 
mais respeituosos reconhecimentos, pela disposição, que 
tem mostrado, de fazer feliz o povo Hespanhol, aprovei
tando-se, para este fim, da Soberania, que adquirio no 
paiz, pela cessaõ d'El Rey Carlos IV . e do resto da Real 
familia, nos tratados de 5, e 10 de Mayo, de 1808. 
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O Conselho, cujas determinaçoens devem ser reguladas 
pelas leis estabelecidas da Monarchia ; respeitando, como 
deve, a anuunciaçaõ da vontade de V. M. Imperial e Real , 
ju lga ser do seu dever informar-vos, que , para preencher 
as suas obrigaçoens, he necessário, que as integras.destes 
tractados lhe sejam communicadas, de maneira que possa 
verificar, se a renuncia da coroa, que ahi se menciona, h* 
um acto valido, ou nullo. 

O Conselho está firmemente persuadido da verdade do 
principio geral , de q u e ; ninguém pode resignar o que naõ 
he seu ; que o Governo he uma Magistratura authorizada 
pelas leis do Reyno , e que a authoridade reynante somente 
pode render aquelia porçaõ, de que tem posse actual, e 
pessoal, e naõ o que pertence a seus successores. 

O Conselho notaria igualmente, que as referidas renun
cias saõ invalidas; porque naó foram feitas dentro dos 
limites da Hespanha, e porque foram extorquidas por con
strangimento e violência. 

Se V. M. Imperial e Real deseja sinceramente, como 
professa, saber a vontade da Naçaõ Hespanhola, ella es
pe ra que vos sejais servido pôr em Liberdade o Principe 
das Asturias, o qual tem sido proclamado, por todo o 
R e y n o , legitimo successor á Coroa ; e se, neste estado de 
perfeita l iberdade, e dentro dos limites de seus territórios, 
elle assignar uma tal renuncia, a naçaõ Hespanhola consi
derará removidas todas as difficuldades, e obstáculos le-
g a e s ; e se sentirá authorizada a reconhecer, por seu su
premo Arbitro, aquelle Monarcha, que a benevolência e 
affeiçaõ de V . M. Imperial e Real lhe nomear. 

O Conselho expressa o seu profundo respeito pelo Gram 
Duque de Berg , e lhe pede queira receber esta humilde 
representação, e procurar que ella seja entregue nas maós 
d e S. M. Imperial e R e a l ; para que , sendo elle servido 
toroalla em sua alta consideração, possa a naçaõ receber 

V O L . I I , N o . I I . T T 
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delle esta consolação, que espera de sua reconhecida g e 

nerosidade. Madrid, 30de Mayo, de 1808. 

Assignada por todos os Membros do Conselho, presentes 

os Fiscaes. _ 

Justificação á Naçaõ Hespanhola, da conducta do Cap. Ge

neral da Andaluzia, a respeito de Dupont, e outros Gene

raes Francezes. 

Havendo recebido, repetidas vezes, cartas anonymas de 
varias Cidades da Hespanha, e até de Madrid, nas quaes 
se insiste que a minha honra, a just iça nacional, e o ser
viço requeriam a exterminaçaÕ de Dupont , e dos outros 
Generaes Francezes, accrescentando algumas destas cartas, 
que esta sanguinolenta sentença se devia executar sobre 
todos os prisioneiros; julguei que me incumbia declarai-
as razoens; porque naõ accedia a taõ cruéis desejos, e me 
oppunha a que se lhes desse execução. 

Confesso, que a primeira destas cartas anonymas, pela 
má letra, e grosseiro estylo, me pareceo proceder de pes
soas baixas e ignorantes, habituadas a crimes, e que se de
leitam somente na effusaõ de sangue h u m a n o ; mas ao 
mesmo tempo o estylo elegante, e consistentes raciocínios 
empregados em outras destas cartas, me convenceram de 
que estas opinioens eram adoptadas por pessoas que ti
nham conhecimentos e educação; de maneira que naõ po
dia duvidar da justeja de minhas noçoens sendo taõ oppos-
tas ás delles. Mas agora as direi simplesmente para que 
todos as possam apreciar. 

Em primeiro lugar, eu naõ executo, nem desejo execu
tar , o poder Supremo, e foi a Junc ta de Sevilha, que por 
fortes razoens, que naõ convém publ icar ; suspendeo a 
transportaçaõ de Dupont e dos outros Generaes Francezes. 
Eu naó tinha mais que obedecer ; porque naÕ he do meu 
character ou modo de pensar, resistir j a mais á authori
dade constituída, o que só pode occasionar dissensoens 
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civis, o maior mal que uma naçaó pode sofire-, que , para 
o evitar, eu j a mais pouparei sacrifícios alguns. 

Mas independente desta razaS substancial de minha 
conducta, como podia eu adoptar uma vingança taó atroz, 
e que devia trazer apoz de si taõ tristes e horrorozas con
seqüências ? 

Se Murat , Dupont , Junot—se as tropas que elles com-
màndam tem commettido forçamentos, roubos, assassinios; 
tem violado os templos ; estes actòs ou tem sido commettidos 
com ordem, ou sem ordem do seu Soberano. N o primeiro 
caso, elle os p u n i r á ; e no segundo, se nos os castigar
mos, naõ os tendo apanhado no flagrante, e punindo a vio
lência com a violência, mas despois de elles terem depos
to as armas, na fé de uma Capitulação, concedida pela 
única authoridade legitima, neste caso Napoleaó naó dei
xaria de exercitar o direito de taliaõ, e consequentemente 
seriam victimas do seu furor todos aquelles, que a sua 
baixa politica naõ deseja que existam. As execuçoens 
sanguinárias, que se deviam seguir, fartam que toda a na
çaõ lamentasse isto amargamente, incluindo os mesmos que 
tem pedido o castigo de Dupont . Naõ duvido, que , e n 
taó, todos diriam ; Vós , Morla, com os vossos annos, es
tudo, e experiências, devies ter pTevisto o lugubre resul
tado dos nossos desejos; como accedesteis a elles ? Naõ 
percebieis, que. foram produzidos pelo desgostoso aspecto 
das atrocidades Francezas, e pela continua declamaçaõ da 
populaça desasizada, que he incapaz de combinar, e que 
naõ vê a tendência das cousas, e he sempre levada pelas 
primeiras impressoens ? Se vós previsteis isto fosteis um 
traidor ; se naó o previsteis um insensato. 

H e esta falta de combinar ideas, este habito de ceder 
ás primeiras impressoens, que induz a populaça, pela 
maior parte mulheres, a tratar mal os prisioneiros em to 
das as gue r r a s ; como se naõ supponha esta gente exposta 
á revindicta, naõ prevê o que o inimigo pode fazer aos 

T T 2 
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valorosos e honrados soldados, que a defendem. Ma* 
aquelles, que estaõ expostos a soffrer a crueldade do inimi
go , saó generosos e humanos. Os nossos Deffensores de 
Baylen , que fizeram frente ao mais violento attaque do ini
migo—que viram os seus companheiros mortos diante de 
si, ou dando os últimos suspiros—que foram cubertos com 
o seu mesmo sangue, e tem sido testemunhas de vista da 
depravaçaÓ e iniqüidade do inimigo; apenas Dupont e o 
seu exercito tinham deposto as armas, quando estes mes
mos homens, pondo departe a í ra , lhes forneceram car-
retoens, e magnanimamente os nutriam com suas próprias 
mãos. He este o effeito produzido pela idea de ser e x 
posto á mesma situação. Mas, pelo contrario, o povo re
moto do theatro da guerra, aquelles que estaó izentos daa 
obrigaçoens militares, que as excitam, e.fogem dellas por 
pusilanimidade; estes, digo, trabalham, por mostrar o valor 
que naó tem por fanfarronadas, e por escrutinizarem as 
mais scieneia e valor; estes saó os que , sentindo o valor 
de um algoz, desejam occupar o seu lugar, exterminando 
aquelles que seus valorosos compatriotas tem conquistado ; 
e desejando executar os que foram vencidos pela força mi
litar. Estas também saó as pessoas, que, na presente oc
casiaõ, tem despojado ao vencido ; naó com o nobre de
sígnio de subrainistrar ao Estado meios de contijauar a 
guerra, nem cota a jus ta intenção de tornar a entregar o 
roubo a seus legítimos donos mas meramente para se apro
priarem do saque, em despeito de toda a lei e probidade. 

Felizmente he a mais baixa da populaça, a que, a este 
respeito, se aparta da characteristica nobreza, e generosi
dade do povo Hespanhol. Naó insultar o vencido, naó 
vingar as injurias no que j a está derrubado, e perdoar ao 
que se acha prostrado ; saó virtudes indeléveis no coração 
Hespanhol. H e somente o vicio arraigado, e a maldade 
originada na peior educação, e na mais grosseira estupi
dez , quem pode apagar estes sentimentos. 
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Por outra parte, desde a introducçaó da Religião Chris-
taã, e da civilização, que aquelia luminoza tocha da Di
vindade espalhou sobre os escolhidos do gênero humano— 
despois de se haver reconhecido o preceito de amar ao 
nosso inimigo; todas as naçoens, que lhe tem obedecido 
tem deixado de practicar as crueldades e barbaridades, 
quo se usavam na guerra, antes deste periodo. Ser morto, 
mutilado, ou reduzido á escravidão, éra entaó a sorte 
commum dos prisioneiros, i Porem quem haveria que 
tentasse agora, apezar da Religião, da humanidade, e da 
civilização, restabelecer estes bárbaros custumes? Eu ja 
mais poderei tal crer dos meus compatriotas ; pelo con
trario espero, que rectificaraõ as suas ideas, e dirigirão as 
suas energias, naó a uma baixa vingança, livre de todo o 
perigo immediato ; mas sim a augmentar, pelo sacrifício 
de si mesmos, e de sua propriedade, os meios de levar a 
diante uma vigorosa, e activa guerra contra os nossos ini
migos ; naó meramente para os expulsar do nosso terri
tório, mas também para os perseguir no seu, fazendo-os 
experimentar, no campo da batalha, todo o resentimento 
de uma naçaó nobre, perfidamente enganada, e profunda
mente agravada. 

THOMAZ DE MORLA. 

Inglaterra. 
Tractado de paz, amizade, e alliança, entre S. M. Britânica 

e S. M. Catholica Fernando VIL assignado em Londres 
aos 14 dias de Janeiro, de 180i). 

Em nome da Sanctissima, e individua Trindade. 
Havendo os acontecimentos, que tem tido lugar em 

Hespanha ; terminado o estado de hostilidade, que infe
lizmente subsistia entre as duas coroas da Gram Bretanha 
e Hespanha, e unido as armas de ambas contra o inimigo 
commum ; parece conveniente, que as novas relaçoenss 
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que se tem pfoduzido entre as duas naçoens, agora "ligadas 
por commum interesse, se estabelecessem regularmente, 
e confirmassem per um tractado formal de paz , amizade, e 
al l iança: Pelo que S. M. El Rey dos Reynos unidos da 
Gram Bretanha e Irlanda, e a Junc t a Suprema e Central 
de Hespanha e índias, obrando em nome e a bem de S. M. 
Catholica Fernando VI I . tem constituído e nomeado; a 
saber, S. M. El Rey dos Reynos Unidos de Gram Breta
nha e Irlanda ao Muito Honrado George Canning, um dos 
do Honradíssimo Conselho Privado de S. M. e seu Princi
pal Secretario de Estado para os Negócios Estrangeiros, e 
a Junc ta Suprema e Central do Governo de Hespanha e 
índias, obrando em nome e a bem de S. M. Catholica Fer
nando V I I . D . J o a ó Ruiz de Apodaca, Commendador de 
Valla"*a, e Algarga, na Ordem Militar de Calatrava, Con
tra Almirante da Armada Real, nomeado pela Junc ta Su
prema e Central de governo da Hespanha e índias, como 
Enviado Extraordinário, e Ministro Plenipotenciario de 
S. M. Catholica Fernando V I I , june to a S. M. Bri tânica; 
seus Plenipotenciarios para concluir e assignar um tractado 
de paz , amizade, e alliança ; os quaes havendo communi-
cado os seus respectivos Plenos Poderes, concordaram, e 
concluíram os seguintes artigos. 

A R T I G O 1. Haverá entre S. M. El Rey dos Reynos Uni
dos da Gram Bretanha e Irlanda, e S. M. Catholica Fer
nando V I I . Rey de Hespanha e das índias, a ella perten
centes, e entre todos os seus Reynos , Estados, Domínios, 
e Subditos huma paz Christaã, permanente , e inviolável, 
e uma amizade perpetua, e s incera; e uma estricta allian
ça, durante a guerra contra a F rança ; junetamente com 
um total e perpetuo esquecimento de todos os actos de hosti
l idade practicados de ambas as partes, no decurso das guer
ras passadas, em que elles tem entrado um contra o outro. 

A R T . 2. Para obviar todas as queixas e disputas, que se 
poSsaõ originar a respeito das prezas , tomadas posterior 
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mente á declaração publicada por S. M. Britânica aos 4 
de Julho do anno passado, tem sido mutuamente acordado, 
que os vasos e propriedades, tomados posteriormente á data 
da dieta declaração, em quaesquer mares ou portos do 
Mundo, sem excepçaõ alguma, e sem nenhuma attençaõ 
ao tempo ou lugar, seraõ restituidos por ambas as partes. 
E como a occupaçaõ accidental de qualquer dos portos da 
Península, pelo inimigo commum, pode oceasionar dispu
tas relativamente a alguns vasos, que, ignorando tal occu
paçaõ, podem dirigir o seu curso a esses portos, de outra 
qualquer enseada, ou da Peninsufei ou das Colônias; e 
como podem oceorrer casos, em que os habitantes Hespa
nhoes dos dictos portos ou Provincias, assim oecupados 
pelo inimigo, podem com a sua propriedade, esforçar-se 
por escapar ao seu poder: as Altas Partes contractantes 
tem concordado, que os vasos Hespanhoes, naõ estando 
informados de que o inimigo oecupa alguma enseada em 
que desejem entrar ; ou aquelles que se puderem escapar 
de taes enseadas assim oecupadas, naõ seraõ aprezados, 
nem elles, nem sua carga seraõ considerados boa preza; 
mas pelo contrario, que elles encontrarão com todo o soc
corro e assistência no poder naval de S. M. Britânica. 

ART. 3. S. M. Britânica se obriga a continuar a assistir, 
o mais que possível for, á naçaó Hespanhola, na sua luta 
contra a tyrannia, e usurpaçaõ da França, e promette naõ 
reconhecer nenhum outro Rey da Hespanha e das índias a 
ella pertencentes, senaó a S. M. Catholica Fernando VIL, 
seus herdeiros, ou taes suecessores legítimos, quaes a na
çaõ Hespanhola reconhecer ; e o Governo Hespanhol, em 
nome, e a bem de S. M. Catholica Fernando VIL se obriga 
a jamais, em caso algum, ceder á França alguma parte 
dos territórios ou possessoens da Monarchia Hespanhola 
em nenhuma parte do Mundo. 

ART. 4. As Altas Partes contractantes concordaõ em fa-
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zer causa commum contra a França, e a naÓ fazer paz coul 

aquelia Potênc ia , excepto de commum acordo. 
A R T . 5. O Presente tractado será ratificado por ambas as 

par tes , e a troca das ratificaçoens será feita no espaço de 
dous mezes (ou mais depressa se puder ser) em Londres. 

Em testemunho do que , nós , os Abaixo assignados Ple

nipotenciarios, assignamos, em virtude dos nossos respec

tivos Plenos Poderes, o presente tractado de paz, amizade, 

e alliança, e o sellamos, com o sello de nossas armas. 
Dado tem Londres aos 14 dias de Janei ro , de 1809. 

(L. S.) G E O R G E C A N N I N G . 

(L. S.) J U A N Ru i z DE APODACA. 

A R T I G O 1. Separado. O Governo Hespanhol se obriga 

a tomar as mais effectivas medidas, para prevertir que a 

Esquadra Hespanhola, em todos os portos da Hespanha, 

assim como os da Esquadra Franceza, tomados no mez de 

J u n h o , e agora na enseada de Cadiz, naó venha a poder 

dos Francezes . Para cujo fim S. M. Britânica se obriga 

a cooperar por todos os meios em seu poder. 

E m testemunho do que nós os abaixo assignados Pleni

potenciarios temos assignado, &c. &c. Dado em Londres 

aos 14 dias de Janeiro, de 1809. 
(L. S.) G E O R G E C A N N I N G . 

(L. S.) J U A N Ruiz DE A P O D A C A , 

A R T I G O 2. Separado. Será negociado immediatamente 
um tractado, em que se estipulará a soma, e descripçaó dos 
soccorros, que devem ser fornecidos por S. M. Britânica, 
conforme o terceiro artigo do presente tractado. 

O presente artigo separado terá a mesma força e vali
dade como se fosse inserido, palavra por palavra, no t rac
tado 'de paz, amizade, e alliança, assignado no dia de hoje, 
e será ratificado ao mesmo tempo. 

Em testemunho do que nós, os abaixo assignados Pie-



Politica. 333 

nipotenciarios, temos assignado &c. &c. Dado em Lon
dres aos 14 de Janeiro, de 1809. 

(L. S.) GEORGE CANNING. 

(L. S.) J U A N R U I Z APODACA. 

Artigo AddicionaL Naó admittindo as presentes cir
cumstancias, a negociação regular de um tractado de com
mercio entre os dous paizes, com todo o cuidado, e con
sideração devida a taõ importante objecto ; as Altas Par
tes contractantes mutuamente se obrigam, a proceder a 
tal negociação, logo que for practicavel fazello, conceden
do entretanto muitas facilidades ao commercio dos subdi-
tos de ambas as partes, por meio de regulamentos tempo
rários fundados sobre os princípios de utilidade reciproca. 

O presente artigo additional terá a mesma força e va
lidade. &c. &c. &c. Dado em Londres, aos 21 de Mar
ço, de 1809. 

(L. S.) GEORGE CANNING. 

(L. S.) JUAN RUIZ APODACA. 

Tomada da Martinica. 

Official. Londres, Downing Street, 12 de Abril, de 1809. 
O Capitão Preedy, Ajudante de campo do Tn. Gen. Beck-
with, Commandante das tropas de S. M. nas Ilhas de So-
tavento, chegou hoje pela uma hora da tarde, com cartas 
do Tn. Gen. para o Lord Visconde Castlereagh, um dos 
Principaes Secretários de Estado de S. M., exaqui as 
copias.— 

Quartel General da Martinica, 15 deFevr. 1809. 
M Y LORD ! Tenho a honra de submetter á considera

ção de V. S. a relação eircumstanciada da posse que to
mamos de S. Pierre, aos 9, e a occupaçaõ dos hospitaes 
Francezes na villa de Forte Real, aos 10, e a surpreza de 
um piquete Francez no reducto de Bouille, na noite de 
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11.—O tempo me naó permittio, na minha relação geral, 
da acçaó de 2 deste mez, o exprimir o meu sentimento 
pela perca do Cap. Sinclair, do Regimento 2 5 de Infan
teria Ligeira, um official mui respeitável, que foi morto a 
frente de sua companhia, preenchendo as suas obrigaçoens, 
e o Alferes Adamson, do 3 Regimento de Infanteria ligeira 
das índias Occidentaes, foi omittido na lista dos feridos. 

Tenho a honra de ser, &c. 

(Assignado) G E O . B E C K W I T H , Com
mandante das forças. 

Campo la Coste, 9 de Fevereiro, de 1809. 

SENHOR ! Tenho a honra de transmittir-vos a relação 

do T n . Ceronel Barnes, que commanda a 3*. Brigada, e 

contem os particulares da tomada de S. Pierre, com a Ca

pitulação concordada, entre elle e o commandante da guarda 

nacional; igualmente uma copia da intimaçaó, que me 

foi mandada, o que eu espero receberá a vossa approva

çaõ. O T n . Cor. Barnes executou este serviço, com 

promptidaó e discernimento, e tenho perfeita confiança 

de que as suas medidas produzirão os melhores effeitos, 

no serviço publico, daquella populosa Cidade. 

Tenho a honra de ser, &c. 

(Assignado) F R E D . M A I T L A N D , Maj. Gen. 

A. S. Ex.a o Ten. Gen. Beckwith, Comm. das Forças. 

S. Pierre, 8 de Fevereiro, 1809. 
SENHOR ! Em obediência das ordens, que tive a honra 

de receber de vós, parti com o destacamento do Regi 
mento 63, commandado pelo Major 0 ' R o u r k e , a bordo 
das chalupas de S. M. Pelorus, e Cherob, fora de Corbet, 
onde desembarcaram as tropas, e marcharam sem demora 
para S. Pierre. Obra de uma milha distante da Cidade, 
achei nm corpo de milícias postado, e immediatemente 
mandei o Major 0 'Rourke que se adiantasse com uma ban
deira de tregoas, offerecendo-lhe termos, para que se eu-
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tregassem a si, e a Cidade; estes termos tenho a honra de 
transmittir aqui a V. Ex." para a ratificação dos Comman
dantes em Chefe de mar e terra. Naõ posso concluir sem 
vos informar do grande zelo, e activos esforços do Major 
0'Rourke, e da firme e ordenada conducta do destaca
mento do Regimento 63 ; e aproveitar-me desta occasiaõ, 
de expressar os meus agradecimentos aos Cap. Ring, e 
Tuker da Armada Real. Sinto muito prazer em teste
munhar a activa attençaõ do Cap. De Courcy, do Quartel 
Mestre General e Repartição de barracas, tomando posse 
dos aquartelamentos e das muniçoens, e preparando inven
tários dos armazéns, &c. Igualmente o comportamento 
do Dr. Burke, encarregando-se de tudo o que diz respeito 
á Repartição de Medecina. O Tn. Hamilton, do Reg. 
46, que officiou como Major de Brigada, e em todas as 
occasioens, mereceo—a minha inteira approvaçaõ. 

Tenho a honra de ser, &c. 

(Assignado) G. BARNES, Tn. Cor. 
A. S. Ex." o Major Gen. Maitland. 

(Seguiaõ-se os Artigos da Capitulação.) 

Campo la Coste, 8 de Fevereio, 1809. 
SENHOR! O Tn. Cor. Barnes, que commanda uma 

Brigada no exercito, debaixo das ordens do Tn. Gen, 
Beckwith partio para S. Pierre, a tomar posse do lugar, em 
nome de S. M. Britânica. Eu por tanto vos intimo, que en
tregueis os fortes e baterias, ás tropas que elle Comman
da, e fazem parte da minha Divizaõ. Incluo uma procla
maçaõ do Commandante em Chefe ; aqual he a base, sobre 
que vós podeis esperar uma capitulação; mas as particu
laridades dos artigos somente vos podem ser explicadas, 
quando a Capitulação tiver lugar, á entrega do forte, que 
está cercado. Entretanto requeiro, por ordem do Comman
dante emChefe, que recebais as tropas que vos mando, e que 
observeis um comportamento fiel, e leal a respeito do exer-

u u 2 
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cito Britânico; e requebro isto sobpena, em caso de ser 
recusado, de tomar contra vós medidas severas. Tenho 

a honra de ser, & c 
(Assignado) FRED. M A I T L A N D , Maj. Gen. 

Ao Commandante de S. Pierre. 

Campo la Coste, 10 de Fevereiro, 6 da manhaá. 
SENHOR 1 O Tn. Cor. Mc Nair, Commandante da 5a. 

Brigada, foi destacado a noite passada ás 12 horas, com 
300 homens do Regimento 90, para o serviço que vos de
sejáveis, relativo aos hospitaes do iuimigo. Tenho tomado 
as precauçoens necessárias para communicar com o Major 
Henderson, e para que naó houvesse de acontecer algum 
engano, nos nossos postos avançados. O que se ordenou, 
foi executado, Tenho a honra de ser, &c. 

(Assignado) F. MAITLAND, M. G. 

Ao Tn. Geo. Beckwith, commandante das Forças, &c. 

Martinica, 11 de Fevereiro, de 1809. 
SENHOR ! Havendo hontem reconhecido o piquete avan

çado do inimigo, decidi tomallo por surpreza, no decurso 
da noite, e dei as ordens nesta conformidade ao Major 
Pearson, commandante do batalhão ligeiro, uma copia de 
sua relação vai aqui incluída, para a informação de V. 
Ex. 1 Tenho a honra de ser, &c. 

(Assignado) G. PREVOST. 

AO Tn. Gen. Beckwith, &c. 

Fevereiro 11, 1809. 
SENHOR! Em obediência ás vossas ordens de hontem, 

procedi, com as duas companhias do fianco do Regimento 
25, em ordem, se fosse possível, a surprender o piquete 
avançado do inimigo : o que, tenho a felicidade de dizer, 
se effectuou,despois de uma intrincada e difficultosa marcha 
de duas horas. O inimigo deixou 5 ou € mortos no cam
po de batalha, e o resto fez uma precipitadíssima retirada 
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para o seu forte. Permitta-me o referir que os Officiaes 
e soldados do Regimento 25 se portaram da maneira mais 
firme e valorosa, e sou feliz em poder accrescentar, que 
naõ houve desastre algum da nossa parte. 
Tenho a honra de ser, &c. 

(Assignado) T . PEARSON, Maj. 
Quartel-General, Martinica, 18 Fevereiro. 

M Y LORD! Na minha carta de 15 do Corrente tive a 
honra de transmittir a V. S. a relação das nossas opera
çoens até o dia 11. Desde aquelle período até o dia 19, 
estivemos incessantemente empregados na construcçaõ de 
batterias de peças, e morteiros, e no desembarque de arti
lheria, morteiros, e obuzes, com suas muniçoens e provi
mentos ; em puxallos para os diversos pontos escolhidos 
pelos Engenheros, e em completar as obras, e montar 
a artilheria. Os esforços do Commodoro Cockburn, e ou
tros Officiaes navaes debaixo das suas ordens, na direita; 
e dos Capitaens Barton, e Nesham, da Armada, na es
querda, foram prominenüssimos, em adiantar estes servi
ços. Durante este intervallo o inimigo fez fogo sobre 
os nossos acampamentos, com baila, e bombas, mas feliz
mente com pouco effeito, e os seus piquetes quando eram 
apertados, constantemente se retiravam para debaixo da 
protecçaõ das suas obras.—Aos 19, ás 4 horas e meia da 
tarde, entramos a jogar sobre as fortalezas do inimigo, com 
14 peças de artilheria pezada e 23 morteiros e obuzes; e 
continuou a canhonada, e bombardeamento, com pouca 
remissão ate ao meio dia, aos 23, quando o Gen. Francez 
mandou um trombeta, com uma carta, aos nossos postos 
avançados, juneto ao reduto de Bouillé, em fronte do atta
que. Nesta communicaçaõ propoz o General Villaret, 
como base da negociação, qua as tropas Francezas fossem 
mandadas para a França, livres de toda a restricçaó, quanto 
aos serviços futuros ; mas como isto éra indamissivel, re
começou o bombardeamento ás 10 da noite, e continuou 
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sem intermissaõ até as 9 horas do dia 24, quando se deseu-
bríram três bandeiras de tregoa arvoradas na fortaleza, em 
conseqüência do que , cessou immediatamente o nosso 
fogo das bat ter ias .—He com a mais cordeal satisfacçaõ, 
que tenho a honra de part icipar a V . S. para a informação 
de S. M. , que , ajudado pelos talentos dos Officiaes Gene
raes, e em particular, do T n . Gen. Cav. George Prevost, 
e Major Gen. Maitland, a experiência, e zelo de todos os 
Officiaes, o valor e incessante trabalho deste exerci to , for
talecido pelos infatigaveis esforços do Contra Almirante 
Cav. Alexandre Cochrane e Esquadra, a Campanha, naõ 
obstante as incessantes chuvas, se t rouxe a uma gloriosa 
conclusão, no breve espaço de 27 dias da nossa partida de 
Barbadas.—O Commando de um tal exercito constitue, o 
orgulho futuro de minha vida. A estas valorosas tropas, 
conduzidas por Generaes de experiência, enaõ a mim, de 
vem o seu R e y , e a sua Pátria a Soberania desta importante 
Colônia: e espero que por uma comparação da força que 
a defendia, ao tempo em que se rendeo, se naó julgará que 
a tomada de Martinica se eclipsa, por nenhuma expedição 
anterior. T e n h o a honra de incluir os artigos da Capitu
lação, taes quaes apresentou originariamente o Commissa
rio Francez, em conseqüência da appl icaçaõ, que me fez o 
General Villaret, para este fim, na manhaã de 2 4 ; e acorda
dos pelo T e n . Gen. Cav. Geo. Prevost, e Major Gen. Mait
land, e Commodoro Cockburn, nomeados pelo Contra Al
mirante, e por mim para tractar com elles. Esta Capitula
ção, que se ratificou mutuamente, na mesma noite, espero 
que será honrada com a approvaçaõ de S. M.—Inclusa 
vai uma lista da guarniçaõ Franceza, que se ju lga estar 
capaz de embarcar no decurso de poucos dias ; e 
daqui se verá, que naó avaluei em demasia o numero do 
inimigo. Pela primeira occasiaõ terei a honra de submet-
ter á consideração de V . S. as differentes circumstancias 
do que agora se refere por maior, e de informar do me ie -
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cimento dos diversos corpos: mas a sciencia dos Officiaes 
da Artilheria Real, foi demasiado çonspicua, para que a 
naõ mencione em particular; pois o interior da fortaleza 
do inimigo, ficou despedaçado pelas balas e bombas ; as 
suas obras ficaram também mui arruinadas pelas balas das 
batterias de peças, manejadas pelos marinheiros, debaixo da 
direcçaõ do Commodoro Cockburn, e outros Officiaes de 
Marinha.—Despois de se embarcarem as tropas Francezas 
terei a honra de enviar as Águias Francezas, para serem 
postas aos pes d'EI Rey. O Cap. Preddy, do Regimento 
90, um dos meus Ajudantes de Campo, tem a honra de ser 
o portador desta carta: he elle um official de serviço ; e 
permittame que o recommende ao favor de S. M. ; e á pro-
tecçaõde V. S. Juneto vaõ as listas .da munição, petrechos, 
e artilheria tomada ao inimigo ; mantimeotosma fortaleza; 
como consumo diário, e os hospitaes d'El Rey. Tenho a 
honra de ser, &c. (Assignado) G E O . BECKWITH. 

Artigos de Capitulação, entre o Ten. Gen. George Beckwith, com
mandante das forças de terra de S. M. Britânica; e o Contra Almi
rante Cav. Alexandre Cochrane Cavalleiro de Bath, Commandante em 
Chefe da Esquadra de 8. M. na juncta expedição contra a Colônia 
Franceza da Martinica ; de uma parte; e o General Villaret, no ser
viço da França, de outra parte. 

O forte Desaix será entregue ás tropas de S. M. Bri
tânica, com as seguintes condiçoens. 

1. A o-uarniçaõ do forte Desaix marchará para fora, a 
fim de ser embarcada, e levada para um dos portos de 
França, entre Bourdeaux e L'Orient nos dias e horas, que 
se concordar; com todas as honras de guerra; a saber, 
tocando os tambores, bandeiras despregadas, meclias ace
sas, e levando, na frente quatro peças de campanha, com 
seus artilherios. Os Officiaes, Civis e Militares, de Ma
rinha, e todos os que pertencem a esta Repartição seraõ 
também levados ao mesmo porto.—Resposta. A guarni-
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çaó marchará para fora com todas as honras de guerra 
que se pedem, mas deve depor as armas sobre a esplanada. 
Os Officiaes conservarão as suas espadas. Em resposta 
ao resto deste artigo, fica acordado, que as forças de Fran
ça se embaraçarão em vasos próprios, como prisioneiros 
de guerra, e procederão para a bahia de Quiberon de
baixo da guarda de navios de guerra Inglezes. Abi ha
verá uma troca entre as duas naçoens, graduação por gra
duação ; porem, pelo alto respeito e estimação, que todos 
tem a. S. Ex." o Cap. General Villaret Joyeuse; se admit-
te ; que elle, é os seus Ajudantes de Campo, seraõ mandados 
para a França livres de toda a restricçaõ. 

2. O Capitão General, o Prefeito Colonial, Os Offi
ciaes Generaes, e os do Esta:'») Maior, da Artilheria, e En
genharia, os officiaes, officiaes naÓ-commandantes, e sol
dados do serviço de terra, os officiaes, tropas, eequipagens 
da Marinha, o Chefe do Estado Maior Civil, os Com-
missarios, e outros empregados na Administração da 
Marinha, e Colônias, levarão as suas armas, os seus 
effeitos pessoaes, e tudo quanto lhes pertence; alem dis
to, teraó licença para dispor da sua propriedade parti
cular de toda a qualidade, e se dará plena segurança aos 
compradores.—Resposta. Concedido; excepto no que 
differe darespota ao artigo precedente. 

'i. A guarniçaõ se embarcará, á custa de S. M. B . , 
por batalhoens e companhias. Cada pessoa, pertencente 
ao militar, ou official, ou outra pessoa empregada no Es
tado maior Givil, receberá, durante a passagem, a raçaõ 
que se concede a cada classe, segundo as leis e regulamen
tos Francezes.—Resposta. Concedido; porém seraõ pro-
visionados segundo a raçaõ Ingleza. 

4. Dar-se-bao numero necessário de carruagens, e botes 
para transportar, e embarcar os effeitos pessoaes, e outra 
propriedade do Cap. General, Prefeito Colonial, Officiaes 
Generaes, e Chefes de Corpos, dos officiaes da Adminis-
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tracçaó do serviço de terra, e de mar, e particularmente os 
papeis do Conselho de Administracçaõ dos corpos, do Pa
gador da Colônia, e de outras pessoas, em empregos civis, 
e militares. Estes papeis naó seraó sugeitos a nenhuma 
busca, ouinspecçaõ, debaixo da segurança de que naó con
tem cousa alguma estranha aos deveres públicos destes agen
tes.—Resposta. Concedido. Ficando entendido, que isto 
naó servirá para ptoteger papeis ou propriedade publica. 

5. Os doentes e feridos, assim como os que estavam 
nos hospitaes ao tempo do attaque da Colônia, e os que 
nelles entraram despois-, seraõ curados á custa de S. M. 
B. até o seu restabelicimento; e teraó a mesma sorte da 
guarniçaõ. Os que estiverem hábeis, se embarcarão im
mediatamente com ella. Os doentes e feridos ficarão, e 
seraó confiados á honra do Commandante Inglez. Ficará, 
para tomar cuidado delles, um sufficiente numero de of
ficiaes de saúde Francezes, e officiaes do Estado maior 
Civil.—Resposta. Concedido. 

6. A guaíniçaÔ da ilha Pigeon, assim como todos os 
outros Officiaes, e Agentes do Estado Maior Civil, que a 
este momento estaõ fora do forte Desaix, teraó a mesma 
sorte da guarniçaõ e seraó mandados para fora da mesma 
maneira.—Resposta* Naó ha objeeçaõ a que a guarniçaõ 
da ilha Pigeon seja tratada da mesma maneira que a guar
niçaõ. 

7. As fortificaçoens do forte Desaix naó seraõ demoli
das, até despois que se conclua um tratado de paz entre 
as duas Potências.—O Governo Britânico somente pode 
replicar a este artigo. 

8. Preparar-se-ha uma relação do estado do forte, dos 
seus estabelicimentos e armazéns, que será formalmente 
comparado, e assignado pelos Commissarios, encarrega
dos da execução da presente capitulação.—-Resposta. Con
cedido. 

9. Logo que se concluir a presente capitulação occu-
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par-se-ha o reducto Bouillê, parte pelos Inglezes, e parte 
pelas tropas Francezas. O seu numero será regulado pe
los commissarios. A guarniçaõ Franceza continuará a oc-
cupar o forte Desaix, até o seu embarque, tendo livre a 
sua communicaçaó com a Cidade. O período e modo de 
o evacuar será regulado pelos commissarios. Os doentes 
e feridos, actualmente dentro do forte Desaix, seraó remo
vidos para os hospitaes de França, e os meios de os trans
portar seraõ providenciados, nesta conformidade. A guar
niçaõ até o momento de se embarcar, subsistirá dos seus 
próprios provimentos, municionada pelos agentes France
zes. Resposta. Concedido; mas requer-se que se dê 
immediatamente posse, da porta de sortidas, na frente do 
Norte, e da meia lua; logo que os artigos forem ratifica
dos pelos respectivos Commandantes em Chefe. 

10. Os Officiaes, e todos os outros empregados no ser
viço militar ou civH, que forem cazados, poderão levar 
a bordo com sigo as suas mulheres e filhos. Os que tive
rem propriedade ou negócios, naMartinica, ser-lhes-haper-
mittido residir neste lugar seis mezes. Os Commandantes 
Inglezes lhe daraõ toda a protecçaõ para este fim, durante 
a sua residência na Colônia. Ao despois teraõ a mesma 
sorte da guarniçaõ, e seraõ conduzidos á França, á custa 
de S. M. B.—Resposta. Concedido, e os officiaes, que fi
carem por algum tempo, seraõ providos com passagem co-
veniente. 

11. Os officiaes de saúde, e todos os outros, que a este 
momento estaõ junctos, por ordem, ao serviço do exercito 
Francez, teraõ permissão de voltar para suas casas, sem 
ser molestados.—Resposta. Concedido. 

12. Os Colonistas e habitantes, que desejarem seguir 
a sorte da guarniçaõ, e ir para a França, com a sua pro
priedade, teraõ permissão de o fazer; todos os individuos 
de qualquer naçaõ que sejam, que forem habitantes da ilha 
da Martinica, naõ seraõ perturbados, molestados, ou per
guntados, por causa de suas opinioens políticas. Os que 
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tiverem sido prezos por este pretexto, seraõ immediata
mente postos em liberdade»—Resposta. Concedido. 

13. As pessoas e propriedade de todos os habitantes da 
ilha de Martinica seraõ respeitadas-. As leis, que aqui 
estaõ actualmente em força, seraõ mantidas, atê a paz en
tre as duas naçoens. O exercício da Religião Catholica 
será preservado no seu presente estado. Os seus Minis
tros seraõ protegidos, e respeitados; a propriedade na
cional apropriada para sua manutenção, será estrictamente 
applicada a este fim.—Resposta. Concedido; sugeito 
áquellas alteraçoens, que S. M. B. julgar necessárias. 

14. Em consideração do estado de miséria aque a Co
lônia está reduzida, ficarão os habitantes exemptos de to
das as taixas por dous annos.—Resposta. Naó concedi
do ; porém ter-se-ha toda a consideração com o estado da 

Colônia. 
15. O General em Chefe do exercito Francez terá 

permissão de mandar immediatamente um official a S. M. 
O Imperador e Rey, com a conta da presente Capitulação. 
O Almirante Inglez providenciará um vaso, para levar este 
Official a Bourdeaux, Rochefort, ou L*Orient.—Resposta. 
Concedido. 

16. Se se originar alguma duvida, quanto ao sentido 
de algum artigo, será interpretado da maneira mais favo
rável á guarniçaõ Franceza.—Resposta. Concedido. 

17. Dar-se-haõ reféns, da classe de Officiaes Superio
res, da parte da Frota, e Exercito Inglez, e da parte do 
Exercito Francez, para a reciproca segurança da presente 
Capitulação. O official do exercito Inglez será restitui
do, quando os artigos, relativos á guarniçaõ, tiverem sido 
executados: e o Official da Frota, despois do dezembar-
que das tropas em França. O mesmo terá lugar da parte 
da guarniçaõ Franceza.—Resposta. Naó saó necessários 
reféns. 

18. S. Ex.a o Almirante Cochrane será convidado a 
x x 2 
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receber, a bordo dos navios de linha, e fragatas de S. Ex*. 
ao Capitão General, o Prefeito Colonial, e os outros Offi
ciaes do Exercito Francez.—Resposta. Concedido; e se 
provera um navio de guerra, para o Cap. General e sua 
familia. 

19. A embarcação das tropas Francezas terá lugar den
tro em oito dias, ao mais breve, e dentro em quinze, ao 
mais tardar, Segundo S. Exa. o Almirante Cochrane puder 
preparar os transportes.—Resposta. Concedido. 

20. Os artigos da presente Capitulação seraó ratifica
dos, o mais depressa que for possível, e naó mais tarde do 
que esta noite ás dez horas.—Resposta. A presente Ca
pitulação he assignada pelos Commissarios, nomeados pelo 
Tn. General Beckwith, Comiaandante das Forças de S. M. 
Britânica, e pelo Contra Almirante Cavalleiro Alexandre 
Cochrane, Cavalleiro de Bath, Commandante em Chefe da 
Esquadra de S. M. de uma parte; a saber, o Tn. Gen. 
Cav. George Prevost, Baronete ; Major-Gen. Maitland, e 
Commodoro Cockburn; e dos Commissarios, nomeados 
pelo Gen. Villaret, da outra parte; a saber, o Gen. de 
Brigada, Villaret Joyeuse, Coronel Montfort, do Regi
mento 82. e Tn. Cor. Boyer, Chefe do Estado Maior. Dada, 
nos postos avançados aos 24 de Fevereiro, de 1809. 

GEO. PREVOST, Tenente General. 
FRED. MAITLAND, Major General. 
G. COCKBURN, Commodoro. 
VILLARET JOYEUSE, Cor. do Reg. 52. 

BOYER, Chefe do Estado Maior. 
(Ratificada.) 

GEO. BECKWITH. 

A. COCHRANE. 

VILLARET. 

Colônias. Império Francez. Exercito da Martinica. Quar
tel General. Forte Desaix. 25 de Fevereiro, 1305, 
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Numero de homens capazes de se embarcarem. 
2 Generaes. 12 Officiaes Superiores. 141 Officiaes. 

1827 Officiaes inferiores e soldados. 142 de Marinha. 
BOYER. 

Áustria. 
Proclamaçaõ do Archiduque Carlos ao Exercito Austríaco. 

Nos Carlos Luiz, Principe Imperial de Áustria, Prin
cipe Real de Ungria, e Bohemia, Archiduque de Áustria, 
e Generalissimo de todo o Exercito Imperial e Real. 

O nosso amado Soberano chama a todos aquelles seus 
vassallos, que pela lei naõ saó abrigados a unir-se ao ex
ercito effectivo, para que se formem em Batalhoens, a fim 
de servir a sua pátria alem dos dominios hereditários, no 
caso de serem ameaçados por um inimigo. 

Quando, no anno de 1800, estava o paiz em perigo, eu 
chamei, em nome do Monarcha, osVoluntariosde Bohemia 
e Moravia. Milhares se ajunctáram logo a formar uma 
legiaõ, que teve o meu nome ; e esta legiaõ cresceria bem 
depressa a fazer-se um exercito, se a paz repentina naõ 
puzesse termo a estes esforços. Naõ he necessário ap-
pellar para os actos de vossos antepassados—quantos peri
gos naõ arrostaram elles, com a sua fortaleza e patriotismo. 
Appello para vós mesmos. Vos sois ainda os mesmos que 
éreis, annno o de 1800. A mesma coragem e patriotis
mo, que entaõ vos inspirou, vos inspira agora. Eu conto 
agora, como entaõ contava, com o vosso braço. 

He prohibido a alguns de vós o abandonar as vossas ca
sas, em obediência á vós da honra, por causa de incidentes, 
e oceurrencias domesticas. Mas estes mesmos ficarão 
para a protecçaó do interior do Império, conservação da 
propriedade, e manutenção da boa ordem. 

Aquelles, porém, que naõ estaó ligados aos lares pa
ternos, por outros deveres ou relaçoens, se devem formar 
em batalhoens, e podem reclamar todas aquellas vantagens, 
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que o nosso amado Soberano tem unido a esta patrietica 

resolução. 
Vienna, 11 de Março, de 1809. 

Suécia. 
O Duque de Sudermania ao Povo de Suécia. 

Sua Alteza Real o Duque de Sudermania julga conve
niente, e conforme aos deveres de sua alta Situação, pu
blicar hoje, ao Povo de Suécia, os motivos e causas, que 
produziram a importante mudança, que ultimamente teve 
lugar no Governo deste paiz. Os Arehivos de Estado 
contém uma grande variedade de documentos, que prova
rão a necessidade desta medida, tanto no tempo presente 
como á posteridade. Muito tempo ha que a opinião pu
blica condemnava um systema de guerra taõ pouco conve
niente a um paiz, cujos interesses commerciaes requerem 
a neutralidade que a sua feliz situação geographica parece 
assegurar. Ja no principio de 1S05 a Suécia, juncta com 
outras Potências, entrou em guerra com a França, e pelas 
circumstancias locaes, porém, se limitou, entaõ, á perca 
de seu commercio com quasi todos os Estados da Europa; 
perca esta, que, supposto naó seja comparável com a que 
tem despois soffrido, foi com tudo de grande momento. 
Pouco despois se suscitaram disputas com a Prússia, as 
quaes porém naÕ tiveram conseqüências taõ importantes. 
No anno de 1807, a parte que a Suécia tomou na Coaliçaó 
contra a França, veio a ser de grande momento, e a sua 
influencia, nos mais charos interesses do paiz, de maior de
trimento. A Pomerania Sueca foi occupada por tropas 
estrangeiras, Stralsund foi cercada, e com tudo restavam 
ainda esperanças de ver mais felizes dias. Estava ao pon
to de concluir-se uma paz continental, em Tilsit, e foi a 
Suécia convidada, para formar uma das partes contractan
tes. A Suécia recusou isto, e em conseqüência foi obri-
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gada a pelejar contra a França e contra seus numerosos al
uados, achando-se só sobre o Continente da Europa; e se 
levou a diante o cerco de Stralsund com redobrado vigor: 
mesmo durante o cerco ,- mais, despois da conclusão da 
Convenção, que estipulou a evaeuaçaõ da Pomerania e 
Rugen, pelas nossas tropas; fez o inimigo offertas de paz, 
que foram regeitadas; e as possessoens Suecas na Alemanha, 
últimos restos das conquistas de Gustavo Adolfo, o Gran
de, foram assim perdidas. A Suécia tinha, com tudo, de 
soffrer percas ainda mais severas. 

No inverno de 1807, e no anno seguinte, se entrou a 
conceber a séria apprehensaó, de que ameaçava um oon-
flicto com os nossos vizinhos, tanto nas fronteiras orien-
taes do Império, como nas occidentaes. O Governo So-
eco poderia ter-se acautellado contra estes temores e peri
gos, accedendo á paz de Tilsit, paz que a Suécia podia 
fazer sem impedimento da parte do seu único Alliado, e 
que se lhe offereceo em termos, por nenhuma maneira ir-
reconciliaveis com os interesses públicos de Suécia. 

Começou a guerra em Finlândia, e seus valorosos defen
sores, no fim de um severo e houroso conflicto*, com um 
inimigo mui superior em numero, foram obrigados a en
tregar-lhe a sua amada pátria. Esta desgraça, o mais cala
mitoso evento, que Suécia tem soffrido, muitos Séculos ha, 
podia evitar-se, se as consideráveis preparaçoens de defe
za, que a situação e natureza do paiz admittiam, fossem 
conduzidas com prudência e arte; e se os planos de resis
tência, abandonados, logo despois de adoptados, fossem 
concebidos, e postos em execução com unidade e firmeza. 
Finlândia, que, em ponto de população e valor intriseco, 
formava uma terça parte do Império Sueco, perdeo-se; e 
esta perca occasionou, nas outras duas terças partes, amais 
destructiva oppressaõ. 

Neste estado dos negócios, os meios de fazer a guerra, 
contra taó numerosos inimigos naõ podiaõ ser officiaes por 
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lenço tempo ; e naõ restava outro recurso mais do que car
regar com novos impostos, um povo perfeitamente inha-
bil para os supportar. As necessidades publicas augmen-
távam na mesma proporção, em que se destruíam os meios 
e recursos do Estado. Os negócios e navegação naó pro
duziam cousa alguma, por falta de gente ; a ruina univer
sal se espalhava e abrangia ao longe ; e com tudo éra 
universalmente sabido, que S. M. Real repetio outra vez a 
sua primeira, firme, e inalterável determinação, de naõ 
concluir paz, com o actual Governo da França, sem o que, 
com tudo, he impossível haver reconciliação com a Dina
marca, nem com a Rússia. 

Nesta situação dos negócios, uma parte considerável do 
exercito continental formou a resolução de marchar para a 
Capital, com as vistas patrióticas, que apparecem na Procla
maçaõ, publicada de sua parte. Similhantes movimentos 
tiveram lu"*ar entre o resto das tropas Suecas; e foi nesta 
posição critica, que S. M. Real tomou a infeliz resolução 
de deixar Stockholmo, e ordenar á sua Familia, e vários 
Officiaes de Estado, a que o seguissem. A guarniçaõ 
teve ordem de marchar, e havia intenção de ajunctar um 
exercito no Sul, para se oppor ás tropas, que se approxi-
mávam do Norte e Oeste. Dous governos distinetos, se 
formavam desta sorte; ajunetávam-se dous exércitos, e 
uma guerra civil ía a encher a medida das nossas calami
dades, e desgraças. A partida d'El Rey, porém, ficou 
differida até os 13 de Março ao meio dia. Espalhou-se 
uma consternação universal. Fizéram-se as mais respeitu-
tuosas representaçoens contra a determinação S. M., as 
quaes, porem, foram regeitadas; c naÕ restaram outros 
meios, mesmo para proteger a segurança da pessoa d' 
El Rey, senaõ impedillo a que naõ puzesse cm execu
ção a su'a infeliz resolução. Nestas circumstancias, todos os 
Officiaes de Estado, de acordo com os Estados do Império, 
que estavam presentes em Stockholmo, expressaram a S. 
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A. Real o seu constituicional desejo de que tomasse as ré
deas do Governo, em suas maós, desejo a que S. A. R. , 
naõ obstante a sua avançada idade, se julgou obrigado a 
acceder, confiando que este passo seria olhado, em seu pró
prio ponto devista, por todos os honrados e patrióticos 
Suecos. 

Stockholmo, 15 de Março, de 1309. 

LITERATURA E SCIENCIAS. 

Emancipação da America Hespanhola. 

/ l GRANDE quantidade de noticias políticas, que tem 
occorrido á mezes a esta parte, impediram que se desse 
lugar no Correio Braziliense ás noticias litterarias, que 
dizem respeito a Portugal e Brazil; agora porém he ab
solutamente necessário fazer aqui mençaõ de uma analize, 
que appareceo, no Review de Edinburgo, No. XXII. A 
celebridade deste jornal litterario, e os importantes factos, 
que por occasiaõ desta analize se desemvolvem, seraõ bas
tante motivo, para que se permitta copiar aqui alguns ex-
tractos de um ensaio, que tem taó intima connexaó com 
a historia actual do paiz, a cuja vantagem se dirige prin
cipalmente o Correio Braziliense. 

O titulo daobritaanalizada he—Lettre aux Hespagnols-
Americains. Par un de leurs compatriotes. A Philadel-
phie, 8vo. O author sabe-se que he D. Juan Pablo Vis-
cardo y Gusman, natural de Arequipa, e ex-Jesuita, e fa
lecido aqui em Londres em Fevereiro de 1793.— 

O author da obra tinha em vista a separação das colô
nias Europeas na America ; acontecimento, que todos os 
politicos tem previsto há muitos annos, e que se tem ja co-

VOL. II, No. l i . y Y 
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meçado a pèr em practica primeiro nos Estados Unidos, e 
despois no Brazil. A separação destas duas diflerentes 
porçoens de colônias de suas metrópoles Europeas, teve 
motivos e causas, na apparencia, mui diversas, mas na 
realidade foram as mesmas; porque a independência dos 
habitantes do Mundo he conseqüência necessária da sua 
situação local, e a causa próxima, que a accelera, ou des
envolve, he cousa meramente accidental. 

Os Revisores observam que " Havendo o author apre
sentado a seus compatriotas um esboço da Historia da 
quelle paiz, lhes diz (com o Historiador Herrera)que seus 
progenitores ganharam aquelia terra em uma emprezasua 
delles, isto he, que se estabeleceram ali á sua custa, e sem 
que a metrópole fizesse a menor despeza: que elles de 
seu motu próprio doaram á metrópole estas vastas e opu
lentas acquisiçoens; e que em vez de um governo pater-
nal, e protector, experimentaram, em suas maós, os amar
gos effeitos de uma administracçaõ zelosa, rapaz, e op-
pressiva; e que, pelo longo período de três séculos, a sua 
affeiçaõ á metrópole havia superado estas poderosas causas 

de resentimento." 
" Despois de haver pintado a escravidão das Colônias, 

procede o author a demonstrar os fundamentos da liberda
d e ; e, considerando a educação que elle recebeo, o paiz 
em que foi educado, e a sociedade a que pertencia, saõ sem 
duvida dignas de naÓ ordinária approvaçaõ a sua benefi
cência, e a justeza de suas vistas." 

Os Revisores se alargam despois bastante sobre os in
teresses, que devem re.ultar á Gram Bretanha da indepen-
cia da America do Sul, e demonstram isto com muita cia-
reza: e continuam. 

» Porém, enumerando as vantagens de natureza com-
mercial, que seguramente resultam da emancipação da 
America do Sul, naó lembramos ainda a maior talvez de 
todas e l las , -o mais considerável acontecimento a favor 



Literatura c Sciencias. 351 

da amigável communicaçaõ, que ás circumstancias phi-
sicas do Globo apresentam ás tentativas dos homens; que
remos dizer, a formação de um canal navegável, que 
atravesse o isthmo de Panamá,—a juncçaõ dos oceanos 
Atlântico e Pacifico. He notável que esta magnífica em-
preza, cheia de conseqüências taõ importantes ao gênero 
humano, e sobre que, neste paiz, se sabe taõ pouco, está 
taõ longe de ser um projecto romanesco, e quimerico, que 
he naõ somente practicavel, mas muito fácil. O rio Chagré 
que desemboca no Atlântico juneto a Cidade do mesmo 
nome, obra de 18 legoas ao Oeste de Porto bello, he na
vegável até ás cruzes, cinco legoas distante de Panamá. 
Mas ainda que a formação de um canal desde este lugar 
até Panamá, facilitada pelo vale, por onde passa a estrada 
que agora ha, naõ apresente obstáculo algum, ha com 
tudo outro expediente ainda melhor. Na distancia de 
cinco legoas da embocadura do rio Chagré, entra neste ou
tro rio chamado Trinidad, que he navegável até o Em-
barcadero, e deste lugar até Panamá ha cousa de 30 mi
lhas de terreno plano, com um bello rio para fornecer agoa 
ao Canal, e sem que haja o menor obstáculo ao nobre pro
jecto. O terreno foi ja medido ; e se verificou completa
mente, naõ somente a practicabidade mas a facilidade da 
obra. Em segundo lugar, o importante requisito das boas 
enseadas nas duas extremidades do canal, se verifica, aqui, 
na maior extençaõ de nossos desejos. A embocadura do 
Chagré he uma excellente bahia, que em 1T40 recebeo 
um navio Inglez de 14 peças, quando o Cap. Knowles, 
bombardeou o Castello de S. Lourenzo; e na outra extre
midade está a famosa enseada de Panamá. Nem he este 
o único expediente, que ha, para abrir a importante na
vegação entre os Oceanos Pacificio e Altantico. Mais 
para o Norte está o grande lago de Nicaraguay, que por 
si mesmo, quasi extende a navegação de mar a mar. Cahe 

Y Y 2 
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no oceano por um rio navegável e chega até a distancia de 
três léguas do golpho do Papagaio no mar Pacifico.* 

Mr Jefferys nos diz, que as instrucçoens d'El Rey de 
Hespanha ao Governador do Castello de S. Juan, naÓ per-
mittiam que nenhum subdito Britânico passasse por este 
lago; porque se ja mais os Inglezes viessem a ter conhe
cimento de sua importância e valor, bem depressa se fa
riam senhores desta parte do paiz.f 

«< Nos quizemos demorar-nos um momento com o pros-
pecto que esta explendida, mas naó difficil, einpreza, abre 
rá nossa naçaó. Naó he meramente o immenso Commer
cio das praias occidentaes da America, que se estende 
quasi de polo a polo, que agora se traz, para assim o diz«r, 
á nossa porta : naõ he a importância intrínseca, ainda que 
comparativamente moderada, deste ramo do nosso Com
mercio, nem a dos pescadores de balea do mar do Sul, so-

* O Leitor pode consultar, sobre a facilidade e importância de effei-

tnar esta navegação de mar a mar, por este lago extraordinário, uma 

curiosa Memória de Mr. Martin de la Bastide, Secretario, que foi, do 

Conde de Broglio, e publicada no Vol. II . da Histoire Abregée de la 

mer do Sud, por M. de Laborde. 

+ Veja-se pg. 43, da obra intitulada, A Description of the Spaniá 
h'and. and Settlements on the Coast of th* West hdies, compiled from au-
thcntic Memoirs; rcvised by Gentlemen, who have residedmany years tn the 
Spanish Settlements, and illustrated with thirty-troo maPs andplans chiefty 
from original draroings, taken from the Spaniards in the last War,and 
engraved by Thomas Jefferys, (3c. O que Alcedo nos diz parecera ainda 
mais extraordinário; que se prohibio, sob pena de morte, o propor 
a abertura da navegação entre os dous mares. " En t.empo, d » 
elle, de Felipe II. se projectó cortarlo, y communicar Ios dos mares 
por médio de un cana!, y a este efecto se enviaron para reconocer.o 
L Ingenieros Flamencos, pero encontraron dificultades insuperables, 
, ei Consejo de índias representou los preju.c.os que de ello se segui-
L a Ia Monarchia rPor cuya razon mandou aquel Monarca que na-
die propusiese ó tratase de ello en adelante, pena de la Wda Alcedo 
Diccionario Geografico-His.orico de Ias índias, verbum htm. O 
mesmo diz sobre o rio Atrato. 
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mente o que soffrerá uma completa revolução, salvando a 
tediosa eperigosa viagem ao redor do Cabo d'Horne:—o to
do destes immensos interesses, que temos depositado nas 
Regioens da Ásia, se augmentam em valor, a um gráo 
que, ao presente, naó he fácil conceber; e isto obtendo 
um aecesso directo a ellas, atravessendo a Oceano Pacifico. 
He a mesma cousa, como se, por alguma grande revolução 
do Globo, as nossas possessoens orientaes fossem tra
zidas para juneto de nós. Em conseqüência de serem 
os ventos constantes, e favoráveis, tanto na passagem de 
Leste como na de Oeste, be a viagem, cruzando o mar 
Pacifico taó breve, e regular, que se pode calcular a che
gada do navio com a mesma exactidaó dos coches do cor
reio.* Deveria ser immenso o trafico que começaria logo 
a cubrir o Oceano, denominado Pacifico. Todas as ri
quezas da índia e da China, se moveriam para a America. 
As riquezas da Europa e America se moveriam para a Ásia. 

* Sobre a admirável facilidade desta navegação, se acha alguma 
informação em a obra intitulada " An account of an intended Expedi-
tion into the South Seas, by private persons. Appendix of Sir John 
Dalrymple's Memoirs of Great Britain and Ireland." Desde a ba
hia de Panamá, diz este documento, saõ os navios levados para as 
índias Orientaes pelo vento de monçaõ, com a velocidade de mais 
de cem milhas por dia. Da índia para o mar do Sul ha duas passa
gens ; uma pelo Norte velejando pela latitude de 4o grãos Norte; em 
ordem a metter-se no grande vento occidental, que cerca daquella 
latitude, e venta por 10 mezes no anno; e que sendo mui forte, leva 
os navios com rapidez para as partes do norte da Costa do México. 
Da ponta extrema do México ao Norte; ha um vento Norte, que 
venta todo o caminho ate a bahia de Panamá, o qual nunca varia, e 
leva os navios a cem milhas por dia, chegando até á distancia de cem 
legoas da costa: a outra passem he em 40 grãos sul, e he em todos 
os respeitos similhante á do norte, havendo um vento de terra desde 
a costa de Chili ate Panamá. 
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Formar-se-hiam vastos depósitos, nas grandes Cidades 
commerciaes, que immediatamente se originariam nas duas 
extremidades do canal central.—As mercadorias estariam 
n'uma carreira de perpetua passagem de um deposito para 
o outro, e seriam recebidas logo que chegassem pelos na
vios preparados para as levar-ao seu ultimo destino." 

" i Seria demasiado, esperar que a mesma China e 
Japam, trazidos por este meio para mais juneto da infln-
encia da Civilização Europea—muito mais constante, e 
poderosamente sugeitas ás suas operaçoens—-que naó pu
dessem resistir á saudável impressão, mas recebessem logo 
importantes mudanças em ideas, artes, maneiras, e institu-
çoens ? A esperança se fundamenta, pelo menos, em taó 
sólidas bazes, que parecem elevar-se a certeza.—e entaó, 
que gloriosos resultados se podiam esperar para toda a 
Ásia, aquelia vasta proporção da terra, que, ainda nas suas 
partes mais favorecidas, tem sido, em todas as idades, con-
demnada ao semibarbarismo, e ás misérias do poder des-
potico ?" 

" Uma cousa ao menos he certa, que a America do Sul, 
que tem tanta necessidade de habitantes industriosos, rece
beria milhares de laboriosos Chinezes, que abundam em 
todas as partes do Archipelago Oriental, a procurar em
prego, e que comer. Para a America seria esta uma ac-
quisiçaõ de incrível importância, e a connexaõ, que assim 
se formaria entre os dous paizes, tenderia ainda mais para 
accelerar a acquisiçaó das vistas illuminadas, e civilizadas 
maneira da mesma China. 

" Taes saó alguns dos resultados, que ha razaõ para es
perar de um regulamento dos negócios da America Meri
dional. Talvez nunca se offereceo uma occasiaõ de effei-
tuar taó grande nundança a favor do gênero humano, 
como a Gram Bretanha, por uma admirável continuação 
de circumstancias, pode agora completar, sendo chamada, 
por tantos motivos, em adjutorio da America Meredional. 
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Esta medida tem entrado na contemplação de seus Conse
lhos á muitos annos; e uma breve historia disto, que, por 
circumstancias peculiares, a podemos dar, com naõ usual 
exactidaõ, naó pode deixar de ser interessante; referindo o 
que se tem feito de preparativos para um acontecimento, 
que tem de occupar para o futuro, taõ grande lugar na his
toria do Mundo." 

" Ainda que vários projectos de hostilidade, alguns 
delles para roubar, e alguns para conquista permanente, 
se tivessem emprehendido, durante as guerras que tem ha
vido entre este paiz e a Hespanha, contra um ou outro lugar 
de seus dominios Transatlânticos ; nos cremos que a pri
meira vez que se apresentou, a um Ministro Britânico, um 
plano geral de emancipação, foi no principio de 1790, 
quando o General Miranda propôs esta medida a M. Pitt. 
O plano encontrou naquelle Ministro a mais cordeal re
cepção, e como a disputa, relativa ao estreito de Nootka, 
estava entaõ em agitação, foi resolvido, que, se a Hespanha 
naõ impedisse as hostiüdades, por meio da submissão, se 
puzesse o plano immediatamente em execução. Effeetu-
ou-se uma acommodaçaõ, e decretcu-se a paz, mas ainda 
assim Mr. Pitt assegurou ao General, que o projecto de 
emancipação da America Meredional, éra uma medida, 
que se naõ perdia de vista, e que infalivelmente attrahiria 
a attençaõ de todo o ministro deste paiz." 

*' O homem que fez esta importante suggestaõ, e em 
cujo peito parece fora, senaõ primeiro concebido, pri
meiramente aperfeiçoado este plano da emancipação, he 
um natural de Caracas, na America Meredional, descen
dente de uma das principaes famílias daquelle paiz. Na 
ídade de 17 annos foi ter á Hespanha, e pela influencia 
de sua familia obteve uma patente de Capitão no exercito 
Hespanhol. Bem cedo, todado pelo amor das letras, dese
jou ir ter á França, para continuar ali a sua educação; 
negaram lhe a licença, e foi ao depois forçado a fazer vir 
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da França, á sua custa, os Mestres, que naõ podia obter 
em Hespanha. He uma anecdota, digna de ser lembrada, 
que, mandando a Inquisição tomar-lhe os seus livros para 
os queimar, foi elle ter com o Conde 0'ReilIy, Inspector 
Geral do Exercito Hespanhol, a ver se podia obter a revo
gação desta ordem : mas o Inspector dice-lhe, que tudo 
quanto lhe podia fazer éra lathentar-se com elle; porque 
a mesma desgraça tinha acontecido a elle Conde." 

" Quando a França e Hespanha resolveram tomar parte 
na guerra da Gram Bretanha, com as suas colônias Ame
ricanas, succedeo que Miranda estava naquella parte do 
exercito Hespanhol, que éra destinado a cooperar com os 
Francezes. Obrando assim, e conversando com membros 
de uma naçaõ a mais ílluminada que elle tinha visto, re
ceberam as ideas deste joven Americano aquelle melhora
mento aque elle aspirava; e em uma scena em que a 
causa da liberdade éra o objecto do z?!o, e enthusiasmo 
de todos os homens, e isto em um paiz, que em tantos 
respeitos se assimilhava ao seu ; naturalmente se apre
sentou aos seus desejos um similhante cestino para a sua 
pátria. Esta impressão o tocou taó fortemente, que elle 
tem dedicado a este único designu- toda -t sua vida ; e tem 
sido o primeiro motor de todos os prejectos, que se tem 
proposto para a emancipação das Colônias Hespanholas na 
America." 

" Despois de se haver deixado, ou para melhor dizer 
posposto, este projecto da parte de Mr. Pit t ; o outro pro-
jecto para mudar a condição da America do Sul, foi mo
vido pelos Cabeças republicanos da França; como parte 
do seu projecto de revolucionar todo? os dominios Hespa
nhoes. Porém M,randa prévio os perigos, que este de
sígnio trazia com sigo; e felizmente teve influencia bas
tante, para persuadir que o deixassem. Para preparar o 
leitor sufficientemente a que saiba os particulares deste cu
rioso negocio, naó será inútil recapitular os passos, que 
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General para o trazer á situação em que entaó se 
achava." 

" Despois de finda a guerra Americana elle resignou a 
sua situação, no serviço de Hespanha, eveio terá Europa, 
com as vistas de estudar as instituiçoens das naçoens mais 
illuminadas, e tirar dellas instrucçaõ, para o bem do seu 
paiz natal. Para este fim veio primeiro á Inglaterra, epar-
tio despois para a Prússia, Áustria, Itália, Grécia, e parte da 
Turquia. Dahi foi á Rússia, onde se encontrou com o Prin
cipe Potemkim em Cherson, e merecendo-lhe attençaõ foi 
por elle apresentado á Imperatriz, em Kiow. Um natural 
de Hespanha viajando em procura de conhecimentos, 
e ja por isso aperfeiçoado, pareceo á Imperatriz um 
phenomeno. Convidou-o para ficar na Rússia; porque, 
dice ella, na Hespanha o queimariam; a Hespanha naõ 
éra uma terra para* elle viver. Quando Miranda lhe pa
tenteou as vistas a que se tinha entregue a favor de seu 
paiz, manifestou ella o mais vivo interesse no cumprimento 
deste projecto, e o assegurou de que, em caso de ser bem 
succedido, ella seria a primeira a apoiar a independência 
da America Meredional. Mandou uma carta circular aos 
seus Embaixadores, na Europa, para que lhe dessem em 
toda a parte a sua Imperial protecçaó, e convidou-o a sacar 
sobre o seu thesouro, para o seu sustento individual. 

" Despois desta viagem pela Europa, em que Miranda 
gastou vários annos, voltou á Inglaterra pelo caminho da 
França; e sendo introduzido a Mr. Pitt, por seu amigo o 
Governador Pownal, propoz Miranda aquelle Ministro o 
seu plano, que naõ foi posto em execução, pela submissão 
da Hespanha á questão, que entaó se agitava. A tempo 
em que se fechavam as portas, em Inglaterra, a este pro
jecto, por um periodo indefinito, e quando os primeiros 
movimentos de liberdade, em França, attrahiam os curiosos 
de todas as partes do Mundo, voltou Miranda a observar 
as grandes scenas que ali se passavam, e a obter da Fran-

VOL. II. NO. 11. 7.7L 



3 5 8 Literatura e Sciencias. 

ça, se fosse possível, na sua nova situação, o mesmo favor 
para a America Meredional, que a França antiga tinha ex-
tendido aos Estados Unidos. Pelos seus companheiros em 
armas, que recentemente havia conhecido na America, foi 
logo conduzido a ter alguma connexaó com os principaes 
cabeças, que naquelle tempo conduziam os negócios pú
blicos ; e quando a revolução teve de desembainhar a es
pada a primeira vez, foi elle convidado, e persuadido a 
tomar um commando em seus exércitos." 

" Foi em quanto servia com Dumorier, nos Paizes bai
xos, que os Cabeças Republicanos conceberam pela pri
meira vez o plano de revolucionizar a Hespanha e suas 
colônias. Brissot communicou isto a Doumorier, em uma 
carta, que temos diante de nos, datada de Paris 29 de No
vembro de 1792, nos seguintes termos." A Hespanha 
amadurece para a Liberdade; o seu Governo torna a fazer 
preparativos; he precizo pois fazer também preparativos 
para ser bem succedido ; ou fallando melhor para natu
ralizar lá a liberdade. He precizo fazer esta revolução 
tanto na Hespanha Europea, como na Hespanha Ameri
cana. Tudo deve coincidir: a sorte desta ultima revolu
ção depende de um homem ; vós o conheceis, vos o es
timais ; he Miranda. Os Ministros procuraram ver quem 
mandariam para o lugar deDesparbes, em S. Domingos, 
—um rayo de luz me tocou ; e eu dice nomeai a Miranda. 
Primeiramente Miranda socegará bem depressa as mi
seráveis queixas das Colônias; trará a razaó os brancos 
taõ turbulentos, e será o idolo dos homens de côr. Mas 
ao despois, com que facilidade naó pode elle fazer sub-
levar tanto as ilhas Hespanholas,como o que elles possuem 
no continente Americano ? A' frente de mais de 12.000 
homens de tropa de linha, que estaó agora em S. Domin
gos, de 10 a 15.000 valentes1 mulatos, que lhe ministrarão 
as nossas colônias, com que facilidade naó poderá elle in
vadir as possoens Hespanholas ? Tendo alem disto uma 
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frota ás suas ordens, e naõ tendo os Hespanhoes nada que 
oppor-lhe. O nome de Miranda valerá um exercito; e 
os seus talentos, a sua coragem, o seu gênio, tudo nos res
ponde pelo bom successo,— Os Ministros todos estaõ de 
acordo, sobre esta escolha, mas temem que vós naõ quei
rais ceder a Miranda, tanto mais que vos o escolhesteis 
para o lugar de Labourdonnaye. Eu prometti esta ma
nhaã a Monge, que vos escreveria e elle deo-me a sua 
palavra, que nomearia Miranda Governador General, se 
vos consentisseis em deixallo partir. Apressaivos pois em 
enviar o vosso consentimento. Accrescentar-vos-hei, que 
o nosso amigo Gensonné he da mesma opinião.—Elle vos 
escreverá amanhaá. Clariere, e Petion estaõ encantados 
desta idea. 

[Continuar-se-ha.] 

COMMERCIO E ARTES. 

Decretos da Hespanha a favor do Commercio Inglez. 

Sevilha, 23 de Fevereiro, de 1809. 

J L M conseqüência das urgentes instâncias do Ministro de 
S.M.B. a Juncta Suprema e Central Governadora do^eyno 
e no Real nomedeS. M. Fernando VII. manda,que nesta al
fândega, e em todas as alfândegas privilegiadas desta provin
cia, se admittam fazendas Inglezas, sem limitação ou res-
tricçaó alguma, e pelas quaes se pagarão direitos, somente 
na proporção que se pagavam antes da guerra em 1804. 
Por ordem de S. M. se faz esta notificação a V. Ex.* para 
sua informação, e observância. Deus guarde a V. Ex.* &c 

(Assignado) SAAVEDÜA. 

z z 2 
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Em ordem a que, nas presentes circumstancias, se r e 

movam o mais que fôr possível todos os impedimentos, 

que possam interromper a communicaçaõ com os navios 

Inglezes, e movida pelas repetidas applicaçoens do Minis

tro de S. M. B. a mesma Junc ta Suprema Central , Gover

nadora, &c. &c. tem determinado permittir , que todas as 

fazendas Inglezas desembarcadas nos nossos portos, que 

se naó podem vender no pa iz , sejam reexportadas, pagan

d o somente 2 por cen to ; e em tal caso se naõ requererão 

nenhuns outros direitos. Por ordem de S. M. se faz esta 

notificação, &c. &c. 
(Assignado) SAAVEDRA, 

A estreita alliança, que subsiste, entre este porto e o de 

Londres, e em conseqüência do adjuetorio que aquelle 

nos tem dado, que merece a retribuição da nossa mais 

fervorosa affeiçaõ e mais profundo respeito, S. M. condes-

cendeo em conceder que os navios da Gram Bretanha pu 

dessem trazer para os portos de Hespanha os artigos de 

bacalbáo, pagando os mesmos direitos, que se requeriam 

antes da guerra de 1779. Taes cargas, assim recebidas, 

poderão ser mandadas para os nossos estabelecimentos na 

America, em vasos nacionaes. Por ordem de S. M. se 

faz esta participação, &c. 
(Assignado) SAAVEDRA. 

Paris 19 de Março. Em Antuérpia, e outras partes do 

Império, se publicou um Decreto Imperial, datado de 21 de 

Fevereiro, no qual se contem as seguintes ordens a favor 

dos Americanos. " Eu Napoleaõ I, Imperador de França, 

e Rey da Itália, Protector da confederação do Rheno, te

nho decretado, e decreto o seguinte. 

A R T . 1. Os Navios Americanos detidos nos portos do 

Impér io , em conseqüência somente do Embargo, poderão 

voltar directamente para os Estados Unidos ; mas este fa* 

vor se naó extende aos vasos aprezados em conseqüência 

de papeis irregulares, ou outras causas. 
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2. Os navios, a quem se suspende o embargo, ficarão 
postos á disposição do General Armstrong, Ministro Ple-
nipotenciario dos Estados Unidos. Para assegurar a di-
recta volta destes vasos para aquelle paiz; naõ partirão 
elles sem que tenham dado fianças, e recebido certificados 
dos Cônsules, Vice-consules, Agentes de Commercio na 
França e America, que as dietas cargas naõ contem cousa 
alguma senaõ producçoens territoriaes ou manufacturadas 
do nosso Império; e que nelles naõ ha nada de produeto 
das Colônias Inglezas. 

3. O nossos Ministros dos negócios Estrangeiros ficam 
encarregados, cada um no que lhe pertencer, da execu
ção deste Decreto. 

Outro Decreto da mesma data, contem, em substancia, 
que os navios Americanos confiscados, cuja venda deve ter 
Jugar nos portos do Imperador, se possam trazer a conta 
de estrangeiros, pagando o direito de 15 Francos por to
nelada. 

Hollanda. 
Luiz Napoleaõ pela graça de Deus, e a constituição de 

Reyno Rey da Hollanda,, e Condestavel da França; to
mando em consideração, que o termo prescripto pelo nosso 
Decreto de 57 de Novembro, de 1808, No. 5. expira a 
31 do Corrente. Tomando mais em consideração que he 
necessário, no presente período, tomar medidas ulteriores, 
ou para a renovação do sobredicto Decreto, ou dos De
cretos antecedentes, relativos aos meios de pôr em execu
ção a prohibiçaõ de todo o commercio com o inimigo, ou 
de os substituir, em todo ou em parte, por outras medidas, 
calculadas a pôr todas as matérias relativas á navegação, 
em um pé de completa uniformidade com o Decreto da 
França e de nosso irmaó o Imperador, e naõ obstante as 
difficuldades, que se originam da guerra marítima, e 
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aquellas que o commercio padece no seu próprio interesse 

desejando continuamente contribuir para o bem deste im

portante objecto, temos decretado, e decretamos o se

guinte . 

A R T . 1. Todo o Commercio, conrespondencia, e cora-

•ÉUinicaçaõ com a Inglaterra fica prohibido, conforme o 

theor de nossas precedentes leis, decretos, e regulamentos, 

e particularmente aquelles, que expiraram a 31 do passa

do ; em tanto quanto se lhe naõ faz alteração no presente 
decreto . 

A R T . 2. Desde o 1 do mez que vem, Abril, os seguintes 

artigos se poderão exportar e importar de paizes amigos 

ou nêutraes, em vasos Hollandezes, ou naquelles que na

vegaram com bandeira neutral ou alliada; para ou dos 

portos de Amsterdam, Rotterdam, Dord , Groninguen 

Embden, Harl ingen, Veere , Zeirikzee, Delfzyl, e Broiv 

verhaven: 
A R T . 3. Exportação. Livros, feijaó, manteiga, tijolo, 

queijo, cambrayas , cobre manufacturado, relógios, semen

tes de feno e de ervas culinárias, enchovas, raizes de 

flores, frutas, ginebra, ló , grude, arcos de pipa, couros 

secos, ferro manufacturado, couro, linhos, linhaça, ruiva 

de tinetureiros, pedras demoinho, casca de carvalho, aveia, 

eleo de linhaça, louça, pos azues, ervilhas, papel , perfumes, 

plantas, cachimbos, cartas de jogar ; pennas de escrever, 

palhinha, seda manufacturada, assucar de saturno, goma, 

telhas, fio de cozer, tabaco, carvão de leiva, vinagre, re

lógios d'alo-ibeira, alvaiade, vinho, madeira manufactu-

rada. 
Importação. Potassas, velas, cobre, trigo, azeite de -

p e x e , ictiocola, peles de lebre, linho cannamo, semente de 

linho canamo; peles, ferro, couro naõ manufacturado, 

chumbo, semente de linhaça, azougue, esteiras, pez , pe 

les da Rússia, semente de rabaÕ salvagem, soda, breu, 

cebo, tabaco, taboas , cera, laã, e vinho. 
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A R T . 4. As fazendas destinadas a exportação se nau 
metteraõ a bordo dos navios, sem se dar previamente parte 
ao Director da Marinha, de rendas, especificando-se parti
cularmente aquelle artigos que sô podem ser exportados 
de Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Groninged, Emb-
den, Harlingen, Veere, Zierikzee, Delfzyl, e Bromver-
shaven. 

ART. 5. Pelo que diz respeito a admissão de alguns va
sos nos portos deste Reyno, devem elles entrar em lastro, ou 
carregados com productos do Norte, especificados no 3*. 
artigo; com a excepçaó somente daquelles vasos que vie
rem carregados de sal, ou daquelles que nos annos de 
1806, e 1807, obtiveram a nossa licença para ir para a 
China buscar cargas de chá; mostrando a dieta nossa au
thoridade. 

ART. 6. Nenhumas fazendas, senaõ as mencionadas no 
artigo, terceiro, se soffrerá que sejam importadas, debaixo 
de qualquer pretexto que seja: todas as fazendas prohibi-
das de qualquer descripçaõ, e em qualquer quantidade que 
sejam importadas, assim como os vasos a bordo de que 
ellas se acharem, saó por esta declaradas sugeitas a con-
fiscaçaô. 

ART. 7. No caso de haver suspeita relativamente á ori
gem da carga; por informaçoens que tenham recebido os 
os officiaes do Director de Marinha, será a mesma provi-
sionalmente seqüestrada, até que se dê prova de que naó 
veio de Inglatarra e suas Colônias. 

ART. 8. Dando os nossos cônsules certificados de origem 
a fazendas embarcadas nos seus portos de residência, para 
portos Hollandezes; naõ se limitarão simplesmente a cer
tificar, que as fazendas naõ vem de Inglaterra, nem de 
suas Colônias, nem pertencem ao Commercio Inglez, mas 
alem disso especificarão, o lugar donde essas, fazendas 
•iéram originariamente, os documentos que se lhe produ
ziram em prova das respectivas declaraçoens e os nomes 
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dos navios em que foram trazidos do lugar de origem, 
para o porto onde o Cônsul reside. Saõ requeridos a tran
smittir uma copia das dietas declaraçoens ao nosso Director 

de Marinha. 
(Os outros artigos dizem respeito ao modo porque o Di

rector de marinha deve executar este Decreto, quehe da* 
tado de Utrecht, 31 de Março, de 1809.) 

America. 
Carta Circular do Ministro do Thesouro, aos Collectores 

de direitos nas Alfândegas dos Estados Unidos. 
Repartição do Thesouro, 3 de Março, de 1809. 

SENHOR 1 Juneto vos remetto uma copia impressa do 
Acto, que prohibe a communicaçaõ commercial, entre os 
Estados Unidos e a Gram Bretanha e França e suas De-. 
pendências, e regula outros objectos. 

Os regulamentos da l.1 e 2.' secçoens extendem aos na
vios e vasos públicos da França, os regulamentos, que ja 
estavam em força, a respeito dos navios públicos da Gram 

Bretanha. 
As secçoens 12, 13, 14, 15, e 16 teraõ effeito do dia 15 

deste mez, em diante, despois do qual dia os vasos que 
pertencerem a Cidadãos pederaõ despachar-se para qual
quer porto ou lugar estrangeiro, que naõ seja dos excep-
tuados pela secçaõ 12, dando fianças pelo dobro do valor 
do navio e carga, e cumprindo, a outros respeitos, com e, 
requisitos da secçaõ 2: do Acto de 19 de Jane.ro passado. 
Segue se que os regulamentos das acima mencionadas 
secçoens,'que requerem fianças em seis vezes o valor do 
navio e carga, ficam abrogados desde o dia 15 deste mez 

em diante. . 
Ficam em pleno vigor as leis relativas aos navios, que 

pertencem a estrangeiros, e a demais se deverá exig.r de 
taes vazos fiança em quatro vezes o valor do vaso e carga, 
(quer se façam á vella em lastro, quer o façam com carga, 
que hajam trazido;) de que naõ iraõ aos portos prohibi-

http://Jane.ro
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dos, &c. na forma prescripta pela secçaõ 13 ; nem mesmo 
os navios Britânicos poderão, despois daquelle dia, des
pachar-se para dominios da Inglaterra; nem vasos Fran
cezes para os dominios de França. E*xcepto paquetes e 
outros vasos, que pela primeira seoçaó do Acto, podem 
ter permissão de partir. Nenhum navio estrangeiro qual
quer, dirigido a qualquer porto que seja, poderá receber 
abordo carga de qualidade alguma. 

O negocio de costa a costa fica livre, pela secçaõ 14, de 
todos os impedimentos da lei de embargo; excepto os re
gulamentos, que se contém na secçaõ 15. Portanto ficam 
revogadas todas as instrucçoens sobre esta matéria, e prin
cipalmente aquellas que prohibiam o tornar a carregar. 
Com tudo, as detençoens saõ ainda authorizadas,nos casos 
em que houver sufficiente causa para apprehender, que se 
intenta alguma evasaõ da lei; e ficam em força os regula
mentos applicaveis a districtos adjacentes a territórios es
trangeiros. Mas vós sois plenamente authorizado a con
ceder permissão para ir a Nova Orleans, a menos que vós 
naõ tenhaes razaõ para crer, que ha intenção de evadir, ou 
violar a lei, no qual caso direis ao supplicante, que se di
rija a esta Repartição. 

Todo o paiz que gozar, nominalmente, uma forma in
dependente de Governo (com tanto que naõ seja a Gram 
Bretanha e França) e que naõ estiver na posse actual ou 
da Gram Bretanha ou da França, fica aberto por esta lei; 
e particularmente a Hollanda, Hespanha, e Portugal, e 
suas Colônias; mas vós suspendereis, até que a questão 
seja examinada, o dar despacho para a Ilha de S. Domin
gos, ou Reyno de Itália. Colônias conquistadas, ou na 
posse da Gram Bretanha ou França ficam prohibidas. 

Eu sou com todo o respeito, vosso obediente criado. 
(Assignado) ALBERTO GALLATIN. 

Ao Collector dos Direitos de Alfândega, 
do Districto de Philadelphia. 
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Commercio do Brazil. 
Os monopólios saõ taõ manifestamente injuriososá prosperidade das 

naçoens, que sem me demorar-um instante em examinar ou provar 

este principio cm abstracto; passarei a dizer poucas palavras sobre 

certa idea, que está na forja, a respeito do monopólio de alguns ar

tigos do Brazil, e Madeira. 

O páo Brazil, e a Urzella eram monopólios concedidos a certos ne
gociantes, em particular, (como o tabaco, sal, &c. &c.) em considera
ção de certa somma, que esses negociantes pagavam ao Erano; e 
muitas vezes succedeo dizer-se, em Lisboa, que estes chamados con-
tractos se davam a fulano, e naõ a fulano ; não tanto em considera
ção da somma cora que entravam para o Erário, como em considera
ção de sommas, que occultamcntc davam aos Secretários de Estado, 
que tinham a habilidade de representar ao Soberano estes monopó
lios como cousas mui úteis ao Estado- Ninguém me negará a pos
sibilidade de existirem essas peitas; mashe escusado entrar agora na 
discussão dos factos ; porque, uns desses Secretários de Estado, assim 
suspeitos, ja estaõ mortos, outros estaõ fora do Ministério. Mas ao 
menos naõ seria mao acautellar, que estes abusos naÕ acontecessem 
para o futuro ; pelo que consideremos os dous exemplos menciona
dos, tomando o facto tal qnal existe, ao presente. Certos negocian
tes de Lisboa obtiveram o privilegio, de exportarem elles sós, por 
certo numero de annos, o pao brazil, dos portos do Brazil, e a Urzel
la das Ilhas de Cabo Verde; e pagaram, por este privilegio, ao Go
verno grandes somas. Süpponhamos agora, que estes artigos se man
dam para a Inglaterra dírecta mente; para serem aqui vendidos, por 
agentes para ino nomeados (naõ per os contractadores de Lisboa) e 
o produeto disposto a beneficio do Governo, e as comm.ssoen. destas 
vendas, e mais aleavalâs, a beneficio de outras pessoas quaesquer. t*Nao 
vale a pena de indagar porqu. se hade fazer a estes homens a injus
tiça de os despojar do proveito, quando se lhes aceitou a paga ? 

Mas a questão vai mais adiante. Despojam-se estes homens de um 
privilegio, que compraram, sem se lhe fazer indemnizaçao • • e he isto 
para que fique o negocio destes dous artigos livre a todos os vassallos 
Portuguezes? Naõ Senhor. He para o metter na. maõs de fulano 
ou de fulano, que devem enriquecer-se com isto. 

Agora pero-uuto eu, e todo o Portuguez tem o direito de perguntar 
(posto que o^naõ deixem exercitar esse direito, porque lhe tapam a 
boca) < que pagam para o Erário esses homens, que tem de ennque-
cer-ie com cste"monoPolio, á custa de privarem todos os de mais vas-
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aallos do ganho, que naquelles ramos de commercio podiam ter í Ou 
como se obteve isto ? 

Naõ haõ de querer responder a esta pergunta; porque naõ vaje a 
a pena de se cançar, em responder a um insignificante perguntador 
como sou eu. 

Poi» mui bem, eu ca farei o juizo que-me parecer. Por hora naõ sei 
a quem esta administracçaõ terá de dar-se; nem quem tem de a dar; 
nem porque compensaçoens; espero em breve ter os documentos De-
fessarius, para aclarar isto ; e entaõ reasumirei a matéria. 

MISCELLANEA. 

Observaçoens de um Patriota Austríaco, sobre vários artigos 
inseridos nas gazetas estrangeiras 

{_) NOVO estylo, que se adoptou repentinamente em 
algumas das gazetas estrangeiras, tem justamente excitado 
a admiração; porque a hostilidade de linguagem ordina
riamente precede a das armas: Por isto se fazem as in-
tençoens assaz conhecidas ; e quando se permkte ás ga
zetas irritar, insultar, e ameaçar, he evidente, que ja naõ 
ha desejo de recorrer a explicaçoens officiaes. Qualquer 
que seja esta linguagem, he uma espécie de cyfra, que 
requer ser desenvolvida; e no exemplo actual, o publico 
ou a tem mal entendido, ou tirado conseqüências dema
siado extensas. 

Reconhece-se nessas gazetas, que o Imperador da Áus
tria, inteiramente occupado com os cuidados de um go
verno paternal, está mui fortemente affeiçoado á paz, pe
los seus sentimentos, pela sua consciência, e pela sua pa
lavra, (a) Admitte-sea sua prudência, e a sua integrida-

(a) Gazette de France, Jan. 20, 1809. 
3 A 2 
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de , e muitos Príncipes de sua Casa saó pessoalmente estl, 

mados. {b) 
Estas primeiras confissoens merecem ser notadas ; por

que he um expresso reconhecimento de que o Império de 

Áustria naó deseja a guerra. Mas accrescenta-se a isto, 

que " ha, naó obstante, intrigas na Corte, que gente moça 

pode ser descncaminbada em Vienna, assim como foram 

desencaminhados em Berlin, que até entre os irmaós do 

Imperador havia pessoas, que se naó assustaram, vendo o 

exemplo da sorte do Principe Luiz Fernando de Prússia, 

e que se estes Príncipes naÕ estavam sem orgulho, esta

vam com tudo sem poder , e sem credito, (c) Que até se 

suspeita que ha certos mancebos nobres em Vienna, que 

desejam voltar outra vez para o theatro da batalha de Ulm, 

a fim de experimentar se podem representar uma figura 

mais explendida do que em 1805, que estes nobres moços 

apontam j a , em distancia, as bellas posiçoens que a Áus

tria deve tomar ; {d) que com sentimentos dolorosos in* 

quirem, quem saõ os maníacos authores de taõ extraordi

nárias medidas ; destas levas de milícias, e destas insur-

recçoens, que taõ provavelmente poraõ toda a Europa em 

confusão: (e) finalmente que dous ou trez moços am

biciosos, deviam abater-se ; porque as suas fallas extrava

gantes , e as suas acçoens saõ suficientes para ter em con

t inuo susto a Monarchia Austríaca. ( / ) 

Esta linguagem deve ser explicada assim; elles desejam 

fazer crer á França e á Europa, que he a Áustria a que 

deseja a gue r r a ; mas como se naõ attrevem a desmentir 

as seguranças que o Imperador tem incessantemente dado 

de sua intenção pacifica, suppoem-se, com .tanta injustiça 

como falsidade, que os intrigantes tem habilidade para 

vencer a vontade do Imperador e a politica do Estado. 

(b) Journal de 1'Empire, 21 Jan. (c) Gazette de Trance, 20 Jan. 

d) Ibidem. («) Journal de 1'Empire, 21 Jau. ( / ) Public.ste, 22 

Jan. 
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Isto se dirige a vários fins : em Frailça, a preparar o espi
rito publico, para o triste prospecto, de uma nova guerra; 
imputalla a nós outros, e fazer que se cria, que somos nós 
que a provocamos; e dividir a opinião publica entre nos 
mesmos, suggerindo perfidamente, que esta divisão ja ex
iste. Agora, todas estas allegaçoens saõ falsas, e muitas 
dellas saõ calumnias e insultos; mas infelizmente tem 
muitas vezes acontecido, que uma aggressaõ hostil se sc-
guio logo despois de uma linguagem desta descripçaõ. 
Com tudo, he para nos uma consolação estar convencidos 
de que, se, como se disse, a Europa está assustada, a causa 
disso nunca se achará nos armamentos de Áustria. 

Despois de haver trabalhado por nos fazer apparecer, 
nessas gazetas, em estado de aggressaõ, desejam agora 
representar-nos como incapazes de levar a diante a guerra. 
A paz, dizem elles, he tanto mais certa, quanto a Áustria 
naõ tem motivo para fazer a guerra. A paz de Presburgo 
deixou-a sem uma simples peça dé artilheria, sem espin
gardas, nem munição, e naõ he com papel moeda que 
ella ha de tornar a encher os seus arsenaes. Os seus sol
dados veteranos ja naõ existem ; he necessário formar sol
dados novos: porém os Austríacos devem exercitar-se por 
dous annos primeiro que possam montar guarda, e voltar 
á direita, e á esquerda, e carregar a espingarda. Sem 
duvida, dizem elles, os Francezes tem tomado a nossa arti
lheria ; e requer-se um longo periodo para lavrar as mi
nas, erigir edifícios, construir maquinas, a fim de fundir 
as peças de artilheria ; por falta de cavallos saó os homens 
obrigados a trabalhar nos nossos campos; os ossos da 
nossa antiga cavallaria ainda alvejam em nossas planícies, 
e a menos que naó recorramos á mágica naõ podemos for
mar uma cavallaria, em menos de 15 annos. Quanto 
as insurreiçoens e levas em massa, isso he, dizem elles, um 
miserável instrumento para a defensa do Estado. E de 
tudo isto se infere que os bons Austríacos se regosijaraô 
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com a absoluta incapacidade em que estaõ de fazer a 
guerra, a qual se une com a prudência, do seu Soberano 
em segurar-lhes a continuação da paz. 

Provavelmente ha uma grande exaggeraçaõ neste artigo, 
ainda que, em geral, he mui verdade, que os attacados 
estaõ na necessidade de naó poder calcular as suas forças, 
em quanto os aggressores sempre calculaõ a sua. Com 
tudo se a nossa impotência he tal qual aqui se descreve, 
dahi resulta uma conseqüência evidente, e he ; que nós 
naõ podemos inspirar temor, desconfiança, ou inquietação, 
a ninguém. Nós vemos claramente que estes jornalistas 
tem fins oppostos a que attender, e por isso naõ puderam 
evitar as contradicçoens. Desejando imputar-nos o de
sígnio de fazer a guerra, suppoem que as nossas prepara-
çoens, assustam toda a Europa; por outra parte, para nos 
aterrar, e convencer-nos de que a guerra contra nós seria 
uma em preza fácil, imaginam-nos absolutamente sem po
der, inhabeis para fazer resistência alguma. Naõ obstante 
isto esperamos mostrar, que, se naó temos feito todas as 
prepajaçoens, que um aggressor faria, naó nos temos des
cuidado daqnellas, que o instincto da natureza, e a honra 
provocam, em uma naçaõ guerreira, que, a cada instante, 
pode ser chamada para defender a sua existência. 

Se nos estivéssemos certos da paz, podíamos na verdade 
regosijarmo-noscom a nossa incapacidade de fazer a guerra 
l mas aonde está a certeza da paz ? Seguramente naõ con
siste na impotência ou fraqueza. 

Os mesmos jornalistas recorrem a outro objecto útil a 
todos os aggressores, que he assustar aquelles, a quem tem 
de fazer a guerra. Dizem elles; que, independente
mente do grande exercito, ha 150.000 Francezes na Ale
manha, 130.000 homens na Itália, e 100.000 homens da 
Confederação do Rheno ; que o exemplo dos insurgentes 
da Hespanha, dispersos apenas foram attacados, deveriam 
servir de licaõ ás levas em massa, Austríacas, e Hungras: 
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mas que ha alguns moços desasizados aqui, que ja se es
queceram, que as tropas Francezas se aquarteláram em 
suas casas ; e que apparentemente desejam tornar a come-» 
çar as suas viagens. 

Toda a Europa perceberá o que devemos inferir destas 
ameaças ; porque, se os factos que aqui se referem naõ 
saõ exaggerados { como pôde fazer-se o reproche, á Áus
tria, de ter feito armamentos defensivos, ao mesmo tempo 
que se confessa que, sem contar com numerosos exércitos, 
ella está cercada por ,400.000 soldados, que em um fechar 
d*blhos se podem postar nas suas fronteiras? Ficar alguém 
armado, e requerer aos outros que se desarmem ; estar em 
condição de dar golpes mortaes ; e olhar como hostilidade 
o menor movimento, que tenha por objecto ; naõ ameaçar, 
mas parar esses golpes, seria, sem duvida, uma appareu-
cia muito mais hostil, do que uma declaração de guerra. 

Porem naó devem os meus concidadãos inferir de toda 
esta linguaggem de reproches, que a guerra se tem feito 
inevitável dentro, destes poucos de dias. Os jornalistas 
naõ saõ orgaõs do governo. He taõbem possível, que 
estes attaques e insultos sejam desapprovados. O nosso 
Imperador convidou toda a Europa a testemunhar, que 
estes armamentos, de uma natureza puramente defensiva, 
ja mais tiveram por objecto a guerra. Elle somente de
seja preencher um dos primeiros deveres do throno; que 
he guarda os seus fieis subditos contra um attaque impre
visto. Os movimentos estrangeiros devem necessaria
mente regular os seus. De toda a parte se ajunetam tro
pas, que o rodeiam; portanto elle he obrigado a tirar 
uma parte do seu exercito de seus acantonamentos. Naõ 
se podem tomar posiçoens para attacar as suas fronteiras, 
sem o reduzir a tomar, de sua parte, outras posiçoens; 
naõ somente em ordem a parar o golpe, mas,também a 
prevenir, que se naõ descarregue; porque o que constitue 
a primeira aggressaõ he a vontade de commetteraaggres-
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saõ. SaÕ os arranjamentos,- preparaçoens , e ameaças, que 
precedem o golpe. A primeira peça, a que se dá fogo, 
he muitas vezes um acto de mera defensiva. Se aconte
cer , pois , que o designio de nos fazer a guerra se manifeste 
tanto, que a moderação somente sirva de facilitar o golpe, 
que o inimigo estava projectando; em tal caso, o nosso 
Soberano, forte em sua consciência, e na boa opinião da 
Europa , consideraria como seu direito e seu dever, repelir 
por força as preparaçoens feitas nas suas fronteiras, que 
naõ podem ter outro objecto senaõ os seus dominios > e q u e 
so dahi viriam a ser uma guera aberta. 

(N\ B.) Este papel, que se tem attribuido ao celebre Mr. Ghcut, 
se tem oüiado cm Alemanha como uma declaração demi-oflicial da 
Corte do Áustria.) 

Exiracto de um importante despacho do General Moore, 

relativo ás suas operaçoens em Hespanha.—Carta Official 

dirigida ao Secretario de guerra Lord Castlereagh. 

Coruna, 13 de Janeiro. N a situação em que se acha 

este exercito ao presente, he me impossível referir cir

cunstanciadamente a V . S. os acontecimentos, que tem 

tido lugar desde que tive a honra de escrever-vos de As

torga, aos 31 de Dezembro ; tenho p o r t a n t o determinado 

mandar a Inglaterra o Brigadeiro General Carlos Stewart, 

por ser o officical mais bem qualificado para dar-vos toda 

a informação, que vós podeis precizar , tanto a respeito de 

nossa actual situação, como dos acontecimentos que a ella 

nos conduziram. 
V . S. sabe, que se eu tivesse seguido a minha opinião, 

como homem militar, me haveria retirado com o exerci
to de Salamanca. Os exerciios Hespanhoes haviam então 
sido derrotados; naõ havia força Hespanhola a quem nos 
pudéssemos uni r ; e eu estava convencido de que se naõ 
fariam esforços alguns para nos ajudar, ou favorecer a 
causa, em que nos havíamos empenhado. 
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Com tudo isto,eu conhecia, que a apathia, e injifferen-
ça, dos Hespanhoes ja mais seria crida; que, se os Ingle
zes se tivessem retirado, a perca da causa se teria imputado 
á sua retirada; e foi necessário arriscar este exercito, para 
convencer o povo de Inglaterra, assim como o resto da 
Europa, que os Hespanhoes naõ tem nem poder, nem in
clinação de fazer, por si mesmos, esforços alguns ; foi por 
esta razão, que fiz a marcha para Sahagun. Como uma 
diversão teve bom successo ; attrahi a este exercito todas 
as forças de que os Francezes podiam dispor; e permittio-
se-lhes o perseguir-me, sem que se fizesse movimento al
gum para favorecer a minha retirada. O povo da Galiza, 
posto que armado, naó tentou impedir a passagem dos 
Francezes nas Montanhas. Abandonaram as suas habita-
çoens á nossa chegada, levaram os carros, bois, e tudo 
quanto podia ser de algum uso ao exercito. A conseqüên
cia disto foi, que deixamos ficar atraz os nossos doentes; 
e quando nos faltaram os nossos cavallos e mulas, o que 
succedeo em grande ponto, com taes marchas, e por tal 
paiz; vimo-nos obrigados necessariamente a destruir e 
abandonar bagagem, muniçoens, provimentos, &c. e até 
dinheiro. 

Sinto muito dizer, que o exercito, cujo comportamento 
tinha tanta razaõ para louvar durante a sua marcha, em 
Portugal, e sua chegada em Hespanha, tem totalmente 
mudado o seu character, desde que começamos a retirada. 
Eu naõ posso dizer nada a seu favor, senaõ que, quando 
havia apparencias de brigar com inimigo, os soldados se 
mettiam em ordem) e pareciam satisfeitos, e determinados 
a fazer o seu dever. Em frente de Villa Franca, alcan
çaram os Francezes a nossa reserva, coto que eu cubria a 
retirada do exercito-, e a attacáram em Calcabellos. Eu 
me retirei, cuberto pelo Regimento 95, e marchei aquelia 
noite para Herresias, e dahi para Nogales e Lugo, onde 
ordenei, que as differentes Divieoens, que procederam 
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fizessem halto, e se ajunctassem. Em Lugo nos alcança
ram os Francezes outra vez. Attacáram os nossos postos 
avançados aos 6 e 1, e foram rechaçados em ambas as ten. 
tativas, com pequena perca da nossa parte. Sube dos 
prisioneiros que tomamos, que três divisoens do exercito 
Francez nos seguiam, commandadas pelo Marechal Soult. 
Por tanto esperei ser attacado na manhai de 8 ; desejava 
eu que isto viesse a succeder; tinha perfeita confiança no 
valor das tropas, e éra somente estropeando o inimigo, que 
eu podia esperar retirar-me, ou embarcar, sem ser moles
tado. Fiz todas as preparaçoem para receber o attaque, 
e postei o exercito, pela manhaã, em ordem a offerecer ba
talha. Naó éra este o objecto do Marechal Soult EHc 
ou naó se suppoz assaz forte, ou queria fazer um jogo 
mais seguro, attacando-nos na nossa marcha, ou durante o 
nosso embarque. O paiz estava cortado, e a su a posição 
demasiado forte para eu o attacar com forças inferiores. 
A falta de provisoens naó me permittia esperar mais tem
po ; e assim marchei naquella noite; e em duas marchas 
forçadas, avançando por seis ou oito horas, de chuva, che
guei a Betanzos aos 10 do corrente. 

Em Lugo conheci a impossibilidade de chegar a Vigo, 
que me ficava demasiado distante, e me naõ offerecia a 
vantagem de poder embarcar á vista do inimigo. Foi en
taó a minha intenção retirar-me para a península de Be
tanzos, onde esperava achar uma posição, que pudesse co
brir o embarque do exercito, em Ares, ou bahia de Redes; 
porém tendo mandado um official a reconhecer o ltigar, 
por sua informação me determinei a escolher esta situação. 
Noticei ao Almirante a minha intenção, e pedilhe, que 
trouxesse os transportes para a Coruna; se eu os tivesse 
achado aqui á minha chegada, no dia 11, o embarque se 
teria effeituado facilmente ; porque eu ganhei varias mar
chas aos Francezes. Agora ja nos alcançaram; os trans
portes ainda naó chegaram ; a minha posição em frente 
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deste lugar he muito m á ; nem será melhor se me vir for
çado a retirar-me para este lugar, o qual tem a cavalleiro 
terreno, na distancia de tiro de espingarda; e a enseada 
tem também a cavalleiro a artilheria das costas, de maneira 
que nenhum navio poderá ficar no anchoradouro. Em 
uma palavra, My Lord, o General Steward vos informará 
do critico da nossa situação. Tem-se-me recommendado 
o fazer proposiçoens ao inimigo, para que nos deixe em
barcar com soeego ; e nesse caso elle nos vê fora do paiz 
mais depressa, e entra neste lugar tomando-o com os seus 
armazéns &c. completamente; que, de outra maneira, 
naÕ está no nosso poder fazer-mos uma longa resistência, 
que deve occasionar a destruição da Cidade. Eu sou con
trario a que se façam taes proposiçoens, e duvido muitís
simo, que ellas produzam bom effeito. Mas qualquer 
cousa que eu resolva nesta matéria, espero que V. S. ficará 
certo, que naõ aceitarei termos alguns, que sejam na me
nor cousa deshonrosos ou ao exercito ou á pátria. Acho 
que tenho entrado em mais diffusaõ, e minúcias do que 
julguei que teria tempo para fazer; e tenho escripto cheio 
de interrupçoens, e com o espirito muito occupado com 
outras matérias. Esta minha carta, escripta taó desleixa-
damente, so pôde ser considerada como particular. Quan
do tiver mais vagar, escreverei mais correctamente; no 
em tanto; descanso no General Steward, que dará a V. S. 
a informação, e minúcias, que tenho omittido. Eu sinto 
a sua ausência ; porque os seus serviços tem sido mui dis-
tinctos; porém os seus olhos estaõ taes que o impossibili-
taó a servir; e este paiz he tal, que a cavallaria naõ pode 
ser de muito uso ; se eu conseguir embarcar o exercito, 
mandallo-hei para Inglaterra; está incapaz de servir mais, 
até que se torne a refazer, o que la se pode fazer melhor 
que aqui. 

JOAÓ MOORE. 

Ao Muito Honrado Visconde de Castlereagh. 

3 B 2 
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Besumo das noticias deste mez. 
Alemanha. 

Vienna, 25 de Março. A equipagem de campo de S. A. 
Imperiaes, os Archiduques Carlos, e Maximiliano, satu
ram ha pouco deste lugar. S. A. Imperial o Duque Al
berto de Saxe-Teschin, se offereceo voluntariamente para 
unir á insurreição da Ungria dous esquadroens de caval
laria, com armas, e todo o necessário; e também fornecer 
uma grande quantidade de paõ. Uma pessoa desconhecida 
fez também presente ao Archiduque Maximiliano de uma 
grande somma de dinheiro, para uso das companhias lige
iras.—Todos os dias cresce o temor de que arrebente a 
guerra. Em alguns dos últimos papeis da Corte havia um 
longo artigo sobre a Ungria, em que se achava a seguinte 
passagem." A approximaçaÕ do perigo augmenta todos 
os dias, nos habitantes dos dominios Austríacos, o amor 
de sua pátria, e de sua excellente constituição, e de seu 
justo e bom Monarcha. Os valentes e leaes Ungaros 
estaõ preenchendo, de uma maneira nobre, e digna delles, 
os empenhos em que espontânea, e unanimente entraram 
na ultima Dieta. Elles naõ somente puzéram em execu
ção os artigos decretados na ultima Dieta, com energia, 
promptidaõ, e unanimidade, que pronostica a felicidade do 
paiz ; mas estaõ levando a diante as preparaçoens para a 
defeza, á proporção que se desvanece a esperança de con
servar a paz, que he o constante objecto dos desejos de 

Nuremberg, 28 de Março. Ouvimos que as tropas de 
Áustria, na Bohemia, se tornaram a augmentar. As 
tropas, na vizinhança de Egra, estaó organizadas em um 
exercito. O Duque de Auerstadt (Davoust) publicou uma 
ordem para que todas as tropas Francezas, que marcha
ram de Hanover, Pomerania Sueca, e Dantzic, para a 
Saxonia, e estavam postadas no Saal, se ajunctassem ao 
seu Corpo, em Franconia. O exercito do dicto Marechal 
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que está ao presente acantonado quatro léguas acima de 
Bamberg, em uma linha, que se extende por algumas mi
lhas, deve augmentar-se ao numero de lOo.OOO homens 
As tropas combinadas, que estaõ ao longo do Danúbio, 
tem feito todas as preparaçoens de guerra. 

Munich, 25 de Março. O Marechal Duque de Dant-
zick (Lefebvre,) despois de ter passado revista ás tropas * 
Francezas, juneto ao Iller chegou agora aqui. Teve uma 
audiência de um dia d'El Rey. Pensa-se que o Marechal 
brevemente passara revista ás tropas Bávaras, juneto ao 
Iser, e ao Inn. Até aqui naÕ tem estado ali tropas Fran
cezas ; mas na distancia de poucas léguas ha alguns mil 
homens, que pertencem ao Corpo de Oudinot. Pensa-
se que o Duque de Auerstadt, (que commanda em chefe 
as tropas Francezas na Franconia) estabelecerá o seu quar
tel General em Bamberg. O seu corpo se está concen
trando no território de Bayreuth.—Ainda naÕ começa
ram as hostilidades no Inn, porém as tropas Austríacas se 
augmentam todos os dias naquella parte. 

Berlin, 22 de Março. O Ministro recebeo despachos de 
Konigsberg, pelos quaes se lhe manda annunciar ao Corpo 
Diplomático, que S. M. está ao ponto de voltar para a Ca
pital, O Conde de Golz havia preceder a El Rey, e dei
xar Kpnigsberg aos 20 do Corrente. 

Stutgard, 4 de Abril. El Rey, foi esta manhaã para Lud-
wigsberg para onde a Raynha ira a maiihaã. O General 
de Divizaõ Vandame foi hoje para Heidenheim, onde está 
o quartel-general das tropas de Wirteroberg, as quaes se 
devem pôr debaixo do seu commando, em conseqüência 
de uma ordem de S. M. o Imperador Napoleaõ. 

Carlsruhe, 4 de Abril. O Marechal Duque de Istria 
(Bessieres) chegou aqui hontem, e continuou em sua 
jornada até Pforzheim. O Principe de Neufchatel che
gou a Strasburgo. 

Frankfort. 9 de Abril. As tropas de Darmstadt mar-
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cháram para Dilhngen de Mergentheim, por ordem do 
Marechal Duque de Rivoli. Aos 8 as tropas de Nassau 
marcharam para a Fianconia, em ordem aumr-Se ao corpo 
do Marechal Duque de Auerstadt. 

Warsaw, l de Abril. Formáram-se na Galicia Austríaca 
10 batalhoens de esgrimidores (fencibles) seis dos quaes 
ja se ajunctáram ao exercito regular, juneto a Craca*». 
Cada um destes batalhoens consiste de 800 homens, e o 
numero de tropas regulares em toda a provincia monta a 
18,000. Esperam reforços da insurreição Ungara. Quando 
se recebeo noticia destes movimentos, as tropas Polacas, 
que estavam nas fronteiras Russas, desfilaram ; e desde o 
dia 22 tem marchado para as fronteiras do Galicia. Uma 
columna marcha por este lado do Vistala, por Radom, e a 
outra pelo outro lado, por Lublin. As tropas seraó acan-
tonadas nas fronteiras até ordens ukeriores. As tropaá 
da Saxonia estaó marchando suecessivamente para a Sa-
xonía, e se esperam outras tropas nacionaes de Thorn oU 
Dantzig. As tropas, junctas nas fronteiras de Galieíay 
ou que marcham para ali, montam a 12,000 homens. 
Diz-se que as tropas Russas receberam ordem para ir ter 
ás fronteiras. 

Ratisbona, 5 de Abril. De dia em dia se augmentam as 
apparencias de guerra na nossa vizinhança. Segundo o 
rumor que corre, o Archiduque Carlos devia deixar a 
Capital aos 2 de Abril, em ordem a proceder para Wels, a 
principal força Austríaca está em Ems, o numero de tropas 
que tem marchado, para o Inn, chega a 3.000 homens. 
Mas observa-se que entre os Austríacos ha muitas marchas, 
e contramarchas; assim como de Áustria para a Bohemia, 
e daqui para a Carinthia, e Carniola; disto resulta a in
certeza de que lado se ajuneta o maior numero de tropas. 
As divisoens de Carra, H. Air, Legrand, Bondet, e Mo-
litor, ainda estaó acantonadas entre o Lech e Iller. 

Vienna, 25 de Março. Continuam amda as prepara-
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çoens para defensa. Avizam da Ungria, que 52 condados 
naó somente forneceram a insurreição com as tropas re
queridas, mas até organizaram voluntariamente mais tro
pas. Em Presburgo, alem da insurreição, supriram-se 
600 homens de cavallaria, e dous batalhoens de infanteria. 
Outros Condados tem seguido este exemplo. Igualmente 
a principal nobreza e Magnates tem apetrechado tropasá 
sua custa. 

Vienna, 6 de Abril. O Archiduque promulgou a seguinte 
Proclamaçaõ. 

A protecçaÕ da nossa Pátria nos chama a novas façanhas. 
Emquanto foi possível conservar a paz, por meio de sa
crifícios, e em quanto estes sacrifícios foram compatíveis 
com a honra do throno, com a segurança do Estado, e 
com o bem do povo, o coração de nosso beniguo Soberano 
supprimio em silencio todos os seus dolorosos sentimentos ; 
mas quando todos os esforços, para conservar uma feliz 
independência da insaciável ambição de um Conquistador 
estrangeiro, foram inefficazes—quando todas as naçoens, 
que nos rodeam, succumbem, e quando os legítimos So
beranos saõ arrancados do seio dos seus subditos—quando^ 
emfiin, o perigo de uma subjugaçaÓ universal ameaça até 
os felizes estados de Áustria, e os seus pacatos, e afortu
nados habitantes ; entaõ a nossa Pátria nos pede a sua li
bertação ; e nós sahimos em sua defensa. 

Sobre vós, charos irmaõs soldados, estaõ fixos os olhos 
do Universo, e de todos aquelles que ainda sentem pela 
honra e prosperidade nacional. Vós naÕ participareis 
da deshonra de ser o instrumento da oppressaÕ. Vos 
naÕ fareis guerras sem fim, para servir a ambição em cli
mas distantes. O vosso sangue jamais se derramará por 
frotas estrangeiras, ou rapinas estranhas; nem caíra sobre 
vós a maldição de tereis annihilado naçoens ínnocentes, 
nem de alhanar, sobre os corpos mortos dos defensores de 
sua pátria, o caminho a um estrangeiro, para chegar a um 
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throno usurpado. Espera-vos uma sorte mais feliz : a h*-
berdade da Europa veio refugiar-se debaixo das vossas 
bandeiras. As vossas Victorias romperão os seus ferros, e 
os vossas irmaôs, na Alemanha, ainda nos renques do 
inimigo, suspiram por serem libertados. Vos estaes em
penhados em uma causa justa ; de outra sorte eu naõ ap-
parecia á vossa frente. 

Nos campos de Ulm e Marengo, que o inimigo tantas 
vezes nos traz á lembrança, com orgulhosa ostentaçaÕ-*-
nestes campos, renovaremos os gloriosos feitos de Wurts-
burgh, e Ostrach; de Liptingen (Stockach), e Zurich, 
de Verona, deTrebbia, e de Novi. Nos conquistaremos 
este ultimo lugar para a nossa Pátria, mas o grande fim se 
naõ pode alcançar sem grandes virtudes. Subordinação 
condicional, disciplina estricta, coragem perseverante, e 
firmeza inabalável no perigo, saõ as companheiras da ver
dadeira fortaleza. Somente uma uniaõ de vontades, e 
uma cooperação juncta de todos, nos podem conduzir á 

victoria. 
O meu Soberano e IrmaÕ me condecorou com extensos 

poderes para premiar e castigar. Eu estarei no meio de 
vós, em toda a parte, e vós recebereis os primeiros agra
decimentos da vossa Pátria, do vosso General no campo 
da batalha. O patriotismo de muitos da nobreza Austrí
aca anticipou ja as vossas necessidades. Isto he um pe
nhor, na mais plena medida, da gratidão publica: mas 
também os casíigos cairão, com rigor inflexível, sobre 
qualquer falta de obrigação ; o merecimento será premi
ado, e a offensa será punida sem distincçaÕ de pessoa 
ou classe; marcados com o ferrete da ignominia seraõ to
das aquelías pessoas, que estimarem mais a sua vida, do 
que a sua e nossa honra. Adornados, com os signaes da 
estimação publica, eu apresentarei ao nosso Soberano, e 
ao Mundo, os homens valorosos, beneméritos de sua Pá
tria, e cujos nomes conservarei sempre em meu coração. 
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Resta uma consideração, que devo lembrar-vos: o sol
dado he formidável somente ao inimigo em armas; naõ 
lhe devem ser estranhas as virtudes cívicas: fora do campo 
de batalha, e para com o cidadão ou paizano desarmado, 
he elle brando, compassivo, e humano: elle conhece os 
males da guerra, e trabalha pelos alliviar. Eu punirei todo 
o excesso desmedido com tanto maior severidade, quanto 
naõ he da intenção do nosso Monarcha, opprimir os 
paizes vizinhos, mas sim livrallos dos seus oppressores, e 
formar com os Príncipes uma poderosa liga, a fim de pro
curar uma paz permanente, e manter o bem, e segurança 
geral. Bem depressa tropas estrangeiras, era estricta 
uniaõ com nosco, attacaraõ o inimigo commum. Entaõ, 
valentes companheiros em armas, honraios, e ajudaios, 
como a vossos irmaõs: naÕ saõ vangloriosas altisonantes 
palavras, saõ os feitos varonis; os que fazem a honra do 
guerreiro ; pela intrepidez, diante do inimigo, deveis vós 
mostrar que sois os primeiros soldados. 

Assim, pois, poderei eu algum dia tornar a conduzir-vos 
ao vosso paiz, accompanhados do respeito do inimigo, e 
dá gratidão das naçoens estrangeiras, despois de havereis 
segurado com as vossas armas uma paz honrosa: quando 
vos esperam a satisfacçaõ do nosso Monarcha, a approva
çaõ do Mundo, os prêmios do valor, as bençaõs dos vossos 
concidadãos, e a consciência de merecereis o descanço. 

CARLOS, Archiduque, Generalissimo. 

Amsterdam, \9Ae JbriL Por fim arrebentou a guerra 
entre a França e a Áustria, e por tanto estaõ perdidas as 
esperanças de conservar a paz do Continente. As hostili
dades porém naõ tinham começado até dez deste mez; 
nesse dia entrou o exercito Austríaco as fronteiras da Ba-
viera. Corre agora um rumor de que os Austríacos tinham, 
ja a 7 deste mez, 140.000 homens, que haviam cruzado o 
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Inn em Passaw, Schwerding, e Wassemburg.—Este avan
ço sobre o território Bávaro foi notificado aos 9, a El 
Rey de Baviera, por uma carta do Archiduque Carlos, em 
conseqüência do que S. M. resolveo deix*v a sua Capital, 
o que provavelmente faria aos 11, havendo-se mudado para 
Dettingen um lugar sobre o Danúbio, entre Uh», e Do-
nauwerth. O Ministro, e os Enviados Estrangeiros se
guiram a Corte para ali. O Ministro das Finanças, Conde 
de Hompesch, foi o único que ficou, até segunda ordem. 

Ausberg, 2 de Abril. Avizam da Itália, que se está 
ajunctando um exercito Francez, nas vizinhanças de 
Udina ; para aqui marcham as tropas de toda a parte da 

Itália. 
Stutgard, 29 de Março. Copia de uma nota do BaraÕ 

de Crumpipen, Enviado Austriaco, ao Ministro de Estado 
Conde de Taube. 

«* O Abaixo assignado tem a honra de reconhecer *a re
cepção da nota, que lhe foi dirigida por S. Ex*. o Conde 
de Taube, Ministro de Estado, e dos Negócios Estrangei
ros, e que elle recebeo esta tarde, ás cinco horas. Elle 
se apressa, segundo o desejo de S. Ex'. a repettir-fee por 
escripto, o que lhe havia communicado verbalmente esta 
manhaã ás 0 horas." 

" S. M., El Rey de Wirtemberg, julgou conveniente 
chamar os Subditos, e vassallos, da sua Soberania, sem ex-
ceptuar aqueHes, que se tem feito subditos de outra po
tência estrangeira; annullando a permissão, e dispensas, 
que havia previamente dado a muitos delles; e lhes pres-
creveo um período de 4 semanas, contados do dia 9 do 
corrente, dentro do qual devem voltar para os Estados de 
S M ou ao menos deixar os Estados Hereditários de 
S ' M"lmperial e Real, assim como os empregos que pos
sam ter ; e tudo isto com a ameaça, de que, no caso de 
desobediência, a sua propriedade e seus domínios lhes 
seiaÕ seqüestrados, e confiscados. A respeito das pessoas, 
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que servem no exercito de S. M. Imperial e Real, se sig
nifica mais, que aquelles, que se acharem em armas, seraõ 
considerados e tractados, como rebeldes ao seu paiz. He 
necessário notar a geral injustiça desta medida, e quanto 
ella he contraria ao'direito das gentes, aos muitos respeitos 
que se devem a uma Potência estrangeira. A applica-
çaõ delle, ultimamente mencionada, lhe imprime o cha-
racter de rompimento manifesto da paz, com a corte de 
Áustria." 

" O Abaixo-assignado, Ministro e Plenipotenciarío de 
S. M. Imperial e Real, recebeo em conseqüência ordens 
da sua Corte, por ura Correio extraordinário, para pedir 
immediatamente do Ministro de S. M., nos Negócios es
trangeiros, os passaportes necessários, que o habilitem, 
e ao Secretario de Embaixada a retirar-se." 

" Obedecendo a estas ordens, elle pede a S. Ex". que 
&e digne aceitar as seguranças de sua alta consideração. 

(Assignado) CRUMPIPEN. 

Copia de uma nota dirigida ao Baraõ de Crumpipen, En
viado de Áustria, pelo Ministro de Gabinete, e de Estado 
de S. M. de Wirtemberg, O Conde de Taube. 

Stutgard, 30 de Março, de 1809. 
'* O Abaixo-assignado Ministro de Estado e dos negó

cios estrangeiros naõ perdeo tempo em informar a El Rey 
seu amo das proposiçoens verbacs, e da nota queMr. o Ba
raõ de Crumpipen lhe transmittio, por ordem de sua Corte." 

" O contheudo desta carta naõ podia deixar de excitar 
em S. M. a maior admiração; e em particular, os moti
vos da declaração causaram naõ menos surpreza do que 
justo resentimento." 

" Até aqui nunca se disputou o direito que os Sobera
nos tem, de chamar para os seus Estados os seus sub
ditos e vassallos, e requerer delles a execução do seu pri
meiro dever, que he o servir a sua pátria. Nunca se ne
gou a Soberano algum ò direito de prohibir aos seus sub-

3 c 2 
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ditos o pegar em armas, nos exércitos estrangeiros; nem 
o de os apprehender, como rebeldes, e banidos achando-
os em armas contra elle." 

«( Se estes direitos incontestáveis, o primeiro attnbuto 
da Soberania nunca se puzéram em duvida; seguramente 
S. M. naó podia esperar que a execução delles teria sido 
estigmatizada como um acto de injustiça, uma violação do 
direito das gentes, e como ruptura da paz, que subsistia 
entre as duas Potências." 

" S. M. pode ainda menos conceber como o acto de 
chamar os seus subditos e vassallos, pode ser olhado pela 
corte Imperial de Áustria, da maneira acima mencionada ; 
pois esta medida naÕ he nova, esta ultima vez que se 
mandaram estes subditos retirar-se, foi uma repetição da 
ordem de retirada, ou chamamento, promulgada ha dous 
annos, em conseqüência dos ajustes contractados pelo 
tractado de Confederação, sabido em toda a Europa; e 
reconhecido por S. M. Imperial e Real o Imperador de 
Áustria." 

" O Abaixo-assignado, sem entrar em discussão ulte-
rior, se a Corte de Vienna se pode julgar authorisada a 
contestar, com El Rey seu amo o exercício de qualquer 
direito da Soberania, e descrevêllo como contrario ao di
reito das gentes, deve notar, a Mr. o Baraõ de Cumpipen, 
que segundo os princípios do mesmo direito das gentes, 
a repentina, e inesperada retirada da Missão Austríaca a 
S M e a ordem para que ella deixe Stutgard, sem se 
despedir, e requerer os seus passaportes afim de partir, 
naó pode ser considerada de outra mane.ra senão como 
nma ruptura completa, de todas relaçoens diplomáticas 
entre as duas Cortes, e uma declaração formal de guerra. 

« S M El Rey, ainda que naÕ saiba de motivo algum 
„ue po'ssa haver determinado o Gabinete de Vienna a sus
pender as relaçoens amigáveis, que ate aqm subs.st.am, 
entre elle e S. M. Austríaca, naó pode com tudo olhar este 
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passo em outro ponto de vista, senaõ como uma demonstra
ção de suas intençoens hostis contra elle. S. M. naõ pode 
deixar de communicar isto a todas as potências, que estaõ 
em amizade e alliança com elle." 

" O Abaixo-assignado, transmittindo a S. Ex.* os pas
saportes junetos, como foram pedidos, he encarregado de 
o informar, ao mesmo tempo, que El Rey acaba de man
dar ordens ao seu Enviado Extraordinário o Conde Berol-
dingen, para deixar Vienna immediatamente, da mesma 
maneira que a Legaçaõ Austríaca deixou Stutgard. O 
Abaixo-assignado renova, «Sec. 

(Assignado) TAUBE. 

Munich, 3 de Abril. Se ainda pudesse haver duvida a 
respeito de existir um tractado subsidiário entre a Áustria, 
e a Inglaterra, essa duvida se desvaneceria sabendo-se o 
facto, dé que em Vienna se estaõ negociando letras, com 
as principaes Cidades do Continente. Em toda a parte 
çe offerecem letras sobre Londres, e os banqueiros de 
Vienna tem distribuído, a este respeito, cartas circulares 
mui impressivas. Resulta daqui que as letras sobre Lon
dres tem descido 15 por ceqto. Devemos notar que, an
tes da guerra de 1803, o cambio estava constantemente 
contra a França a favor da Inglaterra. Desde aquelia 
epocha estamos açustumados ao contrario; mas nunca es
tiveram as letras sobre Londres taó baixas como agora es
taõ. 

America. 

Oração inaugural de Mr. Madison, o novo Presidente dos 
Estados Unidos. 

Cidade Washington, 4 de Março, de 1809. 
NaÕ desejando afastar-me dos exemplos da mais vene-

•ravel authoridade, me aproveito da occasiaõ, que agora se 
me apresenta, para exprimir a profunda impressão, que 
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agora me fez o ser chamado pela minha Pátria, para um 
lugar, cujos deveres vou obrigar-me a preencher, pela 
mais solemne authoridade. Taó distincta prova de con
fiança, procedente do deliberado e tranqüilo voto de uma 
naçaó livre, e virtussa, teria commandado em quaesquer 
circumstancias a minha gratidão, e devoção; assim como 
me enche de um sentimento de respeito pelo encargo, 
que se me confia, e que vou a receber. Nas dif-ferentes 
circumstancias, porém, que daó uma peculiar solemnidade 
a este período, sinto bem, que, tanto a honra, como a res
ponsabilidade, que se me defere, tem um augmento inex
plicável: 

A presente situação do Mundo, he, na verdade, sem pa-
rallelo; e a do nosso paiz, cheia de difficuldades. A oppres-
saõ destas se sente com maior severidade, porque aconte
cendo a tempo, que a prosperidade nacional estava eleva
da a um ponto a que nunca d'antes tinha chegado, foi mais 
tocante o contraste, que resulton desta mudança. De
baixo da benigna influencia de nossas instituiçoens Re
publicanas, e da conservação da paz com todas as naçoens, 
em quanto tantas dellas se achavam envolvidas em san-
guinolentas e destructivas guerras; se gozavam os fructos 
de uma politica justa, crescendo sem rivalidade as nossas 
faculdades e recursos. Viam-se provas disto nos melhora
mentos da agricultura ; nas bem succedidas emprezas de 
commercio, no progresso da» manufacturas, e artes úteis; 
no augmento das rendas publicas, e no uso, que dellas se 
fez, diminuindo a divida publica ; e nas preciosas obras, 
e estabelicimentos, que por toda a parte se multiplicavam 
na superfície da nossa terra. 

He reflexão preciosa, o considerar, que a mudança des
ta prospera condição da nossa pátria, para a scena que, ha 
tempo a esta parte, nos tem augustiado, naõ he imputavel 
a vistas injustas, nem, como eu confio, a erros involuntá
rios dos Conselhos Públicos. Sem fomentar paixoens que 
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trespassassem os direitos Ou socego das outras naçoens, 
tem sido a verdadeira gloria dos Estados Unidos, cultivar 
a paz na observância da justiça, e adquirir um titulo ao 
respeito das naçoens, que estaó em guerra; o que se fes 
preenchendo as obrigaçoens neutraes, com a mais escrupu-
losa imparcialidade. 

Se ha no Mundo candusa, naó se poderá disputar a ver
dade destas asserçoens. Ao menos a posteridade lhe fará 
justiça. 

Esta rectissitna conducta lhe naó valeo, contra a injus
tiça e violência das naçoens belligerentes. No seu furor 
mutuo, ou irnpellidas por motivos mais directos, intro
duziram principio* de revindicta, igualmente contrários k 
razaõ universal, e ao direito reconhecido. Naó he posi-
vel prever, até quando os seus arbitrários edictos continu
arão, a pezar das representaçoens, que nem ainda um pre^ 
texto lhe tem dado os Estados Unidos; e a pezar das ten-
tantivas, que se tem feito, para obter a sua revocaçaõ. 

Estando seguro de que, em qualquer alternativa, o re-
soluto espirito, e conselhos unidos da naçaõ seraõ seguras 
guardas de sua honra e interesses essenciaes, tomo conta 
do posto que se me assigna, sem outra cousa que me des
anime, senaó a minha inaptidaó para as seus importantes 
deveres. Se naõ succumbo ao pezo desta profunda con
vicção be porque me acho apoiado pela consciência do* 
meas fins, e confiança nos princípios, que me trouxeram, 
a este árduo serviço. 

Procurar a paz, e a comBraunicaçaÕ amigável com todas 
as naçoens que tem dispoeiçoens conrespondentes; man
ter ama sincera neutralidade para com as naçoens belli
gerentes; preferir em todos os casos uma discussão aaai-
gavel, e accommodaçaÕ nas disputas, a uma decizaõ dellas 
appellando ás armas; excluir as intrigas e parcialidades 
estrangeiras, taó humiliantes a todos os paizes, e taó per
niciosas aos paizes livres; nutrir o espirito de indepen-
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dencia, demaziado justo para invadir os direitos dos outros; 
e demaziado orgulhoso para render os seus; demaziado ge
neroso para conservar prejuízos indignos de nós; e dema
ziado elevados para naõ olhar para elles com superioridade 
nos outros; ter a uniaÓ dos Estados, como base da sua 
paz e felicidade; sustentar a constituição, que he o vin
culo da Uniaó, tonto em suas limitaçoens, como em suas 
authoridades; respeitar os direitos e authoridades, reser
vadas aos Estados, e ao povo, como igualmente incorpo
radas, e essenciaes, ao bom successo do systema geral; 
evitar a mais leve interposiçaõ nos direitos de consciência, 
ou nas funcçoens da Religião, taÕ sabiamente exceptuadas 
da jurisdicçaõ civil; preservar em sua plena energia os 
outros saudáveis regulamentos a favor dos direitos particu
lares e pessoaes, e da liberdade da imprensa ; observar 
economia nas despezas publicas; e desembaraçar os rédi
tos públicos, pela honrada paga das dividas publicas; 
conservar dentro dos limites requeridos a força militar per
manente ; com a constante lembrança de que uma milícia 
armada e exercitada he o mais firme baluarte dos Gover
nos Republicanos, que, sem exércitos permanentes nunca 
a sua liberdade pode estar em perigo ; assim como nunca 
pode estar segura, com grandes exércitos ; promover, pe
los meios authorizados, os melhoramentos que favorecem 
a agricultura, e as manufacturas, e o commercio tanto in
terno como externo ; favorecer, de igual maneira, o adi
antamento das sciencias, e a propagação dos conhecimen
tos, como o melhor alimento da verdadeira liberdade; le
var a diante os planos de benevolência, que se tem taõ 
dignamente applicado á conservação nos nossos vizinhos 
aborígenes, e para os trazer da humiliaçaõ e miséria da vida 
selvagem, a participar dos melhoramentos de que o espi
rito humano, e custumes dos homens saõ susceptíveis, no 
estado de civilização: em tanto quanto os sentimentos e 
intençoens desta natureza podem ajudar o preenchimento 
dos meus deveres, seraõ um auxilio que. naÕ hade faltar-me. 
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He, porém, a minha boa fortuna, que acho o caminho, 
porque tenho de marchar, illuminado pelos exemplos dos 
illustres serviços, que successivamente tem feito nas maiores 
difficuldades, os que marcharam antes de mim. Os do meu 
immediato predecessor, apenas me convém mencionallos 
aqui. Com tudo serei perdoado se naó supprimir a ex
pressão da sympathia, que enche o meu coração, no rico 
prêmio que elle goza, tendo as bcnçaõs de uma amada 
Pátria, agradecidamente conferidas pelos seus exhalta-
dos talentos ; zelozamente empregados, em uma dilatada 
carreira, ao adiantamento dos seus mais altos interesses, e 
felicidade.— Mas a fonte para onde eu olho para o adju-
torio, e que somente pode snpprir as minhas faltas, he a 
bem experimentada sciencia, e virtude dos meus conci
dadãos, e os conselhos daquelles que os representam, nas 
outras Repartiçoens associadas ao cuidado dos interesses 
nacionaes. Nestes collocarei a minha confiança, melhor 
do que em nenhuma outra cousa, em toda e qualquer dif
iculdade, despois daquella em que todos somos animados 
a sentir, isto he, na protecçaó e guia do Ente Todo Pode
roso, a cujo poder pertence regular o destino das naçoens, 
e cujas bençaõs tem sido taó claramente conferidas a esta 
Republica nascente; e aquém somos obrigados a dirigir a 
nossa devota gratidão, pelo passado, e as nossas ferventes 
•iiipplicas, e melhores esperanças pelo futuro. 

França. 
De Madrid, 2 de Abril. O General Sebastiani annun-

cia, de Santa Cruz, ao pé da Serra Morena, na data de 
2'J de Março, que aos 27 descubrio o exercito Hespanhol 
de Andaluzia, a que se ajunctou um vasto numero de pai
sanos, postado em ordem de batalha diante de Ciudad 
Real; que avançou contra elles, derrotou-os e destruio-os, 
sem achar resistência alguma; que aos 28 os fracos res
tos deste exercito estavam no outro lado da Sierra More-
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na ; e q u e o produeto desta acçaó foi, 4.000 prisioneiros 
de guerra, 7 estandartes, e 18 peças de artilheria. Entre 
os prisioneiros de guerra ha 197 officiaes 4 dos quaes sao 
Coronéis, e 1 Ten. Coronéis. Foi morto grande numero 
do inimigo. Mais de 3.000 foram passados a espada pela 
Cavallaria. Nós perdemos somente 30 mortos e 60 feridos. 
O Coronel Giraud do Regimento 12 de Dragoens ficou 
severamente ferido por uma baila. O Coronel dos Hus
sares Hollandezes tombem ficou ferido. O General Se
bastiani louva excessivamente o chefe do seu Estado maior 
Bouille, que, no dia antes da batalha, cruzou o Guadiana, 
em companhia do General Milhaud, a fim de prevenir que 
cortassem a ponte, o que pôde obter. O General Mi
lhaud, os seus Officiaes e tropas, se distinguiram muito. 

No dia seguinte foram os fugitivos perseguidos pela ca
vallaria, e dous dos Generaes inimigos, que estavam en
tre elles foram mortos. O Gen. Sebastiani estava, aos 
29, ao pé da Serra Morena, e se achou em linha com o 
Duque de Belluno (Victor,) que deve ja ter avançado 
para alem de Merida. 

Ao mesmo tempo que o General Sebastiani tomou Ciu-
dad Real, e chegou ao pé da Serra Morena, ganhou o Du
que de Belluno a batalha de Merida. 

As tropas de reserva de Sevilha, Badajos, e Andaluzia 
se ajunetáram todas; e o General Cuesta as poz em or
dem de batalha, n'uma planície ellevada, entre Doubenite 
e Medellin, e que estava cuberta pelo Guadiana. Este 
exercito, formado em três linhas, éra apoiado por bat-
terias.—Logo que o Duque de Belluno observou isto man
dou a Cavallaria dos Generaes Lassalle, e Latour Mau-
burg que se postassem em linha oblíqua, e ordenou ao 
General Lavai que se postasse, com a divisão dos Prínci
pes da Confederação do Rheno, em columna massissa, en
tre a dieta cavallaria. Fortaleceo-os com 14 peças de 
artilheria ; e colocou as divisoens Villate e Ruffin na re-
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taguarda.—O Duque de Belluno attacou a ala esquerda 
do inimigo, e instantaneamente a poz em confusão; o cen
tro e direita foram também derrotados. Sette mil Hes
panhoes ficaram no campo de batalha: 3000 foram feitos 
prisioneiros, e o resto foi disperso. Cahíram em nossas 
maõs trinta peças de artilheria, e nove bandeiras.—Esta 
importante acçaó deixou-nos aberta Sevilha. Os fugitivos 
saõ perseguidos com a maior actividade. Aos 29 de Mar
ço, a guarda avançada do Duque de Belluno tinha ja che
gado ao lado direito de Badajoz, e esperava unir-se com 
o Duque de Dalmatia, q\ie se julga ter ja entrado em Lis
boa. (Moniteur, de 9 de Abril.) 

Paris, 10 de Abril. O Quartel General do Duque 
de Rivoli (Massena) esta ainda em Ulm, e o do Gen. Ou-
dinotem Strasburgo. O Chefe do Estado. Maior deste 
General tem o titulo de Chefe do Estado Maior do Corpo 
de Reserva do JExercito do Rheno. 

Stutgard, 4 de Abril. El Rey foi esta manhaã para 
Ludwigsburg, para onde a Raynha írá ter a manhaã. O 
General de Divisão Vandame foi hoje para Heidenham 
onde estava estabelecido o quartel general das tropas de 
Wirtemberg, que este Gen. tomou debaixo do seu com
mando, em conseqüência de uma ordem do Imperador Na
poleaõ. 

Carlsruhe, 4 de Abril. O Marechal Duque de Istria 
(Bessieres) chegou aqui hontem, e continuou a sua jorna
da até Pforzheim. O Principe de Neufchatel chegou a 
Strasburgo. 

Frankfort, 9 de Abril. As tropas de Darmstadt mar
charam para Dillingen, desde Mergentbein; ordenando-
lhes esta marcha o Marechal Duque de Rivoli. Aos 8 as 
tropas de Nassau marcharam para a Franconia, em ordem 
a unir-se ao corpo do Duque de Auerstadt. 

Paris, 6 de Abril. O Major Lagrange, Ajudante de 
Campo do Duque de Sudermania, chegou aqui com um 
official Sueco, enearregado de despachos da sua Corte. 
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Paris, 13 de Abril. Hontem a noite partio S. M. Im
perial para Strasburgo; a fim de estar juneto aos seus ex
ércitos. S. M., a Imperatrix, foi com elle. (Moniteur, 
14 de Abril.) 

Paris, 14 de Abril. O Marechal Duque de Darrtzic 
tem o Commando do exercito Bávaro. Os Generaes Bá
varos Wrede e Deroy, servem debaixo das suas ordens. 
O General de DivizaÕ Drouet he o Chefe do seu Estado 
Maior. O Marechal Duque de Valmy fKellerman) irá 
ter a Strasburgo, onde commandará o exercito de Reserva. 

Manich, 30 de Março. O exercito Bávaro, que fica 
mencionado, está formada em três divisoens. A primeira 
debaixo do commando do Principe Hereditário, a segunda 
he commanda pelo General Wrede, e a terceira pelo Ge
neral Deroy. O celebre Major Gen. Von Rmziovich, dis-
tineto pelas suas acçoens na guerra passada, esta nomeado 
Quartel-Mestre General. O Marechal Duque de Dant-
zic, que esteve ha poucos dias nesfa Capital, foi para 
Landshut. Parece que elle deve ter o Commando de to
da a cadea de postos avançados ao longo do Iser. Dizem 
que os papeis de Estado, e as joyas da Coroa se mudaram 
para um lugar de segurança. He certo, porém, que se 
fazem grandes preparaçoens no Palácio Real para a re
cepção de hospedes da mais alta graduação. 

Bayonna, 8 de Abril Hontem attirou a artilheria para 
armunciar a brilhante Victoria, que o Duque de Belluno 
ganhou sobre os insurgentes commandados por Cuesta. 
A noticia foi transmittida pelo Marechal Jourdan, por um 
correio extraordinário, ao Duque de Valmy. As conse-
sequencias desta victoria saõ incalculáveis, as nossas tro
pas entraram Badajoz, e naõ ha obstáculo, que possa im
pedir o seu avanço para Portugal. 
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Hespanha. 

Ilha de Leaõ, 22 de Feverev~o. O Governador militar 
desta Villa D. Frandsco TJriats, e eu Commandante Geral 
deste Departamento; Certificamos, que os 600 ou 100 
homens que compõem o Regimento de Voluntários Es
trangeiros formado em Sevilha de Polacos, Alemaens, e 
Suissos, com o nome de Caçadores de Hespanha, sahip 
deste Povo para o Porto de Santa Maria. E para que se 
tranqüilizem os habitantes de Cadiz assignamos este por 
petição dos commissarios, que nos requerêram este cer
tificado, os quaes saó Fr. Joaõ Baptista de Pruna, Reli
gioso Capucbino, e Fr. José Maria das Dores, das Mercês 
descalço. Ilha de Leaõ 22 de Fevereiro de 1809^—Pedro 
de Cardenas—Francisco de Uriate.— 

Cadiz, 24 de Fevereiro. Aqui se publicou hoje um edictal 
acalmar o povo, que produzio o effeito desejado, e se acha 
tudo tranqüilo. 

Londres, 1-2 de -abril. Chegaram hoje ao Almirarttado 
cartas do Cap. George Mc Kinley, do navio de S. M. Live-
ly, datadas de Vigo, 20 de Março de 1809 ; na qual se 
remettem os dous documentos seguintes sobre a tomada de 
Vígo. 

Capitulação proposta pelo Commandante Francez. 
Hoje, 27 de Março, de 1*809, ás S horas da manhai a 

guarniçaõ da praça, e fortes de Vigo, commandada por 
Mr. Chabot, Chefe de Esquadrão, Governador da Praça, 
se ajunctou, e representou pelo seu corpo de soldados, em 
conseqüência das ordens do Governador, para o fim de 
entrar em uma capitulação honrosa, -segundo o que se re
quer pelas circumstancias de um bloqueio geral por mar 
e terra, pelas forçasHespanholas, Inglezas, e Portuguezas; 
e das intimaçoensf que estas forças tem feito, para que se 
renda éita praçae fortes á discrição; se. concordou unam-
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memente nos seguintes artigos, despois de serem de libera-
damente considerados e discutidos. 

1. A guarniçaõ marchará para fora da praça com suas 
armas, e bagagem, e com as honras de guerra. 

2. Os officiaes e soldados se embarcarão em navios In
glezes, e seraõ levados ao porto mais próximo da França 
bebaixo de palavra, que naõ pegarão em armas contra a 
Hespanha, e seus aluados, até que sejam trocados, ou 
até que haja a paz. 

3. Os officiaes, ou pessoas empregadas no Militar, con
servarão as suas armas, e toda a sua equipagem, levarão 
com sigo os seus criados, e confidentes. 

4. O dinheiro que pertence ao Governo Francez, e he 
destinado para o pagamento das tropas do segundo corpo, 
ficará em poder do principal Pagador, que he responsável 
por elle ; os papeis, relativos ás contas do Regimento, se
raõ conservados. 

5. As tropas naÕ deporão as armas até o momento do 
embarque, e entaõ debaixo da protecçaõ dos Inglezes; isto 
he que cada divizaó ou secçaõ deporá successivamente as 
armas, no seu respectivo embarque. 

6. Os habitantes da praça de Vigo seraõ respeitados. 
7. Dous hospitaes, onde ha cousa de 300 doentes, se

rão tractados pelos habitantes da praça, debaixo da protec
çaõ dos Inglezes e Hespanhoes. 

8. A praça e os fortes seraó somente entregues; ao mo
mento do embarque, a um numero das tropas bloqueantes 
que consistirá de três officiaes, e cincoenta subalternos e 
soldados. 

9. A presente capitulação só terá effeito despois de ra
tificada de uma parte por Mr. Chalot, o Governador, e de 
outra parte pelos Commandantes das forças no bloqueio 
de mar e terra, e garantida em todos os seus artigos pelos 
Officiaes Britânicos Commandantes. Dado em Vigo dia 
mez e anno ut supra. (Assignado por doze Officiaes 
Francezes.) 
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Resposta á capitulação offerecida. George M'Kinley> 

Escudeiro, Capitão do navio de S. M. Britânica Livdy, e 
official mais antigo na paragem de Vigo ; e D. Pablo Mu-
rillo, Commandante em Chefe das forças Hespanholas, 
que formam o cerco de Vigo; havendo considerado os ar
tigos da capitulação proposta para o rendimento de Vigo 
por M. Cbalot, Chefe de Esquadrão, Governador da Ci
dade, e pelos officiaes da guarniçaõ debaixo do seu com
mando, tem concordado nas seguintes respostas aos dictos 
artigos. 

Ao 1. A guarniçaõ de Vigo terá permissão de marchar 
para fora dos fortes com as honras de guerra até a expla
nada onde poraõ, as armas a terra, e se renderão prisionei
ros de guerra; os officiaes conservarão as suas espadas, e 
a roupa de seu uzo. 

2. Recusado. 
3. Respondido no Io. artigo. 

4. Primeira parte, recusado; conservar-se-haÕ as contas 

publicas. 
5. Respondido no 1°. artigo. 
6. Os habitantes de Vigo seraó respeitados segundo as 

leis da Hespanha. 
1. Os prisioneiros seraõ tractados como requerem as 

leis da humanidade. 
8. Quando as tropas Francezas depuzerem as armas; as 

tropas Hespanholas marcharão, e renderão as guardas, to
mando posse da guarda e fortes. 

9. Uma hora despois de se receberem os artigos de Ca
pitulação, seraõ ratificados, ou se recomeçarão as hostili
dades ; e naÕ se permittirá outra conferência. A praça e 
fortes se poraõ na posse das tropas Hespanholas, immedi
atamente despois da ratificação. 

O Coronel Chalot deve estar convencido, que o poder 
das forças combinadas, que o cercam, faraó inútil toda a 
resistência, e elle será responsável pela ulterior effusaó de 
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sangue. Dado a bordo da Lively, na paragem de V i g o : 

27 de Março , de 1809. 

(Assignado) G E O H G E M ' K I N L E Y . 

(Assignado no Hespanhol) P A B L O M U R I L L O . 

Seguiam-se os artigos de Capitulação concordados a 

final; pelos quaes a g iurn içaõ se rende prisioneira de 

guerra ; e os prisioneiros seiaõ conduzidos a uni porto In-

o-lez. E a s s i g n a õ — C H A L O T — J . C O U T T S C H A W F O R D — 

P A B I O M U K I L L O . 

L*bia das forças Francezas em Vigo . 43 officiaes. 95& 

officiaes inferiores, e soldados promptos . 300 doentes, to

tal 1304. 447 cavallos. 62 carruagens d e varias sortes: 

caixa militar contendo 117.153 francos em moeda Fran

ceza. 

Extracto de uma carta particular de Cad*i7, 23 de Março. 
" Aos 18 do Corrente passaram os Francezes o Tejo, cm Puenie 

dei Arzobispo, e Almarez, em numero de 30.000. Ao momento do 
attaque, Puente estava defendida por fi.000 homens, que foram volta
dos pelo inimigo, apezar da sua resistência. Cuesta retirou-se entaõ 
com todo o seu exercito, na melhor ordem, e sem perder um só ho
mem. Segundo as cartas de hoje Cuesta está em Truxillo, mas com 
intenção de retirar-se para mais longe, se o inimigo continuar a 
avançar, e unir-se com os nossos regimentos de Marinha, que vaõ 
marchando para elle, e o Regimento d'£l Rey, e o de Villa Viciosa,, 
ambos de Cavallaria, que sendo montados partiram de Sevilha na 
mesma direcçaó. Foram também incorporar-se ao exercito de Cu
esta outros corpos ultimamente apromptados em Sevilha e em Bada-
jos, -de maneira que em poucos dias podemos esperar contar 40.000 
combatentes. 

" O Exercito dela Mancha, commandado por Urbina, cujo quartel-
general está em Vai de penas, marchara pidamente para Toledo, em 
ordem a cair na retaguarda do inimigo. A vanguarda, composta de 
4.000 cavallos, e igual numero de tropas ligeiras, debaixo do com
mando de Albuquerque, estiva, quando os últimos avizos de lá par
tiram, seis léguas distante de Toledo, c nesta Cidade concentrou o 
inimigo toda a sua força excepto o corpo QUP devia avançar conlr» 
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Cuesta} que monta tudo a 1*2.000 homens; naõ restam mais que 
3.000 em Madrid e 2.000 em Aranjuez. Urbina tem um total de 
30.000 homens; mas ainda que; tanto elle como Cuesta, tem maior nu
mero de gente do que o inimigo, a maior parte estaõ sem armas : por 
isto se vem reduzidos á necessidade de ficar na retaguarda até que haja 
alguma acçaõ, porque erttaõ tiram as armas aos mortos, e feridos, 
e quando he possível aos prisioneiros. 

Neste estado das cousas, e sabendo a actividade que existe, em 
armar e organizar exércitos, naõ tememos cousa alguma, e temos a 
maior confiança em que veremos o inimigo repulsado. 

Reding, despois de sua afouta tentativa para surprender Barcelona $ 
o que se frustrou por traição de alguns de seus Officiaes; e despois 
de ter forçado uma passagem atravessando o exercito inimigo, que 
o cercara; e, ainda que com grande perca, voltou ao seu quartel-
general de Tarragona, onde se lhe ajunctou Blake, com a Divisão 
que dantes commandava Laran, e que agora está melhor entregue a 
elle. 

O espirito do povo continua o mesmo; as cousas vaõ bem; e a 
gente persistirá até obter o seu fim, ainda que á custa de grandes 
sacrifícios. O interior das Províncias occupadas pelo inimigo está 
em guerra aberta com elle; o inimigo comette as suas custumadaS 
crueldades, mas nada assusta o povo : prac.lica o inimigo as suas 
fraudes usuaes e artifícios, mas mesmo estes lhe naõ aproveitaõ. 

Na Galiza e Asturias está a cousa mui seria para os Francezes, e os 
malvados naõ sabem o que façam. Os seus exércitos se diminuem 
consideravelmente, ao mesmo tempo que os nossos se augmentam 
todos os dias, e vaõ aprendendo a arte da guerra. 

Esta he a nossa situação real, e pesso-vos que naõ deis credito a 
cousa alguma em contrario; por que mui deproposito demorei o 
escrever-vos até poder mandar-vos as noticias do que eu mesmo tinha 
observado, e sobre que tinha reflectido. 

Badajoz, 22 de Março. O General em chefe communi
cou á Juncta Suprema as occurrencias da Puente dei Ar-
zobispo e outras partes da Estremadura Hespanhola, na 
seguinte carta de Officio. 

EXCELLENTISSIMO SENHOR! Segundo os repetidos 
avizos, que recebi alguns dias antes, de que o inimigo se 
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estava reforçando com tropas e artilheria, que tinham, nos 
orredores de Toledo, o numero de 26 ou 27.000 homens, 
com a intenção, por ordem expressa do Imperador, de 
passar o Tejo em Almaraz, e Puente dei Arzobispo, ac-
tualmente puzéram em practica este desígnio, neste ultimo 
lugar aos 16 do corrente, na manhaã de 17 attacáram os 
nossos postos de Meza de Thor e Fresnedozo, com 12.000 
homens. A nossa resistência foi obstinada e sanguinolen-
ta ; porém as nossas tropas foram por fim obrigadas a ce
der á força superior, retirando-se, com tudo, em boa or
dem, para novas posiçoens, que outravez defenderam de 
uma maneira superior a tudo quanto se podia esperar de 
tropas bisonhas, e sem experiência. Finalmente continu
aram a sua retirada em boa ordem até a posição de Mira-
bete, segundo as instrucçoens, que se lhes tinha dado, em 
tal estado das cousas; ajunciàram-se comigo na manhaã 
do dia 18. O inimigo avançou em duas Columnas; uma 
dirigio a sua marcha para a Ponte de Almaraz, para voltar 
a nossa guarda avançada, que se occupava a defender 
aquelle posto, contra uma força superior na margem oppos-
ta. A outra columna procedeo pelo caminho de Delei-
tosa e Torrecülas, a postar-se entre Truxillo e Mirabete, 
e a interceptar a minha communicaçaõ, e provimentos, c 
attacar-me na retaguarda, em quanto a força de Almaraz, 
passando o rio em botes ou jangadas, me attacava em fren
te. Nesta situação o General Commandante da guarda 
avançada julgou que era necessário retirar-se para Mira
bete, com o que ficava o inimigo em liberdade de passar 
o rio' com mais tropas ligeiras, e ao despois effectuar a 
rnssP-em da sua artilheria. Nestas circumstancias jul-
Iruei que éra igualmente prudente e necessário evacuar 
o posto de Mirabete, o que eu consequentemente fiz, ás 
10 horas e meia trabalhando por evitar a linha de marcha 
da columna Franceza, com aqual, naõ obstante isto, teve 
a minha guarda avançada algumas escaramuças, durant. 
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a noite. Chegamos por fim ás vizinhanças de Truxillo, 
onde, despois de darmos algum descanço ás tropas passei 
a tomar a posição que agora occupo em Santa Cruz, dei
xando o meu corpo avançado a pouca distancia, em frente 
de Truxillo. As tropas que entraram na acçaõ mostra
ram firmeza t valentia, e todos se conduziram, na re
tirada, com subordinação e boa ordem; naÕ acontecendo 
a menor dispersão. Eu espero, em conseqüência de or
dens novas, ser reforçado pela Divisão do Duque de Al
buquerque ; e nesse caso estarei em situação de oppôr as 
aiinhas forças ás do inimigo, em ordem a prevenir a exe
cução dos seus projectos. 

Deus guarde a V. Ex.a &c. 
(Assignado) GREGORIO DE CUESTA. 

Sevilha, 20 de Março. O Capitão General da Catalu
nha D. Theodoro Reding, em um officio de 27 do pas
sado á Juncta central, a informa, que, tendo em vista 
realizar um muito avantasojo plano, em concerto com D. 
Thomaz de Vevi, Representante da Juncta Central, to
mou uma linha de postos desde Martorel, por Bruch, Ca-
pelladas, S. Magi, e Coll de S. Chri-tina, até Tarragona; 
o quartel-general de tudo isto, debaixo do commando do 
Marechal de Campo Dn. I. B. de Castro, se estabeleceo 
em Igualada, cubrindo assim a parte meridional do Prin
cipado, e communicando com o Norte por Valls. Confiei 
aos Tn. Coronéis D. Ramon de Milans, e D. Juan Claros 
a execução de uma parte da empreza. Foi também june
to pelo Coronel D. Francisco Milans, que tem obtido tanta 
celebridade na presente guerra. Concordou-se em um 
plano de attaque geral sobre o inimigo ; mas quando so 
faltava nomear o dia, em se que se pudesse obrar de con
certo o General S. Cyr, que tinha reconcentrado o seu 
exercito, attacou em grande força, aos 16 de Fevereiro, 
diversos pontos da nossa esquerda, e os compelliratn a re-
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tirar-se successivamente para Igualada, que o General 

Castro evacuou, em boa ordem, retirando-se com a sua 

artilheria para Cervera. 
Havendo este movimento desconcertado o plano do 

C a p . General , resolveo elle tornar a ajunctar as suas for
ças , e as conduzio para Tarragona. Para executar esta 
resolução que conservou em profundo segredo marchou da-
quella fortaleza aos 20 de Fevereiro, somente com 30Q 
cavallos, um batalhão de Suissos, e seis peças d e artilheria 
volante. Estando o corpo de marcha para a aldea de Pia, 
vio o inimigo na sua direita, occupado em roubar, e quei
mar os lugares de Villarosona e Pobla. Ajunctáram-se-
lhe as t ropas, que se retiravam de Coll de Santa'Christina, 
e mandou ordens ao Brigadeiro General D . M. de Irenzo, 
que se tinha fechado, com 12.000 homens, no Mosteiro 
de Santa Cruz, e defendido, valorosamente, por dous dias, 
contra o inimigo que o cercava, para que forçasse a pas-
sao-em na quella mesma noite, e effeituatse a sua juncçaó 
com elle; isto cumprio aquelle Official, sem perder um só 
homem, nem alguma parte de sua bagagem ou petrecdos. 
Com estas forças procedeo para Santa Colona de Queral t ; 
e neste ponto ao momento, em que se ajunctava com as 
tropas de Montblanch e Santa Colona, teve a mortificaçaó 
de saber que os Francezes tinham entrado Vais, em or
dem a cortar-lhe a retirada de Ta r r agona ; mas fazendo 
Conselho de guerra, nelle se resolveo um movimento re
trogrado. Chegou a Montblanch aos 23 , fazendo pre-
previamente occupar o Coll de Lila. Unia parte do ini
migo appareceo na retaguarda, mas logo se retirou, vol
tando por Coll de Cabria Pia, e Valls. O General fez 
conselho de guerra aos 24 ; onde se resolveo que se pu-
zesse o exercito cm movimento, passando o Coll de Ribas, 
ou Molas, na mesma noite, e fazendo o melhor caminho 
que pudesem para Tarragona. A's cinco horas da man
haã ia a guarda avançada, e metade do centro tinham pas-
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sado Valls, deixando na sua esquerda os fogos do campo 
do inimigo; porém a outra metade do centro, e a retaguar
da commandada pelo Marechal de Campo D. José Joa
quim Marting, ainda naó tinha chegado. A marcha- pro-
cedeo com a maior ordem e silencio, até que o General 
com a sua escolta passou uma pequena ponte, onde foi 
atracado com uma descarga de musquetaria, a tiro de pis
tola ; o que occasionou, por algum tempo, sua desordem 
e houveram alguns feridos. Nisto começou o General a 
cerrar as tropas, que estavam na retaguarda, e mandou 
fazer halto aos que íam avançados, em ordem a prevenir 
que o inimigo os cortasse da outra metade da retaguarda. 
Tendo visto que os corpos occupavaõ os postos, que lhes 
haviam assignado ; ordenou á artilheria, que se postasse 
em 2 differentes pontos, e percebendo que o inimigo es
tava descendo das montanhas de Nals, em varias columnas, 
destacou algumas partidas de Infanteria, e cavallaria para 
os rechaçar. Começou a jogar a artilheria de ambas as 
partes ; e percebendo Reding, que a sua vanguarda com
batia, fez todos os esforços para conservar as vantagens, 
que ella ganhava. Todos os Regimentos mostraram muito 
ardor desejando sobresair-se uns aos outros, em avançar, 
e compelliram o inimigo a retirar-se, e até a fugir diante 
delles, para os outeiros de Valls. Mandou á artilheria 
que cessasse de atirar; e pareceo ter alcançado uma Vic
toria, quando o inimigo recebeo novos reforços, e pôde 
fazer melhor resistência nas montanhas. 

Em conseqüência disto as nossas tropas, despois de ha
verem marchado toda a noite, incessantemente ocupadas 
até o meio dia, receberam ordem para se concentrar nas al
turas que tinham previamente ocupado. Ajunctado o 
exercito nesta posição, e toda a bagagem &c, em segu
rança, julgou-se próprio continuar a retirada para Tarra
gona ; e havendo, no decurso delia, ajunctado todas as 
tropas que se haviam disperso, attacou o inimigo o nosso 



4Q2 Miscellanea. 

exercito em três pontos espalhando a sua linha com granda 
ostentação, para mostrar quam numeroso era. A nossa 
artilheria abrio outravez o seu fogo sobre o inimigo em 
própria distancia; e acertou também os tiros, que as suas 
columnas se retiraram e as nossas continuaram a avançar, 
t o m tudo as nossas tropas naó tinham part ido, nem segu
rança senaõ no seu valor. O inimigo mostrou fazer um 
attaque forte, na direita, mas o seu attaque verdadeiro, e 
•mais vigoroso foi na esquerda, que elles por fim obriga
ram a ceder, ás 4 horas, despois de uma valente e obsti
nada resistência. Alguns dos corpos viéraÕ em boa or
dem, outros em pequenass partidas, e a maior parte das 
tropas dispersas chegou á fortaleza de Taragona, onde en
trou o General Reding na noite de 25. Foi este um da
quelles casos da guerra, em que o valor deve ceder á su
perioridade da força- As nossas tropas chegavam a penas 
a 10.000 homens ; com tudo mantiveram o seu t e r reno ; 
e fizeram frente ao fogo mais vivo por 11 horas successi-
vas, sem mostrar o menor signal de timidez ou covardice. 
O General Reding diz mais, que a nossa perca se naó po 
de dizer com cer teza , a té que receba as relaçoens. O 
despachos do Gen. naÕ fazem menção de elle ter recebido 
uma ferida, porém S. M. soube deste facto por outro do
cumento. S. M. portanto deseja fazer saber ao publico 
este rasgo de sua generosidade, que augmenta o lustre de 
seus merecimentos, eestimaveis qualidades universalmente 
reconhecidas. 

Inglaterra. 

Londres. Secretaria do Almirantado, 12 de Abril de 

1809. Copia de uma carta do Almirante Gambier dig.da 

ao Honrado W . W . Pole. 
Caledonia, anchorado na enseada de Basques, 

14 de Abril, 1809. 
SEK-IOR ! O favor do todo poderoso, para com S. M. e Naçaõ foi 

•mi notável no bom successo, que foi servido dar-nos, nas operaçoens 
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-a. frota de S. M. debaixo do meu commando, e tenho a satisfacçaõ 
de vos participar para informação dos Lords Commissarios do Alini-
rantado, que os quatro navios do inimigo, nomeados á margem* fo
ram destruídos no seu anchoradouro, e vários outros, dando a costa, 
ou estaõ incapazes de servir; ou arruinados por muito tempo.—O 
arranjamento dos navios de fogo, postos debaixo da direcçaó do 
Capitão Lord Cochrane, foi feito o melhor, que o tempo permittio, 
aeo-undo o plano do mesmo Lord, na tarde de 11 do corrente; e as 
oito horas da noite; partiram a fazer o attaque, com uma refrega 
íorte de vento favorável, do Norte ; e maré de enchante, (precedendo 
alguns navios cheios de pólvora e bombas, como o mesmo Lord pro. 
pos, para o fim da explosão) e foram conduzidos na mais valorosa, e 
resoluta maneira pelo Cap-Wooldridge, no navio de fogo Mediators 
e os outros seguiram em successaÕ ; mas por causa da escuridade da 
noite alguns erraram o rumo, e naõ foram bem succedidos.—Aproxi
mando-se aos navios do inimigo descubriram, que havia uma verga, 
posta em frente da sua linha para defeza. O pezo do Mediator, 
porém, quebrou logo a verga, c a usual intrepidez e valor dos ma
rinheiros Inglezes superou todas as difficuldades; avançando por 
baixo de um violento fogo dos fortes da ilha de Aix, assim como dos 
navios do inimigo, a maior parte dos quaes ou cortou ou largou por 
maõ as amarras, e pela estreiteza do anchoradouro deraó á costa e 

assim evitaram ser queimados. Ao amanhecer do dia seguinte me 
Communicou o Lord Cochrane, pelo telegrapho, que sette navios do 
inimigo estavam na praça, e se podiam destruir. Eu fiz immediata
mente signal para a esquadra levantar ferro, com intenção de proce
der á destruição daquelles navios. Ventando porém forte do Norte, 
e correndo a maré de enchente fazia demaziado arriscado o ir para a 
«nseada de Aix (onde a agoa he mui baixa), por tanto tornei a dar 
fundo na distancia de cousa de três milhas dos fortes da ilha.—Como 
a maré servia mostrou o inimigo grande actividade, em trabalhar 
por safar os seus navios (que estavam encalhados) para lugar maii 
fundo, e alcançaram tirallos todos, excepto cinco de linha, para a 
boca do Charante, antes que fosse practivavel attacallos.—Eu de» 
ordem ao Cap. Bligh, do Valiant, para que fosse com este navio, o 
Revenge, fragatas, bombardeadores, e vasos menores, nomeados á 
margem,* anchorar juneto ao baixo de Boyart, promptos assim para 

* Ville de Varsovie de 30 peças; Tonnerre de 74; Aquilon de 7 1 ; 

e Calcutá de .6. 
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o altaque. Aos 20 minutos despois das duas da tarde avançou o Lorá 
Cochrane, com a sua costumada valentia, e espirito, e abrio uni 
fogo bem dirigido sobre o Calcutá, que arriou bandeira ao Imperieuse ; 
os navios, e vasos acima mencionados, logo despois se uniram ao at
taque da Ville de Varsovie e Aquilon, e os obrigaram, antes das 5 
horas, e despois de soffrerem uma forte canhonada, aarriar bandeira; 
e entaõ tomaram posse dellas os botes da esquadra avançada. Logo 
que se mudaram os prisioneiros; se lhes poz fogo; e também se 
queimou o Tonncre, a quem o inimigo poz fogo. 

Eu destaquei ao despois o Contra Almirante Stopford no César, 
com o Theseus, e mais três navios de fogo (que se preparavam á 
pressa no decurso do dia) e todos os botes da frota, com os foguetes 
de Mr. Cougreve, para conduzir as demais operaçoens da noite contra 
qualquer dos navios que estivessem expostos a attaque. Na manhaã 
de 13, o Contra Almirante me deo parte de que, havendo o Cesarv 

e outro navio de linha, encalhado, e estando em perigo, julgou elle 
prudente mandar que sahissem todos para fora ; principalmente por
que o resto do serviço se podia fazer somente com fragatas e vasos 
menores; e me alegrei em achar, que elles se haviam desembaraçado 
da sua perigoza situação. Ao despois me informou o Cap. Bligh 
que se achou ser impracticavel destruir o navio de três pontes e os 
outros, que estavam juneto á entrada do Charente • porque o primei
ro da parte exterior estava protegido por Ires linhas de botes postos 
em avançada. Este navio e todos os outros, excepto quatro de 
linha e uma fragata, se moveram agora no rio Charante mais para 
cima. Se for possivei outra tentativa para os destruir, naÕ deixarei 
de uzar todos os meios em meu poder para o conseguir. 

Tenho grande satisfacçaõ em referir a V. S. quam obrigado estou á 
zelosa cooperação do Contra Adinirante Stopford, debaixo de cuja» 
ordens se puséran os botes da Esquadra; e devo taõbem exprimir a V. 
S. o alto sentimento que tenho da assisteneia, que recebi da ahlidade 
e constante attençaõ de Cav. H. Neale, Capitão de frota, assim 
como dos esforços dos Capitaens, Officiaes, marinheiros e soldados 
debaixo do meu Commando, e da sua promptidaÕ em se offerecerem 
v-oluntarios em todo e qualquer serviço que lhes fosse distribuidor 
particularmente o zelo e actividade que mostraram os Cap. dos navios 
de linha, em preparar os vasos incendiados.—Naõ posso fallar em 
termos de sufficiente admiração e applauso, do vigoroso e valente 
attaque, que fez o Lord Cochrane aos navios de linha Francezes, que 
estavam encalhados, assim como da judiciosa maneira porque se lhes 
aproximou, pondo o sen navio na posição mais vantajosa para ia-
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ConuiK-dar o 'làiimgo, e preservar o seu navio ; o que naõ pode ser 
excedido por nenhum feito de valor até aqui exhibido pela marinha 
Britaiiniia.—Ao Contra Almirante Stopford, e Cav. Harry Neale he 
devido, que eu aproveite esta occasiaõ de informar a Suas Senhorias 
da bella e sincera maneira, em que este officiaes de merecimento 
offcreceraÕ voluntariamente os seus serviços, antes da chegada 
do Lord Cochrane, para fazer um attaque ao inimigo com os navios 
incendiarios, e que se Suas Senhorias naõ houvessem fixado sobre 
elle o conduzir a enterpreza, Eu tenho plena confiança de que o 
resultado dos seus esforços lhes seria de muito credito. Também 
naõ faria justiça aos serviços do Cap. Godfred, do jEtna, na acçaõ 
de bombardear os navios do inimigo aos 12, e quasi em todo o dia 
13, se o naõ recommendasse á attençaõ de Suas Senhorias, e nem 
devo omittir o testemunhar o anxioso desejo de Mr. Congreve em 
ser empregado, onde quer que os seus serviços pudessem ser utéis, no 
manejo dos seus foguetes: alguns delles foram postos nos navios 
incendiarios ; com mui bom efffeito, tenho toda a razaõ de estar 
satisfeito, com os artilheiros e outros, que manejarm debaixo da 
direcçaó de Mr. Congreve. Tenho a honra de ser &c. 

{Assignado) GAMBIER. 

P. S. 13 de Abril. Esta manhaã três dos navios linha do inimigo 
se observam ainda na praia abaixo de Fouras; e uin delles em bem 
perigosa situação. Uma de suas fragatas (ITndienne) também está 
encalhada, e a estaÕ desamantilhando; e como as marés diminuirão 
em dous ou três dias, ha toda a probabilidade de que ficara destruída. 

Nomes dos Navios Francezes na bahia de Aix antes do attaque de 11 
de Abril de 1809. 

L'0cean, 140 peças : encalhado. Foudroyant, 80 ; encalhado 
Cascard, 7 4 : encalhado. Tourville, 7 4 : encalhado no rio. Regulus, 
74, encalhado. Patriote, 74. Iemappe, 74 encalhado. Tonnerre, 
74. Ville de Varsovie, 8 » : Calcutá 56. Fragatas. Indienne, 
•encalhada; Elbe, Pallas, Hortense; uma destas encalhada. 

Percas na frota Ingleza. Mortos: 2 ofiiciaes, oito marinheiros. 
IVridos : 9 officiaes, 26 marinheiros. Extraviado um. Total 46. 

GAMBIER. 

VOL. 11. No. 11. 3 F 
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Portugal. 

L I S B O A , 4 de Abril. Ordem Geral. 

Quartel General do Calhariz, 2 de Abril, de 1809. 

Soldados : O Marechal Commandante em Chefe j á vos 
communicou os successos, que houveraõ no Norte ; elle 
tem tanto cuidado de vos communicar os acontecimentos 
favoráveis, como os contrários ás armas da Naçaó ; e 
ainda que elle os publique com a maior pena, está conven
cido, e confia, que á proporção, que se exigem os maiores 
esforços, e os maiores serviços da parte da Tropa , cres
cerá o seu desejo, e enthusiasmo pela causada sua Pa tna , 
e mostrará hum animo, e valor naõ só igual ás exigências 
do tempo, mas digno das Tropas Portuguezas. 

O Marechal dá parte ao Exercito, que o inimigo, 
tendo-se apoderado de Braga, avançou com cautella, e de 
vacar contra a Cidade do Porto, encontrando pelo caminho 
pouca resistência, pois que a insubordinação do Povo 
tornou inútil o seu próprio valor, e os esforços de seus 
Officiaes, para se retardar, e impedir a sua aproximação. 
N o dia 26 o inimigo, chegou ás visinhanças do Porto : a 
21 tentou alguns ataques vivos, que foraÕ repelidos pela 
intrepidez da Tropa . O mesmo aconteceo no dia 2S, 
mas a 29 pela desonfiança, que se introduzio no povo e na 
tropa augmentando a anarquia e confusão que saó sempre o 
o seu resultado, frustraraõ-se todas as tentavias dos Offici
aes, tanto Portuguzes, como Inglezes, para digir as opera
ções da grande força que estava na Cidade, e o inimigo 
entrou com pouca perda. Assim se acha, por agora, o 
inimigo de posse da Cidade do Porto. Por grande que 
seja a pena, com que o Marechal soube da perda desta 
importante Cidade, sente ainda mais a desgraçada causa, 
a qual elle manifesta, para servir de admoestaçaõ, e de 
huma liçaó memorável, para que se evitem no resto do 
lleinoas conseqüências fataes d'anarquia, e insubordinação. 
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A grande Cidade do Por to , defendida por 24 mil homens, 
com trincheiras, e reductos, nos quaes se-achavaó per to 
de 200 peças de artilheria, succumbio facilmente a hum 
inimigo de pouco mais d 'ametade do número da sua guar
niçaõ : ainda que o Povo, e os seus defensores eraõ leaes, 
e valorosos, e tudo isto porque o inimigo tinha conseguido 
debaixo da apparencia do Patriotismo, a desunião, e 
finalmente huma insubordinação total, da qual sempre se 
segue huma ruina mais funesta para aquelles, que tentaõ 
resistir ao inimigo. O Marechal espera por tanto, que o 
Exercito conhecerá, que se devemos deconfiar daquelles 
que saó tidos por Francezes, ou seus Partidistas, naó 
devemos suspeitar menos dos que indicaó, como taes, em 
publico estes, ou aquelles, pois que saõ indubitavelmente 
pagos pelo inimigo, para fomentarem a confusão, e a 
desconfiança; e estas saõ as armas com que elle faz a 
peior guerra. 

Por estes mesmos motivos he que o inimigo se apoderou 
da ponte , e de Villa Nova na mesma manhaã. 

Sejaõ as Tropas subordinadas aos seus Officiaes, e á 
disciplina militar, sejamos unanimes, ainda naó ha que 
temer pela Pá t r i a : o inimigo está de posse do Por to ; j á 
o esteve de Chaves, mas tornou a perder esta Praça com 
mais de 1500 homens, incluindo prisioneiros, e mortos. 
O Brigadeiro Francisco da Silveira informa, além disto, 
ter tomado 12 peças, huma grande quantidade de armas, 
e munições, e SO cavallos. Lembrai vos, Soldados, que 
este Official, quando a prudência lhe dictou a necessidade 
de se retirar de Chaves, aonde a natureza das suas forças 
e o seu numero era incapaz de resistir ao inimigo, os 
chamados Patriotas levantarão huma voz de traição contra 
elle, e tiveraÕ a habilidade de induzir hum grande número 
dos insubordinados a tentar a defeza desta Praça, que se 
rendeo, sem dar hum tiro, com a Tropa , e Ordenanças , 
que tinhaó sido enganadas para entrar nel la; po rém a 

3 r 2 
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firmeza do dito Brigadeiro conseguio salvar o resto da 
Exercito, e pôllo em circumstancias de adquirir maior 
gloria, e merecer os agredecimentos da sua Pátria. Ho 
com o maior prazer, que o Marechal dá hum testemunho 
publico da sua grande approvaçaõ da conducta do Briga
deiro Silveira, a qual elle hade levar com igual satisfação 
á Presença de S. A. Real o Príncipe Regente N . S. 

O Marechal naõ pódeassaz prevenir o Povo, e a T ropa 
contra aquelles, que tomando a apparencia de Patriotismo, 
saó verdadeiramente cabeças de motim ; e recommendar a 
uniaõ, e confiança, quando tudo se pode esperar dos sen
timentos de lealdale, valor, e enthusiasmo, que auimaõ a 

Naçaõ na defeza da Fatira. 
Marechal BERESFORD. 

Carta do Brigadeiro Francisco da Silveira ao Exccltentissimo Senhor A 

Miguel Pereira Forjaz. 

lüustrissimo e Excellentissimo Senhor : ainda me naõ he possível 

remetter a V. Excellencia todas as relaçoens do que se achou no Forte, 

de S. Francisco, que hontem se rendeo, como já dei parte a V. Excel

lencia era data do mesmo d ia ; tendo sido a Praça tomada de assalto 

no dia 20 deste mez, só posso segurar a V- Excellencia de que os 

armazéns da Praça estaõ mais providos do que tinhaõ ficado : que se 

fizéraõ no primeiro assalto duzentos e tantos prisioneiros ; que foraõ 

mortos mais de trezentos; que em quanto durou o assedio do Forte 

t ivéraõ mais de 100 mortos ; que foraõ prisioneiros o seu Comman

dante, hum Tenente Coronel Engenheiro, 6 Capitaens, 5 TeucBtes, 

1 Alferes, 10 Cirurgiões, 4 Boticários, 3 Empregados civis, e -]i9 

Soldados; 12 Peça*, immensas armas, e bastantes munições, e 

114 prisioneiros Hespanhoes, á excepcaõ dos doentes, que ainda 

fieaõ neste Hospital; os mais hoje fiz sahir todos em direitura a 

ViUa Real, e os Hespanhoes prisioneiros os ponho em liberdade á 

excepcaõ dos que por sua doença naõ possaõ daqui sahir. 

Remelto a V. Excellencia os Artigos que eu lhe*concedi, despois de 

se terem rendido, a que eu assentei dever fazer, pois se o Forte fosse 

tomado por escalada, seriaõ todas as armas, e muniçoens extraviadas, 

de que tínhamos tanta necessidade : também se acharão 80 cavallos, 

que ja vou fazer montar por Soldados. 

O meu plano he seguillos na sua retaguarda. 
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Capitulação feita entre o Illustrissimo e Exccllentissimo 
Senhor Francisco da Silveira Pinto da Fonseea, Gover
nador das Armas da Provincia de Tras-os-Montes, e 
Commandante da Tropa da mesma, com o Senhor Chefe 
de Batalhão Messeger, Commandante da Tropa Fran
ceza da guarniçaõ da Cidadella do Forte de S. Francisco 
da Praça de Chaves. 

ARTIGO I. O Forte de S. Francisco de Chaves será en
tregue já ás Tropas Portuguezas, que estaõ debaixo do 
Commando do dito Senhor General Silveira. 

II. A guarniçaõ deporá as armas, e ficará prisioneira 
de guerra, ficando guardada em huma Villa, ou Praça 
que lhe assignar o dito Senhor General Silveira, 

III. Aos Officiaes, Officiaes Inferiores, Soldados, e 
empregados da Administração civil lhes he concedida a sua 
bagagem pessoal; bem entendido que he só o seu fato 
militar. 

IV. Os cavallos dos officiaes, e da Tropa, todas as 
mais munições, e effeitos de qualquer natureza que sejaõ, 
á excepcaõ dos expressados no Artigo III. seraó entregues 
aos Commissarios Portuguezes, que forem nomeados para 
ps receberem. 

V. O Senhor General Silveira promette aos Senhores 
Officiaes, e Empregados civis cavalgaduras para hirem a 
cavallo até o seu destino. 

VI. O Senhor General Silveira querendo dar á guar
niçaõ huma prova de estimação, que lhe tem inspirado a 
braveza, que mostrou nos seis dias, que durou o bloqueio 
do Forte de S. Francisco, consente que os Senhores Offi
ciaes só entreguem as suas Espadas á sahida de Chaves; e 
cm attençaõ ao bem que se portou o Senhor Commandante 
consente que este conserve a sua. 

VII. O Senhor General Silveira garante a guarniça5 
Franceza de qualquer insulto, ou ultraje, e a mandará mu-
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n i c i a r ; e o Senhor Commandante Francez se obriga a 
responder pelo comportamento dos seus soldados. 

VI I I . O Senhor General Silveira mandará assistir aos 
doentes Francezes, que se acharem nos Hospitaes, e que 
naó possaó marchar . 

IX . Será dada huma ordenança Portugueza ao Senhor 
Chefe de Batalhão Messeger para por ella dar parte ao seu 
General em Chefe do rendimento da Cidadella de Chaves, 
e esta parte será dada aberta. 

Feita em Chaves, dois iguaes, aos 25 de Março, de 
1809.—Está conforme: Quartel-General de Chaves 26 de 
Março, de 1809 DIOGO J O S É M A R T I N S Quartel Mestre 

como Secretario. 

Reflexoens sobre as noticias deste mez. 

Áustria. 

Os preparativos de guerra na Alemanha chegaram ja , pelo que 
parece, ao seu estado de madureza; e agora certamente ou a Áustria 
se extingue da lista das Monarchias Europeas, ou a face dos negócios 
públicos se muda inteiramente; o principio das hostilidades heannun-
ciado official mente na seguinte declaração datada de Lintz. 

Em conformidade da declaração de S. M . o Imperador 
de Áustria, ao Imperador Napoleaõ ; notifico, por esta, 
ao General em Chefe do exercito Francez, que recebi or
dens para avançar, com as tropas debaixo de meu com
mando; e tratar como inimigos todos os que me fizerem 
alguma opposiçaõ. Dada no meu Quartel-general aos 9 

de Abril, de 1809. 
CARLOS, General. 

He escusado, por hora, fazer mais commentos sobre estes factos 
de sua natureza claros; tudo quanto se pode dizer sobre o resultado 
da guerra de Áustria so seraõ conjecturas; c com pouca espera da-, 
remos factos. 
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França. 
O Imperador chegou a Strasburgo aos l6de Abril, e por conse

qüência dirigirá as operaçoens da guerra em pessoa. Isto agora 
põem fora de duvida o motivo porque deixou Hespanha, e porque a 
guerra da Península vai adiante com tanta languidez. Quanto a 
mim he impossível, que o Império Francez, posto que mui poderoso, 
e grande, naõ tenha suas fontes esgotadas tanto de gente como de 
dinheiro, mas a fonte primeira de suas victorias, desde o principio 
da revolução, que he a opinião publica, essa ainda a tem favorável, 
naõ porque os Agentes Francezes naõ tenham feito tudo quanto he 
possível por se desacreditar, roubando, assassinando, e commettendo, 
por toda a parte por onde vaõ, toda a sorte de crimes; mas porque 
infelizmente as outras potências naõ fazem quanto éra possível fazer 
para se oppor a essa opinião. No artigo França vaõ inseridas as 
noticias mais importantes, que lhe dizem respeito ; extrahidas dos pa
peis Francezes; o leitor, coinparando-as com as noticias das outras 
partes do Mundo que lhe saõ correlativas; verá as falsidades que os 
Francezes inventaõ para favorecer a sua causa, e com o fim de expor a 
perfídia inseri muito, artigos, que pelas outras notieias se vê serem 
inteiramente faltos de verdade. Mas ainda assim he muito certo, 
que a humiliaçaõ a que se sugeitam muitos governos, antes do que 
reformar certos abusos, que lhes oceasionam o ódio de seus mesmos 
subditos, he a principal cauza das vantagens da França, Quem naõ 
vê a miserável situação dosRejzetcs.que se avassállani a Uuonaparte, 
procurando subterfúgios para executar as ordens de seu Senhor a de 
-clarar guerra a Áustria ? Ao mesmo tempo que para os seus subdi
tos saõ taõ tyrannos, quanto as suas fracas forças lhe permiltem, 
estaõ proraptos, como escravos, a obedecer, e sahir a campo, a parar c 
ficar immoveis, ou em fim a ser verdadeiros autômatos, movidos pela 
vontade de seu Arbitro. Sem lembrar outro exemplo, só trago o 
de S. M. de Wirtemberg, que no mais abatido de sua insí^nilkancia, 
desejando ainda parecer alguém, toma um ar de importância, c pu
blica uma declaração de guerra, que eu supponho ser para represen
tar o papel do asno na fábula do leaõ doente ! !! Custa-me muito a 
crer que nenhuã das naçoens da Europa, ainda as que estaõ com 
o espirito mais abatido, se sugeitassein as estas viiezas, se o governo 
estivesse nas maõs do povo. He desgraça que os homens de quem 
havia o direito de esperar mais nobreza de sentimentos, saõ os que 
se tem portado pcior. 
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Hespanha. 
A's noticias deste paiz, que vem no artigo competente pouco tenho qn. 

«crescentar; -mas devo notar, que me admira o despejo com que os 
Francezes insinuam nos seus papeis que saõ amados em Hespanha ao 
mesmo tempo, qne na Capitulação de Vigo estipulam expressamente 
o embarcar debaixo da protecçaõ d * Inglezes • Naõ he isto uma 
prova evidente, de que elles temem ser feito» em pedaços por esse povo 
de quem se dizem amados ? Era Hespapha, appkude-se por exemplo 
* abolição da Inquisição por Buonaparte; naÕ por ser feita por elle, 
tna. por que he aquelia uma instituição geralmente odiosa ; e o mesmo 
digo a respeito da reforma de outros abusos, que os Francezes tem 
promettido; as quaes reformas se viessem da Junta Suprema seriara 
mil veaes mais applaudidas, de que vindo de um conquistador pérfido, 
que todo o Mundo conhece, usar desses pretendido*beneieios, como 

capa de saas intençoens sinistras. 
Diz-se que o Estado das forças bclügerentes em Hespanha he 

o seguinte. 

H E S P A N H O E S . 

Romana '9*000 
]8 batalhões nas Asturias 14.000 
Cuesta e Albuquerque 49.000 

Urbino -*- 0 0 0 

96.000 

PORTÜGÜBZE». 

Silveira e Botelho 18.000 
Beresford 20.200 

INGLEZES. 

ÍirArtbur,&c 28.0,10 

162.800 

FRANCEZES. 

Em Coruna, e Ferrol 

Braga 
Soult no Porto 
Victor e Sebastiani . . 

I Madrid, Toledo 

13.000 
2.000 

10.000 
44.000 
10.000 

19.000 

DirecçaÕ. 

Suppoem-se assim. Romana vai marchando para o Ferrol e Coruna j 
os Asturianos naõ tem armas ,mas vaõ descendo das montanhas, para 
as planícies de Leaõ, onde as forças do inimigo posto que pequenas 
naõ se sabem quaes saõ. Silveira e Botelho marcham contra Braga, 
eem desígnio de marchar demois para o Porto. As tropas Inglezas 
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preparam-se para encontrar Belluno, perseguido e acossado pelos es
forços de Cuesta e Albuquerque. Urbino vem marchando de La 
Mancha para Toledo. 

Inglaterra. 

No artigo conrespondente se inserem documentos officiaes mui im
portantes sobre este paiz. E quanto-ao tractado com a Juncta Suprema 
de Hespanha, tenho a observar, que me admira naÕ se fazer publica a 
ratificação deste tractado se he que existe f mas talvez apparecera 
ainda. A tomada de Martinica ja executada, e provável reducçaõ da 
Guadalupe, excluindo inteiramente os Francezes da America, fazem 
esta conquista importante, só neste sentido, e ainda mesmo como uma 
addiçaõ ao poder Britânico 5 porque ainda que digam que a Inglaterra 
tem ja demaziadas ilhas, com tudo eu acho razaõ ao dicto da Impera
triz Catherina de Rússia, de que os Impérios naõ saõ como as covas 
qne quanto mais se lhe tira maior ficaõ. A destruição da frota 
Franceza em Basque, addindo aos louros da Inglaterra mais uma Vic
toria, da o golpe mortal á marinha Franceza; ao menos neste ele
mento, estaremos livres do Tyranno $ e quer queira quer naõ queira 
hade renunciar ao seu projecto valido de colônias, marinha, e com
mercio. A Inglaterra continua a mandar soccorros para a Península, 
e antes que estas paginas cheguem á imprensa ja estará era Hespanha 
ou Portugal o General Wellesley, com a sua expedição que daqui sahio 
neste mez. Será pois importante recapitular aqui os soccorros, que d« 
Inglaterra tem ido para Portugal e Hespanha. 

Conta Official da despeza feita nos armamentos e mais pe-
trechos que se tem fornecido aos Hespanhoes e Portuguezes 
desde Maio de 1808,- preparada por ordem da Casa dos 
Communs de 27 de Maio de 1809. 

Peças de Artilheria 99, e 31.600 tiros em munição 
Obuzes 38 7.000 dito. 
Carro n a d a s . . . . 20 4.000 dito. 

3 o 
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Espingardas 200.177 
Do (Rifles) 220 
Espadas 
Piques 
Petrechos de Infanteria 

79.000 
39.000 

Cartuxos de baila . . 
Bailas de Chumbo 
Pólvora harris 
Dinheiro, lib. esterl. 
letras negociadas . . 
Equipages de campo 

23.477.955 
6.060.000 

15.408 
1.934.C)03 

220.404 
10,000 
40.000 

118.000 

Miscellanea. 
Pano.yardas 125.000 
Algodão, dito 82*000 
Sarja peças *->*48* 
Pano dito 4 *°* 5 

Casacoens 5 0 * 0 0 0 

Uniformes completos . . 92.000 

Camizas 35-000 
Sapatos 98.600 
Solas de sapatos 15.0Q0 
Peças d'algodaõ 22.212 
Cantinas 50,000 
Muchilas 54.000 
Chapeos e barretinas . . 16.000 
Talabartes, &c, 246.000 
Peças para lançoes 702 

NA PASSAGEM. 

Pano,peças 29« 

Camizas 4 - 1 0 0 

Bolças 47.000 

Sapatos 78.000 
Solas de sapatos 35.000 

Botas 8*100 

PROMPTOS A EMBARCAR 

Bolças 130.4:0 
Pano—varas 125.000 

Botas 29.400 
Sapatos 233.500 
Uniformes 1 0 ° 

Sobre as relaçoens dos Inglezes na China appareceo o seguinte artigo 

nas «*-azetas de Londres. 
Tem havido algumas disputas entre os Chinas, e Inglezes, relativa

mente à posse que estes tomaram de Macao : - O s Portuguezes, desde 
O anno de 1640, estavam de posse do estabelicimento de Macao, na 
bahia de Cantaõ, e com as vista, de segurar esta posse ao Prmc.pe Re
bente, mandou o Governo Britânico uma expedição a apossar-se deste 
W a r e m seu nome. Desembarcaram as forças, e fizewn-se alguns 
ai*Wmentos,similhantes aos da Madeira, entre o Commandante 
das forças e o Governador de Macao. Os Chinezes argumentao, que 
o estabelicimento de Macao «tava na P ~ e dos Portuguezes simples
mente por permis-saõ do seu Governo, e portanto os Inglezes,_ nao 
I h a m razTõ no seu modo de proceder; em conseqüência, nao so
mente recusaram acquiesceraoarranjamento, mas prohibem toda a 
communicaçaõ com Macao. 
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Neste artigo da Inglaterra só me resta dizer que o Governo aqui 
está deterjninado a abrcgar a sua notável ordem em Conselho de No
vembro de I8O7, pelo que diz respeito aos Americanos; o que deve 
produzir necessariamente a renovação do Commercio entre estes 
dous paizes. 

Portugal. 

A valente defeza do Coronel Eben juneto a Braga, naõ pôde prevenir 
que os Francezes deixassem de entrar a Cidade de que tomou posse o 
Marechal Soult, havendo previamente tomado Chaves, onde deixou 
uma guarniçaõ, que, pelo que se vê no artigo de Portugal, se rendeo 
ao Brigadeiro Silveira, o qual obrigou o inimigo a fazer uma capitu, 
laçaõ, tal qual he para desejar que sempre imitem os Portuguezes. A 
derrota do exercito commandado por Bernardino Freire, antes de en
trarem os Francezes no Torto, fez com que se imputasse esta perca a 
traição na quelle General; e assim levantando-se o povo contra elle 
o assassinaram : a justiça pede que eu naõ diga couza alguma contra 
o General morto antes que tenha outras provas de seu crime, do que 
aquelia execução tumulluoza; mas até aqui he certo, que isto mostra 
quam impolitico he o nomear, para os grandes empregos, homens, que 
naõ gozaõ da confiança da Naçaõ ; ou porque a sua falta de energia 
se pareça com o comportamento dos traidores; ou porque as suas 
connexoens com pessoas suspeitas os incapacita para ter a voz publica 
a seu favor. Se com effeito Bernardino Freire foi traidor, ou inerte 
(o que naõ decido por hora) que bello coinmeutario naÕ he este facto 
ás palavras do Decreto dos Governadores do Reyno (vide pag. 299) 
que mandam sob pena de morte, que ninguém acuse de traidor os 
homens públicos; ao mesmo tempo que admitte denuncias occakas, 
e até anonymas; das pessoas que faltarem delles i Ainda se naõ des-
enganam que o systema de arrolhar as bocas tem arruinado a Europa. 
Na verdade se o Governo deseja o bem da Naçaõ, como prohibe que se 
apontem os males, que ella sofire. Que diria um doente do Medico, 
que professando desejar curar o doente, começasse por mandar-lhe que 
naõ se queixasse, que naõ dissesse onde tinha a dor ? Dizem os Gover
nadores no seu decreto, que assim ordenam o silencio, para produzir a 
confiança no Governo; porem com o devido respeito, eu sou de opi
nião inteiramente opposta; e julgo, que mandar que todos se 
calem nas matérias a todos importantes; e admittir denuncias o-
cultas, e anonymas; produzira somente a desconfiança dos cidadãos 



416 Miscellanea. 

uns dos outros, o terror, naõ amor, ao governo, e uma indifferehça 
sobre a sorte da cansa publica, que só pode ser útil ao inimigo: Com 
tudohe justo dizer que os Governadores tem ha tempo a esta parte 
mostrado mais energia; que ja tem, segundo se diz, 40.000 homens 
em armas $ e isto certamente naõ he pouco, considerando o estado 
exhausto, e miserável do Reyno ; se porém podem fazer mais, he o 
que naÕ tenho dados para decidir; que deviam começar ha mais 
tempo, para mim he evidente. 

Suécia. 
O novo Governo de Suécia propôs paz á Rússiae França, mas trata 

de ver se pode conservar as suas relaçoens commerciaes com a Ingla
terra; o que julgo será absolutamente incompatível; porque ser 
amigo de Buonaparte, e negociar em Inglaterra he o que a França até 
aqui naÕ tem conhedido a ninguém quando o pode impedir. Por al
gumas relaçoens particulares da Suécia se sabe, que o infeliz Rey, que 
está deposto, naÕ sabia, nem presumia, a sorte que estava para aconte-
cer-lhe j e havia pouco tempo antes prohibido a leitura das gazetasIn-
glezas; por que as suas essas nada dizem dos negócios, sendo uma espé
cie de gazeta Portugueza.quanto á esterilidade; deste silencio universal, 
recommendado pelo monarcha resultou a sua mesma ignorância do 
estado das cousas. Em fim he isto mais uma prova, que a falta da 
liberdade da imprensa he taõ prejudicial aos povos como aos Mo-
narchas, e só aproveita aos que cercam o throno, e lhes faz conta na* 
deixar que averdade lá chegue. 

AOS SENHORES ASSIGNANTES. 
Os Setores, que se tem queixado da falta de exactidaõ, nas entregas, 

fora da Inglaterra, devem saber, que alem das djfiículdades, que a 
juerra oceasiona ha outras, que saÕ inevitáveis; e que a subscripçaõ 
a esta obra pode mandar-se fazer a Londres no Correio Mor, ou seus 
Agentes de Paquetes onde os houver; eentaõ, so teraõ os assignantes 
de soffrer as irregularidades dos demais papeis periódicos, que se en
tregam pela mesma via dos agentes dos paquetes. 



t +11 ] 

CORREIO BRAZILIENSE 
DE MAIO, 1809. 

Na quarta parte nova os campos ara, 
E se mais mundo houvera la chegara. 

CAMOENS, C. VII. e . 14 . 

POLÍTICA. 
Documentos Officiaes Relativos a Portugal. 

Copia de uma carta do Secretario de Guerra Lord Castle
reagh ao General Wellesley; datada de Londres 30 de 
Junho, de 1S09. 

SENHOR. 

A. occupaçaõ de Hespanha e Portugal pelas tropas de 
França, e a inteira usurpaçaõ dos seus respectivos Go
vernos, por aquelia Potência, determinou S. M. a mandar, 
que um corpo de suas tropas, como se refere á margem 
(7.S16 homens) fosse preparado para o serviço, e empre
gado debaixo de vossas ordens, para se oppor aos desígnios 
do inimigo, e subministar ás naçoens Hespanhola e Por-
tugueza todo o adjutorio possível, para expulsar o jugo da 
França. 

Inclusas recebereis as communicaçoens, que fizeram os 
Deputados do Principado das Asturias, e do Reyno de 
Galiza, ao Governo de S. M., junetamente com a resposta 
que S. M. mandou que se desse ao seu petitorio de soccor
ros. Também incluo uma relação dos provimentos, que ja se 
despacharam para o porto de Gijon, para o uso do povo 
das Asturias. 

VOL. II. No. 12. 3 H 
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Como os Deputados das sobredietas Províncias naõ dese-

jaÕ que se empregue corpo algum das tropas de S. M., na 

quella parte da Hespanha d'onde elles saõ delegados ; mas 

antes tem instado, como mais conveniente para causar uma 

diversão poderosa em seu favor, sobre a importância de 

dirigir os esforços das forças Britânicas á expulsão do ini

migo de Por tugal ; para que assim a insurrecçaÕ contra os 

Francezes, se possa fazer geral por todo aquelle Reyno, as

sim como em Hespanha; juga-sc por isso conveniente, 

que a vossa attençaõ se dirija immediamente a este ob

jecto. 

A dificuldade de voltar para o Norte com uma frota de 

transportes, nesta estação do anno, faz necessário que vós, 

em primeiro lugar procedais, com o armamento debaixo 

das vossas ordens, para o cabo de Finisterre. Vos ireis 

adiante em um vaso, bom veleiro, para a Coruna, onde 

achareis os melhores meios de saber o estado actual das 

cousas, tanto em Hespanha, como em Portugal ; e de julgar 

até que ponto o corpo immedratamerue debaixo das vossas 

ordens, seja separado, seja reforçado pelo Major General 

Spencer, se pode considerar como força sufficiente, para 

emprehender uma operação contra o Tejo. Se for a vossa 

opinião, pela informação que recebereis, que a enterpreza, 

de que se trata, se naõ pode executar, sem esperar reforços 

daqui , communicareis confidencialmente ao Governo Pro-

visional de Galiza, de que he importante aos interesses da 

causa commum, que o vosso armamento se habilite a an-

chorar ao norte do Tejo, até que se possa reforçar com 

mais tropas daqu i ; e fareis com elle arranjamentos, para 

ter permissão de ir a Vigo, onde se j ulga que podeis ficar, 

com naõ menos segurança do que na enseada de Ferrol ; 

e donde podeis partir para o Sul com mais facilidade do 

que deste ultimo porto. No caso de ireis a Vigo, manda-

reis ordem ao Major General Spencer, se elle tiver chegado 

ao Tejo , para que venha ter com vosso aquelle lugar, em 
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conseqüência das ordens inclusas (vid. carta ao General 
Spencer de 30 de Junho de 1809) e igualmente inandareis 
paia ca toda a informação, que poss? habilitar os Ministros 
de S. M. a tomar medidas, para reforçar daqui o vosso 
corpo. 

Na consideração da possibilidade de naõ serem as vossas 
forças, juneto ás do General Spencer, sufficientes para a 
operação, tem-se ordenado, que se prepare para o serviço 
um corpo addicional de 10.000 homens, que se espera 
estará prompto a partir daqui a três semanas. Incluo a 
informação que possuímos, a respeito das forças do inimigo 
em Portugal, e diz-se que uma grande parte dellas se 
moveo para Almeida, ou para a fronteira do Nordeste. 
Vos sem duvida podereis obter informaçoens mais recentes, 
na Coruna, e para vos ajudar nisso se ordenou ao Coronel 
Browne, que fosse ter ao Porto, e que vos encontrasse de
fronte do cabo de Finisterre, para vos dar todas as noticias 
que pudesse obter. Um official de engenheiros, que 
conhece as defensas do Tejo, foi também mandado 
para o Tejo, para fazer observaçoens, e preparar in
formação, para a vossa consideração, a respeito da ex
ecução do proposto attaque sobre o Tejo. Elle vos man
dará também o resultado de suas indagaçoens á para
gem de Finisterre, deixando-se ficar no Tejo até a vossa 
chegada. 

Vos sois authorizado a dar as mais distinetas seguranças 
ao Povo Hespanhol e Portuguez, de que S. M., mandando 
uma força para sua assistência, naõ tem em vista outro 
objecto se naõ subministrar-ihes o mais illimitado, e desin
teressado apoio ; e em quaesquer arranjamentos, que vos 
tenhaes de entrar com uma ou outra naç^ó, no prosegui-
mento da causa commum, obrareis sempre com a maior 
liberalidade, e confiança ; e debaixo do principio de que os 
esforços de S. M. se devem dirigir a ajudar os povos de 

'{ u 2 
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Hespanha e Portugal, a restabelecer e manter, contra a 
França, a independência, e integridade de suas respectivas 
monarcbias. Na rápida successaõ, em que se deve esperar 
que os acontecimentos succederaÕ uns aos outros, vista a 
situação em que se acham Portugal e Hespanha, he neces-
ario deixar muito ao vosso juizo e decizaó, sobre o terreno. 
S. M. be benignamente Servido confiar-vos a mais plena 
discrição, para obrar segundo as circumstancias, em bene
ficio de seu serviço; e podeis estar descançado, que as 
vossas medidas seraõ favoravelmente interpretadas, e rece
berão o mais cordeal apoio. 

Vós facilitareis, o mais que for possível, as communica-
çoens entre as respectivas Provincias, e colônias de Hes
panha; e reconciliareis, com o vossos bons officios, quaes
quer altercaçoens, que se possaÕ originar entre elles, na 
execução do fim commum. Se occorrer alguma divisão 
séria de sentimento, a respeito da natureza do Governo 
provisíonal, que deve obrar, durante o presente interregno, 
ou a respeito do Principe, em cuja pessoa se considera 
depositada a authoridade legal, vos evitareis, quanto for 
possível, tomar parte alguma em taes discussoens, sem a 
expressa authoridade de vosso governo. Como tudo vós in-
timareis ás pessoas em authoridade, que, para ser conse
qüentes com a asserçaõ da sua independência, naõ podem 
reconhecer, que o Rey, ou Principe das Asturias, possua ao 
presente authoridade alguma, nem podem considerar, como 
valido, acto algum practicado por elles, até que elles voltem 
para dentro do paiz, e tenham o poder de obrar livremente: 
que nunca se podem considerar com liberdade de obrar á 
sua vontade, em quanto forem obrigados a acquiescer á 
continuação das tropas Francezas, em Portugal e Hespanha. 
A inteira, e absoluta evacuação da Península, pelas tropas 
de França, visto o que se tem passado, he a única segu
rança da independência da Hespanha; e a única base, 
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sobre que a naçaõ Hespanhola se deve persuadir a tratar, 

ou depor as armas. 
Tenho a honra de ser, &c. 

CASTLEREAGH. 

Ao Ten. General Cavalleiro 
Arthuro Wellesley, &c. 

Downing Street, 17 de Sept. 1808. 
SENHOR! Qualquer que seja o desgosto, que S. M. 

tenha, neste momento, vendo a convenção concluida aos 
30 do passado, em tanto quanto diz respeito aos interesses 
immediatos da Gram Bretanha, S. M. com tudo suspende 
o seu juizo final, sobre toda esta parte do caso, até que 
esteja de posse de informação ulterior. 

S. M. naõ pode deixar de advertir, com peculiar dôr, e 
mortificaçaó, naquelles artigos em que se fizeram estipula-
çoens, que profundamente tocavam a sensibilidade, e in
teresses de seus alliados, e que S. M. naó pode deixar de 
desapprovar fortemente. Entre estes artigos o 5 o . da Con
venção definitiva, que no presente momento se suppoem 
estar mais immediatamemte em progresso de execução, 
tem sido objecto de peculiar anxiedade para S. M., em 
tanto quanto a ultima parte delle poderá ter tal construc-
çaõ, que protega o exercito Francez, em tirar, debaixo da 
mascara de propriedade particular, os roubos, que elle tao 
vergonhosamente adquirio em Portugal. S. M. naÕ deseja 
de nenhum modo suppor, que ao tempo em que vós rati-
ficasteis a Convenção, se contemplava o tolerar tal abuso, 
ou que vós considerasteis, que tal construcçaó, se podia 
candidamente applicar á palavra " propriedade." 

Nesta explicação do artigo parece concordar o Capt. 
Dalrymple, a quem vós mereferisteisparaasexplicaçoens. 
Na supposiçaõ de que tal he o verdadeiro sentido deste 
artigo, S. M. me ordena exprimir o seu anxioso cuidado, 
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qualquer que seja a diíficuldade de uma efficaz distincçaõ, 

que se adoptein todas as preeauçoens possíveis, para se 

guardar contra um abuso, taõ revoltante á sensibilidade do 

Principe Regente de Portugal, e seus subdi tcs; e vós impri-

mireis no esoirito de vosso sucoessor, o cuidado que S. M. 

tein, de que um Alliado, para ruja protecçaõ c libertação 

de seus t e rn to ros e povo, S. M. tein taõ solicitamente feito 

os maiores esforços, naõ seja exposto a uma injuria taó 

offensiva, com a approvaçaõ de um exercito Ilritanico. 

Ter: ln, a honra de ser, &e, 

(Assignado) C A S T L E R E A G H . 

Ao T e n . Gen. Cav. Hew Dalrymple. 

Extracto de uma carta da General Wellesley ao Secretario 

de Guerra Lord Casihreagh. 

Quartel General das Caídas 16 de Agosto, 1808. 

M Y LOUD ! Marchei de Lavaos aos 10, e se aj jnctárani 

a mim, em Leyria, aos l i , as tropas Portuguezas , com-

mandadas pelo General Bernardino Freire, em numero de 5 a 

6.000 noinuns ; mas sinto ter de informar a V. S., que me naÕ 

accompanháram mais adiante. Desde a minha chegada a 

este paiz, o General Bernardino Freire, e os outros offi

ciaes Portuguezes, exprimira.!** o seu desejo de que o Com-

missariato Britânico, sustentar e a; tropas Portuguezas dos 

armazéns Britânicos durante a campanha; particular mente 

em uma ses^aõ que tive com elles no Porto, na ncite de 24 

de Julho, e n'outra em Montemor o Velho aos 1 do cor

rente, em ambas estas ocetuioens eu lhe disse expiessa-

mente que éra ir.ípcssivel supprit* as suas necessidades dos 

provimentos Britânicos ; que estes provimentos se formaram 

com as vistas somente do consumo dos Inglezes, e isso para 

uni beve espaço de t empo; e que éra uma proposição de 

natureza nova íequerer, que um exercito desembarcando ue 

sous navios naó somente suppvisse ao seu consumo de 

cume ; mas igualmente supprisse u exercito do Estado, a 
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quem éra mandado a auxiliar. Eu dise aos offteiaes Por
tuguezes, porém, que me parecia naõ havia ter necessi
dade de appellar para o paiz para o provimento de paõ, du
rante a marcha para Lisboa; mas que me seria preciso 
carne, vinho, e forragem ; e tudo isto o Bispo do Porto se 
obrigara a dar-me. 

Antes de marchar para Leyria, instaram comigo os offi
ciaes Portuguezes, para que me adiantasse com brevidade, 
a fim de segurar um armazém, que se tinha formado na-
quelle lugar, segundo o que eu entendi, para a uso das 
tropas Britânicas; e o eu adiantar-me certamente salvou o 
armazém de cair nas maõs do inimigo : mas deste artnasrem 
nada recebi, e foi inteiramente applicadò ao uso do exer
cito Portuguez. Com tudo na noute em que o exercito 
Portuguez chegou a Leyria, recebi alguns recados mui ex
traordinários, relativamente aos seus supprinaentos; e em 
uma conversação, que tive, essa noite, com o Gene*a! 
Freire, exprimio elle a sua anxiedade nesta matéria. 
Communicou-se-lhe o plano de marcha para a manhaã se
guinte, e se fixou a hora de partida das tropas Portuguezas. 
Mas em vez de fazer a marcha, como se tinha concordado, 
me mandou o General Freire uma proposição para una novo 
plano de operaçoens, que punha as tropas Portuguezas a 
certa distancia do exercito Inglez, por Ruslo eThomar , en-
dereçando-se a Santarém; a menos que eu naó concordasse 
em dar de comer a todos elles ; e o pretexto para adoptar 
este plano éra a provável falta de provimentos no caminho, 
que eu me propunha seguir, e a sua abundância no outro 
caminho que propunham ; e que as tropas Portuguezas 
estariam em situação, de cortar a retirada-dos Franceaes 
de Lisboa. Na minha resposta eu notei a inefficaeia, e 
perigo deste plano, e pedi ao General, que me mandasse 
mil homens de infanteria, e toda a sua cavallaria, e as suas 
tropas ligeiras, que eu me obrigava a sustentallas; e lhe 
recommendei, ou que se ajunctasse a mim com o resto, ou 
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que em todo o caso ficasse em Leyria ou Alcobaça; ou em 

outra par te , na minha retaguarda, onde ao menos estariam 

as suas tropas em segurança. EHe me mandou as tropas 

que lhe ped i , em numero de 1.400 infantes, e 260 de ca

vallo ; mas participou-me, que fazia tençaõ de preserverar 

no seu proposto plano de operaçoens, quanto ao resto do 

seu exerci to ; naõ obstante havello eu informado de que 

tenho achado recursos no paiz, plenamente adequados á 

subsistência de suas tropas. 

Tenho particularizado, nesta forma, a V . S. as circum

stancias que occorrêram, porque estou certo que naõ fo

ram ellas as que occasionáram a separação do exercito 

Portuguez do de S. M. Deve haver, no armazém de Ley

ria, paõ para as tropas Por tuguezas , para dous dias. Eu 

achei em Alcobaça bastante para lhes durai* um dia ; e 

podia obter-se ainda mais ; este lugar teria subministrado 

amplos provimentos. 

O Gen. Freire foi informado deste estado dos recursos, 

e comtudo persiste no seu plano ; e eu confesso que o naó 

posso attribuir a outra causa, senaõ ás suas apprehençoens, 

as quaes porém nunca elle me deo a entender, de que nos 

naó somos assaz fortes para o inimigo. Eu estou conven

cido de que elle naó pode ter motivo pessoal para a sua 

condueta ; porque eu tenho sempre estado com elle em ter

mos da maior cordialidade; eu supprio de armas, munição, 

© pederneiras, e tenho feito ao seu exercito tudo quanto 

está no meu p o d e r ; e só no dia antecedente me commu

nicou elle a alteração do seu plano, para a marcha de seu 

exerci to, que elle voluntariamente poz debaixo do meu 

commando. Havendo achado recursos, no paiz, mais 

amplos do que esperava, eu teria certamente eraprehendido 

sustentar o seu exercito, segundo os seus desejos ; porque 

considero de importância, mais por motivos políticos do que 

militares, que as tropas Portuguezas accompanhem a nossa 

marcha ; mas achei que o Commissariato Britânico está 
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taõ mal composto, e incapaz de distribuir mesmo ás tro
pas Britânicas os amplos provimentos, que se lhes tem 
procurado, que naõ desejo sobrecarregallo com o cuidado 
addicional, de providenciar e distribuir provimentos ao 
exercito Portuguez. Alem disto, como ja expliquei a 
V. S. eu naó creio que o motivo, que se alegou, he a 
causa da determinação, que tenho referido, &c. &c. &c. 

Carta secreta do Gen. Dalrymple ao Secretario de Guerra. 
Quartel General de Cintra, 3 de Sept. 1809. 

M Y LORD. Logo despois que se concluio o acordo 
para uma suspençaõ de armas, mandei uma copia ao Gen. 
Freire, que commanda o exercito Portuguez, e bem de
pressa conheci, tanto pelo seu modo, na primeira visita, 
como por uma conversação que tive com o Major Aires 
Pinto de Souza, um official de sua confiança, que mandou 
residir, por algum tempo, no meu Quartel General; que 
havia alguma cousa de enfado ; e eu suspeito ser, que o 
Governo Provisional do Porto naó foi de forma alguma 
lembrado nesta transacçaó. Sem entrar mui profunda
mente neste delicado objecto, èra fácil o demonstrar que 
a convenção, de sua natureza uma medida militar, entre 
os commandantes dos exércitos oppostos, e que naõ se 
referiam aos Governos Francez ou Inglez ; e que o Du
que de Abrantes naó éra exactmente a pessoa a quem 
eu me dispuzesse a submetter a questão da pretençaó da 
Juncta do Porto ao Governo de Portugal; Mostrei com 
tudo o meu desejo de que, se o General tinha algumas 
observaçoens a fazer sobre os artigos, que haviam formar 
a base da Convenção, ou algumas estipulaçoens a propor, 
que o fizesse por escripto sem perca de tempo. Isto 
nunca o Gen. fez, ainda que, mais de uma vez, entrei na 
matéria, com o Major Aires Pinto de Souza ; e tudo con
tinuava sem asperezas até que a convenção se concluio. 
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quando repentinamente percebi no rosto e maneiras da-
quelle official, visíveis signaes de descontentamento.— 
Tenho a honra de incluir para a informação de V. S. a 
conrespondencia, que ultimamente houve sobre esta ma
téria, que explica os allegados motivos de queixa, assim 
como a sua justiça. Eu disse motivos allegados ; porque 
elles certamente differem materialmente do que o Senhor 
Pinto de Souza, exprimio em sua conversação, nà ultima 
vez que falíamos, &c. &c. &c. 

(Incluso na acima, em Francez.) 

Torres Vedras, -1 de Sept. 1809. 
SENHOR ! O Coronel Murray me mostrou hontem, por 

ordem de V. S. os artigos da capitulação concluída, entre 
es exércitos Britânico e Francez: hontem mesmo dei parte 
ao Gen. em Chefe do exercito Portuguez; e em conse
qüência das minhas instrucçoens, considerando, por uma 
parte, que a capitulação entre os dous exércitos Inglez e 
Francez, está definitivamente concordada; e que, por 
outra parte, o Gen. Bernardino Freire de Andrade seria de 
alguma sorte responsável, ante o Governo provisório de 
Portugal, se naÕ tractasse de ebter para os habitantes do 
Reyno de Portugal tudo quanto lhes pudesse ser útil, e 
honroso ao Estado; e reflectindo mais que, na capitulação 
que V. Ex.* foi servido fazer-me ver, naó ha um so artigo 
em que o exercito Portuguez seja considerado, e que naÕ 
obstante isto, se acha um artigo que garante aos Francezes 
a restituição dos officiaes civis, que o exercito Portuguez 
fez prisioneiros, creio ser do meu dever, em virtude das 
instrucçoens que tenho recebido, apresentar a V. Ex.1 as 
perguntas seguintes. 

1. Até que ponto se extende a garantia offerecida aos 
Francezes, sobre a restituição dos officiaes civis, que es
taõ em nosso poder ? 
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2. Se succeder, que o Governo Provisório de Portugal, 
reprovando a conducta do Gen. Freire, por naõ haver to
mado parte nos arranjamentos feitos com os Francezes, or
denasse movimentos avançando, em combinação, com o 
exercito Hespanhol do Alemtejo; se, neste caso, o exer
cito Inglez se naó opporia a isso ? 

3. Se succeder, que, pelos arranjamentos feitos entre 
o exercito Britânico e Francez, a honra e a dignidade 
da naçaõ Portugueza, e a authoridade de S. A. R. o 
Principe parecerem de alguma sorte compromettidas ; 
tomarão os Generaes Inglezes sobre si, naõ responder ? 

Espero que V. Ex.* se persuadirá, que nenhum motivo 
particular guia a minha penna; que faço justiça aos sen
timentos de amizade e lealdade da naçaó Britânica; e 
pessoalmente, pelo que me toca, confesso a V. Ex.* qua 
me tem muito honrado, com o amigável acolhimento, que 
de V. Ex.» tenho recebido: mas V. Ex.» deve sentir muito 
bem, que o publico na© julgará da nossa conducta parti
cular ; mas sim do que tiver um character aulhentico, e 
naõ haverá outro meio de evitar a malevolencia do pu
blico, se naó obter de V. Ex.» uma resposta tal, que todo o 
povo Portuguez saiba, que o General a quem elle confiou 
a direcçaó de suas forças, naõ cedeo senafi á urgência das 
circumstancias, e á necessidade absoluta de naó compre-
metter o exercito debaixo de suas ordens. Tenho a honra 

de ser, &c. 
(Assignado) AYRES PINTO DE SOUZA. 

Ao Gen. Hew Dalrymple, &c. &c. 

Quartel General de Cintra, 2 de Sept. 1808. 
SENHOR. Em resposta á vossa carta datada de hon

tem, permittime que vos lembre, que aos 23 do mez pas
sado mandei ao Gen. Bernardino Freire uma copia dos as-
tigos do Acordo para uma suspençaõ de hostilidades en-

3 I 2 
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tre os exércitos hostis, que devia servir de base á con

venção proposta para a evacuação de Portugal pelo ex

ercito Francez. Em resposta á carta, que se refere a estes 

artigos do Acordo, o General podia, como cousa ordinária, 

fazer as observaçoens, ou recommendar as estipulaçoens 

que julgasse próprias, e estou certo que vós me fareis a 

jus t i ça de assegurar ao General, e ao Governo Portuguez 

(se for necessário) que eu vos aconselhei, e até vos instei, 

que recominendasseis a S. Ex . 1 o fazer-me o favor de me 

dar plenamente os seus sentimentos, nesta matéria, em 

quanto as negociaçoens estavam em progresso. Como os 

meus desejos, neste ponto, jamais foram satisfeitos; e co

mo eu nunca recebi uma só palavra de commento do Ge

neral Freire, relativamente á base em que se funda a pre

sente Convenção, espero que serei escusado em exprimir 

alguma admiração, a esta tardia queixa, sobre termos que 

j a estaõ fixos, e concordados, e a cujo respeito a honra 

dos Commandantes do exercito e frota Britânica, está em

penhada, em tanto quanto a sua influencia, e poder se 

pode suppor que se extende, segundo as leis da guerra, 

communs, e conhecidas. 

{Assignado) H E W D A L R Y M P L E . 

Ao Major Ayres Pinto de Souza. 

Quartel General de Cintra, 2 de Sept. 1S08. 

SENHOR ! T ive a honra de transmittir V . Ex . a , aos 23 

do mez passado, vários artigos concordados para base de 

uma convenção, para a evacuação de Portugal pelo exer

cito Francez ; e agora incluo uma copia da mesma con

venção, ratificada pelo General em Chefe Francez. Eu 

recebi o original deste papel antes de hontem, mui cedo; 

mas como o General Francez omittio accidentalmente o 

pôr a sua assignatura á Convenção (assignando-se so

mente no fim dos artigos addicionaes) fui obrigado a tor* 
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nar-iha a mandar, a fim de corrigir este erro ; que poz 
fora do meu poder transrnittir-vos a copia authentica in
clusa, taõ cedo como eu desejava. Eu comtudo naó perdi 
tempo em fazer que o Coronel Murray communicasse 
confidencialmente a substantia de tudo ao Major Ayres 
Pinto de Souza, que, sem duvida, naõ perderia tempo em 
communicar o mesmo a V. Ex.1 Desejarei muitíssimo 
receber de V. Ex.a a participação da posição que vôs 
desejaes que o exercito Portuguez occupe, até o embar
que das tropas Francezas; e ha muitas miudezas de im
portância a arranjar, sobre o que eu desejarei conferir 
com V. Ex.a quando lhe for conveniente. 

(Assignado) H E W DALRYMPLE. 

Ao General Bernardino Freire, ikc. 

Relatório dos Cummissarios Inglezes, nomeados em 
Lisboa, para Executar a Convenção de Cintra. 

Lisboa, 18 de Sept. de 1808, 

Os commissarios, para executar a Convenção de 30 de 
Agosto, foram informados á sua chegada a Lisboa, de que 
individuos do exercito Francez estavam vendendo, e pre
parando para embarcar, propriedade, que montava a gran
de somma, e que havia sido roubada da maneira mais 
singular, sem permissão reconhecida do Gen. Junot. Re
ceberam também informação de que a prata das Igrejas, 
resultado das contribuiçoens extraordinárias, que mon
tava a 40.000 libras, se tinha derretido em barras, estava 
ainda nas maõs dos differentes administradores Francezes, 
apparentemente com a intenção de sei* levada para a 
França: que a somma de cerca de 25.000 libras se havia 
tirado do desposito publico da Cidade de Lisboa, aos 29 de 
Agosto, e foi posta no mesmo dia no thezouro do Reyno , 
e removida daln aos 2 de Septembro ; em directa violação 
da Convenção, para o fim de entrar na caixa militar do 
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exercito *. foi também provado, que, com ainda mais ver
gonhoso despejo das estipulaçoens do tractado, se tiraram 
effeitos dos armazéns públicos para apetrechar as tropas 
Francezas, e para pagar dividas, por ordem expressa do 
Gen. Junot, subsequente á ratificação, montando a somma, 
como despois se verificou, a cerca de 16.000 libras. 

Sobre a questão da propriedade roubada, os Commis
sarios, despois de alguma discussão, persuadiram ao Gen. 
Kellermann, a concordar com elles, em pensar, que a res
tituição de taes effeitos éra igualmente exigida pelo res
peito devido á honra de ambos os exércitos, e pelo es
pirito da Convenção, e foi por sua recommendaçaõ, que o 
Gen. Junot publicou ao seu exercito as ordens que aqui 
vaõ junctas. Estas ordens naó produziram effeito algum, 
posto que as reclamaçoens dos habitantes de Lisboa, cres
ciam todas as horas; e muitas das que se apresentaram 
aos Commissarios eram para effeitos de grandíssimo valor. 
Houve muitas conrespondencias com o General Keller-
mann a este respeito, tanto de viva voz, como por es-
cripto. Todas as communicaçoens do General eram mar
cadas com o subterfúgio, e profissoens vagas; e os com
missarios foram por fim obrigados a insistir no estabele
cimento de um commité para inquirir sobre as reclama
çoens apresentadas pelos Portuguezes, e que lhes seriam 
subminisíradas para este fim ; com plena authoridade de 
citar as pessoas, e ordenar a restituição. 

A Cidade de Lisboa foi informada da instituição deste 
Commité, pela proclamaçaõ inclusa, assignada pelos Com
issár ios de ambas as partes. Os trabalhos do commite 
tem produzido os melhores effeitos; continuaram os do 
commité até que todos os Francezes deixaram o Tejo; e 
obtiveram restituição de propriedade publica, e particular, 

a «ma grande somma, segundo o relatório do deputado 
Britânico deste Commité, o Ten. Coronel Trai*, cujo 
zelo e actividade, neste serviço, foram de grande mere-

i-imento. 
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A respeito da prata das Igrejas os Commissarios naõ 
acharam artigo, no tractado, que os autborizasse a recJa-
malla: mas como o primeiro artigo claramente designa 
o que he que o exercito Francez tem permissão de levar 
com sigo; e como a prata, em barras, e ainda o dinheiro 
até uma somma limitada, naõ se pode bem dizer que he 
caixa militar ; elles submettêram as suas opinioens, sobre 
esta matéria, ao Quartel General, em 5 de Septembro, e 
as cartas incluzas; uma que contem a inteligência que o 
Coronel Murray dá á Convenção; e a outra as instrucçoens 
do Commandante em Chefe; fizeram com que elles in
formassem ao General Kellermann, que esta prata se naõ 
podia levar em vasos Britânicos; porém naõ authorizando 
a Convenção aos Commissarios o apprehendella, foi con
cordado, que se applicasse para o pagamento das dividas, 
contrahidas pelo exercito Francez em Portugal; e nesta 
maneira se dispoz actualmente delia ; e por isso ficou a 
somma em Portugal, que éra o objecto dos Commissarios. 
O General Kellermann retractou o consentimento que dera, 
no principio, ás proposiçoens que se lhe fizeram sobre 
esta itiateria; appellou para a decisão do Commandante 
em Chefe das tropas Britânicas ; e foi em conseqüência 
desta altercaçaÕ, e na presença de S. Ex.1* e do Coronel 
Murray, que se concordou, por ambos as partes, na ex
plicação da Convenção, que vai inclusa, aos 10 de Sep
tembro, em Oeiras. 

Oa Commissarios pediram a restituição de 25.000 
Libras tiradas do Deposito Publico, pouco, despois 
da sua chegada a Lisboa; requerêram também, que se 
desse satisfacçaõ completa aos Directores dos armazéns, 
donde se haviam removido effeitos subseqüentemente aos 
30 de Agosto: foi reconhecida a justiça destes petitorios, 
e se fizeram promessas de pagamento immediato, tanto ao 
principo como foi aos 7 de Septembro. Estas promessas 
com tudo naõ estavam preenchidas quando o Gsnera 



4 3 2 Política. 

Junot se embarcou ; e quando se lhe requerea que as exe
cutasse, representou o General Kellermann aos Commis
sarios, que a somma de dinheiro, que existia na caixa mili
tar, nao chegava a 60.000 libras, que a explicação da Con
venção reconhecia ser uma racionavel caixa militar ; e 
que, nestas circumstancias, elle considerava comoannulado 
o acordo, em que se tinha entrado, de refnndir as sommas 
extrabidas do Deposito Publico, e restituir ou dar uma 
compensação pelos artigos tirados dos armazéns públicos. 
A validade deste raciocínio naõ foi, por conseqüência, ad-
•mittida; e os Commissarios se applicaram ao Almirante 
Cavalleiro Carlos Cotton, para deter a segunda divisão dos 
Francezes, assim como o General Junot, até que estes pon
tos se arranjassem satisfatoriamente. Despois de muito 
litígio e discussão, concordou o General Kellermann, que 
as 40.000 libras que se requeriam para estes dous objectos, 
fossem suppridas pela caixa militar. Durante os três úl
timos dias que o Gen. Junot esteve no rio, deo o General 
Kellermann repetidas ordens ao Pagador geral para este 
fim; mas essas ordens foram sempre evadidas, com frivo-
los pretextos, por aquelle sugeito; e os commissarios se 
viram obrigados a ordenar-lhe, que desembarcasse no ar. 
senal, com a sua caixa, e entaó foi o dinheiro effectiva-

mente pago. 
Algnmas caixas de historia natural, tiradas do Museo 

Real, foram restituidas sem grande dificuldade, assim co
mo também um numero de livros, colligidos das livrarias 
publicas, e das de Anadia, e Anjeja, para o uso particular 
do General Junot. Repetidas vezes se reclamou uma 
biblia de grande valor, e asseveraram os que tinham a 
guarda delia, que certamente estava ao alcance, no mo
mento em que os commissarios a pediam. Mas elles nun
ca puderam obter a sua restituição ; havendo o General 
Junot authorizado ao General Kellermann a dar a sua pa
lavra de honra, por escripte, de que se tinha mandado 
para a França. 
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Concluímos este relatório referindo, que o comporta
mento dos Francezes,tèm sido assignalado pelo mais ver
gonhoso desrespeito da honra e probidade, mostrando 
publicamente a sua intenção, de levar com sigo o seu rou
bado despojo, e deixar por pagar dividas reconhecidas; 
e finalmente elles somente tem pago, o que foram obri
gados a repor, e se lhes naÕ permittio levar ; ainda que os 
Commissarios Britânicos representaram ao General Kel
lermann, que, quaesquer que fossem as palavras, nunca 
podia ser o espirito da Convenção, que um exercito, a 
titulo de caixa militar, ou de outro algum modo, levasse 
com sigo o dinheiro publico, deixando por pagar dividas 
publicas : e appelláram para que elle obrasse com justiça, 
pela honra do exercito, e naçaõ Franceza: e com tudo, 
indifferente ás obrigaçoens da honra e da justiça, o exer
cito Francez levou com sigo uma somma considerável na 
caixa militar; deixando de pagar dividas, em grande 
somma. 

(Assignado) W. C. BERESFORD, 

Major General. 
PROBY, Ten. Coronel. 

A. S. Ex.a o Tn. Gen. Cav. Hew Dalrymple. 

Documentos Officiaes relativos a Hespanha. 

Resumo do manifesto dos procedimentos do Conselho Real 
de Castella, relativos aos importantes acontecimentos. 
que tem oceorido desde Outubro passado. 

A naçaõ ja está informada do fatal decreto de 30 de 
Outubro ; desgraçado monumentojda mais atroz malícia, 
cuja lembrança existirá até que deixem de existir as ideas 
do que he justo e honroso. Seria fácil aquelles que o dic-
táram, naquelle tempo, tirar a vida ao nosso amado e le
gitimo Principe, agora nosso Rey, por algum daquelles 
execráveis, e atraiçoados meios, que a milignidade sug-
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gere; mas naÕ éra isto bastante para a sua vaidade, elles 
quizéram cubrir a mais atroz e barbara conducta debaixo 
da especiosa mascara de justiça. Esta idea estava talvez 
connexa com outras, sobre que naõ he necessário demo
rar-nos por agora: baste lembrar a firmeza com que os 
Ministros, que compunham a Juncta do Tribunal Real 
em S. Lourenço, protegeram a innocencia, como a pri
meira epocha da conducta, e procedimentos do Conselho, 
nas mais delicadas circumstancias, em que jamais se achou. 

Oi que arrogáram a si o supremo poder, conceberam 
immediatamente um descontentamento geral contra este 
tribunal: saó bem sabidos os perigos, que ameaçavam qual
quer resistência a seus desejos. Entretanto as tropas Fran
cezas vinham entrando no Reyno, apparentemente como 
amigas e aluadas; mas por fim causaram suspeitas, até 
aos mais descuidados, de tao máos projectos, que naõ éra 
fácil penetrar. A protecçaó de um Príncipe perseguido; 
a occupaçaõ do Reyno de Portugal; a defeza das costas j 
e a conquista de parte da África; eram objectos que se 
apresentavam á expectaçaõ publica; em quanto se fazia 
saber, em nome d'El Rey, que se haviam concertado pla
nos da mais vantajoza natureza, entre os dous Governos; 
e eram os vassallos exortados a tratar as tropas do Alliado, 
naó meramente com civilidade, mais com affeiçaõ. O 
Conselho observou, que, mesmo em tempo da maior se
gurança, a confidencia com que elles eram recebidos seria 
imprudentissima, tanto por causa de seu numero, como 
da posição que tomaram; e, sobre tudo, que éra contrario 
á máxima constante de naÓ receber as forças de um Al
liado, superiores em numero ás nossas, e de lhes permittir 
tomar a força dos castellos e fortalezas. Mas este tribunal 
foi obri-rade a suffocar as suas agitaçoens; porque nao es
tava nol limites do seu poder constitucional, o tomar co
nhecimento de negócios desta natureza; alem disso, éra 
perigoso manifestar apprehensoetis, em quanto havia pro-
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habilidade, de que o objecto destas tropas estrangeiras 
fosse generoso; ou de que por meio de ligaçoens de fa
milia, se mantivessem os interesses de um mais digno Prin
cipe, contra os projeclos, que poderia haver concebido o 
que entaõ tinha as rédeas do Governo. 

Approximáram-se da capital as tropas Francezas; e 
Suas Magestades e o Valido manifestaram symptomas de 
inquietação, real ou fingida. Falláram de tardios planos 
de defensa, e alternadamentc da fugida de Suas Magesta
des, e Familia Real, umas vezes para a Andaluzia, outras 
vezes para a America; tudo éra desordem e confusão: 
mas o que principalmente excitou a attençaõ da lealdade 
hespanhola, foi a sorte do seu joven, e amado Principe. 
Nesta situação dos negócios, ás 7 horas e meia na manhaá 
de 16 de Março, D. Carlos Velasco, principal Secretario 
na secretaria do Estado maior General, foi ter com o il-
lustrissimo Presidente, Governador interino, e o informou 
de que os Cabeças daquella repartição tinham recebido 
um decreto do Gram Almirante e Generalissimo, em que 
se lhe mandava dar as ordens necessárias, para remover 
desta Capital, para a Real residência de Aranjuez, o Corpo 
das guardas Reaes de Corpus, os batalhoens das guardas 
Reaes Hespanholas e Vallonas, com os esquadroens ligeiros 
dos Carabineiros Reaes, e outros Corpos pertencentes á 
guarniçaõ; e dirigindo que o illustrissimo Presidente fizes
se publicar um edicto, assegurando ao povo, que esta me
dida éra meramente um acto de precaução, para pre
venir quaesquer perigos em uma cidade aberta, visto que 
a alliança, entre El Rey nosso Soberano e o Imperador dos 
Francezes, existia inalterável. Velasco acrescentou, que os 
seus superiores o tinham mandado ao illustrissimo Senhor, 
em quanto se preparava uma notificação official, para que 
elle pudesse dictar, expedir, e fazer affixar o Edictal. O 
Governador, que naõ conhecia Velasco, suggerio, que 
elle escrevesse, e assignasse, a communicaçaõ, que acaba-

3 K 2 
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va de fazer, e foi com o papel ao Conselho. O Conselho 
considerou as fataes conseqüências da partida de S. M. , 
o provável objecto da qual éra nada menos do que remo
ver totalmente as tropas deste lugar. Reflectiram no que 
acabava de succeder em Por tuga l , onde as tropas France
zas pretextaram com a fugida da Raynha e Familia Real, 
para se apossarem da quelle R e y n o ; e onde em vez de 
concluir, da abdicação do Soberano reynante, o restabeli-
cimento da naçaõ nos seus direitos originários-; os France
zes naó so inferiam, que qualquer tinha o direito de o oc-
cupar , mas t ambém, que elles tinham adquirido um titulo 
á propriedade particular, e compeliram os donos a resga-
talla, por taes princípios do direito das gentes, quaes na
çaõ alguma j a mais soube, nem ambição alguma tinha 
concebido até aquelia hora. Alem disto o conselho tre
mia de medo pela segurança do Principe, e se propoz a 
impedir , ou retardar, ao menos quanto possível fosse a par
tida das tropas, com a intenção de que durante este inter-
vallo, e entre a diversidade de planos precipitados forma
dos para o momento, podia haver tempo para reflectir 
nos resultados da partida de S. M . ; ou ao menos, que po
der iam facilitar a fugida do Principe ; para aquál se disse 
positivamente que ja se haviam adoptado algumas medidas 
secretas, e éra isso objecto de desejo uniyersal. Para este 
fim, entreteve o Conselho os Chefes do Estado Maior Ge
neral , durante quasi todo aquelle dia, porque se naó se
pararam senaõ ás 4 horas da tarde. Com tudo vieram a 
adoptar uma resolução, que foi significar aos dictos che
fes, pelo illustrissimo Senhor, que éra a determinação do 
Conselho que o Edictal, proposto pelo Commandante em 
Chefe, se naó publicasse, até que S. M. lesse um relatório, 
que se' havia de apresentar em Suas Reaes maÓs, e deter
minasse entaó o que fosse de sua Real intenção. 

Neste relatório informou o Conselho a El Rey das ra
zoens que o levaram a esta resolução, também advertiram 
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ás pretendidas razoens, que se davam para a sua partida, 
disséram-lhe tudo que julgaram conveniente, e, em tanto 
quanto as circumstancias admittissem, fazello abandonar 
este desígnio, e diminuir a confiança, que tinha nos con
selhos daquellas pessoas, que tinham tal influencia sobre 
a sua Real vontade; rogaram a S. M. pelo modo mais 
brando, que se, contra a opiniaÕ geral do estado de ami
zade, e confiança, com o Imperador dos Francezes, havia 
occorndo alguma cousa de novo, que fizesse julgar neces
sárias, medidas extiaordinarias, S. M , antes de tomar al
guma resolução decisiva sobre aquelle ponto, ou outro, 
que pudesse alterar o systema actual político e militar, 
S. M- consultasse um numero competente de seus bem 
informados vassallos, devotos do seu Soberano, e da sua 
pátria ; os quaes em corporação pudessem propor a S. M. 
despois de plena consideração de circumstancias, tudo 
quanto julgassem conveniente; acrescentando, que, se 
despois de tantos sígnaes de confiança, com que S. M. e 
os nobres Reys seus antepassados, tinham honrado este 
conselho, e le merecia ser consultado sobre esta impor
tante matéria, que elle lhe daria a sua opiniaÕ com bre
vidade, sinceridade, e fidelidade, tendo somente em vista o 
que deviam a seu Deus, a S. M. e seus vassallos. As tro
pas partiram na mes na noite para Aranjuez, antes de se 
tomar decizaõ alguma sobre o relatório, e sem que se pu
blicasse o edictal. Os acontecimentos que se seguiram saõ 
notórios. 

Por uma ordem Real, de 3, e outra de 4 de Abril, man
dou o Conselho preparar os artigos de accusaçaÕ contra 
o Principe da Paz, para o fim de o processar immediata
mente; porém aos 21 a Juncta de Governo dirigio um 
Decreto ao Conselho, dizendo, que S. M. havia posto o 
Principe da Paz, á disposição do Imperador dos Francezes, 
e tinha dado ordens para a sua immediata soltura. O con
selho foi requerido, que publicasse este documento na forma 



4 3$ Política. 

usual. O sentimento, que teve o Conselho, lendo este de
creto, naó foi inferior ao que manifestou toda a naçaó. 
Por esta circumstancia, ficaram elles mais convencidos 
da opiniaÕ, que começavam a formar, das difficuldades 
q a e successivamente se lhe oppunham á administração da 
just iça. Em uma palavra previram grandes males, que 
conduziam a conseqüências incalculáveis. 

Nestas delicadas circumstancias, ju lgou o conselho que 
éra necessário suspender a publicação, e fez uma repre
sentação a S. M. e á Suprema Junc ta . Informou a esta 
deque o povo de Madrid, bem assim como toda a naçaõ, 
tinha ouvido as seguranças que S.M. dera , tanto ao tempo 
da prisaõ do Principe da paz , como ao despois, que a sua, 
pessoa seria sugeita aquelia sentença, que a justiça pro
nunciasse, sobre as accusaçoens de seus delictos públicos : 
e mais, que El Rey , pay , o promettêra por seu Real De
creto ; em que propoz a S. A. Sereníssima, entaõ Prin
cipe das Asturias, que tomaria medidas para designar o 
processo, que ao despois se referio ao Conselho : que a 
pessoa accuzada tinha attrahido a si o ódio universal do 
publico, o qual naõ deixaria de manifestar muito desgosto 
em sua soltura, visto que desejavam muito todos a sua 
condemnaçaÕ. O Conselho admoestou a S. M. que a affei
çaõ, que o povo lhe tinha mostrado, podia gradualmente 
vir ser menos vehemente ; e, com o andar do tempo, 
ameaçar a segurança da mesma Juncta . 

S. M. El Rey , recebendo uma copia deste memorial, 
remetteo a seguinte reso lução .—" Eu approvo a conducta 
do Conselho, em naÕ publicar a ordem, que lhe mandou 
o Governo, relativa á entrega da pessoa do Principe da 
Paz."—NaÕ obstante isto, a Junc ta , no emtanto, entre
gou o preso, e communicou ao publico esta desagradável 
novidade em duas gazetas extraordinárias, aos 22, e ao 
Conselho por um Decreto, que se dizia fundado rfun» 
Edicto Real, transmittido por D. Pedro Cevallos. 
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O Conselho entaõ passou a referir uma variedade de 
particulares de pouco interesse, sobre a soltura dos cúm
plices de D. Manuel de Godoy, por ordem da Suprema 
Juncta, e o levantamento do seqüestro em seus effeitos. 
medida que naó quizéram authorizar com as formalidades 

das leis. 
Ao tempo em que se ia concertando, em Bayonna, o 

pérfido plano que se havia formado, a arrogância do 
Principe Murat, e seus conselheiros, se fez cada dia mais 
conspicua em Madrid. O Conselho sentia cada dia novas 
inquietaçoens. Frustrando-se repetidas vezes as suas 
esperanças, da volta immediata do joven Monarcha; a 
partida dos Reaes Pais, a assignalada indiferença, que se 
manifestava abertamente a sua A. Sereníssima o Infante 
D. Antônio, presidente da Suprema Juncta de Governo; 
o tom ameaçador, em que o Gram Duque de Berg, e, em 
uma palavra, todos os Francezes, adiantavam de dia em 
dia as suas pretençoens; tudo lhes fazia temer os mais 
tristes resultados. Foi neste estado dos negocio que se 
affectou darem-se alguns passos, para restituir ao throno o 
Real Pay. 

Aos 20 de Abril, entre as duas e três horas da tarde, 
o Impressor Eusebio Alvares de la Torre foi ter com o 
Governador, e o informou, de que alguns Francezes lhe 
pediram, que imprimisse algumas copias de uma procla
maçaõ, que exprimia a intenção dos Reaes Pais de tornar 
a subir ao throno. O Impressor informou ao Governa
dor, a quem primeiro referio o facto, que elle accedêra aos 
seus desejos, por naõ querer que elles soubessem a inimi
zade, que tinha aquelle partido; e para poder dar melhor 
conta da natureza da Proclamaçaõ. Em conseqüência 
desta informação José Tumiel, e Antônio Bibac, que se 
diziam ser dependentes do General Grouchi foram presos. 
Madrid sabe os perigos que correo naquella noite, pelo 
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immenso eoncurso de habitantes, encontrados com OS 

Francezes nas ruas do Arenal, La Zarza , e Puerta dei Sol 

Os symptomas de mutuo ódio foram logo manifestos, 

e mui particularmente entre cs soldados, e por fim cres-

ceo a tal ponto, que o Gram Duque de Berg j a naõ re-

commendava a estes, que tivessem sentimentos alguns de 

unanimidade ou boa inteligência com o povo. Elle com 

tudo fez uma queixa formal, em uma carta, ao Infante D. 

Antônio, datada de Madrid 23 de Abril ; na qual elle diz : 

E u declaro a V . A .R . , que a Hespanha naÕ pode con

tinuar a estar sugeita a tal estado de anarchia. O exercito 

que eu commando, naõ deve , nem pode deshonrar-se ao 

ponto de deixar impunes taes desordens." N o dia em 

que esta carta foi entregue ao Conselho, se noticiou uma 

Proclamaçaõ, que annunciou D . Carlos IV. como Rey ; e 

que o Imperador dos Francezes naõ queria reconhecer 

Fernando VI I . Esta novidade indignou, como éra de 

esperar, o povo. Logo despois veio o terrível dia de 2 

de Maio. A perca dos Hespanhoes chegou a 104 mortos, 

54 feridos, e 35 extraviados. A perca dos Francezes 

foi consideravelmente maior, naÓ obstante a generosa con

ducta de alguns Hespanhoes, que esconderam, e salvaram 

muitos, que haviam sido desarmados. 

N o dia seguinte mandou a Junc ta uma deputaçaô ao 

Gram D u q u e , em ordem a segurar as vidas dos prisionei

ros Hespanhoes; porque parece que as limitadas esperan

ças de perdaõ somente aos militares, que obravam com 

authoridade legal, debaixo de seus respectivos superiores ; 

e que elle exprimio em uma ordem militar, em que resol

veo dar a morte , indistinctamente, e sem processo, a 

maior parte dos prisioneiros, que naÕ eram soldados. Pe 

los esforços da sobredicta deputaçaô, se revogou a ordem ," 

mas, naõ obstante isto, aos 4 e 5 do mesmo mez alguns 

poucos foram fuzilados, e ainda nos dias seguintes—ou 
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isto nascesse de remissão no Duque, em naÕ examinar o 
completo preenchimento dos seus ajustes, ou procedesse 
da ferocidade de alguns officiaes subalternos, naó obede
cendo ás suas ordens. / 

Quando os Francezes foram tomados na Officina de 
Imprensa da rua Zarra, como se alludio acima, principiou 
o Conselho a entrar mais profundamente na consideração 
dos negócios públicos; por conseqüência tomou a reso
lução de que se desse ordem a todas as Províncias de Hes
panha, para armar um corpo de homens, á proporção da 
sua população: e o numero do todo, segundo o calculo do 
Conselho podia subir a 300.000 homens. Despois de 
muitas consultas, porúm, com o Infante D. Antônio, e 
algumas communicaçoens com pessoas, que tinham vindo 
com instrucçoens confidenciaes de Fernando VIL e D . 
Pedro Cevallos, se abandonou esta resolução, porque éra 
tendente a arriscar a pessoa d'El Rey, e por em perigo 
prematuramente, a segurança, e independência do Reyno. 
D. Antônio porém se obrigou a transmittir instrucçoens 
particulares aos Capitaens Generaes das Províncias, para 
tomarem todas as medidas, consistentes com a prudência, 
para augmentar a força militar. 

Aos 13 e 14 de Abril dirigio a Juncta dous Decretos 
ao Conselho, ordenando, que mandasse uma circular a 
todos os tribunaes, em que se lhes recommendasse, o asse
gurar nas suas respectivas jurisdicçoens, o mais cordeal 
tractamento ás tropas Francezas. O Conselho apprehen-
dendo, que a circular, nos termos que se dezejava, des
truiria as preparaçoens defensivas, que se faziam; remet-
teo uma longa consulta á Juncta, sobre a matéria dos seus 
decretos ; referindo os muitos sacrifícios que o povo da 
Hespanha tinha feito, e particularmente a paizanagem 
que ainda os faiza, para a accommodaçaó das tropas Fran
cezas; como uma prova de que elles naó necessitavam 
exhortaçoens extraordinárias, para tractar os Francezes com 
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o maior grão de bondade; e mostrava também os perigos 

que podiam resultar de uma tentativa, para reprimir 

aquelle alto espirito de lealdade, e affeiçaõ, para com seu 

Soberano, com que o povo estava animado. Foi aos 26 

de Mayo que o Conselho recebeo a primeira noticia offi

cial dos movimentos patrióticos nas Províncias. Nesse 

dia recebeo o Presidente uma ordem do Gram Duque de 

Ber°*, para convocar, sem demora, os membros, consultar 

nas medidas mais próprias, que se deviam tomar, relativa

mente aos procedimentos de Valencia. O Conselho res-

pondeo a esta ordem por uma consulta, representando a 

ineficácia de quaesquer resoluçoens ou proclamaçoens, 

que se pudessem dirigir aos Valencianos ; porque estes o 

naÕ consideravam em estado de liberdade. 

Por um Decreto de 3 de Maio, se havia submettido 

ao Conselho um memorial do Cap. General de Catalunha, 

referindo os meios a que tinha recorrido, por subsenp-

çoens, e outros modos, para soecorrer es pobres e indigen

tes de Barcelona, e requerendo a approvaçaõ daquelle 

corpo. O Conselho tomando em consideração todas as 

circumstancias do estado de Barcelona, ficou convencido 

de que isto só éra um pretexto da parte do Capitão Ge

neral, para obter os fundos necessários, com que se provesse 

de armas. Elles portanto approváram instantaneamente o 

seu procedimento, sem fazer aquellas previas indaga-

çoens, que as formalidades do custume exigiam. Aos 14 

registrou o Conselho e despachou um decreto, que lhe ha

via sido communicado no dia an tecedente ; permittindo 

aos Catalaens o uso de armas. Esta celeridade foi mui 

upportuna ; porque aos 20 foram elles informados de que 

se dispensaria com a publicação do decreto, se ainda se 

naÕ tinha feito. 

Aos 4 de Mayo annunciou a Junc ta de Governo ao 

Conselho, que julgavam conveniente nomear um dos 

juizes de Policia, Ministro do Conselho, e naÕ escrupuli-



Politica. 443 

záram offerecer três pessoas á sua attençaõ, de entre os 

quaes podiam fazer a escolha. Eram estes os Snr. D . 

Domingos Femandez Campomanes, D. Thomaz Moyano, 

e D . Alfonzo Duran Barazabal. A penas foi o primeiro 

destes eleito, quando, aos 11, se recebeo um decreto do 

Gram Duque , ordenando a formação de uma juncta de 

Policia, que teria o dicto Snr. Campomanes por Presi

dente, e dous outros, chamados Raimond e Emenard, em 

qualidade de Commissarios. O Conselho naó annuio a 

isto, citando, em justificação de sua conducta, as leis de 

Millones, que prohibem a todos, que naó forem naturaes 

do paiz, o obter ou possuir officios de Magistrados 

principaes, Prefeitos, ou Conselheiros Privados, nem mes

mo outros de uma classe inferior, que tem parte no Go

verno Político, ou Administracçaõ publica da Justiça 

Assim se fechou a porta aos validos do Gram Duque , e 

assim se obviaram aquelles males, que indubitavelmente 

cahiriam sobre o Estado, se elles tivessem a permissão de 

influir nos ramos de administracçaõ publica. Assim ficou 

Madrid livre das ciladas, que se lhe armavam, e assim 

continuou a gozar de seus Magistrados. 

O Conselho se fez sempre surdo ás repetidas solicita-

çoens do Imperador dos Francezes, que cm consideração 

tios renunciados direitos de seu amado Principe Fernando, 

queria, que elle authorizassc com a sua saneçaõ, c. reconhe

cesse J o z é Napoleaõ como seu Rey. O Conselho arguio> 

que uma renuncia da coroa era cousa, em taes circum

stancias, inteiramente ahsunla, c incompatível com as leis 

da constituição, que a havia conferido ; que cia monstru

oso o suppor, que tanto os Rcacs pais, como seu filho po

diam dispor da Soberania da sua N a ç a ó ; ou que acto 

al-rum, que elles fizessem seria considerado como obriga

tório, visto o tempo, a situação, e as circumstancias, em 

que estavam postos. Taes eram os seus sentimentos, 

quando tiveram a mortificaçaó de receber o seguinte ex-

". r. 2 
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tracto de uma carta do Imperador dos Francezes, ao Gram 

Duque de Berg , datada de 7 de Mayo, de 1808. 

" O tractado com El Rey Carlos IV. e o Principe das 

Asturias me tem cedido todos cs direitos ao throno Hes

panhol ." 

Em outra carta datada de 8, e que foi communicada 

confidencialmente, pelo Gram Duque de Berg , á Juncta 

do Governo, e ao Conselho de Castella, o Imperador, des

pois de exprimir exactamente, o que se contem acima, 

diz : " E e u quizèra saber a opinião do Conselho de Cas

tella, relativamente á eleição de um novo Soberano, que 

deve ser da minha familia, a fim de que a uniaó das duas 

naçoens possa ser perpetua, e que as cabeças, assim como 

o povo possam ter um e o mesmo interesse." 

O Conselho formou uma Consulta, na mesma noite, e 

resolveo pedir a S. M. Imperial, escusallo de fazer a de

signação que elle desejava. Quando se achou que as 

persuasoens de nada valiam, nem moviam os Membros, da 

firme resolução, que tinham adoptado, naó houve artifí

cios, que se naó tentassem, para o trazer á execução do 

desejado objecto. Em uma das sessoens fixadas para a 

consideração e discussão deste negocio, com o partido op-

posto, um Ministro do Conselho, desejando conservar a 

mais estricta mantença de seus direitos, perguntou; se o que 

se desejava, que elle fizesse, tinha sido communicado em 

uma ordem por escripto. O Senhor Caballo respondeo, 

que naõ; porque éra conffidencial, e naó admittia isso. 

O Membro observando entaó, que se tal éra o caso, elle, 

por um, naó daria o seu consentimento, se o Conselho to

masse isso em deliberação, foi severamente ameaçado de 

revolucionista, e se lhe disse que seria tractado como tal. 

Uma das principaes razoens que o Conselho deo, para 

naó prestar o seu consentimento ás incessantes impor-

tunaçoens da vontade do Imperador, éra que elles conside-

lávam isto, como matéria naõ pertencente á sua reppartir 
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çaó; que sobre questoens de direito, estavam sempre 
promptos a dar a sua opinião. O Conselho, porém, em 
uin caso, observou, que, na supposiçaõ de que os tractados 
de abdicação e cessaõ fossem validos-, e que o throno de 
Hespanha se devolvesse a um ramo de familia Imperial, 
éra tlu sua opimaõ que El Rey de Nápoles José Napoleaó 
lhe parecia ser a pessoa mais própria para tal dignidade. 
Aos 30 de Maio se ajunctou o Conselho para receber do 
Senhor Penuela o Decreto e Proclamaçaõ relativa á Con
vocação da Juncta de Bayona. 

Havendo-se retirado o Snr. Pinuela, deliberou o Con
selho, e resolveo, que se suspendesse a publicação do 
dicto decreto, e proclamaçaõ, e que se fizesse immediata
mente um relatório, explicando a sua conducta, para ser 
submettido a S. A. Sereníssima o Gram Duque de Berg. 
Observou o Conselho, que este corpo nem nunca tinha, 
nem podia ter, conforme as leis, tomado sobre si a repre
sentação nacional ; e que elles eram consequentemente, 
segundo as mesmas leis, excluídos da eleição de seus So
beranos : que qualquer innovaçaõ que acontecesse na suc-
cessaó ao throno, éra isso de todo pertencente á naçaõ ; c 
que havendo uma successaõ, sem as devidas formas, se de-
viareputar nulla, e de nenhum effeito, segundo a actual con
stituição da Monarchia. Esta resposta espirituosa attra-
hio ao Conselho grande indignação; foram os membros 
ameaçados de que se lhes faria um processo por sediçaó: 
e no dia seguinte receberam a seguinte. 

Illustrissimo Senhor! S. A. Sereníssima o Tenente General do 

Reyno, requer e demanda do Conselho Publico, que elle immedia

tamente faça imprimir e circular as ordens de S. A. Sereníssima, 

que lhe foram communicadas hontem, com o decreto e proclamaçaõ 

do Imperador dos Francezes, datado de Bayonna, em 25 deste 

mez, &c. 

Todos os dias recebia o Conselho cartas de Sebastião 
Pinuela, exprimindo a necessidade que havia de se con-
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formar com o que lhe éra requer ido ; e os Membros do Con. 

selho, por fim, confessando-se influídos pelas razoens, que 

exprimio o Presidente da Junc ta em Bayonna, e assim 

xnais pela requisição de José Napoleaó, mandou que se 

imprimissem os documentos sem a ordem. 

Aos 1 de Julho recebeo o Conselho um decreto de José 

Napoleaõ, cora u m a copia de nova Constituição, e uma 

lista dos Ministros de gabinete, com ordem de remetter 

isto aos Fiscaes. Continuaram-se a mandar ordens ao Con

selho até os 27 de Julho : e os seus Membros tiveram 

maiores difficuldades a combater, do que a naçaó pode 

julgar. Eram ameaçados com a perca da sua authoridade; 

mas elles antes quizéram perdella de todo, do que conser-

valla estando poluta. PerseguiçaÕ,morte,desteiro, fizéram-

se familaves aos seus ouvidos ; mas a consciência da sua 

in tegr idade, os soecorreo em todos estes trabalhos. Ta l 

é ra o estado dos negócios, quando aos 29 do mesmo mez, 

tiveram a inesperada felicidade de observar a repentina 

part ida dos Francezes. O omnipotente Moderador dos 

acontecimentos humanos, por um acto Supremo de sua 

benigna providencia, livrou o conselho do imminente pe

rigo que o ameaçava; remunerando assim a pureza de 

suas intençoens, e firme lealdade, que , entre todos os seus 

trabalhos, e difficuldades, conservou inviolável, até o pre

sente momento ; e durante os nove mezes, que decorre

ram desde o lamentável caso do Escurial. 

José Napoleaó partio com o seu exercito, sem que o 

Conselho, ou corporação dos Alcaides lhe tivesse prestado 

o juramento ; na introducçaÓ, e em todas as outras ocea-

sioens lhe fez todas as honras, que este Tr ibunal estava 

acostumado a practicar, como signal de respeito, aos Prín

cipes estrangeiros. Grande, porem, foi a alegria do Con

selho, em taõ assignalada libertação. Aos 4 de Agosto, 

mandou o Conselho uma carta circular ás Junetas Supre

mas recommcndando-lhe uma milícia geral, para segurar 
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a tranqüilidade publica. Madrid, 22 de Agusto, de 1808. 
Assignado por ordem do Conselho. 

França. 

Relatório de S. Ex." o Ministro dos negócios estrangeiros, 
a S. M. o Imperador e Rey. 

SeNnos ! As vossas armas vencedoras vos haviam feito senhor de 
Vienna ; a maior parte das províncias Austríacas esteve ôccupada pe
los vossos exércitos. A sorte do Imperador estava nas vossas maõs. 
0 Imperador de Áustria veio visitar a V. M. em seu acampamento, 
pedio-vos que puzesseis fim ao conílicto, taõ fatal aos que o causa
ram. Offereceo deixar-vos, de entaõ em diante, sem vos interromper 
no Continente, para que pudesseis empregar todas as vossas forças na 
guerra contra a Inglaterra ; e reconheceo, que a sorte das armas vos 
tinha dado o direito de exigir tudo o que vos convinha. Jurou-vos 
elle amizade, e gratidão eterna. V. M. foi sensivelmente tocado por 
este lugubre exemplo da mutabilidade dos negócios humanos: vos 
naõ podieis, sem profunda commiseraçaõ, ver um Monarcha, outrora 
taõ poderoso, despojado de seu poder e grandeza. Mostrasteis-vos 
generoso, ao mesmo tempo, á Monarchia, ao Soberano, e â Capital. 
Vós podieis conservar as vossas extensas conquistas, mas desteis á 
Áustria a maior parte dellas. Surgio de novo o Império de Áustria. 
Fixou-se a coroa na frente do seu Soberano. A Europa naõ pode 
ver sem admiração, este acto de magnanimidade, e generosidade. 

V. M. naõ exigio o tributo de gratidão que lhe éra devido. O Im
perador de Áustria se esqueceo bein depressa do juramento de amizade 
eterna. Reestabelecido no seu throno, e certamente desencaminha-
do por conselhos pérfidos, naõ teve outro objeeto, senaõ ajunctar 
uma vez mais as suas forças, e preparar-se para nova luta, todas a» 
vezes que a pudesse renovar com vantagem. A gerra com a Prússia 
patenteou logo estes insidosos designios. A Áustria deo-se pressa 
em ajunctar um exercito na Bohemia, mas a victoria de Jena frus
trou os seus projectos. Ainda fraca, e destituída de homens, arti» 
Itien i, c armas, ella defferio para outro período a execução de seus 
planos hostis. O tratado de Tílsit finalizou ésla guerra *. os vence
dores exércitos de V. M , que cerravam a Alemanha, ficaram na in-
acçaõ: elles rodeavam o território Austríaco. Certamente se uma 
politica ambiciosa tivesse influído a» vistas de V, M.; se a debilitação 
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da Monarchia Austríaca, tivesse sido o vosso desejo, e se este desejo 
tivesse sido o ,rande objecto que procurarei,, V. M., que nao tinha 
nem i n h n i - , nem movimento, que teme.se ««Continente ; e que estava 
â frente de 400.000 homens, que occupávam o Gram Ducado de Áus
tria silesia, e Faxonia, todos promptos para obrar contra a Áustria, 
V M a po.Ua chamar a dar conta de sua suspeUosa conducta, du
rante a <n-erra com Prússia, e da entrega de la ta ro aos Mon.enegn-
nos que por virtude do tractado de Presburgo se devia render a 
França V. M. se mostrou indulgente á fraqueza; V. M. nao deo 
ouvidos ao seu resenf.mento, nem ao conselho de uma politica tr.um-
phante V. .Vi., desejando anciosamente uma paz marítima, e diri
gindo-se a este fim dircctamente ; para accelerar o seu alcance, ma
nifestou muito desejo de pôr fim ás disputas, que ainda subsistiam 
com a Áustria. Concluio-se um tractado em Fontainebleau, em Ou
tubro de 130-7. V. M. tornou a dar Brannau, ainda que naõ foi a 
Áustria que o pòz de posse de Cataro. Fixaram-se os limites de am
bos os Impérios na Itália. Por meio de uma troca veio o Isonzo a 

s e r o limite ; que parece que a natureza tem anticipado, em ordem 
a prevenir contestar,ocnr,. Montefalcone, taõ importante para a se
gurança de Trieste, foi cedido aos Austríacos, e isto provou, que nao 
havia intenção de usurpar o seu território. Reconheceo-se que ja 
naõ havia motivo de controvérsia, entre V. M. e o Imperador de Aus-
t rh Desde entaõ naõ havia pretensoens, nem queixas, mas tudo 
eram si-na-s da mais perfeita harmonia. V. M. pensou, que podia 
perdoar" um a guerra, que a Áustria linha excitado sem provocação -
c o seu fim, que produzio honra ás armas de França. Vos entreti-
vesteis as esperanças de uma paz, que naõ fo.se mais interrompida. 

A horrível expedição noutra Copenhagen, e as Ordens em Conse
lho de 1 1 do Novembro, provaram que os Inglezes naõ soôreríam Po
tências neutraes. A sua conducta indignou a toda a Europa. O Im
perador de Áustria, de,-, indo mostrar, que participava deste senti
mento, mondou retirar o ^ Embaixador de Londres, e fechou to-
dos os seus portos aos Ingiezes. Logo despois arrebentaram as per
turbaçoens em Hespanha, a instigarão da Inglaterra. El Rey Car
io , IV foi expulsado do seu throno por seu filho; que éra aconsc 
lhaJo pelo Duque dei Infantado, e outros adl.erentes de Inglaterra i e 
;u*,o oWcio era romper a ceunexaõ entre França e Hespanha. A 
M desejou prevenir ísta perigosa acquisiçaõ ao vosso m,migo,c op-
,0'r ,e aos sai» projectos. Quando o infeliz Rey C r i o , , profunda
mente afilicto com o golpe que havia recebido, * conspiração de que 
fcra Yuíima, desejar, resigna' , s seu* direitos, V ?*. 05 pei tou , « . 
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ordem a restabeleber, o que Luiz XIV. effectuou, e tornar a atar os 
laços, que, por um século, conservaram a paz entre os dous paizes. 
O fanatismo dos frades, e as intrigas dos Inglezes, puzéram algumas 
das províncias Hespanholas em estado de rebelião. Entaõ se vio dis-
tinclamente, o que se havia observado, só em meio, antes da batalha 
de Jena. As chamas da dissençaõ, e da guerra, que se tinham levan
tado no í-iii, inspiraram á Anstria a esperança de que era chegado o 
momento, em que se podia annihilar o tractado de Presburgo. Ar 
mou-se ella, e se effectuou um systema, que naõ obstante professar 
que éra meramente defensivo ; produzio estes numerosos batalhoens, 
com que a Áustria agora ameaça a Alemanha. Chamou-se toda a 
população. Os Príncipes Austríacos correram de provincia em pro
vincia, disseminando proclamaçoens, como se a monarchia estivesse 
em perigo de ser arruinada por um inimigo. 

Lo"-o que V. M. soube destes movimentos, fez V. M. com que se 
fizessem queixas; inteiramente no espirito de paz., que o Embaixador 
de Áustria naõ podia desentender. Voltando de Bayonna a Paris, 
declarou V. M. os seus sentimentos, em pessoa, ao Embaixador, em 
uma conversação, que resoou por toda a Europa, e que em parte 
nenhuma deixou duvidas sobre os seus pacíficos desígnios. Com tan
ta integridade c boa fé, quanta generosidade, e bous desejos, repre
sentou V. M. a Mr. von Metteinich, que estes armamentos, princi
piados sem causa racionavel, e continuados inconsideradamente, tra
riam com sigo uma guerra, contraria ã vontade de V. M. e á do Im
perador de Áustria, e ainda mesmo de seui Ministros, no caso de que 
elles adoptassem vistas pacificas. He taõ grande o effeito que pro
duzem os sentimentos fortes, inspirados ao povo, que nem aquelles 
mesmos que os suggeríram os podem ao despois reprimir, uma vez 
ijue estaõ excitados. 

Talvez, senhor, teria sido politica sabia, naquelle momento ; o obri-
o-ar a Áustria a desarmar-se, ameaçando-a com toda a força dos vic-
toriosos exércitos, que a cercavam por todos os lados. V. M. teria 
certamente feito isto, se naõ tivesse plena confiança na sua alliança 
com a Rússia, pelo que deo ouvidos ás suggestoens daquella Potência, 
que esperava que a Áustria voltaria, á politica solida, e a disposiçoens 
mais pacificas. Alem disto o Ministro Austriaco, na quelle tempo, 
assegurou a V. M. que nenhums resultados se originariam destes ar
mamentos. O Imperador de Áustria escreveo a V. M. testemun-
hando-lhe as suas inclinaçoens pacificas. O Baraõ von Vinceut, 
que trouxe esta carta, repetio estas protestaçoens. V. M. creo na 
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sinceridade desta declaração. Vos desteis ao Imperador Francisco 
as mais solemnes seguranças de vossos pacíficos intentos, na carta que 
lhe escrevesteis immediatamente despois de voltareis de Erfurth. Ao 
mesmo tempo que V. M., com tanta sinceridade, repetio estas segu
ranças, taõ bem calculadas para banir todos os temores; assim como 
todos os motivos de armamentos da parte de Áustria, V. M. convidou 
aos Príncipes da Confederação a desfilar dos acampamentos, que ti
nham formado. V. M. evacuou os lugares de Silesia ; 200.000 homens 
de vossas tropas deixaram a Alemauha. 

Mas em vaõ mostrou V. M. toda esta confiança. As vossas justas 
expectaçoens ficaram frustradas. A Áustria continuou as suas pre
paraçoens militares, com maior zelo; naõ obstante a severidade da 
estação ; e continuou o exercício da milícia. A enseada de Trieste foi 
aberta aos Inglezes ; navios de guerra accompanhárara vasos Austría
cos, e os conduziram a Malta; e os de Malta levaram fazendas In-
glezas para o Levante. Os Insurgentes Hespanhoes foram mui bem 
recebidos eraTrieste. O Ministro Austríaco, em Hespanha, fez-se agente 
da Juncta, espalhando a sua conrespondencia nos paizes estrangeiros. 
Os dominios Austríacos estavam inundados de libellos infamatorios, 
contra a França; as gazetas da quelle paiz circulavam noticias falsas, 
a respeito dos negócios de Hespanha. Os seus escriptores publicaram 
uma plena narrativa da derrota dos Francezes em Roncevalles; lamen
tando, sem duvida, que o Governo de V. M. exhibisse as maravilhas 
do Reynado de Carlos V. e naõ os seus esplendidos desastres. Juneto 
cora estas medidas hostis e ameaçadoras, vinham os signaes de uma 
ma vontade ; que serviam de designar os fins destes armamentos, as
sim como o espirito de systema, que a Áustria adoptou. 

Recebera V. M. de Hespanha noticias de que aquelle paiz estava 
subjugado ; os numerosos exércitos Hespanhoes espalhados como a 
poeira: os Inglezes oecupados em effectuar a sua retirada; e esta 
retirada V. M. a expunha a eminente perigo. Um destes accidentes, 
a que as vicissitudes da guerra daÕ lugar, trouxe ao conhecimento de 
V. M. a negociação da Juncta de Hespanha, com o Governo Aus
tríaco ; e a promessa de Áustria de assistir a Juncla com 100.000 ho
mens; 'uma promessa feita, sem intenção de a cumprir, e meramente 
para alimentar a coragem dos insurgentes com esperanças enganosas • 
finalmente, como se a Providencia, que taÕ vissivelmente guarda a 
V. M. ou para melhor dizer a França, e que vos tem conduzido, pelo 
meio de tantos perigos, e de taõ maravilhosa maneira tem seguido 
os vossos progressos; naõ desejasse descubrir, a deslealdade, etraição 
daquelles, que se naõ attreviam a declarar-se vessos inimigos; a de-
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claraçaõ do Rey de Inglaterra de 16 de Dezembro cahio em vossas 
maõs. Nesta leo V. M. estas notáveis expressoens. 

" £ se entre as naçoens que gemem debaixo da tyrannia da allian
ça Franceza, ou entre aquelles que mantém contra a França uma in
dependência dúbia, e precária, houver algumas que ainda mesmo 
agora hesitem, entre a ruína certa de uma inactividade prolongada; 
e os perigos contingentes a um esforço de se salvarem dessa ruiua ; a 
naçoens assim situadas o delusivo prospecto de uma paz entre a Gram 
Bretanha e França, naõ pode deixar de ser peculiarmente injurioso. 
As suas preparaçoens poderão affroxar pelas vaãs esperanças de vol
tar a tranqüilidade, ou abalarem-se os seus propósitos pela apprehen-
saõ de serem deixadas sós na contenda." 

Foi assim que a mesma Inglaterra avizou a V. M., a respeito das 
preparaçoens de Áustria. Estas preparaçoens eram para frustrar o 
que dous Imperadores tinham feito para effectuar a paz marítima. V. 
M. naõ podia mais duvidar de que éra ameaçado com outra guerra. 
Violou-se o penhor dado em Erfurth. Armou-se a Áustria contra o sen 
bemfeitor. V. M. tinha de reflectir sobre o que devia ao seu povo, 
e aos seus aluados. Com pezar abandonasteis o seguimento dos In
glezes. Permita-se ao Ministro de V. M. que agora he o interprete 
do sentimento commum, e daquelle modo de pensar, que se funda 
nas victorias de 15 annos, com o que nada se pode comparar, o acres
centar, que, por maiores que possam ter sido os suecessos dos Tenen
tes de V. M. quaesquer que sejam as abilidades que elles tenham mos
trado, se vós estivesseis em pessoa á frente do vosso exercito, maiores 
suecessos se podiam ainda esperar; e nenhum Inglez teria voltado 
para a Inglaterra. V. M. fez este sacrifício á segurança de seus do
minios ; vós vos retirasteis para Valladolid, afim de passar as ordens, 
que a segurança da Hespanha requeria. Dali escreveo V. M. aos 
Príncipes da Confederação do Rheno, em ordem a que elles pudessem 
aprontar-se e fornecer os seus contingentes: medida, que os temores, 
que elles ja tinham expresso a V. M., muito ha que a fazia necessária, 
e V. M. voltou a Paris. 

Fez V. M. um novo esforço para evitar esta guerra ; a que vós naõ 
desteis causa. Vos charaasteis a interposiçaõ do Ministro da Rússia, 
nos negócios estrangeiros, qüe estava entaõ em Paris. Este Ministro 
por instrucçoens de V. M. visitou o Embaixador Austríaco. Elle 
propôs um arranjamento, pelo qual os três Impérios se uniriam, em 
uma triple garantia, e que segurava à Áustria a integridade de seu 
território, pela garantia da Russi a contra as entreprezas da França, 
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e da França cftntra as entreprezas da Rossia ; e igualmente se acei
tava a garantia de Áustria pelas duas Potências. He desgradavel 
ser obrigado a declarar, que naõ tiveram effeito estas proposiçoens, 
feitas por Mr. de Romanzoff. Mas V. M. esperando sempre o bom 
succasso de seus trabalhos, e incapaz de conceber, que o zelo cego, 
que havia sido excitado em Áustria, por um partido, vendido á Ingla
terra, pudesse suffocar a voz da sabedoria, em pessoas illustres, e ver
dadeiros amigos daquelle paiz; naÕ poz as suas tropas em movi
mento, nem as divisoens das tropas da l igado Rheno; nem as que 
V. M. tinha no interior da França, e que sendo destinadas a objectos 
navaes, ou para a guarda das colônias, haviam em parte recebido 
ordens para marchar ao seu destino. A Áustria naõ se conteve nos 
seus limites. Havia ella preparado os seus esgrimidores, durante oito 
mezes j tinha-os chamado a campo, e providenciado um novo exercito. 
Déraro-se ordens no reeiado de Fevereiro, para as porem movimento; 
e trazer para as fronteiras todas as tropas; toda a Monarchia se poz 
em armas. Muito antes da Áustria ter feito a guerra á França, era 
Constantinopla, havia ella effectuado uma reconciliação entre a In
glaterra e Turquia; finalmeníe estava próxima a declarar-se aberta
mente. 

No entanto guardava o Gabinete de Vienna um profundo silencio-
Desde o tractado de Fontainebleau, naÕ tinha feito nem representa
çoens, nem queixas. V. M. mandou que se fizesse uma queixa, so-
bre a morte de ura Correio seu em Croatia; sobre os insultos, que se 
fizeram em Trieste aos Officiaes Francezes; sobre actos de violência 
commettidos contra alguns de vossos vassallos Italianos. Vos espera-
veis, cora paciência, o remédio destas offensas, quando o Ministro 
Austríaco, aos dous de Março, veio, e me annunciou, que o Imperador 
seu amo tinha dado ordens, para que as suas tropas se puzessem no 
estabelicimento de guerra. Assignava como razoens desta medida, o 
relatório transmittido de Valladolid aos Príncipes da Confederação do 
Rheno, e a volta de V. M. a Paris. V. M. me encarregou de res
ponder em uma nota, em que eu me limitei a mostrar^ que, de facto, 
naõ havia motivo de differenças entre as duas Cortes, e meramente 
perguntei o que pedia a Áustria; e no caso em que ella estivesse dis
posta a retroceder, annunciei outra vez a vontade de V. M., de que as 
naçoens da Europa pudessem todas gozar das bênçãos da paz. Mr. 
Von Metternich se esforçou, na sua resposta de 12, para fazer ap-
parecer, que éra o armamento de V. M. que fazia necessário o da Áus
tria ; como se V. M. tivesse pegado em armas contra a Áustria, ao 
momento em que vós evacuaveis giksia, e o Ducado de Warsaw; e 
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.jue 200.000 de vossas tropas tinham procedido da Alemanha para a 
Hespanha. 

Foi entaõ que V. M. renunciou a todos os seus projectos contra os 
Inglezes, e a expedição contra a Sicilia, para que se preparava El Rey 
de Nápoles; e os embarques que se faziam era Brest, Boulogne, Flush» 
ing, e Toulon, foram deixados por maõ. Suspendeo-se tudo, e as tro
pas He V. M. dirigiram a sua marcha para a Alemanha; e as da Con
federação do Rheno se puzéram também em movimento. 

Naõ : certamente naõ foi porque a França pegou em armas, que a 
Áustria fez o seu armamento; mas pelo contrario, porque ella julgou, 
que a França estava enfraquecida com outra guerra; e julgou, que 
este éra o momento favorável, para tornar a ganhar a sua antiga in
fluencia. Áustria fez a guerra; porque, sem duvida, esperava ga
nhar com ella : ella faz a guerra, sem nenhum motivo de queixa, sem 
nenhuma proposição, sem deixar nenhuma alternativa; ella faz a 
guerra ao momento em que V. M. longe de a promover, naõ tem 
manifestado outra cousa senaõ boa vontrde a respeito da Áustria, e 
desejos pela sua paz, e prosperidade; e ao momento em que V. M. 
offereceo ser garante da integridade de seu território; e ao momento 
em que o mesmo Imperador Alexandre, até em quanto declarava ao 
Ministro Austríaco, a sua desapprovaçaõ, da conducta do Gabinete 
de Vienna, renovava os seus offericinientos de garantir a sua integri
dade contra a França. A Áustria faz guerra á França e Rússia, aos 
dous Impérios, que lhe offerecem asuaprotecçaõ. Naõ he, portanto, 
para sua segurança que ella recorre ás armas. Ja os tractados, que 
as suas necessidades estabeleceram, naÕ saõ leis, para a sua conducta. 
Diz ella, que foram feitos em momentos de desastres ; como se as re
nuncias, que a victorias puzéram em força, naÕ ligassem a honra e a 
boa fé ; ainda quando a generosidade do conquistador naõ excitasse 
a gratidão. Foram desattendidas todas as acçoens generosas, e vio
lados todos os direitos. V. M. recebeo as novas de que o Exercito 
Austríaco tinha cruzado o Inn. Elle principiou a guerra. Uma carta 
do General Austríaco annunciou ao Commandante Erancez, que elle 
vinha avançando, e que tractaria como inimigo, quem se lhe opposesse 
aos seus progressos. 

V. M. sabe que, em ordem a evitar estes inconsiderados princípios 
ila <--uerra, V. M. fez tudo o que a previdência, e moderação podiam 
dictar. V. M. desejou poupar ao seu povo uma novadesinquietaçaõ; 
e â humanidade um coniiicto sanguinoiento. Mas, como o espirito, 
que tem a todos os tempos animado a Áustria, tem ja feito uma 
máxima politica daquella Potência, o oppor um obstáculo ,v paz ma-
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ritima, he talvez naõ digno de lamentar-se, que ella mesma produ

zisse a crise, que pode remover aquelle obstáculo. A paz marítima 

naõ podia estar segura até que se estabelecesse immovel a paz con

tinental ; e até que os Inglezes tivessem absolutamente perdido todas 

as esperanças de a perturbar, com o seu ouro, e com as suas intrigas. 

Ao menos, seja este o resultado desta nova guerra ! V. M. naõ pode 

ter zelos do poder da Áustria. Vos naõ desejaes a sua annihilaçaÕ ; 

mas visto que ja naõ ha outro meio; que as vossas armas a reduzam, 

em substancia, á condição de uma Potência pacifica. A paz he a 

conquista de que V. M. he mais digno, porque he isto o que vos mais 

desejaes. 

SENHOR! O vosso povo vos ajudará neste novo conflicto. A ad

mirável previdência de V. M., que vos abilita a emprehender uma 

nova guerra, augmentando, O menos possível, os encargos do Estado, 

he profundamente sentida por um povo cheio de gratidão e sensibili

dade, que admira o que he grande, e que he o defensor do que he 

justo, e que abunda de ardor militar. Talvez sejam necessários novos 

esforços, para assegurar o suecesso de vossas armas, se elles anticipa-

rem os vossos desejos. A voluntária devoção de vossos vassallos será 

conforme ao amor, e admiração, que elles tem ao seu illustre Sobe

rano. Paris, 12 de Março, de 1809. 
{Assignado) CHAMPAGNY, 

Ministro dos Negócios Estrangeiros. 

Falia do Senado Conservativo a S. M. o Imperador e 
Rey: extrahida dos registros do Senado, de 18 de 

Abril, de 1809. 
SENHOR! O Senado se apressa a offerecer a V. M. Im

perial e Real o tributo de sua respeituosa gratidão, pelas 
importantes communicaçoens, que V. M. foi servido fa-
zer-lhe. 

A Áustria, Senhor, acaba de avançar com os seus exér
citos, sobre o território de vossos alliados, ella começou a 
guerra, que apenas se atreve a proclamar.—A's prepara
çoens, tantas vezes levadas adiante com mysterio, e na obs-
curidade, suspendidas pelo temor, e negadas pela per
fídia; suecedêram o furor das facçoens, estas agitaçoens 
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tumultuosas, estas convulsoens violentas, que saó as pre-
cussoras da queda dos thronos.—Traição, infatuaçao, fra
queza, erro, e presumpçaó, suffocáram a voz da sabedoria 
e deram o signal da guerra nas margens do Inn. —Elles se 
esqueceram, Senhor, de quantas vezes o destino da Áus
tria tem estado em vossas victoriosas maós.—Senhor de 
Vienna, e da maior parte dos Estados Austríacos, vós po
dieis reter as vossas conquistas. A vossa magnanimidade 
póz a coroa sobre a cabeça do Imperador Francisco.— 
Elle parece haver-se esquecido dos seus juramentos de 
gratidão. A victoria de Jena desconcertou os projectos 
de seus pérfidos Conselheiros; e a paz de Tilsito deixou 
cercado por 400.000 Francezes, a quem uma simples or
dem vossa tinha ajunctado no centro de seus domínios.— 
Quando V. M. deixou os muros de Erfurth, a fim de tra
zer as suas águias libertadoras ás praias do Tejo, vossas 
legioens invencíveis cercavam ainda o território Austríaco. 
A generosidade de V. M. naÓ vos permittio duvidar da 
sinceridade do Gabinete de Vienna.—E com tudo, Senhor, 
a Áustria se dava pressa a violar a palavra, que tinha em
penhado em Erfurth ; fez que o grito da guerra retum-
basse contra o sen bemfeitor; e arranca dos seus pacífi
cos lares os subditos de todas as classes, tristes victimas 
do ouro estrangeiro, que produz a corrupção. Allia-se 
a Áustria com o inimigo do Continente, e naÕ se enver
gonha de seduzir occultamente os rebeldes de Hespanha, 
a quem o fanatismo desencaminhou, e cujas Junctas ella 
engana com promessas fallazes : ella inflama, em todos os 
seus dominios, a imaginação de uma multidão ignorante e 
crédula, por meio de contos ridículos, e libellos absurdos: 
regeita a mediação do grande, e poderoso alliado de V. 
M.; recusa a duple garantia da integridade de seu terri
tório, offerecida por França e Rússia ; deixa impunes os 
insultos, que se fizeram a um de vossos cônsules; a prizaó 
de alguns de vossos vassallos Italianos; o assassinio de 
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dous Correios de V. M. e * violência feita ao» seus des
pachos; negocia e efitsctua uma estricta alliança entre a 
Turquia, e a Inglaterra ; e vos obriga a suspender a exe
cução de vossos formidáveis desígnios, contra o author de 
todos os males da Europa. Com que admiração naó sa
berá a posteridade, que no decurso desta conducta taó 
desleal, V. M. nas suas relaçoens para com a Áustria naó 
tem feito petitorios, nem levantado pretensoens, ou for
mado queixas; e manifestou, em uma entrevista, dig
na de admiração, disposiçoene taó pacificas, e senti
mentos taó magnânimos! Vos propuzesteis levantar o 
vosso campo de Silesia, desmantelar as fortalezas da-
quella provincia ; e prestar todas as segoranças, que a 
mais zelosa previdência podia desejar. Vos naó dei-
-xasteís de mostrar uma moderação e paciência, que so
mente pode justificar-se pelo immenso poder de S. M.; e, 
em uma carta, para sempre celebre, dirigisteis estas no
táveis palavras ao Imperador Francisco.—" Sejam as me
didas de V. M. taes, que mostrem confidencia ; e ellas a 
inspirarão. A melhor politica no momento presente he a 
sinceridade, e virtude. Confiai-me as vossas ínquieta-
çoens. Quando ellas me forem communicadas, seraó de 
uma vez dissipadas."—Vós desejasteis, Senhor, ajunctar 
ás vossas phalanges 30.000 Francezes da conscripçaó do 
anno de 1810, chamados desde o anno passado; e de que 
taó grande numero de moços se na6 tem tomado, bem co
mo da conscripçaó precedente.—V. M. desejou também, 
que 10.000 conscriptos dos quatro annos precedentes go
zassem a distincta honra, taõ ambicionada dos valorosos, 
de cercar o carro triumphante de V. M. no meio das guar
das Imperiaes; cujo nome traz á lembrança taõ nobres 
destinos, e taó esplendida gloria.—V. M. porém naó pede 
nova conscripçaó, em ordem a conquistar Inglaterra no 
território Austríaco.—O Governo Britânico, que procura 
somente divertir a tempestade, que o ameaça, tem cevado 
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-.1111 vulcano debaixo da Áustria; tem acendido as chamas. 
Üs seus terríveis effeitos cahiraõ sobre o alliado, que elle 
tem seduzido.—O destino de Áustria a impelle. Dentro 
em poucos dias deixará ella de ser instrumento do furor 
da Inglaterra.—V. M. estabelecerá a paz do Continente 
sobre bases immoveis ; aquelia paz, cujos grandes resul
tados, eterno objecto dos desejos, e sublimes concepçoens 
de V. M., seraõ uma paz marítima, a emancipação do 
commercio, e a felicidade da Europa. 

Aceitai, Senhor, os votos do povo Francez pela vossa 
sagrada pessoa, a expressão da sua admiração, do seu 
amor, e da sua confiança ; e a homenagem da fidelidade 
do Senado, assim como da sua reverencencia a V. M. Im
perial, e Real. 

Áustria. 
Proclamaçaõ. 

FRANCISCO, pela graça de Deus Imperador da Áustria, 
&c. Povo da Áustria! Eu deixo a minha capitai para 
me ajunctar aos bravos defensores da pátria, unidos 
nas fronteiras, para a protecçaó do estado.—Por estes três 
annos passados tenho feito os maiores esforços, para vos 
alcançar, amados vassallos, asbençaÓs de uma paz perma
nente. Naõ poupei sacrifício algum, consistente com a 
vossa prosperidade, e com a independência do Estado, por 
mais penoso que me fosse, para segurar-vos a tranqüili
dade, e prosperidade, por uma amigável inteligência com 
o Imperador dos Francezes.—Porém todos os meus es
forços foram inúteis. A monarchia Austríaca tinha tam
bém de submetter-se á illimitada ambição do Imperador 
Napoleaõ : e da mesma sorte elle se empenha em subjugar 
a Hespanha; insulta a sagrada cabeça da Igreja ; apode
ra-se das províncias da Itália, e divide em porçoens os 
dominios da Alemanha. A Áustria devia render homena-
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gem ao grande Império, cuja formação elle annunciou em 

alta voz.—Eu tenho adoptado todas as medidas necessá

rias, para assegurar a independência do Estado. E vós 

naõ somente tendes conrespondido ao meu chamamento ; 

mas o vosso an.or pelo vosso paiz natal vos impelio aan-

ticipar-mc. Recebei os meus cordaes agradecimentos; 

elles seraó repetidos pela minha e vossa posteridade. A 

própria defensa, e naõ a invasão he o nosso fim. Porém 

o Conquistador naõ permiuirá ao Soberano de seu povo ; 

forte em sua mutua confidencia, o possuir meios suficien

tes de se oppôr as suas vistas ambiciosas; elle declarou-se 

hostil á Áustria, a menos, que ella naõ largasse por mau 

as medidas de defensa, e se pvostrasse desarmada a seus 

pés . Foi regeitada esta deshonrosa proposição ; e agora 

as suas hostes se avançam contra nos, dispostas á batalha. 

Eu confio em Deus ; no valor dos meus exérc i tos ; na 

heróica conducta de meu irmaõ ; que os leva á gloria; 

em vós meu amado povo. Os nossos esforços para esta 

guerra saõ g randes ; mas taes devem ser; em ordem a 

obter mais seguramente o importante fim da propia con

servação.—O que até aqui tendes feito he , inquestionavel

mente , um penhor da poderosa assistência, que tenho de 

receber de vós. Os que naõ pegam em armas taóbem 

part iciparão da protecçaó da pátria. Unanimidade, or

dem, obediência, actividade, e confidencia, constituem a 

fortaleza real da naçaõ. Vos a tendes mostrado ate 

agora ; e so a isto he devido, que sahimos com melhor pros-

pecto de bom suecesso, do que j a mais fizemos. Aconte

cimentos felizes naó devem enervar a vossa energ ia ; nem 

oceurrencias desastrosas, caso aconteçam, devem abalar a 

vossa firme resolução. O valor constante supera todos os 

per igos , aproveita todas as vantagens, e supre todas as 

percas . A nossa causa he justa. A providencia naó se 

esquece daquelles, que se naÓ esquecem de si mesmos.— 

Eu confio no vosso amor na vossa experimentada fidelidade 
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no vosso Principe, e pátria. Descançai no paternal cui
dado do vosso Monarcha, que acha, na vossa, toda a sua 
felicidade. 

Vienna, 8 de Abril, 1809. FKANCISCO. 

Proclamaçaõ do Archiduque Carlos de Áustria. 
Povo da Alemanha ! A hora da libertação está chega

da. A Áustria a proclama! Vos, em tempos antigos, 
muitas vezes lhe desteis alegres agradecimentos, pela vossa 
salvação; ella vem uma vez mais a salvar-vos, se vós de
sejaes ser salvos. Naõ imagineis, que ella jamais tirou os 
olhos de vós, ella, que, em tempos mais felizes, esteve 
taó intimamente ligada com vosco. Com profunda dôr 
tem ella visto o como estas cadêas, que de longo tempo se 
estavam formando para o Império, vos foram lançadas-, 
como a vossa independência se reduzio a um mero nome ; 
como a vossa existência ficou dependendo somente dos 
caprichos de um homem, que com um fechar ou abrir de 
olhos hoje, pode riscar-vos a manhaã da lista das naçoens. 
Ella vio como foram violentamente supprimidas as venera-
veis bases da vossa constituição, o resultado do verdadeiro 
espirito Germânico, e que subsistio por séculos; e que 
tantas vezes ministrou uma efficaz protecçaõ tanto a vossos 
antepassados como a vós mesmos, contra o arbítrio e des
potismo; como tantos milhoens de propriedade Alemaá 
foram lançados em cofres estrangeiros ; como os Príncipes 
foram esbulhados da propriedade, que lhe fora deixada, 
para fundar um throno Real a um moço estrangeiro; 
como, para remunerar as extorsoens commettidas sobre o 
vosso paiz natal, foi a vossa propriedade desbaratada em 
profusoens, e dádivas, a arrogantes chefes estrangeiros : ella 
vio a humiliante baixeza, com que se vos forçou a aceitar 
uma lei estrangeira, como se fosseis um povo conquistado, 
e como os vossos filhos, moços Teutonicos, fôram levados 
ao combate, contra aquelle grande numero da vossa mes
ma naçaó, que naó estava ainda subjugado. Ella vi© 
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como fôram arrastados por cima dos Pyrineos, a fim de 
derramar o seu sangue, em Hespanha, pelos ávidos planos 
de um estrangeiro, com a mais revoltante de todas as injus
tiças : mas levou isto taõ longe, que a subjugaçaô de vá
rios milhoens de gente, em outros tempos livre, se devia 
completar no curto espaço de poucos annos, em ordem a 
vèi* levantar-se novas usurpaçoens.—A independência de 
Áustria até aqui segura, e a sua honra nacional; deste 
único povo que ainda está livre ; e das naçoens que feliz
mente estaõ unidas a ella, debaixo de um Monarcha, fôram 
também ameaçadas com a annihilaçaõ, a fim de as con
vencer, que também para ellas éra chegada a hora; em 
que deviam ficar sugeitas ao sceptro de ferro ; e ao arbítrio 
político de um estrangeiro ; e ern que o throno da adora
da familia de seus príncipes devia ser occupado por ou
tros estrangeiros- Em ordem a evitar esta infâmia, que se 
lhes preparava : e fazellos mais unidos e affeiçoados a seu 
legitimo Soberano, o qual, Alemaens, foi ja vosso Impera
dor, e inflamallos com o mais sublime enthusiasmo para a 
sua salvação, e para a vossa redempçaõ! Povo da Ale
manha ! Naõ saó exércitos usuaes os que se apressaõ a 
soccorrer-vos; naÓ; elles ardem com patriotismo, e com 
o aborrecimento da escravidão e da tyrannia, elles pelejaó 
por si mesmos, pela liberdade, pela sua propriedade, pela 
existência nacional, pela honra nacional; pelos seus direi
tos, e pelo seu justo Principe. A massa da naçaõ se tem 
levantado em sua justa indignação, e tomou armas: déram-
se as maõs como irmãos; estes vos chamam para que le
vanteis a opprimida cerviz, quebreis os vossos ignominio-
sos ferros; e façaes tal pacto, qual convém a naçoens in
dependentes. O momento actual naó voltará outra vez; 
nem ainda em séculos; lançai maõ delle, antes que vos 
fuja para sempre ; imitai o illustre exemplo de Hespanha ; 
a qual posto que victima de uma vergonhosa traiçaÕ, se le
vantou corajosamente. Ainda quando numerosas legioens 
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inimigas tinham inundado os seus territórios aquelle povo 
altivo correo ás armas, pela honra, e direitos do seu Prin
cipe ; em quanto se acha este infamemente detido em um 
captiveiro estrangeiro, e privado de sua livre vontade, por 
traição, e debaixo da mascara de amizade; e a naçaõ 
está ainda por conquistar. Mostrai que a vossa pátria, a 
vossa independência, os direitos, e legislação Germânica, 
vos saó ainda charos; que vos tendes vontade, e resolução, 
para salvalla de uma miserável escravidão, em ordem a 
transmittilla livre, e naÕ debaixo de um jugo estrangeiro, 
á vossa posteridade. Naõ temais o sanguinolento conflicto, 
que deve acabar em victoria. Quem começa corajosa
mente tem um fim honroso. Habitantes da Alemanha, 
attendei á vóz patriótica da Áustria, ella vos chama ás 
bandeiras de um Chefe Alemaõ, que tantas vezes vos con-
duzio á victoria. Pela ultima vez Carlos vem a soccorrer-
vos—elle deseja salvar-vos, e o fará. 

Inglaterra. 

Tractado de paz entre a Inglaterra e a Porta Ottomana. 
Em nome de Deus Misericordiosíssimo. 
O Objecto deste instrumento fiel, e authentico, he o 

que segue.—Naó obstante as apparencias de uma ma inte
ligência, que sobreveio aos acontecimentos do tempo, entre 
a Sublime Porta e Corte da Gram Bretanha; estas duas 
Potências igualmente animadas, pelo desejo sincero de re
stabelecer a antiga amizade, que subsistia entre ellas, no
mearam para este effeito os seus respectivos plenipotenci
arios, a saber; S. M. o Majestosissimo, Poderosíssimo 
Magnissimo Sultão Mahmoudan II. Emperador dos Otto-
manos nomeou por seu Plenipotenciario Seyde, Mehemed-
Emin-Vahad Effendi, Director e Inspector da repartição 
chamada Mcncoufat, e condecorado com a graduação de 
Nichandji do Divan Imperial; e S. M. O Augustissimo 
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e Honradíssimo George I I I . Rey (Padichach) do Reyno 

unido da Gram Bretanha e I re landa; nomeou para seu 

Plenipotenciario Roberto Adair, Escudeiro, Membro do 

Par lamento Imperial da Gram Bretanha ; os quaes tendo-

se rec iprocamente commumcado os seus plenos poderes, 

t em despois de muitas conferências, e discussoens, con

cluído a paz igualmente desejada por ambas as Potências ; 

e convieram nos seguintes artigos. 

Art . I . Desde o momento da assignatura do presente 

t rac tado, deve cessar todo o acto de hostilidade entre a In

glaterra e a T u r q u i a , e os prisioneiros de ambas as partes 

devem, em vir tude desta feliz paz, ,ser trocados sem hesi

tação, em 31 dias desde a epocha da signatura deste trac

tado , ou antes se fór possível. 

Art. 11. S e n a occupaçaõ da Gram Bretanha houve

rem lugares per tencentes á Sublime Por ta , deverão ser 

restituidos e entiegues á Sublime Porta , com todas as pe

ças de art i lheria, muniçoens, e outros effeitos, na mesma 

condição em que se achavam, quando fôram occupadas 

pela Inglaterra ; e esta restituição deverá ser feita no es

paço de 31 diass despois da assignatura do presente trac

tado. 

Art . I I I . Se houver effeitos e propriedades pertencen

tes aos negociantes Inglezes, ou seqüestradas debaixo da 

jurisdição da Sublime Por ta ; elles devem ser inteiramente 

restituidos e entregues aos proprietários ; e igualmente se 

houver effeitos, propriedades, ou vasos pertencentes a ne

gociantes e subditos da Sublime Porta, seqüestrados em 

Malta, ou em outras ilhas de S. M. Britânica; elles devem 

igualmente ser de todo entregues e restituidos a seus pro

prietários. 

Art. I V . As capitulaçoens do tractado estipulado no 

-mio turco 1086 da lua Djemazi-ul-Aker ; bem assim co

mo o acto relativo ao conm.ercio do Mar Negro , e outros 

privilégios (midjiazals) igualmente estabelecidos por actos, 
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em epochas subsequentes ; devem ser observados, e man
tidos, como eram dantes, e como se naõ tivessem soffrido 
alguma interrupção. 

Art. V. Em virtude do bom tractamento, e do favor 
concedido pela Sublime Porta aos negociantes Inglezes, a 
respeito das suas mercadorias e propriedades ; e a respeito 
de tudo o que os seus vasos necessitam; assim como em 
todos os objectos tendentes a facilitar o seu commercio; 
na Inglatterra concederá reciprocamente pleno favor, e 
um tractamento amigável á bandeira, aos subditos, e aos 
negociantes da Sublime Porta, que daqui em diante fre
qüentarem os Estados de S. M. Britânica, para exercitar 
o commercio. 

Art. VI. A tarifa da Alfândega, que se fixou em Con-
stantinopla ultimamente, sobre os antigos direitos de 3 por 
cento; e especialmente o artigo, que diz respeito ao 
commercio do interior, seraõ observados para sempre, da 
maneira que foram regulados. A Inglaterra promette con
formar-se a isto. 

Art. VII. Os Embaixadores de S. M. El Rey da Gram 
Bretanha gozarão plenamente das honras das outras na
çoens juneto á Sublime Porta; e reciprocamente os Em
baixadores da Sublime Porta, juneto á Corte de Londres, 
gozarão plenamente de todas as honras, que se concede
rem aos Embaixadores da Gram Bretanha. 

Art. VII. Será permittido nomear Chabandars (Côn
sules) em Malta, e nos Estados de S. M. Britânica, onde 
for necessário, para tractar e superintender os negócios e 
interesses dos negociantes da Sublime Porta; o mesmo 
tractamento, e immunidades, que se practicam a respeito 
dos Cônsules de Inglaterra, residentes nos Estados Otto-
manos, seraõ exactamente observados a respeito dos Cha
bandars da Sublime Porta. 

Art. IX. Os Embaixadores, e Cônsules da Ingraterra, 
poderão, segundo o custume, servit-se dos dragomans de 
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que tiverem necessidade; porém como se determinou ja 
por um commum accordo, que a Sublime Porta naõ con
cederá licença de Dragoman a favor de individuos, que 
naó exercitarem esta funcçaó no lugar de seu destino ; 
fica ajustado, segundo este principio, que daqui em diante 
se naó concederá licença de Dragoman a nenhuma pessoa 
que tenha loge, ou ofncina nos mercados públicos ; ou que 
tiver parte nos negócios desta natureza; e naÕ se nomea
rão mais Cônsules Inglezes d'entre os vassallos da Sublime 

Porta. 
Art. X. A patente de protecçaó Ingleza naó será con

cedida a nenhuma pessoa d'entre os dependentes, e nego
ciantes da Sublime Porta; e naÕ se lhes dará algum pas
saporte dos Embaixadores ou Cônsules, sem permissão 
antecedente da Sublime Porta. 

Art. XI. Como sempre tem sido prohibido aos navios 
de guerra, entrar no canal de Constantinopla; a saber no 
estreito das Dardanellas, e no do Mar Negro; e como esta 
regra antiga do Império Ottomano, deve ser observada da 
qui em diante, cm tempo de paz, para com todas as po
tências quaesquer que sejaõ; a Corte Britânica promette 
de se conformar a este principio. 

Art. XII. As ratificaçoens do presente tractado de paz, 
entre as altas partes contractantes, seraõ trocadas em Con
stantinopla no espaço de 91 dias, da data do presente trac
tado, ou mais cedo se possivel fôr. 

CONCLUSÃO. 

Para que a paz que felizmente se acaba de concluir e 
restabelecer, com a ajuda de Deus, e em virtude da leal
dade, e sinceridade de atnbas as partes, consistindo em 
dozeartigos acima mencionados, e que a troca das ratifica
çoens possa ter o seu effeito definitivo*. Eu Plenipotenci-
ario da Sublime Porta, munido dos plenos poderes Im-
periaes, tenho assignado e sellado este instrumento; o qual, 
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havendo igualmente sido assignado pelo Plenipotenciario 
de S. M. o Padichach da Gram Bretanha segundo o theor 
dos mesmos plenos poderes; entreguei ao sobredicto Ple
nipotenciario, o presente, em troca de um instrumento 
inteiramente conforme1, escripto em lingua Franceza, com 
a traducçaõ, que me foi dada de sua parte. 

COMMERCIO. 

Extracto da gazeta de Londres, de 29 de Abril, de 1809. 

J N A Corte do Palácio da Raynha aos 26 de Abril de 1809, 
Presente a Excellentissima Magestade d'El Rey, em Con
selho. Por quanto, S. M. pela sua Ordem em Conselho, 
de 11 de Novembro de 1801, foi servido, pelas razoens 
que ahi se assignam, ordenar, que, " todos os portos e lu
gares de França, e seus aluados; ou de outro qualquer 
paiz em guerra com S. M. , e todos os outros portos ou 
lugares, na Europa; d'onde, posto que naõ em guerra 
com S. M., he excluída a bandeira Britânica, e todos os 
outros portos, e lugares nas colônias pertencentes aos ini
migos de S. M.; fossem dahi em diante sugeitas ás mes
mas restricçoens, em ponto de negocio e navegação, como 
se os mesmos estivessem actualmente bloqueados nã ma
neira mais estricta e rigorosa," e também prohibir, " to
do o negocio em artigos que saõ produeto, ou manufac-
tura, dos dictos paizes, ou colônias," e porquanto S. M. 
naõ deseja, com tudo, sugeitar aquelles paizes, que es
taõ em alliança, ou amizade com S. M., a maior incon
veniente» dos-que saõ absolutamente inseparáveis da exe
cução e effeito da justa determinação de S. M. em con
trastar os desígnios de seus inimigos, fez certas excep-
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çoens, e modificaçoens expressas em a dieta ordem de 11 de 
Novembro, e em certas ordens subsequentes de 25 de No
vembro, declaratorias da sobredicta ordem de 11 de No
vembro, e de Dezembro de 1807, e 13 de Março de 1803: 

E por quanto, em conseqüência de vários acontecimen
tos, que dizem respeito ás relaçoens entre a Gram Bre
tanha e os territórios de outras Potências, he conveniente, 
que varias partes e provisoens das dietas Ordens sejam al
teradas, ou revogadas ; S. M. he por tanto servido, com, 
e pelo parecer do seu Conselho Privado, revogar, e an-
nullar as dietas diversas Ordens, excepto no qüe abaixo 
se expressa : e tanto das dietas diversas Ordens, excepto 
como dicto he, fica por esta revogado. 

E S. M. he servido, com e pelo parecer de seu Conselho 
privado, ordenar, e fica por esta ordenado, que todos os 
portos, e lugares, pelo Norte até o rio Ems, inclusiva-
mente debaixo do Governo que se intitula a si mesmo Rey
no de Hollanda, e todos os postos e lugares debaixo do 
Governo de França, junetamente com as colônias, planta
çoens, e estabelicimentos na posse da quelies respectivos 
Governos; e todos os portos e lugares, nas partes do 
Norte da Itália, contando desde os portos de Orbitello, e 
Pesaro ÍDclusivamente, continuarão sugeitos ás mesmas res-
tricçoens, em ponto de negocio, e navegação, sem ex
cepcaõ alguma, como se os mesmos estivessem actualmente 
bloqueados pelas forças navaes de S. M., da maneira mais 
estricta e rigorosa ; e que todo o vaso que negociar destes 
ou para estes paizes, e colônias, plantaçoens, ou estabeli
cimentos ; junetamente -com todos os bens e mercadorias, 
que estiverem a bordo, seraõ condemnados como preza 

para os captores. 
E S. M. he outrosim servido ordenar, e fica por esta or

denado, que esta ordem terá effeito do dia da data desta, 
a respeito de qualquer navio, junetamente com sua carga, 
cue possa ser capturado, subseqüentemente a este dia, em 
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qualquer viagem, que he, e será legal, por esta ordem ; 
posto que tal viagem, ao tempo de seu começo, fosse ille-
gitima e prohibida, debaixo das dietas ordens antigas; e 
taes navios sendo trazidos a porto, seraó consequentemente 
libertados: e a respeito de todos os navios, junetamente 
com suas cargas, que possam ser capturados, em qual
quer viagem, que éra permittida segundo as excepçoens 
das ordens acima mencionadas, mas que naõ he permittida, 
segundo as provisoens desta Ordem ; S. M. he servido or
denar, que taes navios, e suas cargas, naõ seraõ sugeitos a 
condemnaçaõ, salvo se tiverem recebido actual informação 
da presente ordem, antes de tal captura; ou em falta de 
tal informação, até a expiração dos mesmos intervallos da 
data desta ordem, que eram concedidos para informação 
subentendida, nas ordens de 25 de Novembro, e 18 de 
Mayo de 1808, nos diversos lugares e latitudes nellas es
pecificados. E os Muito Honrados Lords Commissarios 
do Thesouro de S. M., os Principaes Secretários de Estado 
de S. M. os Lords Commissarios do Almirantado, e o Juiz 
da Alta Corte do Almirantado, e Juizes das Cortes de 
Vice-Almirantado, daraõ as ordens necessárias, segundo a 
que o cada um delles pertencer. 

LITERATURA E SCIENCIAS. 

Emancipação da America Hespanhola. 
(Continuada de p. 3S9.) 

X* AC1LMENTE se concederá que havia nestas propo
siçoens matéria bastante para incendiar os espíritos de um 
homem de ambição ordinária; e com tudo esfriou o pro
jecto, e se renunciou a elle totalmente por meio de Miran
da ; o qual principiou a temer que a revolução ia demasia-

3 o 2 
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do apressada, e demasiado longe. Na carta que elle es-

creveo a Brissot, em resposta á communicaçaõ deste pro

jec to , contenta-se com expor as difficuldades. ' O plano, 

cliz elle, que vós formaes na vossa carta he realmente gran

d e , e magnifico; mas eu naõ sei se a execução será se

gura, ou ainda provável. Pelo que diz respeito ao Conti

nente Hispano-Americano, e suas ilhas, eu estou perfeita

mente instruído, e em estado de formar uma opinião exac-

t a ; mas em tudo o que pertence ás ilhas Francezas, e sua 

situação actual, naõ sei quasi nada ; por conseqüência ser-

me-hia impossivel formar uma justa opinião sobre isto. Co

mo no vosso plano esta he a base de todas as operaçoens, 

pois he das colônias Francezas donde ha de partir a força 

movente, que tem de pôr em acçaó o povo do Continente, 

que lhe fica em frente, he preciso que estejamos bem se

guros de que este dado he verdadeiro e positivo.—Parece-

me taÕbem que a minha partida para S. Domingos seria o 

signal de rebate para as Cortes de Madrid e S. James , e 

que os seus effeitos se manifestariam bem depressa em 

Cadiz e em Portsmouth ; o que poria novos obstáculos á 

empreza ; para a deixar, ou para a frustrar per uma falta 

de previdência ao principio.' Despois de alguma con

respondencia mais nesta matéria; a acumulação de negó

cios, june to a estas despersuaçoens de Miranda fizeram 

com que o projecto se largasse por maõ." 

" Durante o espaço de alguns annos posteriores a esta 

oceurrencia; se pôz esta matéria em c.tado de esqueci

mento ; no meio da violenta luta que agitou a Europa. 

Passados alguns mezes principiou o reinado de Robespier-

re ; e Miranda, com tantos outros homens de merecimen

t o , fôram sepultados nas masmorras da revolução. Posto 

que processado, e claramente livre pelo tribunal revolu

cionário, que decidio naõ haver contra elle nem a menor 

sombra de suspeita, foi com tudo detido na prisaõ, e esca

pou da guillotina por um daquelles accideates porque mui-
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tos se libertaram. Quando elle recobrou a sua liberdade, 
no tempo do partido que assumio o governo despois da 
morte de Robespierre, poderia elle ainda vir a ser um 
dos cabeças na revohiçaô, e se )he offereceo o comutando 
de um exercito. A sua resposta foi que supposto elle ti
vesse pelejado pela liberdade, naÕ éra sua intenção pelejar 
por fazer conquistas. Se a França quizesse estabelecer 
um Governo livre e moderado, retirar-se para dentro de 
peus antigos limites, e offerecer sinceramente paz a todo 
o Mundo, elle se poria de sua parte, contra todos os seiís 
inimigos. Esta notável resposta, consta por uma igual au
thoridade ; porque Miranda teve a fortaleza de explicar 
as suas ideas em um folheto, que publicou, na quella mes
ma occasiaõ (1795) em Paris." 

" Cerca deste tempo, ou pouco despois, Deputados e 
Commissarios do México, e outras províncias da America 
Meredional fôram ter com Miranda a Paris; haviam elles 
sido mandados á Europa para o fim de concertar com 
Miranda medidas próprias ao estabelicimento da indepen
dência do seu paiz. Foi por tanto decidido, que Miranda, 
em seu nome delles passasse á Inglaterra, e fizesse ao 
Governo Britânico taes offertas, que davam esperanças de 
obter da Inglaterra a assistência necessária para o grande 
objecto de seus desejos. O instrumento que se lavrou, e 
entregou a seu Representante, como documento para o 
Governo Britânico, e explicando as proposiçoens dos 
Americanos Meridionaes, he uma prova taõ notável das 
vistas, e planos das Corporaçoens Americanas, que merece 
a este momento a mais séria attençaõ." 

I. O primeiro artigo, diz ; que as Colônias Hispano-
Americanas, tendo pela maior parte resolvido proclamar a 
sua independência, fôram determinadas a dirigir-se ao 
Governo da Gram Bretanha, na confiança de que elle lhes 
naÕ recusaria aquelia assistência, que a mesma Hespanha, 
no meio da paz, naõ recusara extender ás colônias Brita-
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nicas na A m e r i c a . - I I . O segundo artigo estipula a som

ma de 30 milhoens esterlinos, que a America Merediona-

pagaria á Gram Bretanha pela requerida assistência.— 

III O terceiro artigo determina as forças Britânicas, que 

s e 'suppoem necessa r i a s . - IV . O quarto artigo he conce. 

bido assim : Uma alliança defensiva, formada entre a In

glaterra, e os Estados Unidos da America, e a America 

Meredional, he de tal maneira recommendada, pela natu

reza das cousas ; pela situação geographica de cada um 

dos três paizes, pelas producçoens, industria, e necessi

dades, custumes, e character destas três naçoens, que he 

impossível que esta alliança nao seja de longa duração j 

principalmente se houver o cuidado de as consolidar pela. 

analogia na forma politica dos três governos, isto he, pele, 

gozo de uma liberdade, civil, bem entendida. Poder-se, 

bia dizer confiadamente, que a única esperança que rest**, 

á liberdade, audazmente ultrajada pelas máximas detesta-, 

veis, reconhecidas pela Republica Franceza. H e o unice, 

meio, também, de formar uma balança de poder , capaz; 

de conter a ambição destruetiva do systema Francez.'--. 

V . O quinto artigo diz respeito a um tractado de Commer-. 

cio entre a Gram Bretanha, e a America Meridional.—VI. 

O sexto estipula a abertura da navegação entre os Oceanos. 

Atlântico e Pacifico, pelo isthmo de Panamá, assim comq 

pelo lago de Nicaraguay, e a garantia de sua liberdade 

á NaçaÕ Britânica.—VII. O Septimo artigo diz respeite, 

ao arranjamento de Commercio, entre as differentes partes 

da America do Sul ; propondo-se deixar todas no estado, 

actual, até o que o ajunetamento dos Deputados das di

versas províncias do Continente possam arranjar os termos 

de sua uniaõ.—VIII. O oitavo artigo aponta alguns pro

j e t o s de connexaÕ entre o banco de Inglaterra e os de. 

Lima, e México, para o fim de mutuo auxilio, e de dar. 

á Inglaterra a vantagem de ter a disposição daquelles 

preciosos metaes.—IX e X. Estes dous artigos tiactam do 
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projecto de alliança entre a America Meredional e os Es
tados Unidos. Os pontos principaes saó ; ceder as Flo
ridas aos Estados Unidos ; proponde-se o Mississipi como 
o mais prudente limite entre as duas naçoens, e a estipu-
laçaõ de uma pequena força militar dos Anglo America
nos, para ajudar o estabelicimento da independência.— 
XI. O artigo undecimo he sobre as ilhas; estabelece o 
plano de resignar todas as que pertencem aos Hespanhoes, 
excepto Cuba, cuja posse se faz necessária pela situação 
de Cuba, que commanda a passagem do golpho de Mé
xico." 

" Este documento he datado de Paris, 22 de Dezem
bro, 1797. A proposição feita a Mr. Pitt, para a volta 
do General Miranda para este paiz, foi aceita com alacri-
dade ; e o General teve uma conferência com aquelle 
Ministro em Janeiro seguinte. Concordou isto com os 
planos de Mr. Pitt, naquelle tempo, e elle entrou logo na 
proposição da independência da America Meredional. O 
plano geral dos procedimentos ficou de todo ajustado ; e 
adiantáram-se tanto as preparaçoens, que o General Mi
randa, em uma carta a Mr. Hamilton, o mui lamentado 
legislador dos Estados Unidos, datada de 6 de Abril, de 
1798. se julgou authorizado a exprimir-se nos seguintes 
termos.—' Esta vos será entregue meu charo e respeitável 
amigo, por meu Compatriota D. * * * *, encarregadc 
de cartas da maior importância, para o Presidente dos 
Estados Unidos; elle vos dirá confidencialmente o que 
desejareis saber nesta matéria. Parece que se approxima 
o momento de nossa emancipação ; e que o estabelici
mento da liberdade, principalmente no continente do novo 
Mundo, nos he confiado pela providencia; o único perigo, 
que prevejo, he a introducçaõ dos princípios Francezes, 
que envenenarão a liberdade, no seu berço, e acabarão 
por destruirá vossa.' Mais; adiantáram-se os arranjamen
tos por tal maneira, que, aos 19 de Outubro escreveo elle 
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ao mesmo sugci to , nos seguintes termos. ' Os vossos de

sejos estaó j a em parte satisfeitos ; pois está concordado 

aqui , que , por uma par te , naõ se empregará nas opera

çoens de terra tropas Inglezas, visto que as forças auxili-

ares de terra deverão ser unicamente Americanas ; e ao 

mesmo tempo, da outra par te , a marinha será puramente 

Ingleza. T u d o está alhanado, e espera-se unicamente o 

fiat de vosso illustre Presidente, pa ia partir como um re

lâmpago: ' Em outra carta, da mesma data, ao General 

K n u x , diz el le : ' Q u e prazer naõ recebi quando sube da 

vossa nomeação, meu charo General , para o exercito con

tinental dos Estados Unidos da America? Parece que os 

nossos desejos vaÕ em fim a cumpri r -se ; e que todas as 

circumstancias possiveis se reúnem, neste momento , em 

nosso favor. Quei ra a Providencia cornmunicar-nos assas 

sabedoria para tirar-mos disto um partido vantajoso.' Es 

tas proposiçoens e ram, que a America Septentrional for

neceria 1U.000 h o m e n s ; e o Governo Britânico concor

dou em dar o dinheiro, e navios. Mas o Presidente Adams, 

naõeonveio em dar uma resposta immediata ; e por con

seqüência deferio-se a medida paia outro tempo." 

" No principio de 1801, durante a administracçaõ de 

Lord Sidmouth, se reviveo outra vez o projecto. Fo

ram considerados e approvados os planos do Governo, que 

se haviam de recommendar ao povo da America Meredio

nal ; e a te se esboçaram as operaçoens militares. Os pre

liminares, p o r é m , da paz de Amiens, que fôram entaõ 

assignados ; deram fim á medida, prorogando-a para uma 

futura occasiaõ." 

" Quando se tornou a declarar a guerra contra a Fran

ça em 1803, o negocio da America Meredional formou 

um dos principaes desígnios dos Ministros Inglezes ; e se 

tomaram medidas para o pôr em execução , no momento 

em que a p a z , que ainda subsistia com a Hespanha , fosse 

quebrada. Este acontecimento naó cccorreo senaõ em 
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1804 quando Mr. Pitt voltou para a cabeça da Administra
ção. Entaõ se proseguio a medida com zelo ; Lord Mel-
ville, e o Cavalleiro Home Popham fôram empregados em 
arranjar com o General Miranda todas as particularidades 
do plano * ; e exque se suspendeo outravez a execução, 
pelos negócios da Europa, e pelas esperanças, e trabalhos 
da terceira coaliçaõ." 

" Fechando-se asrim este prospecto, na Europa, os 
Americanos Meredionaes, exterminados das províncias de 
Caracas, e Sancta Fé, e que residiam nos Estados Unidos 
da America, e na ilha de Trinidad, instaram com o Gene
ral Miranda, e por fim acabaram com elle, que deixasse 
a sua residência em Inglaterra, e fizesse um esforço a seu 
favor, por meio da America somente. Aainda que na quel-
le momento, a politica da Gram Bretanha lhe naó apre
sentou alguma apparencia de adiutorio activo, ao menos, 
promettia a segurança de que nenhum corpo de Fran
cezes, ou Hespanhoes cruzaria o Atlântico, para firmar o 
domínio dos inimigos da Gram Bretanha. Nestas circum
stancias foi elle levado a crer, que uma força naõ gran
de; nada mais do necessário para impor respeito ao pe
queno numero de tropas das guarniçoens Hespanholas, e 
dar alguma apparencia de segurança ao povo, vista a co
nhecida disposição do espirito publico, era o que se re
queria para effeituar a revolução ; e ao mesmo tempo as 
disputas, que subsistiam entre os Estados Unidos e Hes
panha, sobreaLouisiana, lhe davam esperanças deque,na-
quella parte, teria todo o adjutorio, que a occasiaõ exigia. 
Com plena inteligência da parte do Governo Inglez, e 
ainda da America; mas, á sua chegada, teveamortificaçaõ 

* Sobre este ponto pode o leitor consultar o processo do Cav. Home 
Popham; o testemunho, que nelle deo Lord Melville; a p. 91 ,92 , 
05, e 100» e o Appendix nota A. Veja-se Trial of Sir Home Pop-
bam, priuted for Richardson, 1807. 

V O L . II. No. 12. 3 P 
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de achar, que se tinha feito uma composição sobre o ne
gocio da Louisiana, e que se naÕ podia obter o auxilio 
publico do Governo. Foi porém recebido com affecto e 
distinccao pelo Presidente e Secretario; e de varias partes 
recebeo taes acçoens de lhe dar amimo, que julgou poder, 
somente por si tentar a empreza,com os esforços e meios par
ticulares que pudesse colligir, eassimbem com o auxilio da 
boa fortuna. Ainda que o Governo dos Estados Unidos, pelo 
obvio motivo de se desculpar, aos olhos da França, julgou 
ao despois conveniente negar o conhecimento do facto; e 
até ordenar que se processassem duas das pessoas, que 
pareciam ter sido principalmente involvidas nisto; appa-
receo no processo, em convicentes provas, ao Jurado, que 
deo por livres aos processados, que o Governo tinha infor
mação particular dos procedimentos de Miranda, e nunca, 
nem em segredo, mostrou a sua desapprovaçaó, e por tanto 
pareceo necessário tanto a elle como a seus agentes, favore
cer a empreza, posto que julgaram impolitico o approvalla. 

( Continuar-se-ha.) 

He com prazer alem de ordinário, que tenho de an-
nunciar ao Mundo a primeira obra impressa no Brazil, (ja 
no Brazil se imprime!) O author he bem conhecido 
na literatura Portugueza; e tanto por ter elle a repu
tação ja estabelecida, como pelo respeito, que a sua pri
meira obra me inspirou pelos seus conhecimentos jurídi
cos; me permittirá que expondo ao publico os seus 
sempre úteis raciocínios, me arrisque eu a dar a minha 
opinião ainda quando opposta á sua. O folheto, que faz 
o objecto de^ta analize, se intitula.—Observaçoens sobre o 
Commercio Franco no Brazil, pelo Author dos Princípios 
do Direito Mercantil. Rio de Janeiro 1808. Na Impres
são Regia.—He o folheto dividido em duas partes a pri
meira contem 21 paginas, e a segunda dahi até 89—em 
S V Ü . 
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Deixando inteiramente a Dedictatoria onde de ordiná
rio, se permittem expressoens mais ellevadas do que a na
tureza das couzas talvez exigisse, naó posso deixar deno
tar no Prólogo este principio, que nelle se acha. " Po
rem sendo de presumir que os actos do Governo, e com 
especialidade em objectos de tanto momento, procedem 
da mais circumspecta deliberação; e a firmeza dos Con
selhos Soberanos constitua uma das mais esscnciaes partes 
da Recta Administração e credito publico, naíi he do de
coro civil, que encontre opposiçaõ ainda so de pareceres, 
sem a evidencia dos prejuízos, demonstrados por factos 
decisivos, e naÕ por conceitos arbitrários, e obstinado af-
ferro a svstemas errôneos, caducos, ou impertinentes na 
crise actual." O estar eu habituado a ver em Inglaterra 
discutir publicamente as medidas do Governo; e conhecer 
os bens que dahiresultaõ áNaçaó, me faz receber de muito 
mao grado este principio, que aqui se insinua, de extrema 
submissão ás opinioens do Governo. O Author diz no 
paragrapho seguinte, que elle concorrera para a resolu
ção soberana da Carta Regia de 28 de Janeiro de 1808, 
datado da Bahia: e nesse caso quando nos naó fosse pe -
mittido reflectir sobre a infalibilidade do Governo < naõ 
poderíamos ao menos disputar o dom de inerrancia no 
Conselheiro? Se se admitte o principio de que he contra 
t» decoro civil haver opposiçaõ ainda de pareceres ás medi
das do governo, qual virá a sêr o estado da naçaõ onde 
o conselheiro fôr ignorante, ou malicioso ? Justamente o 
estado de quasi todas as naçoens onde naõ ha a liberdade 
defallar, e escrever; isto he, a nacaó naÕ prospera ; porque 
os dons e vantagens da natureza saó poucos, para reparar 
os erros do Governo; e porque se alguém descobre o remé
dio ao mal, naõ lhe he permittido o indicallo. Mas passe
mos ao corpo da obra. 

Se julgo necessário attacar aquelle principio, em ab-
stracto, me parece igualmente justo mostrar a mais deci-

3 P 2 
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dida aprovavaçaõ na primeira proposição em que julga O 
Author racionavel que, vista a invazaõ de Portugal, e re
sidência da Corte no Brazil, se puzesse fim ao systema de 
Governo Colonial antigo, isto he uma verdade de primeira 
evidencia, que o Author poderia extender a grande dis
tancia. O Author mui judiciosamente assevera, que ain
da no caso de que o Brazil estivesse ja ellevadoa um gráo 
de civilisaçaó e industria, tal qual a China, ainda assim, 
se naõ mostra os damnos que poderiam resultar de se ad-
mittirem embarcaçoens estrangeiras ; e se explica nestes 
claros, e concludentes termos. 

" Sem duvida (p. 13 ) os estrangeiros naÕ nos fariam 
nosciva concurrencia, pois, de certo, naó nos trariam os 
oeneros de que naÕ carecemos, ou em que notoriamente 
tivéssemos naturaes, ou adquiridas opportunidades e van
tagens para a sua producçaó, ou manufactura ; e na quan
tidade preciza ao consumo do paiz. Os negociantes, que 
por via de regra bem entendem os seus interesses, naÕ fa
riam, e de longe, taõ ineptas e ruinosas especulaçoens." 

Esta regra geral tem sem duvida excepçoens, que sup-
posto o Author as naó produza aqui, os seus conhecidos 
talentos nos fazem suppor, que lhe naó esqueceriam ao 
tempo em que escrevia. O author descreve-o estado do 
commercio do Brazil nestas palavras. 

" Até o presente (p. 16.) o nosso Commercio éra muito 
mechanico, rotureiro, e apoucado. A principal parte 
consistia na grosseira compra e remessa dos gêneros co-
loniaes para os dous portos do Reyno, Lisboa, e Porto. 
Pode-se sem exaggeraçaó dizer, que ignorava-mos o com
mercio do Mundo. As nossas amizades, e conresponden-
cias mercantis, se limitavam a poucas pessoas, a quem se 
dava ás vezes forçada, indiscreta, e illimitada confiança. 
Por isso agora nos achamos em taó grandes embaraços, 
que só se podem remover com a franqueza do Commercio 
estrangeiro." 
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O Author passando em silencio as causas e authores 
desses males, continua a mostrar que a concurrencia de 
estrangeiros dará aos Brazilianos a vantagem do bom pre
ço nas suas vendas, e nas suas compras, como effeito ne
cessário da concurrencia; e despois se explica assim. 

" Disse bom preço, e naó alto preço; porque devemos 
estar persuadidos, que naõ he do bem entendido interesse 
nacional vender lezivamente caro aos estrangeiros, e com
prar-lhes nimiamente barato ; mas sim por preços racio-
naveis; isto he que façam conta a uns, e outros contrac
tantes. O contrario he falso calculo dos usurarios, trafi
cantes, e superficiaes economistas, como os da chamada 
seita Physiocratica da França, que tantas rhapsodias fi
zeram para inculcar a vantagem nacional resultante do alto 
preço dos productos da terra." 

O Author conclue a primeira parte da sua obra, com 
uma feliz citação das instrucçoens d'El Rey D. Manuel 
a Vasco da Gama recommendando-lhe o Commercio; 
princípios, que naquelles tempos, para os Portuguezes de 
mais gloria que os presentes, eram sabidos e conhecidos 
pela nossa NaçaÕ; pois entaõ ainda se naÕ tinha introduzi
do, em Portugal, a ignorância systematica, que ao despois 
arruinou tudo. 

(Continuar-se-ha.) 

MISCELLANEA. 
Buletins da Exercito Austríaco. 

I J Q Supplemento extraordinário da gazeta privilegiada 
de Praga. Aos 23 de Abril, ás nove da noite, chegou ao 
Quartel General de S. M., em Scharding, o Conde de 
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Aversperg, Ajudante General de S. A. o Generalissimo. 
FoTmaucfado/aos 22, do Campo de batalha O* dous 
chefes e os dous exércitos avançaram, na quelle dia para 
combater-se. A vantagem esteve da parte dos Austríacos. 
O Generalissimo fez attacar o posto de Abbach, sobre o 
Leber pelo qual havíamos em vaÓ contendido na noite 
precedente, e foi tomado agora. O terceiro corpo do 
exercito tomou Faitpont. Em quanto a d.re.ta do exer
cito Austríaco éra victonosa, succedeo o inimigo em tomar 
posse de Echmuhl, mas a presença do Generalissimo res
tabeleceo a ordem, e assim concluio uma batalha, que havia 
durado cinco dias sem interrupção. Neste e n'outros com
bates antecedentes tomamos grande numero de prisionei
ros; entre os quaes ha um Ten. General, debaixo das 
ordens do Marechal Davoust. A perca de ambas as partes 
tem sido grande. Nós tivemos vários Generaes, e offici-
ciaes do Estado Maior feridos. O primeiro Corpo do 
exercito tem avançado para Hemmenau, e toca o exercito 
grande por Abbach. 

" Terceiro Buletim do exercito Austríaco. Quartel ge

neral em Vils-Biburg, 15 de Abril. 
O exercito se ajunctou cerca do Vils, e a manhaã pas

sará o Iser em Landshut e Dingelfingen. O inimigo pa
rece disposto a disputar a passagem. O exercito deseja 
anciosamente encontrar-se com elle, e vir ás mãos. O 
Marechal de Campo Jellachich, a esta hora, tem ja pas
sado o Inn, em Rosenheim, e Wassenburgh, e avançou 
contra Munich.-Aos 9 o Marechal de Campo Chastellar, 
entre as alegres acclamaçoens dos fieis Tirolezes, entrou 
no Tirol em Lienz, por Pusterthal, e aos 12 tinha ja che
cado a Branneck ; O Saltzberg, Jagers, c alguns destaca-
mctos de Infanteria, providos de ferros da neve, e de tre
par, cooperaram com elle por Zirelltball. As nossas pa
trulhas se adiantaram até Reichenhall, Lofers, e St. Johan ; 
a milicia de Lofers occupou a passagem de Strub, uma 
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das mais importantes entradas de Saltzburgo para o Jun-
thal. Os Tyrolezes correm ás armas, de todas as partes, 
e expellem os Bávaros; 1500 destes se refugiaram na for
taleza de Kufstein, e estaõ ahi cercados pelos Tyrolezes. 
Um official Francez tomou, á pouco, o Commando da-
quella fortaleza : os Bávaros, porém, principiaram a can-
çar-seda superioridade dos Francezes, sentem intimamente 
a humiliaçaõ de sua opprimida situação. O seu desgosto, 
pela arrogância dos Officiaes Francezes, tem em muitas 
occasioens, produzido actos de violência. 

Quarto Buletim. Quartel General de Landshut, 16 de 
Abril. 

O exercito avançou hoje para o Iser; o quinto corpo 
estava na frente, e achou cortada a ponte de Landschut. 
Uma divisão de 6 a 8.000 Bávaros, commandados pelo 
General Deroy, defendia a passagem. Naó havia mais 
do que romper a passagem por força. Por conseqüência 
reestabeleceo-se a ponte por baixo do fogo do inimigo; o 
quinto corpo cruzou, e seguio-se uma acçaõ, que termi
nou na retirada dos Bávaros. De ambos os lados houve 
alguns mortos e feridos ; mas a nossa perca teria sido me
nor, se fosse possível restringir o ardor das tropas-—-
Landschut he achave do Iser; nos estamos em posse de 
grande parte da Bavária. — O General de Cavallaria, 
Conde de Bellegarde, partio de Bohemia aos 10, com o 
primeiro corpo do exercito, por Tirschehreith, e aos 12 
formou ama juncçaÕ, em Weremberg, com o segundo 
corpo do exercito, que tinha entrado no Palatinado su
perior, por Rushaupten. Ambos os Corpos tomaram 
uma posição sobre o Nab, e a sua vanguarda occupou as 
alturas de Hirschau, a fim de vigiar o caminho de Bay-
reuth para Amberg. Aqui houve umaacçaÕ dos postosavan-
çados com a divisão de Friant, que se suppunha vir avan
çando, em ordem a chegar ao Danúbio, com marchas rá
pidas, por Amberg. A conseqüência desta acçaõ foi que 
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esta divisão foi repulsada até Newmarkt , e os nossos cor

pos avançados occupárara A m b e r g . - O s valorosos Tyro 

lezes mataram j a , ou tomaram prisionei. os todos os soldados 

Bávaros e Francezes, que estavam no seu território. T o 

dos os passos no Junthall superior, como Zinlerberg, 

Scarnltz, Leutash, Reut i , &c. estaõ occupados pela milí

cia do p a i z . - A o s 12, ICO homens do undecimo regimento 

de Infanteria Bávara, e 125 dragoens, com meia bateria, 

fôram feitos prisioneiros em Inspruch.—Aos 13, 49 Offi

ciaes Francezes, 1077 homens, com 451 cavallos, e dous 

batalhoens ligeiros de Bávaros, com duas peças de arti

lheria, e um obuz , se renderam, por capitulação, aos T y 

rolezes em Wildau. 

Quinto bnletim. Quartel General , em Landschut, 17 

de Abril. Segundo o que referem todos os prisioneiros, 

e habitantes de Landschut, o General Francez Lefebvre, 

ajnnctou 12.000 Bávaros das vizinhanças de Munich, e 

Freysingen, com as vistas de impedir a passagem do ex

ercito Austríaco por Landschut. As avenidas para a 

ponte eram de difficil accesso: alem disso o inimigo cor

tou-as , e occupou com os attiradores todas as casas na mar

gem opposta ; e so se podiam lançar fora daqui , trazendo 

a artilheria no seu alcance ; todas as nossas peças fôram 

montadas debaixo de uma chuva de metralha do inimigo. 

Porem a nossa artilheria, fazendo isto, mostrou a maior 

resolução; e em duas horas todo o lado fronteiro do lugar 

estava em ru ínas .—Os desgraçados habitantes, no meio 

de suas casas arruinadas, lamentavam a triste sorte a que 

esta bella cidade tinha sido exposta por seus mesmos com

patriotas. Os Francezes, que com falsas representaçoens 

t inham feito crer que a Áustria desejava apoderar-se da 

Bavár ia , e desarmar, ignominiosamente, os valorosos sol-

nados daquel lepa iz , exigiram destas tropas o fazer uma 

defensa inútil. O artificio Francez conseguio, aqui, o 

faz*=r derramar o sangue estrangeiro em seu p rove i to ; e, 
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voltar as armas de nossos irmaõ Alemaens, contra os seus 
libertadores. Apenas se havia formado a primeira ponte, 
com alguns esteios, quando a guarda avançada do quinto 
Corpo se accelerou a cruzar o Iser, e perseguio o inimigo 
ate a noite. As tropas estavam animadas com um excel-
lente espirito, e entoavam cantigas guerreiras, debaixo 
dos trovoens da artilheria.—-Os corpos avançados do Ma
rechal de Campo Jellachich, entraram em Munich hontem, 
ás 11 horas da manhaã. El Rey e Raynha tinham fugido 
para Augsburg debaixo da protecçaS dos Francezes.—O 
quarto corpo do exercito passou o Iser, sem opposiçaõ, 
em Dingelfingen.—O primeiro e segundo corpo, despois 
de alguns combates em que fôram bem succedidos, avan
çaram para Amberg, Schavandorf, e Kirn, juneto a Ratis-
bona. O General Bellegarde naõ pode dar louvores bas
tantes ao valoroso espirito, e inconquistavel resolução de 
suas tropas. 

Carta do Imperador Francisco ao Marechal Coloredo. 
Amado Marechal de Campo! Em conseqüência dos 

rápidos movimentos do exercito, e acumulação de negócios, 
naõ tem apparecido, por alguns dias, relação alguma offi
cial. Eu vos envio um conciso extracto das relaçoens que 
se me tem mandado, a fim de que as possais publicar. 

Scharding, 22 de Abril, 1809. FRANCISCO. 

Sexto Buletim. Quartel General de Sacile 17 de Abril. 
Aos 10 e 11, S. A. Imperial o Archiduque Joaõ, com o 

exercito debaixo de seu commando, entrou no território de 
Friule, por Ponteba, Cividale, e Gortz ; e despois de al
guma opposiçaõ, avançou, aos 13, para TagJiamento. O 
inimigo se retirou cruzando o rio, em ordem a ajunetar-se 
com as tropas na sua retaguarda; esta juncçaó, que prova
velmente se effectuou em Sacile, fez o exercito inimigo forte 
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de cincodivissoens. N a noite de 14, S. M. Imperial paásoü 

com a guarda avançada na direcçaó de Po-denone ; o 

resto do exercito seguio a marcha ao amanhecer. A guarda 

avançada do inimigo estava em Pordenone ; e o seu exer

cito estava postado entre este lugar e Sacile, juneto a 

Fontana. Neste lugar começou uma acçaÕ, que , despois 

de uma sanguinolenta contenda de dous dias, terminou in

teiramente em nossa v a n t a g e m . - O Vice Rey de Itaha 

commandava o exercito Francez. O resultado foi tao de

cisivo, que o inimigo se naÕ pode manter por de traz do 

Livenza, e foi obrigado a ret.rar-se appressadamente para 

P i a v a . - O s prisioneiros chegam j a a 6.000, entre estes se 

acham os Generaes Paze , e Bressau ; constantemente che

gam mais. A perca em mortos e feridos excede muito este 

pumero , e temos tomado 16 peças e 3 águias. 

Relatai do Tn. Coronel Ta.vi.v, a S. M. Imperial. Impruch, 

15 de Abril, de 1809. 
S E N H O R '. Ju lgo ser do meu dever informar a V. M. 

Imperial das provas de valor e fidelidade, que os antigos 
vassallos de V . M. tem dado, para mostrar a sua affeiçaõ á 
vossa Augusta casa.—Os valorosos Tyrolezes, levados a ex
asperação pela extineçaó de sua constituição, que havia 
sido conservada illesa, e inviolável, debaixo do domimo de 
V . M. e do de seus augustos predecessores; tomaram 
armas aos 10 do corrente, attacáram as tropas Bávaras em 
Sterzingen, em Inspruch, em Hal l , e no convento de S. 
Carlos ; e despois de ter morto ou ferido mais de 500 do 
inimigo o obrigou a render-lhe a capital. Aos 12 um 
corpo de cerca de 300 homens, composto de tropas Bávaras 
e Francezas se apresentou diante de Wildau , juneto a In
spruch, e soffreo a mesma derrota do primeiro-, e um re
forço de Francezes, que chegou aos 13, naÕ teve melhor 
surte.—Como estaó continuamente chegando prisioneiro**., 
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ainda nao pude verificar o seu numero, com precisão; mas 
ja tem vindo, e sido mandados para Salzburg, o General 
Francez Bisson, vários officiaes do Estado Maior, e de 3 a 
400 homens de varias descripçoens, artilheria, infanteria 
ligeira, & c , e também o General Bávaro Kunkel, o Coro
nel Ditfort, dous Tn. Coronéis, dous Majores, e cousa de 
20 officiaes, e 1.200 homens de tropa Bávara—A perca 
do inimigo, em artilheria, bandeiras, espingardas,e dinheiro, 
naõ se sabe ainda exactamente ; porque os paizanos, no 
enthusiasmo da victoria, ainda naõ trouxeram vários artigos 
de que tomaram posse. A cada momento chegam consi
deráveis números de prisoneiros, que fôram dispersos nos 
differentes attaques. Nada posso dizer do valor dos habi
tantes, que naõ seja menos da realidade ; baste allegar, 
como prova do seu valor, intrepidez, e determinação, que 
elles naÕ hesitaram em attacar, na planície aberta, 200 Bá
varos de cavallo, a quem descavalgáram, e obrigaram a 
render-se; em fim, acomettêram a artilheria do inimigo e 
fizeram-se senhores delia. O signal de uniaõ éra o sagrado 
nome de vossa Magestade, e longe de temer o expor-se a 
morte, por amor de seu legitimo Soberano, consideram isso 
como remuneração do seu valor, e da sua devoção á causa 
de sua pátria.—Aos 9 pelo meio dia, recebi do Tn. Gene
ral Baraô Jellachich ordens para avançar para o Tyrol, 
cruzando as montanhas do território Saltzburg, modelando 
a minha marcha pelo Billerthal. O meu destacamento 
consistia de uma divisão do Regimento de Infanteria de 
Devaux, um batalhão de caçadores de Saltzburgo, cuja 
formação naó está ainda completa ; e da primeira divisão 
do segundo batalhão dos Landwhez de Saltzburgh.—Ainda 
que fazíamos todos os dias marchas dobradas, so pudemos 
chegar a tempo de admirar a victoria dos valentes Tyro
lezes, e ver o grande numero de prisoneiros, que testemu
nhavam a intrepidez, e decisão do attaque.—Nos fomos 
recebidos com enthusiasmo, e a nossa marchadas fronteiras 
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até aqui, teve o aspecto de um triumpho. Os nossos guer
reiros ficaram mui tocados com as demonstraçoens de ale
gria de todas as idades e sexos, que se apressavam a saír-
nos ao encontro; e com os continuados gritos de " Viva o 
o Imperador Francisco." A nossa sensibilidade se ellevou 
a um grande ponto, vendo grande numero dos defensores 
do paiz, que se tinham armado com toda a qualidade de 
armas, que puderam achar, e que se adiantaram para In. 
spruch, a fim de se pôr em aptidão de encontrar uma nova 
columna do inimigo, que se dizia vir aproximando-se. Os 
sentimentos de exultaçaÕ estavam elevados ao mais alto 
ponto. O som dos sinos, misturado com as descargas da 
artilheria, e mosquetaria, e com as alegres acclamaçoens 
dos moços guerreiros.—Era um expectaculo, que tocava, 
ver á roda de nós homens de extrema idade velha, e man-
cebos de 12 annos, armados com tudo que lhe tinha cahido 
nas, maõs, e mostrando aos nossos olhos os tropheos, que 
haviam ganhado ao inimigo.—Elles se lisongeara (e eu só 
tenho de repetir as suas promessas) que seraó capazes do 
apresentar a V. M. 5 ou 6.000 prisioneiros, como penhor 
de sua fidelidade, e affeiçaõ.—Trinta mil florins de di
nheiro publico se apprehendêram ; e vinham de Mu nich. 
Naó sabemos ainda a somma de outras quantias de dinheiro 
publico, de que se tem tomado posse:—Como, em con
seqüência destas vantagens, as funcçoens das- authoridades 
Bávaras tem cessado, eu julquei indispensável estabelecer 
uma policia provisional, para manter a estabilidade da tran
qüilidade interna. 

(Assignado) TAXIS. 

BuletimS-eptimo.—Relação Official. 
Despois de passar o Iser, S. A. I. o Generalissimo, com 

o 3" . , 4o . , e 5 o . corpo do Exercito, e o I o corpo de reserva, 
desfilou para o Danúbio, na direcçaõ de Kehlheim, o 
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Ratisbona. Segundo as declaraçoens dos prisioneiros de 
guerra, o Imperador Napoleaõ chegou ao exercito aos 19 
avançou por Eckmuhl, Rotenburgh, e Cloisterrock. O 
inimigo saio-lhe ao encontro, e houve uma renhida acçarS. 
O Generalistimo louva o valor de suas tropas. A nossa 
perca lie considerável; vários regimentos perderam todo o 
seu Estada Maior. O Tn. Marechal de Campo Lusigrran, 
os Príncipes Luiz, Maurício de Lichtenstein, estaõ feridos. 
O Generalissimo conservou o exercito em ordem de 
batalha no dia seguinte, para seguir os movimentos do ini
migo. NaÕ temos mais relação deste combate.—A perca, 
em mortos, feridos, e prisioneiros, ainda se naõ sabe, por
que a multiplicidade de negócios naõ deo lugar a que S. A. 
Imperial fizesse relaçoens circumstanciadas a S. M., do 
campo de bathalha, em Hansen. Aos 20 capitulou Ratis-
bona. No mesmo dia foi o 3° corpo do exercito vigorosa
mente attacado, juneto a Siegenburgh, sobre o Abins. O 
Archiduque Luiz se retirou, assina como fez o Tn. Marechal 
de Campo Hiller, para o Iser, em ordem a cubrir Land
schut; ambos estes corpos estaõ unidos. Aos 21 o Mare
chal Davoust attacou o 4" corpo do exercito, juneto a Eck
muhl; houve uma severa acçaõ, que durou por 12 horas. 
Aos 22, o segundo corpo do exercito se retirou para Ratis-
bona, e se combinou com o corpo principal do exercito. 
O Quartel do Generalissimo, o Archiduque Carlos, estava 
aos 21, juneto de Eglosheim. 

Oitava Relação Official. Recebêram-se novidades de 
tranqüilizar, do 5 o . e 6o . corpo do exercito ; e também do 
2 o . Estes 3 corpo» estaõ unidos juneto a Oeling o velho. 
O desfiladeiro juneto a Landschut, onde alguns carretoens 
obstruíram o caminho, em quanto se oppunha valorosa
mente o exercito que avançava, fez inevitável a perca de 
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alguma artilheria, e carretoens. Segundo as relaçoens offl, 

ciaes, a perca, em homens, naÕ he considerável ; somente 

uma divisão do regimento de infanteria de Benjaysk, que 

foi obrigada a passar a ponte do Iser, j a incendiada, 

í-offreo severamente. Os três corpos unidos seguirão os 

moviventos do exercito principal, debaixo do commando 

do Generalissimo. Por contas mais modernas o Quartel do 

Generalissimo continuava ainda em Eglosheim, aos 22 ; e o 

inimigo na sua posição. O 2° corpo effectuou uma junc

çaó, sobre o caminho de Ratisbona, com o 3 o . e 4 o . corpo 

de reserva; e aos 23 se resolveo fazer um attaque geral ao 

inimigo. Aos 22, pelo meio dia, soavam os canhoens para 

a quella parte, com grande estrondo ; e provavelmente, 

continua a sanguinária peleja. O combate he levado adi

ante com extraordinário rancor. Cada indivíduo sente a 

importância da causa porque peleja. NaÕ temos ainda 

contas definitivas. A corte do Imperador está em Schaerd-

ing. Em quanto o exercito principal se avançava ao longo 

do Danúbio, o corpo juneto a Oeling o velho estava 

prompto ou para operaçoens offensivas, ou para defender o 

rio Inn. S. M. , considerando, a probabilidade de que um 

corpo do inimigo ameaçasse as fronteiras dos dominios 

hereditários, julgou conveniente ordenar, que saisse a 

campo a milícia da Asturia baixa, Saltzburgo, e Áustria 

interior. A milícia da Áustria alta tem estado em armas 

desde que os exércitos avançaram, parte sobre o Inn, e 

parte para investir a fortaleza de Oberhaus. 

Official— Áustria 26 de Aril. Despois de cruzar o Iser, 

o Archiduque desfilou, por marchas forçadas com o 3 o . e 

5 o . corpo do exercito, e o I o corpo de reserva, para Ratis

bona, no caminho direito, que conduz a este lugar, em 

quanto o Archiduque Luiz, com o 5 P corpo, tomou o ca

minho de Neustadt, sobre o Danúbio. O designio destas 

diflerentes marchas forçadas parece ter sido, impedir, que 
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O inimigo trouxesse todo o seu exercito sobre as alturas 
entre Ratisbona, e Saal; mas isto naÕ se pode infelizmente 
executar, por causa da celeridade das marchas do inimigo. 
Este trouxe a sua força principal, que consistia das divi
soens de Davoust, Oudinot, Lefebvre, e outra; e como o 
bosque em frente inteiramente occultava toda a sua força, 
pôde o inimigo arranjar todas as suas operaçoens, segundo 
as circumstancias. Aos 19 chegou o Achiduque Carlos a 
Eckmuhl; e o Archiduque Luiz a Lugburgen, no Abin, e 
Rehu, onde foi attacado com a maior fúria pelo inimigo. 
Ambas as partes mantiveram o conflicto com igual furor, 
sem perder uma polegada de terreno: o inimigo se esfor
çou tudo quanto pôde por embaraçar o 3o'. corpo na sua 
marcha para Ratisbona. O Archiduque Carlos tinha o seu 
Quartel General em Ehlosshagen. Aos 20 capitulou Ratis
bona, pelo que pôde o Achiduque Carlos ajunctar-se com 
o segundo corpo, que veio de Bohemia, e se postou entre 
Ehlosshagen, e Ratisbona. O inimigo naõ apreciou estas 
Vantagens ; provavelmente na esperança de que se vingaria 
bem. Estando senhor das alturas, e tendo, decerto modo, 
separado o nosso exercito, attacou no mesmo dia o 5". 
corpo, commandado pelo Archiduque Luiz, juneto a Sugs-
burgh ; e com tudo este attaque sobre toda a linha naó 
teria feito impressão, se este corpo naó tomasse a infeliz re
solução de retirar-se; sobre o que, sendo vigorosamente 
perseguido pelo inimigo foi obrigado a deixar atraz a sua 
artilheria; nos desfiladeiros de Landschut, por onde passa 
a grande estrada. A retirada do 5o corpo oceasionou ne
cessariamente a do 6"., que repentinamente se apressou em 
seu auxilio, de Munich, para prevenir maiores desgraças. 
No dia seguinte o Duque de Auerstadt (Marechal Davoust) 
attacou o 4*» corpo, juneto a Eckmuhl, provavelmente para 
impedir ao Archiduque Carlos, o ir em soccorro do Archi
duque Luiz, mas o Archiduque estava determinado a ar
riscar outro golpe.—Aos 22 tornou a começar a batalha, 
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com irresistível fúria, e tudo promettia ura feliz êxito, 

quando, ás 5 horas da ta rde , um considerável corpo de 

cavallaria, voltando de perseguir o Archiduque Luiz, 

attacou a ala esquerda, de maneira que o Archiduque 

Carlos, ao momento em que foi attacado por numero mui 

superior, e particularmente por tropas de refresco ; e como 

também tinha contra a elle a força, que se dirigira ao 5". 

e 6 o . corpo» se vio obrigado a cruzar o Danúbio, e effectuar 

ajuncçaÕ com o 5 o . corpo. O General Hiiler tem agora 

o Commando do 5 Q . e 6 o . corpo, queseespera em Brannau 

e Scharding ; falla-se de novos areranjamentos, que o 

General Hiiler tem feito. 

França. 

Buletins do exercito Francez em Alemanha. 

Primeiro Buletim. Quartel General em Ratisbona, 

24 de Abril. 

O exercito Austuriaco passou o Inn aos 9 de Abril ; foi 

este o signal para as hostilidades ; e a Áustria declarou 

implacável guerra á França, e seus aluados, e á confederação 

do Rheno. As seguintes saõ as posiçoens do exercito 

Francez, e seus aluados. O corpo do Dudue d'Auerstadt, 

em Ratisbona. O corpo do Duque de Rivoli, em Ulm. 

O corpo do General Oudinot , em Augsburg. O Quartel 

General em Strasburgo. As três divisoens de Bávaros, 

commandados pelo Duque de Dantz ic , estavam nas posi

çoens seguintes :—A primeira divisão commandada pelo 

Principe Real , em Munich ; a segunda, pelo Gen. Deroí, 

em Landschut ; e a terceira, pelo Gen. De Wrede , em 

Strasburgo. A divisão W u r t e m b u r g h , em Heydenheim. 

As tropas Saxonias se acamparam june to aos muros de 

Dresdcn. O corpo do Ducado de Warsaw, commandado 

pelo Principe Poniatowsky, está nas vizinhanças de 

Warsaw. 
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Aos 10 investiram as tropas Austríacas Passau, onde 
cercaram um batalhão de Bávaros, e ao mesmo tempo in
vestiram Kufftein, onde ha outro batalhão de Bávaros: 
estes movimentos tiveram lugar, sem que se desse um so 
tiro.—Os Austríacos publicaram a proclamaçaõ juncta, no 
Tyrol. A corte de Bavária partio de Munich para Del-
lingen. A Divisão Bávara, que estava em Landschut, foi 
para Altorff, na margem esquerda do Iser. A divisão 
commandada pelo Gen. De Wrede, marchou sobre Neu-
stadt. O Duque de Rivoli deixou Ulm para as vizinhan
ças de Augsburgh.—De 10 até 16 do mez avançou o ex
ercito do inimigo, do Inn para o Iser; houve varias escar-
muças entre as partidas de Cavallaria, em que os Bávaros 
tiveram a melhor.—Aos 16, em Pfaffenhoffen, o 2o e 3o 

regimentos de cavallaria ligeira Bávara derrotaram com
pletamente os hussares de Stipschitz, e dragoens de Ro-
semberg. Ao mesmo tempo appareceo o inimigo, em 
grandes corpos, para o fim de se formar em Landschut: cor
tou-se a ponte, e a Divisão Bávara commandada pelo Gen. 
Deroi, oppos-se vigorosamente a este movimento do inimi
go, mas sendo ameaçada por columnas que tinham passado 
o Iser, em Moorberg e Freysing; esta divisão se retirou em 
boa ordem, para a do Gen. Wrede, e o exercito Bávaro 
tomou uma posição central em Neustadt. 

Partida do Imperador, de Paris, aos 13. O Imperador 
soube pelo telegrapho, na noite de 12, que os Austríacos 
tinham passado o Inn, e sahio de Paris, quasi immediata
mente. Chegou, ás 3 horas da manhaã de 16, a Louis-
burg, e na noite do mesmo dia a Dellingen, onde vio El 
Rey de Bavária, e passou meia hora com aquelle Principe; 
e prometteo-lhe restabelecello em 15 dias á sua capital, 
vingar os insultos que se tinham feito á sua casa, e fazello 
maior do que nenhum dos seus antepassados nunca fora. 
—Aos 17, ás duas horas da manhaã, chegou S. M. a Do-
nauworth,onde estabeleceo immediatamente o seu Quartel 
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General , e deo as ordens necessárias. Aos 18 se removeo 

o Quartel General , para Ingolstadt. 

Batalha de Pfaffenhofftn, aos 19. Aos 19 deixou o Gen, 
Oudinot Augsburgh, e chegou, ao amanhecer, a Pfaffen-
hoffen onde encontrou 3 ou 4.000 Austríacos ; attacou-os 
e fez 300 prisioneiros. O Duque de Rivoli chegou no 
dia seguinte a Pfaffenhoffen. No mesmo dia deixou Ra
tisbona o Duque de Auerstadt, e avançou para Neustadt, 
approximando-se a Ingolstadt. Era evidente que o plano 
do Imperador foi ganhar sobre o inimigo, em manobra ; 
havendo-se este formado june to a Landschut ; e attacallo 
entaó, quando suppunham que estavam começando o at
taque , e estavam marchando para Ratisbona. 

Batalha de Tann, aos 19. Aos 19 ao amanhecer , o Du
que de Auerstadt principiou a sua marcha em duas colum-
nas. As divisoens de Morand, e Guden formaram a sua 
direita; as divisoens de St. Hilaire, e Friant, formaram 
a sua esquerda. A divisão St. Hilaire chegou á Aldea 
de Pressing, e ahi se encontrou com o inimigo, superior 
em numero, mas inferior em valent ia; e aqui se abrio a 
campanha por uma batalha,^que foi gloriosíssima ás nossas 
armas. O Gen. St. Hilaire, apoiado pelo Gen. Triant. 
derrubou tudo quanto se lhe oppos, e tornou todas as po
siçoens do inimigo, matou-lhe grande numero, e fez cousa 
de 600 a 700 prisioneiros.—O regimento 12 se distinguio 
naquttlle d ia ; o 51 manteve a sua antiga reputação. Ha 
16 annos obteve este regimento, em Itália, o nome de ter
rível ; e nesta acçaó sustentou as suas pretencoens a este 
t i tu lo ; só por si attacou, e derrotou suecessivãmente seis 
regimentos Austríacos.—Sobre a esquerda, ás duas horas 
da tarde se encontrou também o General Moraud com 
uma divssaÕ Austriaca, que elle attacou em frente, em 
quanto o Duque de Dantz ic , com um corpo de Bávaros, 
que tinha marchado de Abensberg, at taeou pela retaguar
da , esta divisão foi logo expulsada de todas as suas posi-
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çoens. e deixou vários centos, em mortos, e prisioneiros. 

Todo o regimento de Dragoens de Levenher ficou des

truído, e o seu Coronel morto, pela cavallaria ligeira Bá

vara. Ao por do so! a divisão do D u q u e de Dantzic for

mou a sua juncçaõ c o r n a d o D u q u e de Auerstadt. Em 

todos estes at taques os Gen. St. Hilaire e Friant , se dis

tinguiram part icularmente. As infelizes tropas Austríacas 

íóram levadas de V ienna com musicas, e cantigas, e na 

persuasão de que j a naõ havia exerci to Francez na Ale

manha, e que elles so o haviam com Wir temburgezes , e 

Bávaros, most raram, da maneira mais positiva, o resenti-

mento que sentiam contra os seus chefes, pelo erro em 

que os t inham feito cahi r ; e este erro foi maior quando 

viram aquelles bandos antigos, que estavam acustumados 

a considerar como seus senhores .—Em todas estas bata

lhas a nossa perca foi inconsideravel, comparada com a do 

inimigo, que perdeo grande numero de officiaes generaes, 

e outros, que fôram obrigados a pór-se adiante para am 

mar as suas t ropas . O Príncipe de Dichtenstein, Gen 

l.usignan, e outros ficaram feridos. A perca dos Áustria 

eos,"em Coronéis, e officiaes de menor graduação, foi mui 

considerável. 

Batalha de Abensberg, aos 20. O Imperador resolveo 
batei e destruir o corpo do Archiduque L u i z , e general 
Kelkr, que montava a 60.000 homens. Aos 20 se postou 
S. M. em Abensberg; deo ordens ao D u q u e de Auerstadt , 
que ameaçasse aos corpos de Hohenzolern , Rosemberg , e 
Lichtcnstein, em quanto elle com as duas divisoens de 
Moraud, e Guden , os Bávaros, e Wir temburghezes , atta-
cava o exercito do Archiduque Lu iz , e General Keller. 
em (rente; e o D u q u e de Rivoli cortava as communica-
çuens do inimigo, havendo este Duque passado por Fry-
li.:rg, e mare jado dahi para a re taguarda do exercito Aus
tríaco. As divisoens de Moraud , e Guden formaram a 
t suuerda, e manobraram deba ixo das ordens do D u q u e 
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de Montebello. O Imperador determinou pelejar na-
quelle dia á frente dos Bávaros, e Wir temburghezes , Or
denou elle aos officiaes destes dous exércitos, que formas
sem um circulo ; e em alta vóz, lhes fez um longa falia. O 
Pr inc ipe de Bavária traduzio para AlemaÕ, o que elle disse 
em Francez. O Imperador lhes fez sentir a confiança 
que nelles tinha. Disse aos Officiaes Bávaros, que os 
Austríacos sempre tinham sido seus inimigos; e que agora 
desejavam annihilar a sua indepencia. Q u e por mais de 
200 annos, a bandeira Bávara havia tremulado contra os 
Austríacos. Mas que agora elle os faria taõ poderosos, 
que elles, sós por si, poderiam contender com a casa de 
Áustria. Fallou aos Wir temburghezes , das victorias, que 
haviam alcançado da casa de Áustria, quando elles ser
viam no exerci to Prusso; e das vantagens que recente
mente obtiveram, na campanha de Silesia. Dice-lhes a 
todos, que éra chegado o momento de levar a guerra ao 
território Aust r íaco; esta falia foi repetida ás differentes 
companhias, pelos capitaens, e produzio o effeito que fa
cilmente se pode conceber. O Imperador deo entaõ o 
signal para a batalha, e arranjou as suas manobras, con
forme o character particular de suas tropas. O Gen. 
W r e d e , um official Bávaro de grande merecimento, estava 
postado em Siegenburg, e attacou a divisão Austriaca.que 
lhe ficava opposta. O General Vamdame, que comman-
dava os Wirtemburghezes, attacou o inimigo pelo flanco 
direito. O Duque de Dantzic , com a divisão do Princi
pe Real , e a do Gen. Deroi, marchou para a Aldea de 
Rouhausen, a fim de alcançar a estrada grande, que vai 
de Abensberg para Landschut. O Duque de Montebello 
com as suas duas divisoens Francezas, forçou a extremi
dade da esquerda do inimigo, e desbaratou tudo que se 
lhe oppoz, e avançou para Rohr, e Rosemburgh. A nossa 
artilheria foi bem succedida em todos os pontos. O ini
migo, desconcertado pelos nossos movimentos, naÕ pele-
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jou por mais de uma hora, e tocou a retirada. Oi to es
tandartes, 12 peças de artilheria, e 18.000 prisioneiros, foi 
o resultado desta acçaõ, q u e nos custou mui poucos h o 
mens. 

Batalha de Landschut, e tomada deste lugar. A bata
lha de Landschut deixou aberto o flanco do exercito Aus
tr íaco, e todos os seus armazéns: o Imperador , ao amanhe
cer do dia 2 1 , marchou sobre Landschut. O Duque de 
Istria derrotou a cavallaria do inimigo, na planície de
fronte daquella cidade. O General de divisisaõ Mouton 
fez marchar a passo de at taque, sobre a ponte, os grana-
deiros do regimento 17, que formavam a frente da co 
lumna. Esta ponte que éra de madeira foi incendiada; 
mas isto naõ servio de obstáculo para a nossa infanteria, 
que forçou a sua passagem e penetrou na Cidade. O ini
migo , expulsado de sua posição, foi attacado pelo Duque 
de Rivoli , que marchou pe lamargem direita. Landschut ca-
hio em nossas maõs, e com esta Cidade tomamos 30 peças 
de artilheria, 9.000 prisioneiros, 600 carretoens de muni
ção, 3.000 carretoens de bagagem, e os hospitaes, e ar
mazéns, que os Austríacos começavam a formar. Alguns 
correios, e Ajudantes do Commandante em Chefe, Pr in
cipe Carlos, e alguns comboys de doentes, que vinham de 
Landschut, também caíram em nossas maõs. 

Batalha de Eckmuhl, aos 22. Ao mesmo tempo que a 
batalha de Abensberg , e o combate de Lanschut produ
ziam resultados taõ importantes, o Principe Carlos se r e u 
nia com o Corpo de Bohemia, commandado pelo General 
Collowrath, e obtinha em Ratisbona alguma pequena van
tagem. Mil homens do Regimento 6 5 , que fôram deixa
dos para guardar a ponte de Ratisbona, e naõ receberam 
ordem de re t i rar -se ; foram cercados pelos Austríacos, e 
havendo gastado todos os cartuxos, se viram obrigados a 
render-se. Este acontecimento foi sensível ao Imperador , 
e elle j u r o u , que em 24 horas faria correr o sangue Aus-
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iriaco em Ratisbona, para vingar o insulto, que se havi* 
feito ás suas armas.—Durante este tempo os Duques de 
Auerstadt e Dantzic ameaçavam os Corpos de Rosem-
be rg , Hohenzol lern .e Lichtenstein. NaÕ havia tempo a 
perder. O Imperador principiou a sua marcha de Land
schut , com as duas divisoens do Duque de Montebello, o 
Corpo do D u q u e de Rivoli, os Courasseiros de Nansoutz 
e S. Sulpicio, e a Divisão Wir temburgh. As duas horas 
da tarde chegaram em frente de Eckmuhl, onde os quatro 
Corpos do exercito Austríaco, que chegavam a 110.000 
homens, tinham tomado a sua posição, debaixo do com
mando do Archiduque Carlos. O Duque de Montebello 
attacou o inimigo pela esquerda, com a divisão de Guden. 
Ao primeiro signal, as divisoens dos Duques de Auerstadt 
e Dantz ic , e a divisão de Cavallaria ligeira do Gen. Mont-
b run , tomaram as suas posiçoens. Uma das mais bellas 
vistas, que a guerra pode apresentar, se vio aqu i : 110.000 
homens attacados em todos os pontos ; voltados na sua 
esquerda ; e suecesivamente expulsados de todas as suas 
posiçoens. A relação circumstanciada destes aconteci
mentos seria demasiado longa ; baste o dizer, que o inimi
go foi completamente derrotado ; que perdeo a maior 
parte da sua artilheria, e grande numero de prisioneiros ; 
e que os Austríacos, expulsados dos bosques, que cobrem 
Ratisbona, fôram forçados a entrar nas planícies, e cor
tados pela cavallaria. A cavallaria Austríaca, forte, e nu
merosa tentou cubrir a retirada da sua infanteria; mas foi 
ella attacada pela d.visaÓ de S. Sulpicio, sobre a direita, c 
pela divisão de Nansoutz, sobre a esquerda, a linha do 
inimigo de hussares, e courasseiros foi derrotada; mais de 
300 courasseiros Austríacos ficaram prisioneiros. Como 
entrou a noite, os nossos courasseiros continuaram a sua 
marcha para Ratisbona. A divisão de Nansoutz se encon
trou com uma columna do inimigo, que se escapava, atta-
cou-a. e a obrigou a render-se: consistia de três bata-
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lhoens Húngaros de 1.500 homens.—A divisão de S. 
Sulpicio carregou outra divisão do inimigo, onde o Archi
duque Carlos apenas escapou de ser tomado -. deveo elle 
a sua segurança á velocidade de seu cavallo : esta columna 
foi também cortada e tomada. A escuridão poz fim ao 
combate. Nesta batalha de Eckmuhl naõ entrou em ac
çaõ senaõ metade das tropas Francezas. O inimigo aco-
çado de perto continuou a desfilar em toda a noite, por 
pequenas divisoens, e em grande confusão. Todos os 
seus feridos, a maior parte da sua artilheria, 15 estandar
tes, e 20.000 prisioneiros caíram em nossas maõs. 

Batalha de Ratisbona, e tomada da praça. Ao amanhe
cer do dia 23, avançou o exercito sobre Ratisbona; a 
guarda avançada composta da divisão de Gudin, e dos 
Courasseiros de Nansout e S. Sulpicio, e bem depressa se 
puseram á vista da cavallaria, que tentou cubrir a Cidade. 
Houve três cargas successivas, e em todas tivemos a vanta
gem da nossa parte. O inimigo teve 8.000 homens passa
dos á espada ; e cruzou precipitadamente o Danúbio. 
Durante estes procedimentos, a nossa infanteria ligeira 
tentou apossar-se da Cidade; por uma inexplicável dispo
sição de sua força, sacrificou o Gen. Austríaco seis regi
mentos sem razaÕ alguma. A Cidade está rodeada por 
um insignificante muro, um mao fosso, e uma má contra 
escarpa. Havendo chegado a artilheria, foi a Cidade ba
tida com algumas peças de 12. Lembrou, que havia uma 
parte das fortificaçoens, onde éra possível, por meio de 
uma escada descer ao fosso, e passar ao outro lado por uma 
brecha no muro. O Duque de Montebello mandou a 
um batalhão, que passasse por esta abertura; ganharam 
o postigo e se introduziram na Cidade. Todos os que 
fizeram resistência fôram passados á espada : o numero 
de prisioneiros excedeo 8.000. Em conseqüência destas 
injudiciosas disposiçoens do inimigo naÕ teve elle tempo 
de cortar a ponte, e os Francezes passaram de roldaõ com 
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elles para a margem esquerda. Esta desgraçada Cidade, 

que elles tiveram a barbaridade de defender, soffreo con

sideravelmente. Parte delia esteve em fogo durante a 

noite, mas pelos esforços do General Morand, e sua divi

são, se extinguio o incêndio. Assim na batalha de Abens

berg , o Imperador venceo separadamente os dous corpos 

do Archiduque Luiz, e General Keller. N a batalha de 

Landschut , elle tomou o centro de suas communicaçoens; 

e o deposito geral dos seus armazéns, e artilheria ; final

mente , na batalha de Eckmuhl, os quatro corpos de Ho-

henzollern, Rosemberg, Kollowrath, e Lichtenstein, fôram 

derrotados. O corpo do General Bellegarde chegou hoje 

despois da batalha, este so pôde ser testemunha da tomada 

de Ratisbona, e despois salvou-se na Bohemia.—Em todas 

estas batalhas a nossa perca chegou a 1.200 mortos e 4.000 

feridos. O Gen. de divisão Cervoni, chefe do Estado 

maior do Duque de Montebello, foi ferido por uma bala 

e caio no campo de batalha de Eckmuhl. Era este um 

official de merec imento ; e que se distinguio nas nossas 

primeiras campanhas. N o combate de Peissing, o Gen. 

Hervo , chefe do Estado Maior do Duque de Auerstadt, 

foi também morto. O Duque de Auerstadt lamenta 

muito este official, cujo valor, inteligência, e actividade, 

elle muito apreciava. O General de brigada clemente, 

commandante de uma brigada de courasseiros da divisão 

St. Sulpicio, perdeo um braço. O Gen. Schramm foi 

ferido. O coronel do regimento 14 de Courasseiros foi 

morto em um attaque. Em geral a nossa perca, em offi

ciaes, he pouco considerável. Os 1.000 homens do regi

mento 65 que fôram prisioneiros; tem sido pela maior 

parte retomados. H e impossível mostrar mais valor, e 

boa vontade, do que tem mostrado as tropas. Na batalha 

de Echmuhl o Corpo do Duque de Rivoli naÕ pode unir-

se, e assim este marechal esteve constantemente june to ao 

Imperador ; levou ordens, e fez executar differentes ma-
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nobras. N o assalto de Ratisbona o Duque de Monte
bello, que tinha designado o lugar de passagem, fez levar 
as escadas pelos seus Ajudantes de campo.—O Principe 
de Neufchatel, a fim de animar as tropas, e dar ao mesmo 
tempo provas de confiança aos alliados, marchou muitas 
vezes na vanguarda, com os regimentos Bávaros.—O D u 
que de Auerstadt, nestes differentes attaques, deo novas 
provas da intrepidez que o characteriza. O Duque de 
Rovigo com igual intrepidez e desembaraço atravessou, 
muitas vezes as legioens inimigas, para dar a saber as in-
tençoens do Imperador ás differentes columnas. Dos 
220.000 homens que compunham o exercito Austríaco, 
todos entraram em acçaó, excepto os 20.0O0 homens que 
commanda o Gen. Bellegarde. Pelo contrario, do exer
cito Francez quasi ametade naõ deo um só tiro de espin
garda. O inimigo admirado com os movimentos rápidos, 
calem do alcance de seus cálculos, perdeo em um momento 
a sua louca esperança, e se transportou ao deliro da pre-
sumpçaõyque se approxima á desesperaçaõ. 
Proclamaçaõ do General Jellachich aos habitantes do Tyrol. 

Tyrolezes! Se sois ainda o que ereis, naó ha muito 
tempo» se vos lembraes da honra, da prosperidade, da 
liberdade verdadeira que gozaveis, debaixo do sceptro 
bem feitor da Áustria; se a voz do General, que tendes 
reconhecido como um de vos outros, quando em 1799, 
elle vos salvou de um perigo imminente pela victoria de 
Feldkirch, que, no anno seguinte, fez impenetrável as 
vossas fronteiras desde Arleberg até ao vale de Karaben-
del, se tudo isto naõ está riscado da vossa memória, ouvi 
o que vos venho dizer; ouvi e vos convecereis.—O vosso 
legitimo Soberano (deveria dizer vosso pay) vos procura, 
metei-vos ao abrigo de seu escudo. O seu coração estala 
de dor, vendo-vos debaixo de uma dominação estrangeira. 
Vos, seus fieis subditos, tornai a ser os filhos da Áustria ; 
e naó vos esqueçais deste titulo precioso.—Exércitos Aus-
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triacos, mais numerosos que nunca, mais animados e mais 
patrióticos, vaõ a entrar no vosso paiz ; considerai-vos como 
irmãos, como filhos do mesmo pay; reuni vos a elles ; se
guindo o exemplo de todos os povos que obedecem ao 
mrono Austríaco. Em fim comportai-vos em tudo, como 
fizesteis á pouco, admirando a Europa .—Tyro lezes , Deus 
h e c o m nosco. Nos naÕ procuramos novas conquis tas ; 
mas queremos tornar a t r aze r ao seio de nosso pay impe
rial , e graciosíssimo, os nossos irmaós que delle de separa
ram. Nada nos resiste, nada pode vencer-nos, desde que 
nos unimos para nossa felicidade, e para a conservação da 
nossa existência. Crede-me Tyrolezes , Deus he com 
nosco!—Assignado— FRANCISCO, Baraõ de Jellachich, de 
Buzin, Cavalleiro da Ordem de Maria Thereza , e T n . 
Marechal de Campo, Imperial e Real. 

Segundo Bulelim. Quartel General de Muhldorff, 27 

de Abril. 
Aos 22 , dia seguinte ao da batalha de Landsehut, dei

xou o Imperador esta Cidade para Ratisbona, e deo a ba
talha de Eckmuhl. Ao mesmo tempo enviou o Marechal 
D u q u e de Ts-tria, com a divisão Bávara, commandada pelo 
General de W r e d e , e a divisão Molitor, para que se lan
çassem sobre o Inn, e perseguissem os dous corpos do ex
ercito Austríaco, vencidos na batalha de Abensberg, e 
no combate de Landschut .—O Marechal Duque de Istria, 
chegou sucess ivamente a Wilsburg, e a Neumarkt , e 
achou aqui mais de 400 carros, caixoens, e quipagens, e 
fez, na sua marcha 1.500, ou 1.800 prisioneiros.—Os 
Corpos Austríacos acharam, alem de Neumarkt , um corpo 
de reserva, que chegou ao Inn, onde se formaram, e aos 
25, e em Neumarkt tiveram um combate, em que os Ba-
varezes, a pezar de sua extrema inferioridade, conserva
ram as suas posiçoens.—Aos 24 tinha o Imperador diri
gido o corpo do marechal Duque de Rivoli, de Ratisbona 
para Straubing e de la para Passau, onde chegou aos 26. 
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O D u q u e de Rivoli £e*z passar o Inn ao batalhão do P o , 
que aprisionou 300 inimigos, e leyantando o bloqueio da 
Cidadella occupou Scharding.—Aos 25 o Marechal Duque 
de Montebello teve ordem de marchar com o seu corpo 
de Ratisbona para Muhldorff. Aos 27 passou o Inn, e 
avançou sobre Salza.—Hoje, 27 , tem o Imperador o seu 
quartel general em Mulhdorff. A divisão Austríaca com
mandada pelo Gen. Jellachich, que occupava Muních, he 
agora perseguida pelo corpo do D u q u e de Dantzic. Ei 
Rey de Baviera appareceo em pessoa em Muních. Vol 
tou ao despois pa ra Augsburg, onde ficará alguns dias, 
esperando até restabelecer fixamente a sua residência em 
Muních, o que fará quando o paiz estiver inteiramente 

livre das part idas do inimigo. Etretanto da par te de 
Ratisbona o D u q u e de Auerstadt se determinou a perse
guir o Pr incipe Carlos, que , cortado de suas communica-
coens com Inn, e Vienna, naõ teve outro recurso senaõ 
retirar-se ás montanhas de Bohemia por Waldmunchen e 
Cham Quanto ao Imperador d'Áustria, parece que 
estava diante de Passau, havendo-se encarregado de sitiar 
esta praça com três batalhoens de Landwerth.—Toda a 
Baviera e o Palatinado eetaÕ livres da presença dos exér
citos inimigos. Em Ratisbona passou o Imperador revista 
a muitos corpos, e mandou, que se lhe apresentasse o 
mais valoroso soldado, a que conferio distincçoens, e pen-
soens ; e o mais valoroso official a quem deo Baronias, e 
terras. Tes temunhou especialmente a sua satisfacçaõ ás 
divisoens Saint Hilaire e Fr iant .—Até esta hora tinha o 
Imperador feito a guer ra , quasi sem equipagens e sem 
guarda : nota-se que , na ausência de sua guarda, teve sem
pre june to a si as tropas alliadas Bávaras, Wur t emburghe -
zas , querendo dar-lhes, assim, uma prova particular de 
sua confiança. Hontem chegou a Landschut uma part ida 
de caçadores, e granadeiros-a-cavallo das gua rdas ; o r e 
gimento de fuzileiros, e um batalhão de caçadores de p é . 
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—Daqui a 8 dias chegará toda a guarda. Espalharam um 
rumor de que o Imperador quebrara uma perna. O factq 
he que uma bala morta deo no salto da bota de S. M. , mas 
nem lhe tocou na pele. Nunca S. M. no meio de taó 
grandes fadigas, gozou melhor saúde.—Nota-se como um 
facto s ingukr , que um dos primeiros officiaes Austríacos*, 
que ficou prisioneiro, nesta guerra , he Ajudante de campp 
do principe Carlos ; enviado a M. O t to , para lhe entregar 
a famosa car ta , em que se diz que o exercito Francez de
via retirar-se.—Havendo-se os habitantes de Ratisbona 
comportado mui bem ; e tendo mostrado o espirito patri
ótico, e conferado, que tínhamos o direito de esperar del
les ; mandou S. M. que as ruínas, que tinham soffrido, fos
sem repairadas ã sua custa, particularmente a reparação das 
casas incendiadas, cuja despeza chegará a muitos mi
lhoens. Todos os soberanos, e todos os paizes da Confe
deração mostram o mais patriótico espirito. Quando o 
Ministro de Áustria em Dresden, entregou a declaração 
da sua Corte ao Rey de Saxonia, t s te Príncipe naó pôde 
reprimir a sua indignação. " Vós quereis a guerra, lhe 
disse El Rey , e contra quem i Vós attacais, e invectivais 
aquelle que , ha três annos, senhor da vossa sorte, vosres-
tituio os vossos Estados. As proposiçoens que se me fa
zem me affligem; os meus ajustes saõ conhecidos em 
toda a Eu ropa ; nenhum Principe da Confederação se 
arredará desses ajustes."—O Gram Duque de Wur tz-
bur<**h, irmaõ do Imperador de Áustria, mostrou os mes
mos sentimentos; e declarou, que se os Austríacos 
avançassem sobre os seus Estados, elle se retiraria, sendo 
necessário, para alem do Rheno : tal he o modo porque 
saõ geralmente apreciados o espirito de vertigem, e as 
injurias da Corte de Vienna. Os regimentos dos pequenos 
Pr íncipes , e todas as tropas alliadas, pedem, ás invejas 
uns dos outros, que os mandem marchar contra o inimigo. 
U m a cousa notável, e que a posteridade observará como 
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outra prova da assignalada ma fé da naçaõ Austríaca, he 
que, no mesmo dia em que mandou escrever a El Rey de 
Baviera a carta aqui juncta, fez publicar no Tyrol a pro
clamaçaõ assignada pelo General Jellachich: no mesmo 
dia propoz a El Rey, que fosse neutral, e convidou os seus 
vassallos para que se rebelassem. { Como se pode conci
liar esta contradicçaõ ; ou, para melhor dizer, como se 
pode justificar esta infâmia ? 

Carta do Archiduque Carlos, a El Rey de Baviera ,* datada 
de 9 de Abril, e inserida no primeiro Buletim do exercito 
Austríaco. 
SENHOR! Tenho a lionra de informara V. M.; que, segundo a 

declaração de S. M, o Imperador de Áustria, ao Imperador Napoleaõ, 
recebi ordens para entrar em Baviera com as tropas que estaõ de
baixo do meu commando; e de tractarcomo inimigos, os que âiérein 
resistencia.—Eu desejeso ardentemente, Senhor, que vos escuteis os 
desejos de vosso povo, que so ve em nós os seus libertadores. Tem-
se dado as mais apertadas ordens, para que, até se saberem as inten-
çoens de V. M. a este respeito, se naõ commetam hostilidades, salvo 
contra o inimigo de toda a independência politica da Europa. Ser-
-me-hia penoso voltar as minhas armas contra as trocas de V. M., e 
involver os vossos vassallos nas misérias de guerra, emprehendida 
a bem da liberdade geral, e cujo principio primordial exclue todo o 
plano de conquista; mas se a força das circumstancias induzir a V. 
M. a uma condescendência incompatível com a vossa dignidade, e 
com a felicidade do vj-sso povo; rogo, naõ obstante isto, a V. IVÍ. 
que esteja convencido de que os meus soldados manterão cm todo o 
caso a segurança de V. M.; e eu vos convido, Senhor, a confiar-vos 
na honra do meu Soberano, e na protecçaõ de suas armas. 

Proclamaçaõ. 
Soldados vós tendes justificado as minhas esperanças; 

o vosso valor tem suprido o numero. Tendes gloriosa
mente mostrado a differença que ha entre os soldados de 
César, e as cohortes armadas de Xerxes.—Em poucos 
dias temos triumphado em três batalhas, de Tann, Abens-
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berg, e Ratisbona. Cem peças de artilheria, 4 estandartes, 
e 50.000 prisioneiros, 300 carros aparelhados para baga, 
gem, todas as caixas dos regimentos. Ta l he o resultado 
da rapidez de vossas marchas, e vossa coragem.—O ini
migo illudido por um Gabinete perjuro, parece que ja se 
naõ lembra de quem nos somos; depressa se acordaram, 
vos lhes appareeesteis mais terríveis que nunca. Pouco 
ha, que elles cruzaram o Inn, e invadiram o território de 
nossos alliados: pouco ha que se atreveram a trazer a 
guerra ao coração do nosso paiz. Agora, derrotados, e 
desmaiados, fogem desordenadamente : j a a minha guarda 
avançada passou o Inn : antes de um mez estará ella em 
Vienna.—Dado no quartel general de Ratisbona, 24 de 
Abril, de 1809. 

(Assignado) N A P O L E A Õ . 

Terceiro Bulctim. Quartel General de Burghausen, 
Abril 30. O Imperador chegou a Muhldorff aos 27 do 
Corrente, pela tarde. S. M. destacou a divisão do Gene
ral Wrede para LauíFen, sobre o Salza, a fim de alcançar 
os Corpos cjue o inimigo tinha no Tyro l , e que se retira
vam com marchas foiçadas. O General W r e d e alcançou 
a retaguarda do inimigo, aos 28, june to a LaufTen, tomou-
lhe a bagagem, e fez muitos prisioneiros; mas o inimigo 
teve tempo de cruzar o rio, e queimar a ponte.—Aos 21 

chegou o Duque de Dantzic a Wanesurg , e aos 28 a Al-
tenmark. Aos 29 continuou o Gen. W r e d e a sua marcha 
paraSal tzburgh obra de três legoas da Cidade ; e encon
trou os postos avançados do inimigo. Os Bávaros seguiam 
de perto, e entraram com elles na Cidade. O Gen. 
Wrede assegura, que a divisão do Gen. Jellachich está 
completamente derrotada. Assim foi aquelle General 
punido pela escandalosa proclamaçaõ, com que entregou o 
puniial nas maõs dos Tyrolezes. Os Bávaros fizeram 500 
prisioneiros, e acharam muitos armazéns em Saltzburgh. 
—Aos 28 , ao romper do dia, chegou o Duque de Istria a 
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Burghausen, e as suas partidas avançadas se postaram, na 
mamem direita do Inn. N o mesmo dia chegou o D u q u e 
de Montebello a Burghausen. O Conde Bertrand se es
forçou em concertar a ponte, que o inimigo queimara, 
aos 30 j a estava prompta ; e todo o exercito cruzou o rio. 
—Aos 28 um destacamento do regimento 50 de caçadores 
de cavallo, commandado pelo Cap. Margaron, chegou a 
Deumoning, onde se encontrou com um batalhão da fa
mosa milícia, chamada Landwhes, que á sua chegada se 
retirou para um bosque vizinho. O capitão Margaron inti-
timou-lhes que se rendessem ; despois de muita delibera
ção, 1000 homens daquella valorosa milícia, postados em 
um denso bosque, inteiramente inacessível á cavallaria, se 
renderam a .50 caçadores. O Imperador quillos vêr ; elles 
realmente exci tavam compaixão ; estaõ mal armados, peior 
arreiados, e commandados por officiaes velhos de art i lhe
ria.—A cruel , e insupportavel tempera dos Austríacos se 
mostrou plenamente, na occasiaõ em que lhes pareeeo terem 
ganhado vantagens, quando occuparam Muních. O Gram 
Bailio de MulhdorfT, chamado Starck, que obteve uma fa
cha de distincçaÕ d'El Rey de Bavária, pelos serviços que 
fez ao exercito na guerra passada, foi prezo, e mandado para 
Viennaparaserlaprocessado. OGram Bailiode Burghausen, 
Conde Armansperg, foi também mandado para Lintz, e dali 
para V ienna ; porque no anno de 1805 naó cumprio com 
a requisição, que se lhe dirigio da parte dos Austríacos. 
— O s Bávaros daraõ, sem duvida, miúda conta dos actos de 
crueldade, commettidos pelos Austríacos, neste paiz ; para 
que a sua memória se conserve até a mais remota posteri
dade ; ainda que he extremamente provável, que este seja 
o ultimo insulto, que a Áustria possa fazer aos Aluados 
da França. Os Austríacos se tem esforçado, tanto no 
T y r o l como na Westfalia, em convidar os habitantes para 

que se rebelem contra seus Soberanos. A Áustria 

tem levantado numerosos exércitos, divididos em Corpos, 
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como o exercito F r a n c e z ; as suas tropas se movem com 
marchas forçadas, para imitar as tropas Francezas ; os seus 
Generaes estaó publicando buletins, proclamaçoens, ordens 
geraes ; tudo em imitação dos Francezes. Mas o asno naõ 
adquire a nobreza do leaõ ; por se cubrir com a pele de 
leaõ; as orelhas grandes daÕ a conhecer a besta.—O Im
perador de Áustria deixou Vienna, e na sua partida pu
blicou uma proclamaçaõ, escripta por Gen tz , no estylo 
e espirito das mais ridículas obras deste gênero. Foi elle 
para Schardiug ; uma posição extremamente aeommodada 
para um Soberano, que nem deseja estar na sua Capi
tal, para governar os seus dominios, nem no campo, onde 
elle sabe que so serve de pezo. Quando elle soube do re
sultado da batalha de Eckmulh, julgou prudente deixar as 
margens do Inn, e retirar-se para o interior de seus do
mínios.—A cidade de Scharding, que está agora ocupada 
pelo Duque de Rivoli, tem soffrido muito. Os Austría
cos, na sua retirada, puzéram fogo aos armazéns, e quei
maram meia cidade, que lhes pretencia. T inham elles 
sem duvida um presentimento de sua futura sorte; o que 
agora pertence á Áustria daqui em diante lhe naõ per
tencerá. 

Suarto Buletim. Qartel General de Brannau, 1 de 
Mayo. 

Ao cruzar a ponte de Landschut, deo o Brigadeiro Ge
neral Lacour provas de valor, e sangue frio. O Coronel 
Lauriston assestou vantajosamente a artilheria; e contri
buiu muito para o feliz êxito desta esplendida acçaõ.— 
O Bispo, eos principaes funcionários públicos, fôram para 
Burghausen, implorar á clemência do Imperador para a 
sua pátria. S. M. os assegurou, que elles jamais volta
riam á dominação da casa de Áustria. Elles se obrigaram 
a tomar medidas para fazer recolher os quatro batalhoens 
de milícias, que o circulo tinha fornecido, parte dos quaes 
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tinha fugido, e estava dispersa.—O Quartel general deve 
mudar-se hoje para Ried .—Em Brannau se acharam ar
mazéns com 200.000 raçoens de biscoito e 6.000 sacos de 
aveia. O Circulo de Ried tem fornecido três batalhoens 
para a milícia, mas a maior parte delles, vaõ voltando para 
as suas habitaçoens.—O Imperador de Áustria esteve três 
dias em Brannau ; e achava-se em Scharding quando sou
be da derrota do seu exercito. Os habitantes o conside
ram como causa principal da guera .—Os famosos volun
tários de Vienna passaram por este lugar, despois da sua 
derrota, em Landschut , largando as armas, e levando com 
sigo, a toda a pressa, o terror a Vienna.—Aos 21 de Abril 
se publicou um decreto Imperial, na Capital, declarando 
os portos outravez abertos aos Inglezes, renovados os trac-
tados com este antigo alliado, e principiadas as hostilida
des contra o inimigo c o m m u m . — O Gen. Oudinot fez pr i 
sioneiro um batalhão de 1.000 homens, entre Altham e 
Ried. Este batalhão estava sem cavallaria, e sem artilhe
ria. Quando as nossas tropas se approximáram, quize-
ram os inimigos fazer fogo com armas pequenas, mas cer-
cando-os a cavallaria por todas as partes depuzéram as 
armas.—S. M. passou revista a varias brigadas de caval
laria, em Burghausen, e entre outras a de Hesse Darm-
stadt ; a quem foi servido mostrar a sua approvaçaõ. O 
General Malulaz, que commanda este corpo, apresentou 
alguns individuos a quem S. M. foi servido conferir deco-
raçoens da Legiaõ de Honra .—O General W r e d e inter
ceptou um Correio, em quem se acharam algumas cartas 
em pedaços, d'onde se pode conhecer o estado de confu
são cm que está o Reyno . 

V O L . II . No . 12. 3 T 
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Hespanha. 

Resumo da conta official, que deo o General Cuesta da ba

talha de Medeüin. 
Despois do movimento retrogrado do meu exercito, cubri a junc

çaó da divisão de Andaluzia, commandada pelo Duque de Albuquer
que; e recebi noticia de que o inimigo havia destacado parte de 
suas' tropas de Miadajac para Merida, e Medeüin - logo que isto sube 
resolvi iminediatamente offerecer-lhe batalha, no primeiro lugar 
conveniente em que o encontrasse. Em consequeucia marchei, a 27 
do passado ; e tendo sabido, na manhaã de 28, que o inimigo concen
trara as suas forças em Medellin, marchei para ali com as divisocné-
do meu exercito, e tendo-as formado em columnas, approximando-
me ao lu°-ar, arrangei o plano do attaque na forma seguinte. 

A minha vanguarda, e a primeira divisão formavam o primeiro 
corpo da esquerda da linha de batalha; commandada por D. Joaõ de 
Henostrosa, e Duque dei Parque; a segunda divisão, commandada 
pelo Gen. Frias, occupava o centro : a terceira divisão, commandada 
pelo Marquez de Portasgo com a divisão de Aodalusia do Duque d» 
Albuquerque formavam o corpo da esquerda : toda encarregada ao 
cuidado do meu segundo o Ten. Gen. D. Francisco de Eguia; eu go-
-vernava a esquerda por ser o lugar mais cllevado. Situei a cavallaria 
no flanco esquerdo, por ser o lugar mais forte do inimigo. A artilhe
ria das divisoens estava collocada a frente dellas, e seguia o movi
mento das collumnas.—O inimigo, em numero de 2.600, a 3.000 ca
vallos, e 18 a 20.000 infantes apoiava a sua retaguarda em Medellin; 
e ordenou a infanteria em três columnas cerradas, cuberta pela ca
vallaria em batalha, nos flancos ; a sua artilheria se adiantava em b 
batterias de 4 peças. Nesta ordem começou um fogo vivíssimo de 
ambas as partes. Ja a esquerda chegava a meio tiro de pistola da 
primeira batteria inimiga, e avança a tomalla á bayoneta, conseguin
do que a abandonassem os inimigos que a defendiam, quando uma 
forte divisão de Cavallaria inimiga, protegida por outra de infanteria 
carregou para a recobrar. A nossa infanteria naõ se deteve, mas os 
regimentos de Cavallaria de Alinansa, do Infante, e dous Esquadroens 
de caçadores fraqueúram, retiráram-se a galope, e deixaram o inimigo 
em liberdade de attacar a nossa infanteria em todas as direcçoens. 
Os officiaes que mandei para conter a cavallaria foram de roldaõ com 
ella, eu mesmo, tentando fazellos parar, fui derribado do meu cavallo 
e me vi entre os inimigos, que na sua carga passaram do ponto onde 
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me acbava, deixando-me ferido em um pe; tomei outro cavallo, e com 
grande custo me salvaram alguns officiaes de que ficasse prisioneiro. 
Dispersa assim a esquerda, continuava o attaque do centro, e da direi
t a ; o centro fez retirar os Francezes para Medellin, e flanqueou-lhe 
o costado esquerdo. Mas despois que o inimigo conseguio a sobre-
dicta vantagem na minha esquerda, fôram rotos alguns batalhoens 
pela cavallaria inimiga; e foi preciso que a nossa cavallaria se en
trasse a unir para salvar a infanteria. A nossa perda foi grande; o 
numero de Chefes, e Officiaes mortos, feridos, e prisioneiros chega a 
160 de Infanteria, e 10 de Cavallaria; a da tropa naõ se pode sabef, 
por causa da dispersão ; porém he muito considerável.—A' excepcaõ 
dos regimentos acima mencionados, cuja ma conducta occasionou a 
nossa perca, naõ vi em occasiaõ alguma uma bizarria igual, a que 
mostraram todas as tropas, de maneira, que sobrepujou muito as 
minhas esperanças; e mereciam melhor sorte.—Quartel General de 
Monasterio, 7 de Abril, de 180y. 

Sevilha, I de Abril. A ba t a lha de M e d e l l i n , pos to q u e 

m a l s u e c e d i d a , foi t aó glor iosa ás nossas a r m a s , q u e nos 

d á as m a i o r e s e s p e r a n ç a s d e que com valor , e c o n 

s t ânc i a , p o d e r e m o s fo rmar u m a infanteria capaz d e d e 

fender a i n d e p e n d ê n c i a nac iona l . A J u n c t a S u p r e m a p u 

b l i c o u , po r e s t a o c c a s i a õ , o s e g u i n t e d e c r e t o . 

" A J u n c t a S u p r e m a G o v e r n a t i v a d o R e y n o , om n o m e 

d 'E l R e y nosso S e n h o r F e r n a n d o V i l . dese jando dar as t r o 

p a s d a E s t r e m a d u r a u m a p r o v a da ace i t ação que m e r e c e 

ram ao E s t a d o o a r ro jo e g e n t i l e z a , q u e man i f e s t a r am n a 

ba t a lha de M e d e l l i n , a fim de q u e sirva d e e x e m p l o , e e s 

t i m u l o aos ou t ros e x é r c i t o s H e s p a n h o e s ; d e c r e t o u : — I . 

Q u e o G e n e r a l do E x e r c i t o da E s t r e m a d u r a , e os c o r p o s , 

q u e se t e m s u s t e n t a d o c o n t r a o i n i m i g o , na ba t a lha d e M e 

de l l in , f ô r a m b e n e m é r i t o s d a Pá t r i a . I I . Q u e por es te e 

o u t r o s e m i n e n t e s serviços q u e o T n . G e n . D. G r e g o n o d a 

C u e s t a t e m feito ao E s t a d o , seja p r o m o v i d o ao g r á o d e 

C a p . G e n e r a l . I I I . Q u e todos os officiaes d o e x e r c i t o , 

q u e s e g u n d o o in fo rme d o G e n e r a l se t i ve r em d i s t i ngu ido 

3 T 2 
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na acçaõ, se lhes conceda um posto de accesso : IV. Que 
todos os corpos do exercito, que segundo o informe do 
mesmo General, se tenham sustendado contra o inimigo, 
sejam condecorados com um escudo de distineçaõ *. V. 
Q u e aos mesmos se conceda paga dobrada por um mez, 
contado de.de o dia da batalha.— Tendeo assim entendido, 
e disporeis o necessário, para seu cumprimento.—Ao Mar
quez de Astorga Vice Presidente—Real Alcacer de Sevi
lha, 1 de Abril, de 1809.—D. M A R T I N DE G A K A Y . — " 

Decreto da Juncta de Sevilha. 
As desgraças suecedidas aos nossos exércitos nos últi

mos dias do mez pas-ado, occupâram taõ poderosamente 
a attençaõ da suprema Juncta central, que para oceorrer 
ao seu prompto remédio, e á defensa do Estado, perdeo 
de vista, e por assim o dizer, desprezou a sua própria se
gurança. Porem, despois de ter providenciado ao reforço 
e armamento dos exércitos, e a todos os soccorros, qus 
em tal situaç;.õ reclamavam a defensa dos quatro Reynos 
de Anduluzia, e desta mui nobre e leal Cidade, voltando 
sobre si a consideração, reconheceo mais tranqüilamente, 
que a sua segurança éra inseparável da do Estado ; que a 
conservação do deposito da Soberania, posto nas suas maõs, 
he a primeira de suas obrigaçoens, e que naó pode ex-
pollo outra vez ao perigo de ser oecupado, eu destruído, 
sem offender a naçaó, que Iho ha confiado. A precipitação 
com que o Tyranno da Europa caio sobre a capital da 
Hespanha, e adiantou suas tropas, até as vizinhanças de 
Aranjuez, nos fins de .Novembro do anno anterior, quan
do a dispersão dos nossos exércitos tinha abertas a Man
cha, a Estremadura, e a Andaluzia, a uma rápida e fácil 
invasão, fez patente que entre as pérfidas vistas da sua 
feroz politica a mais principal éra dar um golpe mortal 
na cabeça do governo; e, apoderando-se do Corpo que o 
rege, cortar todos os "vínculos da associação política, a se
pultar a naçaó na ultima confusão, e desamparo. Que 

http://de.de
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estas sejam ainda as suas vistas, se infere da d i recçaó, que 
cont inua a dar a seus exérci tos, pois confiando mais da 
astucia que da força, o vemos espreitar, e perseguir o 
Governo, na sua residência, sem duvida para se apoderar 
delle, e abusar descaradamente desta vantagem, envile-
cendo-o aos olhos da naçaõ, á força de proposiçoens, e 
tentativas infames, renovando as scenas, escandalosas de 
Bayonna, forçando-o a authorizar sua usurpaçaõ, ou sacri-
ficando-o cruelmente á sua fúria, em caso de resistência ; 
para obrigar despois as províncias a transacçoens taõ in
justas como análogas, aos desígnios que concebe no meio 
da insolencia, e fortuna do seu despotismo. Pa ia evitar 
pois e prevenir estes males, a Junc t a Suprema e Central 
Governativa do Reyno decre tou: I. Que logo que vir 
ameaçado o lugar da sua residência, ou quando o persua
dir outra razaõ de ut i l idade, fará sua translaçaõ para ou
tra p a r t e ; onde, seguro o Augusto deposito da Soberania, 
possa attender tranqüilamente á defensa da naçaõ, e ao seu 
bem, e prosperidade : II. Q u e , no tempo que verificar esta 
translaçaõ, o annunciará ao publico, declarando o lugar , 
que eleger para a sua residência. I I I . Que a cleiçaõ 
deste lugar será sempre determinada pela maior propor
ção, que oífereça, para attender á defensa, conservação, e 
bom governo do Estado. I V . Q u e quaesquer que sejam os 
accidentes da guerra, a Junc ta Suprema nunca abandonará 
o Continente da Hespanha, cm quanto achai* nclle um lu
gar, em que possa estabelecer-se, para o defender contra 
a força, e perseguição do seu pérfido inimigo, como so-
lemnemente o tem jurado. V . Q u e este decreto se com-
munique a todas as Junctas Provinciacs, c Authoridades 
Civis, e militares do Reyno para sua noticia. Tendeo 
assim entendido, &c. Sevilha, 13 de Abril, de 1809. 
Assignado; D . M A R T I N D E G A H A Y . 
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Portugal. 

Relação da tomada da Cidade do Porto pelos Francezes. 

O Ministério tinha dado todas as ordens para naquella 

Cidade se ajunctar uma quantidade de t ropas , suficiente 

para a sua guarniçaõ. Ao tempo em que o General do 

Minho estava a dar as suas ordens para marcharem as t ro , 

pas, foi assassinado, e ficou o exercito em anarchia, e tudo 

em desordem. O Official que marchava do Porto para o 

Gen . Silveira foi também assassinado em Valongo, dema-

neira que os únicos soccorros, que recebeo aquelia infeliz 

Cidade, fôram os dous batalhoens de 900 homens do N*-\ 

6, e 18, que o brigadeiro Victoria lhe levou de Amarante 

em um d ia ; hum batalhão do Regimento N*\ 2 1 , com

mandado por-Champalemont , e despois parte da legiaó 

Luz i tana , commandada pelo Baraó Eben, estas forças, com 

as que .havia na Cidade pertencentes aos dous regimentos 

de sua guarniçaõ, montavam a 3.000 homens de tropa de 

linha : havía mais 2.000 de milícias.—A fortificaçaÓ do 

Porto constava de 32 batterias, que abraçavam uma ex

tensão de mais de legoa e meia, para cuja guarniçaõ se 

precisava, ao menos, 25.000 homens. Contava-se errada

mente com as ordenanças, mas estas so faziam a desor

dem.— Os Francezes tinham emissários, que astutamente 

fizeram com que o Povo desconfiasse dos que os comman-

dávam, de maneira que os três brigadeiros, que ali se 

achavam, e que tanto tinham trabalhado para a defeza, 

expondo-se a todos os perigos, estiveram para ser assassi

nados, por muitas vezes, ainda mesmo no dia 2 9 . - N o dia 

26 se nomearam os commandantes : Lima para o lado es

querdo , e Victoria para o lado direito ; este arranjou me

tade da linha, desde o Senhor do Bomfim até o Douro, no 

dia 27 : nessa mesma tarde foi attacado o lado esquerdo 

da linha do Victoria, e fôram os inimigos repulsados com 

- rande p e r c a ; nessa noite se repetio o at taque, e teve o 
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mesmo feliz êxito. —A 28 em todo o dia se repettíram os 
attaques em vários pontos, mas com maior vigor no sitio 
da Prelada, e monte Pedral; e fôram os- inimigos recha
çados com grande perda, deixando prisioneiro o General 
Le Foy, o seu Ajudante de ordens, e mais alguns; e se 
tomaram algumas armas, e cavallos, em todos estes atta
ques.—Na noite de 2$ forçou o inimigo a batteria da Pre
lada ; ás 6 horas da manhaã seguinte, a de S. Antônio, e 
Pedral, e despois a da Agoa ardente; entrando logo pelas 
ruas da Cidade, e attacando as batterias pela retaguarda. 
—A ordenança logo desamparou, fugindo com precipi
tação para a ponte, onde houve immensa desordem e des
graças. O pequeno corpo de reserva, que havia, a demo
rou alguma cousa nas ruas. O Brigadeiro Victoria desta
cou para o exterior a Legiaõ e duas partidas com 50 ho
mens; tendo chegado o inimigo até a batteria do Moinho 
de vento. Na esquerda, ao Snr do Bom fim, o mesmo 
Brigadeiro com o seu Ajudante e Tn. Coronel Champale-
niont, e o Ajudante de Valença Antônio de Azevedo, 
animaram algum tanto o povo que ali se achava, correo 
o Brigadeiro a linha do Snr do Bom fim, e ahi fez arrecuar 
o inimigo, susteveo povo, e dahi com as duas batterias da 
direita do Bom fim, fez com que o inimigo naÕ passasse 
a rua, e naõ pudesse attacar as mais batterias, até Campa-
nham; e protegeo desta forma a retirada de mais de 6.000 
pessoas, que por aquelle lado se retiravam da Cidade.— 
Ali por varias vezes quiz ajunctar algumas ordenanças 
porque tinha só 20 soldados, e alguns officiaes do Estado 
Maior. Neste lugar por duas vezes o quizéram obrigar a 
retirar-se ; mas, em lugar de o fazer, mandou tocar a cha
mada por três vezes, e debaixo do fogo da musqueteria, 
que estava a cuberto de um muro no outeiro do Bom fim, 
fez continuar o fogo das suas batterias, cujos artilheiros, 
e mais pessoas merecem todo o elogio.—A cavallaria ini
miga tinha penetrado até o Prado do Bispo, mesmo na re-
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taguarda do ponto occupado por aquelle Brigadeiro, mas 

elle lhe t inha cortado os caminhos por tal maneira, que 

bem longe de poder entrar soffreo grande perda . O Bri

gadeiro continuou a sustentar este ponto ún ico , a té muito 

despois de estarem todos abandonados, tanto da direita 

como da esquerda, por mais de duas horas ; de sorte que 

às oito horas e meia da manhaã entraram os inimigos a 

Cidade; e elle vendo o commandante da artilheria ferido, 

e totalmente desemparado das milícias, ordenanças, e tro

pa , acompanhando-o somente alguns poucos de officiaes; 

e naõ havendo, para lhe defender a retirada, mais que um 

simples muro, ás onze horas foi obrigado a retirar-se por 

debaixo do fogo, e naó o podendo fazer por Campanham, 

por estar j a ali o inimigo passou o Douro em Avintcs 

com os dictos officiaes. 

Outra conta da tomada do Porto, remettida ao Edictor do 

Correio Braziliense, por uma testemunha ocular. 

Tendo-se formado a linha da defeza da Cidade do Porto do Cas-
tello do Queijo, juneto ao mar, até o lugar do Freixo, juneto ao Dou
ro, cuja distancia éra de legoa e meia, se formaram por toda esta 
extensão 35 batterias, onde se assestáram 200 peças de calibre 12 a 
3 ; e alguns obuzes de 13 a 9. Julgava-se que se poderia resistir a 
30.000 homens inimigos, no caso de haver na cidade 15.000 homens 
de tropa paga; a qual foi repettidas vezes pedida á Regência, pelo 
Bispo do Porto, pela Câmara, e pelo Juiz do Povo; a resposta foi 
sempre que la iria ter, para auxiliar a Cidade, o General Miranda, o 
Exercito In-Iez, que tinha desembarcado ; e o exercito, que se achava 
na Cidade da Guarda: e de todas estas promessas, nem um só homem 
apparcceo naquclla infeliz Cidade.-A guarniçaõ da linha de defeza, 
que fica de.-icripta, constava de 2.000 homens de tropa de linha, sendo 

Um batalhão do regimento S. 6., outro do X. 18., alguns soldados 
do regimento de Viam-a e Valcuca, e o resto da Lcg.ao Luz.tana: 
3 000 milicianos metade com armas, e os mais sc.n ellas -. e todos 
menos exercitados do que as ordenanças, as quae, subiam a 15.000 
homens, dos quaes so 7.000 tinham armas de todas as qualidades, os 
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soais delles estavam armado* de piques, e nenhum senrio. Farte des
ta gente naõ estava na Cidade, havendo-se empregado em guaroecer a 
linha da outra parte do Douro, a qual tinha meia legoa de distancia. 
No dia 19 de Março tomou esta gente toda o» seus postos na extensão 
da linha, e assim estiveram abarracados debaixo do Comroaudo dos 
seus Chefes, sem que houvesse o menor signal de desobediência; fa
zendo-se a disciplina, que se observava por todos, mais digna de ad
miração entre povo. No dia 27 appareceo o inimigo, que abarracoti 
a uma legoa de distancia das batterias, na campina de S. Maraede; e 
a sua guarda avançada se adiantou, ás duas da tarde, até a distancia 
de um quarto de legoa das batterias, em numero de 1 50 homens; 
sahio a rechaçados uma companhia de caçadores, dos voluntários da 
Cidade, alguns soldados da Legiaõ, e os resolutos paizanos, que se 
offereceram para este serviço, montando todos ao mesmo numero do 
inimigo; o qual perdeo o posto deixando 89 mortos; e da nossa 
parte houveram oito feridos.—No dia 28 pelas dsz horas da manhaã 
vieram dous parlamenlarios â Cidade propor, que nos rendesse-mos. 
ao que se lhe respondeo em negativa ; e ainda os parlamenlarios se 
naÕ tinham recolhido quando o inimigo começou o seu fogo que con
tinuou até as 11 horas, era toda a linha, attacando sempre com attira-
dores, e nunca em columna fechada; em toda a extençaõ da linha 
fôram rechaçados; e estando pelas 4 horas da tarde a batteria de S. 
Antônio, na direcçaó da estrada de Braga, em grande perigo, foi soc-
eorrida pela sobredicta companhia de caçadores, que eram da Brigada 
de Gonçallo Christovaõ, com alguns milicianos ; durou a acçaõ até 
despois de ser noite, sendo o inimigo obrigado a retirar-se com perca 
de quasi 1.000 homens; dos nossos, entre mortos e feridos, fôram 50. 
—At l i e meia da noite renovou o inimigo o attaque, tendo assestado 
toda a sua artilheria de 12 a 3 , em um pinheira!, em um carvalhal; e 
por de traz de uma casa; e protegendo assim com a artilheria o fogo 
vivíssimo da musqueteria, que faziam por toda a linha, e continuou 
até as oito horas da manhaã seguinte, naõ obstante a chuva, e mao 
tempo, que fazia. Aos 29 forçou o inimigo a batteria da Agoar-
denle, S. Antônio, S. Francisco ; passou despois à de S. Barnabe, na 
esquerda da Hnha, per onde entrou a rau. cavallaria em grande nu
mero, a dous de fundo. O povo, e despois a tropa, começou a re
tirada, passando para a outra parte do OMITO ; e continuando o fogo 
ao centro da Cidade, onde o inimigo perdeo muita gente, resistindo-
se-lhe na direita da linha até as 10 horas, por haver daquella parte 
alguma tropa de linha, e serem a* batterias melhore*. O inimigo 
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traiza muitos espias, pois logo se dirigiram a apoderar-se das elleva-
çoens da Cidade, principalmente as que dominavam o Douro; com 
tudo na rua cham perdeo o inimigo muita gente, pelo fogo de duas pe
ças, que manejavam os clérigos, contra uma columna que se dirigia 
ao Paço do Bispo, esperando encontrallo. mas elle se havia ja retira
do com a caixa militar. A immensa quantidade de gente que correo 
á ponte para salvar-se da outra parte do rio causou immensa con
fusão* e mortandade, suftbcando-se com o aperto, e também por ha
ver quebrado uma das vergas na entrada da ponte ; a cavallaria 
Franceza acabou o resto passando á outra banda do rio. A nossa 
perca, com tudo, chegaria a 4.000 pessoas, de todas as qualidades; 
a perca do inimigo se avalua a 3.000 mortos e 2.600 feridos. O ex
ercito inimigo tinha 25.000 homens, mas so entraram no Porto 
18.000 commandados por Soult, De labord, Loison, Quesner, Mar-
garou. No mesmo dia deram saque á Cidade, e logo impuzéram 
uma contribuição á Cidade de 16.000 cruzados por dia, que ainda se 
estaõ pagando. Os comraandantes da nossa linha de defeza eram, na 
esquerda o Bri-adeiro Lima, n« centro o Brigadeiro Parreiras, na 
direita o Brigadeiro Victoria, os quaes todos recebiam as ordens do 
Bispo. As ordenanças tinham por seus chefes os Brigadeiros (titulares) 
Gonçallo Christovaõ, Capitão de Cavallaria; Bemabe de Oliveira 
Maia, Negociante, e Coronel de Milícias; Sebastião Leme, voluntário 
R e a l e camarista • Luiz de Mello, Alteres da Policia; e os officiaes 
subalternos eram pela maior parte negociantes, e mechauicos.-Agora 
resta sabermos porque nem a Regência, nem o General Beresford nos 
mandaram os soccorros, que com tanta instância se lhe pedio sempre, 
principalmente desde que os Francezes attacáram Caminha, que fo. 
aos 4 de Fevereiro, e de entaõ ate 29 de. Março, certamente havia 
muito tempo, para chegar ao Porto algum soccorro de tropa ; pois a 
cidade mandou offerecer-K á Regência para pagar toda a tropa que 
lhe mandassem; tendo j a grandes quantias junctas nos cofres da Com
panhia como consta dos officios registados na Câmara do Porto, e 
no tribunal do Juiz do Povo. O Juiz de Fora do Porto, o Dr. Bar-
boza veio como correio â Regência pedir tropas, a resposta foi que 
éra tarde ; quando só dahi a 8 dias he que os Francezes entraram no 
Porto A-ora argue-se a Cidade do Porto de falta de o edienc.a o 
cue tal naõ houve. E se alguns dias antes do attaque o povo tomou 
•niustamente sobre si o matar algumas pessoas, geralmente tidas por 
nart.distasFrancezes, esse insulto naõ aconteceria se tivessem mandado 
para o Torto a tropa necessária ; a qual imporia respeito ao povo; 
Iccu .am mais a Cidade do Porto de uao querer receber as tropas In-
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glezas ; o que he falso ; pois a única disputa que houve, sobre os In
glezes, se originou de que, havendo o General Bernardino Freire ajus
tado com o Brigadeiro Inglez, que coinmandava 3.000 de sua gente, 
misturar nas guardas e patrulhas tropas de ambas as naçoens, quando 
os Inglezes fôram render as guardas naõ lhas quizéram entregar os offi
ciaes Portuguezes por naõ terem ordem de seu chefe; eopovoc.onjectu-
rouda qui, que os Inglezes se queriam apoderar forçosamente da Cidade; 
sendo a cauza de tudo a omissão do Gen. Portuguez, em naõ dar as 
devida» ordens, nem explicar despois a sua conducta ao publico, de 
maneira que o capacitasse, que a culpa naõ era dos Inglezes. Des
pois de tudo isto, que he a pura verdade, julgo que fica mui claro, que 
houve muita falta de governo, mas naõ falta de subordinação. 

Resumo de um Officio do Coronel BaraÕ Eben datado do 

Porto 26 de Março de 1809. 
Havendo recebido ordem do General Bernardino Freire 

pa ra me retirar a Braga, cheguei a esta Cidade aos 17 do 
corrente, e achei tudo na maior confusão; as casas fe 
chadas, o povo a correr pelas ruas armado de piques, e 
espingardas; e logo que me conheceram, me saudaram 
com muitos vivas; naõ podia eu saber a razaó disto, mas 
ohegando á praça fui detido pela multidão da 'populaça, 
que pegou nas rédeas do meu cavallo, exclamando em al
tas vozes que estavam promptos para fazer tudo que fosse 
necessário para defender a Cidade, pedindo-me que os 
ajudasse, e fallando do seu General nos termos mais igno-
ininiosos. Eu prometti-lhe fazer tudo o que estivesse no 
meu poder para ajudar o seu zelo patr iót ico; mas disse, 
que primeiro devia filiar ao General , a isto permittiram-
me o ir adiante acompanhado por 100 ordenanças ; pouco 
tinha andado quando encontrei o General a pe , seguido 
de grande multidão a r m a d a ; e naõ deixavam passar nin
guém, e querendo eu fazello ameaçaram, que me fariam 
fo"-o-. fui por tanto obrigado a voltar o meu cavallo, o que 
o povo muito applaudio, dous homens seguravam o G e 
neral pelos braços, t inham-lhe tirado a espada, &c.—Fui 

•ò u 2 
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para a casa que tinha mandado preparar para minha resi
dência, e para abi levaram o General, a quem eu saudei 
com acatamento, o que desgostou muito o povo ; fallando 
eu ao General, naõ me dava outra resposta se naÕ *, salvai-
jne ; e a multidão tudo era gritar matallo ! matallo ! Eu 
peguei delle, e quiz á força mettello para casa, quando 
•um homem o ferio levemente, com a ponta da espada, 
por baixo do meu braço. Aqui se recobrou elle, rompeo 
por entre o tumulto, e escondeo-se detraz da porta. O 
povo cercou-nos, forçou-nos a sahir da porta. Eu para 
lhe fazer uma diversão mandei tocar a rebate; e formei 
as ordenanças em linha; mas o povo continuou a fazer 
fogo sobre a minha casa onde estava o General. Ultima
mente, para o salvar, propuz que fosse conduzido á pri
saõ, em ordem a ser legaJ mente processado. Concordou-
se nisto, e foi posto na prisaõ. Julguei que o tinha assim 
salvado, e o povo pedia que o levassem contra o inimigo, 
que a este momento se avançava rapidamente em numero 
de 2.000. Com effeito formei a gente, e avancei com 
ella, mas pouco despois ou v indo, outra vez tiros fui infor
mado, de que haviam morto o General com chuços, e ti
ros. Fui agora de novo aclamado general, e dous homens 
me apresentaram as dragonas, e papeis do General, que 
eu, por conseqüência, naõ aceitei, fazendosellar os papeis, 
e ordenando aos homens que os levassem ao Porto, e fizes
sem uma relação reibal, do que havia passado, ao Bispo. 

O General defunto tinha ja dado ordem a todos os pos
tos avançados, que se retirassem para Braga. Eu com-
muniquei instantaneamente, ao official que commandava em 
Carvalhos, e aos Commandantes da Ponte do Porto, e Fal-
perra, a minha resolução de defender os seus respectivos 
postos e dar-lhe todo o soccorro possível. Como os sinos 
tocavam a rebate, o numero das ordenanças se augmentava 
a todos os momentos. Havendo fugido o Corregidor, eu 
nomeei dous sugeitos babeis para supprir o seu lugar, e 
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lhe encarreguei particularmente o providenciar manti-
mento para multidão. Quando eu commandava em S. 
Joaõ do Campo, o General Bernardino mandou em meu 
auxilio 800 ordenanças, porem elles chegaram sem rnanti-
mentos, e na quelle lugar naõ se podiam obter. Eu lem
brei isto ao General, e disse-lhe, que o bem do serviço 
requeria que, para o futuro, cada homem estivesse provido 
de três dias de mantimento, pelo menos, porém desatten-
dendo-se minha queixa, achei a maior difficuldade em ob
ter provimentos. Mandei que se me desse um mappa do 
que continha o Arsenal; Havia nelk bastante pólvora, 
mas naõ havia cartuxos de bala para as ordenanças, por
que o calibre de suas armas he menor que o dos musquetes. 
Deo-se-me parte de que o inimigo avançava por Ponte do 
Port.-», Mandei ali um reforço, que o fez retirar. As ti 
horas de&cuorio o povo Custodio Gomes Villasboas (do 
Estado Maior do defunto General) que se havia escondido 
em minha ca*a ; e sem attender a sua situação, lhe fizeram 
fogo, e despois o attacáram á espada e chuços, e o mata
ram. Ajunctáram-se mais de 6 000 pessoas fazendo uma 
bulha e confusão, que se naõ pode descrever; mas sempre 
me trataram com respeito. O inimigo attacou o posto 
do Carvalho e foi repulsado.*** Os seus movimentos 
indicavam que elle esperava pouca resistência; mas o 
povo estava com muito espirito, e inclinado a fazer uma 
forte resistência. Toda a força que eu agora commandava 
éra de 12 a 1.4G0 homens; conservando eu sempre em 
Braga, centro das minhas operaçoens, uma boa reserva. 
Mandei buscar a Legiaõ a Salamonda, e chegou ás 11 
horas da noite parte delia, com duas companhias do Re
gimento de Vianna, que tinham duas peças. A gente 
vinha extremamente cançada, e sem comer; mas em con
seqüência dos esforços do nove Corregedor, se lhes suprio 
paõ e vinho ao amanheeer. Eu assestei duas peças da 
Jegiaó no caminho que vai para Ponte do Porto ; e eregi 
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uma batteria para 3 peças, duas das quaes somente fôram 

cavalgadas. Dividi a Legião pelos differentes postos de 

tal maneira que mostrasse ao inimigo que eu tinha tropas 

regulares. Aos 18 attacou o inimigo os Carvalhos; mas 

soffreo grande perda, e se retirou. No decurso da 

manhaã chegou o resto da Legiaõ, com 150 homens do 

Regimento de Vianna, trazendo com sigo duas peças de 

3 . Chegaram também mais 6.000 ordenanças. Perceben

do que o inimigo me queria voltar o flanco esquerdo re

forcei este lado ; e nessa noite todos os meus postos avan

çados fôram attacados. Havia a maior difficuldade em ter 

bala para as ordenanças ; mas achando um molde para 

as fazer no arsenal, tirou-se chumbo das igrejas, e naquella 

noite se fundiram muitas bailas. Os Francezes me manda

ram umtrombeta intimar-me que me rendesse, porem desa

parecendo o official, que o acompanhava, o conservei prisio

neiro ; e ordenei aos meus postos avançados, que naÕ ad-

mittissem parlamentados. Deste e outros prisioneiros 

sube que o inimigo trazia 8.000 homens, incluindo 4 re

gimentos de Cavallaria, e 4 peças de artilheria de cavallo ; 

e esperavam mais reforços. Na manhaã de 19 foram os 

meus postos avançados de novo attacados; e ás 4 horas da 

tarde appareceo o inimigo com maior força do que nunca, 

principalmente juneto aos Carvalhos. Forçaram o posto 

da Pedralva, e abi perdi duas peças de 3. A noite me 

habilitou a enganar o inimigo mandando 50 homens da 

Legiaõ, e 30 do Regimento de Vianna, que se estenderam 

em uma linha, movendo-se por cima dos outeiros o que 

mostrava ao inimigo grande face ; e assim os contive toda 

a noite- Aos 20 pela manhaã todos os postos tiveram re

bate , avançou o inimigo rapidamente em três columnas, 

uma para Guimaraens, outra (a mais forte) para Carva

lhos, e a terceira para Ponte do Porto. Fez-se geral o 

at taque, e as 10 horas estava tudo desbaratado, A maior 

parte das ordenauças en\ráram em combate so com três 
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cargas para as espingardas, e parte da artilheria naõ ti
nha mais que isto; os fugitivos entraram na cidade, seguidos 
de perto pela cavallaria inimiga, e eu peguei n'um estan
darte, o que também fizeram os meus Ajudantes Linstou, 
e Mendez; tentamos tornar a formallos e deffender a Ci
dade mas tudo foi em vaõ; porque o povo vendo, taÕ perto, 
a cavallaria inimiga, perdeo a confiança ; e a todas as mi
nhas persuaçoens, para que se parassem me respondia», 
" naÕ temos munição : naõ ha munição," O meu estado 
maior, e eu mesmo, fomos perseguidos taÕ de perto por 
60 hussares, que apenas pudemos salvar as 3 bandeiras, 
com a caixa militar, tendo comigo 20 Dragoens. Nestes 
termos mandei dar fogo a 15 barris de pólvora que nao 
podia salvar, e sinto dizer, que oito homens da valente 
LegiaÕ pereceram na execução deste serviço. Quando 
os Francezes entraram na Cidade, os habitantes deram a 
morte aos presos que eu desejava salvar, e mandar para o 
Porto; também fôram mortos o Corregedor, e outro ho
mem de conseqüência. Intentei primeiro defender nas 
ruas a entrada da Cidade, mas naõ havendo para onde o 
Povo se retirasse, vi que sacrificava á minha honra demazia
do, tentando defender uma Cidade, que só resistiria mais 
um dia. Toda a força que eu commandava he a seguinte. 
Regulares: 120 granadeiros do Reg. de Vianna: 150 da 
guarniçaõ de Salamonde: 1000 da milicia de Braga ; 100 
da LegiaÕ, e 25 dragoens : total 1095. Irregulares: 5.000 
mal armados com espingardas: 11.000 com piques*, total 

23.000. 
Parte do dia 10, de Março de 1S09, a noite. 
Estado da artilheria na Cidade de Braga. 

\ artilheria se acha no estado seguinte. Falta bala e metralha pa
ra as peças de 12; as de 6 naõ tem se naõ pólvora ; as de 3 tem mui
to pouca bala e metralha: naõ ha espoletas; nem velas de miito, 
nem pederneiras; ha bastante pólvora; mas naõ ha cartuxos de 
clavina, nem de pistola, que saÕ os. que servem nas espingardas das 
ordenanças—assignado. Diogo Thomas de Ruxlebeu. 2". Tn. de 
Artilheria.— 
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Resumo de uma carta de um official Inglez; datada de 
Coimbra, 2 de Abril de 1809. 

Neste momento chego aqui e recebo a carta de V. Exa. datada de 
Lisboa 30 de Março. Eu julgo-me feliz em saber que vós approvais 
a minha conducta. «ia raiahaiiltimi At n~*nçaõ a VY Exa. de que nas 
circumstancias actuaes, no attaque da Cidadedo Porto naÕ quiz eu acei
tar o commando da ala esquerda das batterias; mas propuz-me a com--
mandar a Legiaõ, e 4 peças de artill.rria ligeira, que deviam servirc mo 
corpo movei. O Bispo conveio ncs,:e meu plano mas o General Parreiras 
nunca o executou. Aos 27 pela üianhaã, tirou elle i* dos meus artilhei
ros, e poz nas batterias o oííic Yl q ue com mandava a art ilfieria da Lesiaõ. 
Eu proptiz ao General estabelecer postos avançados pelas estradas; mas 
jsto naõ se fez. No dia 27 quiz elle um destacamento de 10*>0 ho
mens da LegiaÕ, e eu Ihosdei; e fôram empregados tomo attiradores, 
contra os corpos avançados do inimigo, e se compor'arara extrema
mente bem ; eu tive ura official e 4 soldados mortos, e vários feridos. 
Aos 2-i appareceo o inimigo mais forte, e o resto da Legiaõ obrou 
dividida. Eu, e todos os officiaes Inglezes, estávamos com o Exmo. 
Bispo na batteria de S. Francisco, animando o povo. Elle vio agora 
o que tantas vezes eu lhe lembrei e ao General; isto he, que as bat
terias, sem parapeitos, saõ obras mui fracas. Os artilheiros perde
ram a confiança, quando viram chegar os attiradores Francezes taõ 
perto que os feriara nas pernas. Havia em frente destas batterias 
muitas casas, e arvores, a distancia de 3C00 varas ; eu propuz que 
se derrubassem; o que se naõ fez, e agora serviam de abrigar o ini
migo, que fazia dali fogo ás batterias. O Exmo. Bispo dice-me, que 
os Francezes lhe haviam mandado um parlamentario propondo-lhe 
capitulação o que.elle naõ aceitou. A'meia noite visitei as batterias 

com o Major C , e achei grande confusão. Eu vi o General 
Parreiras, que havia removido o seu quartel general para uma bar
raca á entrada da Cidade; e no decurso da conversação me disse 
elle, que o inimigo havia rompido a linha juneto á Prelada ; e obser
vou mais, que os Francezes estavam taõ | erto das fortificaçoens, que 
depressa seriam Senhores dellas. Eu li a intimaçaõ que o Duque de 
Dalmatia mandou ao General, éra escripta na forma do custume, 
com olíericimentos c ameaças; dice-me mais, que lhe haviam man
dado três parlameníarios no decurso do dia, c que elle lhe havia man
dar a resposta antes das "» horas da manhaã, mas naõ me communi
cou esta resposta. Eu lhe offereci toda * assistência, que eu, e os mai» 
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officiaes Inglezes lhe pudesse-mos prestar, o que elle agradeceo mai 
naõ aceitou. A's três horas da manhaã de 29 tocou o sino a rebata j 
e entre as 5 e 6 attacou o inimigo com a artilheria; assestando al
gumas peças contra S. Francisco, mattando algumas pessoas na casa 
da guarda; mais para a esquerda attiráram os Franceses com alzu-
mas o-ranadas á linha, e isto poz as ordenanças em confusnÕ, e estas 
espalharam o terror por toda a linha. Entre ns 7 e as 8, era geral 
a retirada, e os fugitivos se recolhiam á cidade seguidos mui de perto 
pelos Francezes. Naõ vi mais o General Parreiras; e sube ao des
pois, que ás 7 horas passara a ponte, e fora com o Exnrto Bis-w. Naõ 
se fazendo resistência alguma na cidade; nem havendo preparativo* 
para defensa, uma partida da LegiaÕ, que vinha das batterias, e al
guns soldados Inglezes, capitaneados pelo Major Domingos Bernar
dino, se portaram com grandíssima valentia ; este official ficou leve
mente feridos, e teve o seu cavallo morto debaixo de si.—O General 
deo ordem para que fosse cortada a ponte, que conduz a Villa nova 1 
mas isto so se executou em parte; e ao despois, quando começou a 
retirada, e o povo queria todo passar pela ponte, se tornaram a por os 
pontoens se que haviam tirado. Mal poderia exprimir a desordem e 
horridas scenas, que vi, e posso dizer que centos destes desgraçados 
foram mortos no aperto, principalmente mulheres e crianças, e pes
soas de inferior condição. Parece-me que os Francezes tinham bons 
guias, e escolheram posiçoens donde faziam fogo aos botes, que atra
vessavam o rio com gente. Avançaram á rua das Flores, e rua Nova, 
onde uma partida da Legiaõ se lhe oppoz por algum tempo, e fez 
grande execução principalmente entre a cavallaria, mas soffreo muito, 
e se vio obrigada a guarnecer o posto do mercado do peixe, e por fira 
cedeo á multidão do inimigo. Tomaram os Francezes posse da ponte, 
e havia nesse lugar duas peças debaixo do arco, os artilheiros fizeram 
fogo duas vezes; eu e o Major C—, persuadidos de que tínhamos cum
prido com o nosso dever, cruzamos o rio n'um pequeno bote, por 
baixo deumpezadofogodo inimigo; deixamos os nossos catallos. 
Indo para o Monte da Serra achei uma peça de seis, que atirava sem 
fazer bem algum, os que a manobravam naõ quizéram attender ás 
nossas representaçoens, e mataram mais Portuguezes do que Fran
cezes. Tratei agora de retirar-me, estando certo de que os France
zes ali chegariam em breve tempo. Eu e o Major marchamos a pé 
3 legoas, no caminho de Ovar, onde me embarquei, e gastei 24 horas 
até Aveiro. Sou obrigado a dizer a V. Exa. que o povo, nesta infe
liz retirada, me mostrou o maior respeito e attençaõ. Cheguei a 
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Coimbra no IV de Abril, havendo perdido toda a miuba bagageíS 
E aqui se me tem reunido muitos da LegiaÕ, que se puderam retirar. 

Proclamaçaõ da Regência na Perca do Porto. 

PORTUGUEZES ! Desgraçadamente se acabam de experi
mentar na Cidade do Porto os terríveis effeitos da turbu
lência, e insubordinação. Huma Cidade populosa, de
fendida por 200 canhoens, 24.000 homens armados, suc-
cumbioaos attaques de um pequeno exerci to; a sua nu
merosa artilheria, e milhares de armas, e muniçoens, saõ 
preza do inimigo : o conquistador tem saciado a sua raiva, 
sobre os seus miseráveis habitantes; e esta cidade, que 
podia ser um dos baluartes da independência portugueza, 
he um novo ponto de apoio aos projectos do Tyranno. 
Taes saõ as conseqüências de uma orgulhosa anarchia !-— 
E por ventura conseguiriam os Francezes a conquista do 
Porto, se, entre os seus habitantes, se conservasse a de
vida obediência ás attthoridades civis, e militares ? Que 
terrível exemplo offerece um povo, quando as paixoens e 
as intrigas fazem callar a just iça, quando o crime se ar-
roga o poder da ley ; e quando as ordens do Governo saõ 
substituídas pela caprichosa impulsaÕ, do orgulho, e do 
destino.—Os revoltosos calcando temerariamente aos pés 
a sanetidade das leis e os direitos da Soberania, dilaceram 
a Pátria, que se figuram defender contra os inimigos na-
cionaes: a feia palavra de traição, tanto mais temivel, 
quanto he mais puro o coração da Cidadão virtuoso : faz 
transtornar as operaçoens dos Chefes, faz suspender o ex
ercício das authoridades, e faz suffocar a energia dos que 
devem obrar em serviço da Pátr ia:* os tímidos estreme* 

* Mutato noroine de té narratur fabiila. Vide os decretos pelos 
quaes a Regência admitte delaçoens oceultas, e prende sem fazer pro
cessos *. até valendo-se da Inquisição, 
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•em: os resolutos saó atrozmente insultados, e o Patri
otismo he confundido com o crime, e com a revolta.— 
So he patriotismo aquelia heróica paixaó, que tende ao 
bem e á gloria da Pátria. 

Quem offende as leis, quem desobedece aos Chefes e aos 
Magistrados, e quem se constitue arbitro do poder Supre
mo, he um inimigo do seu Priocipe, e da sua Pátria. Esse 
he o verdadeiro traidor; porque expõem a Monarchia á 
sua ruina e perdição. Os habitantes do Porto obedientes 
e unidos, seriam um antemural impenetrável aos attaques 
dos Francezes: insubordinados, e dividos entre si, fôram 
uma deso-raçada victima do seu erro. Os nossos antepas
sados sô pela heróica obediência aos seus chefes conserva
ram a independência de Portugal; atravessaram desco
nhecidos mares, amedrontaram as costas da África, e 
fizeram estremecer o Oriente. Aos que celebraram a glo
ria Lusitana, naõ esqueceo como um dos maiores motivos 
do nosso louvor, a prompta obediência dos nossos Maiores 
no meio dos perigos, dos horrores a das privaçoens. As
sim he que immortalizamos o nome Portuguez, em todas 
as partes do Mundo.—E offuscaremos hoje a brilhante 
gloria de tantos séculos, fabricando nos mesmos os ferros 
de uma vergonhosa escravidão ? Pela vossa insubordina
ção, quando intentais repellir os insultos dos Francezes, 
entregais os vossos bens, os vossos filhos, as vossas mu
lheres, e a vossa amada Pátria, a esses usurpadores da 
Europa. Sim os primeiros passos qoe deram os Revolu
cionários da França, para desorganizar o seu Governo foi 
desacreditar o seu Soberano, os seus Generaes, e os seus 
Magistrados. Despedaçado o vinculo social, que liga o 
Povo com o Governo, fica transtornada a ordem social. 
Estas saó as infernaes maquinaçoens, que precedem os 
seus exércitos; assim elles preparam a invasão de todos os 
Estados, e desta maneira pretendem abusar do vosso Pa
triotismo.—Acautelai-vos naó vos deixeis cahir no laço^ 
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que vos armam, os inimigos, e fechai os vossos" ouvidos ás 
insinuaçoens dos seus pérfidos emissários. O Governo 
vigia incessantemente sobre a conservação da Pátria; a 
sua defeza esta confiada a Generaes de credito ; executai 
confiadamente as suas ordens; descançai sobre a honra, e 
-fidelidade, e vôs mostrareis aos inimigos, que se elles algu
ma vez podem conseguir vantagens sobre um povo alluci-
-nado, nada podem conseguir do vosso valor, quando he 
dirigido pelos princípios da honra, e da subordinação.— 
Os Governadores do Reyno, satisfazendo ao dever sagra
do de defender a Monarchia, vos expõem as fataes conse
qüências da desobediência, e da desconfiança; também 
vos advertem, que naÕ ficarão impunes taó horrendos 
crimes. Ao mesmo tempo que tem dado providentes me
didas, para com o auxilio das valorosas tropas Britânicas, 
confundir o orgulho de nossos inimigos, e lavar em seu 
sangue tantas injurias, por elles commettidas contra a 
Sanctidade dos altares, contra o sagrado do throno, e con
tra a vossa honra, e propriedades; castigarão os perversos, 
que entre vos maquinam a ruina do Estado.—O maior de 
todos os delidos he o que attaca a independência, e segu
rança nacional. Tem-se feito advertências; tem-se pu
blicado decretos; e elles naó seraó illusorios. NaÕ con-
fundaes os Cidadãos fieis com os malvados, que a lei 
•manda punir. Vos vedes os castigos que se impõem aos 
inimigos do Estado, sejam só elles os reos contra quem se 
vibre a espada da justiça. Se algum ha entre vós, que 
seja suspeito ou infiel delataio, e será punido com a seve
ridade que merecer. Palácio do Governo em 7 de Abril, 

de 1809. 
JOAÓ ANTÔNIO SALTER DE MENDONÇA, 
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Noticias é& Exercito do Minho. 

JZxtracto de uma carta do Brigadeiro Silveira, ao Secreta, 
rio de Guerra D. Miguel Pereira Forjaz. 

No dia 9 cheguei a esta terra, a tempo que o inimigo nos fazia um, 
reconhecimento em força; mas retirou-se apenas avistou as nossas 
avançadas, e incendiou todos os povos, que ha «(aqui ate Penafiel. 
Hontem fiz um reconheci mesto, e postei erma avaoçad"-* nas alturas d* 
Villa Meft, legoa e meia de Penafiel, e o resto da geate qne COBW 
wando, em Manhufe, duas legoas da mesma Cidade. Hoje se t«*o 
avistado as avançadas, mas naõ tem havida foga até agora. Quar. 
tel General de Amarante 11 de Abril de 180o,.—Francisco da Silveira 
Pinto da Fonceca. 

Outro extracto do mesmo datado de Amarante 21 de Abril. 
Em todos os dias antecedentes houve combate* nas guarlas avan

çadas. Tive porém noticia que um corpo considerável de cavallaria 
inimiga se encaminhava dando volta por Guimaraen, a tomar a ponte 
i» Amarante, e «ortar-me a-ssim * retirada » tive ainda. t#mpe de ga-
nfcar a dieta poste, • «ntnehatrar-mc da outra baadatdo Tamegat, fm*-
trando deste modo os seus desî n-Lo*. Abi tej-ih-a aido a-Uacado n-j»d*** 
17,. 18, 19 e 20, e ainda no 21, com grande força; sempre pureia o* te
nho rechaçado com bastante perda, e conservo asiuiubas posiçoens, &c. 

Limkoa, & de Klaya. O Principe Regente N. S. f«t cwrvido pe* w U 
Regia expedida, na data de 29 de Abril do presente anão, ao Tn, Ge
neral Arthuro Wellesley, Cavalleiro da Ordem da banho, e com-
mandante em Chefe do exercito de S. M. Britânica nestes Reynos, 
conferir ao dicto Tn. Gen. a graduação e honras de Marechal Gene
ral doa seita exércitos, para nesta qualidade dirigir as operaçoens dos 
meamos exércitos, quaado houverem de combinar-se «om as- d* S. M-
Brftaaka> querendo S. A. R. por este modo dar ara testemunho p**-* 
blico da consideração e confiança» que lhe merecem os efficazt» soc
corros, com que o seu bom amigo e alliado El Rej da Gram Bre
tanha tem auxiliado estes Reynos, na justíssima cauza da sua inde
pendência, e igualmente do apreço que faz das eminentes qualidades 
do referido TB. General. O Commando porem dos exércitos Portai» 
guezes ficará pertencendo ao Jjtaccchal GwÜome Ca/e Bareiford, a 
•juem S. A, o havia coaâade. 
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Carta do Marechal Beresford ao Juiz do Povo de Coimbra, 
Senhor Juiz do Povo! Foi com a maior admiração, 

que sube pela carta do Coronel Trant, Commandante de 
Coimbra, que V. m. se atreveo a iUo procurar da parte do 
povo, querendo-se intrometter no que diz respeito ao mo
vimento das tropas, debaixo das suas ordens, fazendo-lhe 
representaçoens, e pedindo ser informado sobre este ob
jecto, como se V. m. ou o povo de Coimbra, pudessem 
ter alguma influencia, no modo de defeza, que se deve 
adoptar, ou que se tem adoptado para este Reyno. Este 
foi o procedimento dos habitantes do Porto, e a causa da 
ruina daquella rica Cidade, e da morte de tantos habitantes; 
julgaria eu este exemplo teria mostrado bastantemente a 
necessidade absoluta de obedecer ás leis, e ás authoridades 
constituídas em uma Cidade, que lhe fica taÕ próxima 
como Coimbra. Mas sinto infinitamente achar, que os 
emissários do inimigo tem partidos nessa Cidade, para in
citar a insubordinação; e espalhar a desordem e a confu
são, pelas quaes so nos pode arruinar. Ainda que por 
muitas razoens teria grande pena de impor um castigo na 
Cidade de Coimbra, a qual antes quereria favorecer ; pela 
obzequio e attençaõ, que nella pessoalmente tenho rece
bido ; naÕ obstante, se o povo se atreve a desprezar as 
leis, e a resistir á authoridade legal, ou de alguma forma 
a incitar a insubordinação das tropas naquelas visinhanças, 
e se naÓ prestar, como deve, aos chefes militares aquelia 
obediência, que a lei determina, sejam as suas ordens 
quáes forem, tenho tropas bastantes fieis ao seu Príncipe, 
e a sua Pátria para os castigar, e naÕ demorarei um ins
tante mandallas marchar para esse fim. A sugeiçaó que 
os Magistrados tem para a vontade do povo he uma das 
cauzas da insubordinação, que reyna actualmente neste 
Keyno, e á qual he preciso pôr um termo. V. m.^expli
c a i estas intençoens, e estes sentimentos aos hab.tantes 
de Coimbra, que espero conhecerão, tanto pelo próprio 
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interesse, como pelo da Pátria que esta conducta he inci
tada pelos emissários Francezes, e que adoptem daqui em 
diante um procedimento mais louvável. Ordeno que 
V. m. immediatamente venha a este Quartel General, in
formar-me do estado das cousas çm Coimbra, para que eu 
possa por ella governar os meus movimentos, e para que 
V. m. responda do seu procedimento, em se ter atrevido 
em dictar aos Officiaes militares sobre o que diz respeito 
ao serviço. Quartel General de Thomar, 9 de Abril, da 
1809. (Assignado) W . C. BERESFORD. 

Observaçoens sobre as noticias deste mez. 

Alemanha, e França. 
Estes doas paizes desembainhâram a espada, como se vé das no

ticias que dou, nos artigos conrespondentes; infelizmente, naõ vie
ram completos os Buletims Austríacos, ao mesmo tempo que nos che
garam sem interrupção as relaçoens Francezas; mas naõ obstante 
esta vantagem, a favor das noticias quedaõ os Francezes, ainda as
sim se conhece, o despejo de suas cxaggeraçoeus. O Relatório de 
Champagny vinha acompanhado de muitos documentos, mutilados x 
seu modo, que naõ coube no tempo inserir neste numero; entaõ se 
verS o flagrante acto de iúquidade do governo Francez, em publicar 
«onrespondencias authenticas de ministros acreditados, sem as dar 
completas; e isto para fuzer cahir sobre a Áustria o ódio de ter co
meçado a guerra. A falia do Senado-, ja naõ admira, he um tecido 
de expressoens de baixeza, com que os escravos de Paris adulam a seu 
Senhor, para ver se adquirem uma fita vermelha. Da 

Hespanha. 

Poucas -noticias tivemos este mez, mas he mui interessante o decre
to da Juncta em Sevilha, porque elle mostra a disposição do Governo 
taÕ necessário a saber, como o estado das tropas. 

O mais importante facto he a proposição, que fez José Buonaparte 
á Juncta Suprema para tractar com ella, e entrar em termos de Capi
tulação ; he mais que prov a vel,qne as intençoens de Buonaparte fossem 
adormecer a Juncta em quanto se acha empregado no Norte da Europa t 
mas a vileza dos meios he notável, querer tractar com aquelles mes
mos que está chamando rebeldes. 
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Portugal, 
He agora o mais importante objecto das operaçoens do dia, e i s 

noticias, e documentos, que deixo referido, naõ posso deixar de addir 
algumas observaçoens. A nomeação do Gen. Arthur Wellesley para 
Commandante em Chefe de todos os exércitos em Portugal deve dar 
um grande prazer a todo o Portuguez, pelas optimas conseqüências, 
que "daqui devem resultar; mui principalmente havendo seu irmaõ 
sido nomeado para Embaixador em Hespanha, de que se deve cs. 
perar uma uniaõ de sentimentos, e de operaçoens por extremo favorá
vel k causa da Península. Isto porém naõ deixa de ter seus espinhos; 
e pelo theor da maior parte das cartas de meus conrespondentes em 
Portugal conheço que lá se pensa a e-/te respeito; mas eu conjuro aos 
Portuguezes a reflectir, que naÕ havia outro meio de salvar a naçaõ ; 
e que seja qual for a humiliaçaÕ que sofra por agora o orgulho na. 
cional, atrevo-me a provar-lhe, que da qui lhe resultará fazerem-lhe 
os Inglezes muito mais bem do que intentam fazer-lhe. 0 comporta
mento do Governo Portuguez, desde que riscou da representação na
cional a classe popular, tem sido tal, que perdendo gradualmente a 
confiança do povo, só era obedecido á força. Os nobres, que n'um 
governo Monarchio he preciso, que possuam o respeito da naçaõ, es
tavam em Portugal desacreditassimos ; os homens de talentos acha. 
vam-se mettidos na escuridão ; estudando mui cuidadosamente oc-
cultar, que liam algum livro bom, a que em Portugal se lhe da o 
nome de leitura prohibida ; porque saber-se que um homem em Por
tugal lia alguma cousa alem do fios sanetorum, e ter o billigim Msni-
que a perscguillo, eram cousas consecutivas; desta maneira, naõ se 
podendo conhecer os homens de merecimento, por via de regra, só os 
intrigantes, aduladores, cortezaÕs astuto* eram os empregados, os 
exemplos em contrario eram partos do accaso, nao conseqüências de 
systema. E se naõ vejam os créditose graduação, que obtiveram na 
Corte, D. Lourenço de Lima, o Inquisidor mor, o Manique, e outros 
malvados dosta casta. Em tal estado das cousas como será pcs.vel 
deaaibrir homens, em Portugal, para o Governo,_q«e sejam de co-
nhecida capacidade, e gozem da confiança da Nação . O mal vem e 
traz, e he uma gangrena, que só se remedea com a amputação. D.-
raõ que hc uma humiliaçaÕ vei-se a nação capitaneada, dirigida, e 
. o r l a d a por estrangeiros. Sim senhor, concedo; mw pemr mal 
he naõ reconhecer a necessidade disto, e deitar-se a nação a perder 

p e l a obstinação de naõ confessar o deplorável estado em qi.ese acha. 
O povo tem, por uma taõ longa serie de annos, sido maltradado pelo 
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homens públicos, que apenas se nomeia alguém de novo, para o gover
no, ja o povo o suspeita de mào; ao menos estou seguro, que nem um 
só homem em Portugal terá a menor desconfiança de que Sir Arthuro 
Wesllesley seja traidor ; e direi eu o mesmo dos empregados nacio-
naes, ou dos que se poderiam empregar ? Naõ. 

Os Inglezes saõ povo livre ; e ainda que os militares, que forem go
vernar Portugal, sejam por inclinação, por habito, ou por officio, in
clinados ao despotismo, que sua profissão inspira, haõ de por força 
introduzir entre os Portuguezes as suas ideas, de liberdade Ingleza, 
ainda sem o quererem fazer: o que será de um beneficio incalculável 
na triste situação a que a naçaõ está reduzida. Por exemplo, o 
Marechal Beresford fez imprimir em Coimbra uma proclamaçaõ mui 
Útil, sem licença do Governo ; nenhum official Portuguez habituado 
á escravidão, em que a imprensa se acha em Portugal, se atreveria a 
tal fazer; mas agora com este exemplo, Silveira fará o mesmo, quan
do vir que isso convém ao bem publico; o patriota escreverá um fo
lheto, e assim pouco e pouco se destruirá o perniciosissimo custume de 
naõ imprimir cousa alguma sem licença previa. 

Mas ja que fallei na proclamaçaõ do Gen. Beresford, me permit-
tirá este Gen. que eu lhe note, quam pouco racionavel me parece, que 
elle se unisse á Regência em gritar, que a insubordinação dos Portu
guezes he a cauzra dos males do Reyno, e motivo primário da perca 
da Cidade do Porto; porque quanto a mim tal naõ ha ; e se o Mare
chal esta convencido do que diz, como julgo, deve estar mui mal in
formado. Primeiramente, fallando da naçaõ Portugueza em geral 
chamar-lhe insubordinada, he aceusaçaõ para que naõ vejo o menor 
fundamento: e se naõ digam-me. Um general estrangeiro, Dalrym
ple, despois de fazer uma capitulação com o inimigo, tal que na sua 
naçaõ quasi o apedrejaram por ella, atreve-se a dictar aos Portu
guezes o Governo, que deviam têr, e escolhe uma Regência, que en
controu a desaprovação geral; e naõ obstante isto submetteram-se 
os Portuguezes, e obedeceram a este governo : que outra naçaõ sof-
freria tal? E ainda assim lhe chamam insubordinados. A mes
ma carta, que o General Beresford escreveo ao Juiz do Povo de 
Coimbra, he uma prova da humildade dos Portuguezes; e senaõ que 
venha elle ca para Inglaterra escrever uma que tal ao Juiz do povo 
de Londres, e veremos o que lhe surde. Advirta-se, que eu naõ es
cuso o Juiz do povo de Coimbra, se elle, de facto, se quiz intrometter 
nas operaçoens militares, e devera ser por isso castigado, ou ao menos 
reprebendido mui severamente; mas este castigo naõ éra da compe
tência do General. 
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Mas a principal prova de insubordinação, que allogam, he - perca 
do Por to : eu li com bastante attençaõ as relaçoens, que recebi d 
quelle acontecimento; e publico aqui algumas, que uaõ obstante 
variarem alguma couza entre si, merecem-me muito credito ; pois co
nheço individualmente as pessoas de quem as obtive; e certamente 
naõ vejo nessas contas o menor symptoma de que a Cidade do Porto 
se perdesse pela insubordinação do Povo. 

Antes da chegada dos Francezes matou a populaça alguns presos, 
que suppunha serem partidistas do inimigo; foi isso muito mal feito, 
he um crime ; e oxalá que se descubrissem os seus authores e fossem 
enforcados, para exemplo : mas -que tem isso com a falta de Gene
raes que havia no Porto, que tem isso com o naõ haver Ia tropa de 
linha sufficicnte ,* nem engenheiros capazes de arranjar as defensas • 
nem cartuxos e bala em Braga, na acçaõ de 20 de Março, nem man-
limentos para as ordenanças, que se ajunetáram aos 1095 soldados 
que ali havia &c. &c. a estas faltas he que eu atribuo a queda, taõ 
apressada, do Porto, e isto saõ sem duvida faltas de quem governava, 
e naõ do povo que éra governado. Tudo quanto o Bispo do Porto 
fez he digno de mil louvores; mas so um mentecapto quereria exi
bir deste patriótico Prelado, que elle tivesse conhecimentos militares, 
capazes de oppor aos do Marechal Soult, que por mais endiabrado 
assassino, que seja, he um General experimentado. Em uma pa
lavra naõ metter na importante Cidade do Porto soccorros alguns, 
e gritar agora que o povo a perdeo por insubordinação, parece-me 

muito má desculpa. 
Em uma palavra toda a energia da Regência se tem mostrado, 

cm fazer prizoens, c admittir denuncias oceultas; e perpetuar assina 
as rixas dos Portguezes uns contra os outros, em vez de es fazer bri
gar contra o inimigo. Eu julgo, que as pessoas prezas agora em Lis
boa o saõ por crimes, que se dizem ser coniraetrido. depois da expul
são dos Francezes; por-queasupporeuque éra por cousas antigas, 
entaõ lhe faria o commentario, referindo aqui os decretos, « ordens 
que os mqsmos Regentes passaram, em obediência a J u n o t , e vería
mos se saõ elles os que podem attirar a primeira pedra. Mas ainda 
suppoudo que os presos o saõ por crimes modernos , o modo de pro
ceder be tal que, se o practicassem aqui em Inglaterra, produziria 

u r a abismo. Quando naõ fosse, o mal de admittir delaçoens a-
nonymas, medida horrorosa, bastava a impolitica de mandar prender 

a « i t e na Inquisição : prissoens odiosas ao povo por sua origem : e 
J o r a abomináveis, pelas addiçoens, se uso que dellas fez o sanguinário 
La.arde Quanto a mim, se os Regentes «uizessem de propósito fa-
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zer-se odiados da naçaõ naõ podiam seguir melhor plano. E ainda 
se queixara de insubordinação nu povo. 

Um acto de insubordinação formal foi o assassinio do General Freire, 
(ein Braga, naõ no Porto.) Eu naõ quere desculpar, nem paliar de 
forma alguma este crime, que o povo commelteo; foi um acto lior» 
roroso em todos os sentidos, unerece a ininjia execração. Mas também 
naõ posso escusar a conducta do General morto, que o provocou* com 
sua indolência, ou ignorância (se teve peiores motivos naõ lenho a 
menor razaÕ para o conjecturar.) Por exemplo, quando o povo gri
tou que o levassem a combater o inimigo elle naõ quiz; pelo con
trario mandou retirar todos os postos avançados que tinha, sem bri
gar. Naõ he isto motivo bastante para inflamar um povo que se 
deseja defender. Diraõ que o Gen. sabia que naõ tinha muniçoens. • 
o povo ignorava isso. Mas nesse caso porque as naõ procurou antes. 
O Baraõ Eben tomou o commando despois da morte de Freire, e naõ 
obstante astristisimas circumstancias em que se achava, contramandou 
as Ordens de Freire; e com um valor que o cobre de gloria, ordenou 
aos postos avançados, todos que se defendessem, e demorasem o ini
migo, em quanto elle preparava as ordí*nanças em Braga, e nessa noite 
mandou tirar o chumbo das Igrejas; ç fundio bala; em um so molde 
que achou ; isto he o qne eu chamo actividade, mas de que podiam 
servir as preparaçoens de uma noite, e no meio da confusão em que 
a Cidade de Braga se achava í Og Francezes venceram, mas o BaraÕ 
mostrou o de que éra capaz, em melhores circumstancias. Assim 
também o povo poz nelle mais confiança do que jamais poz no Fre
ire ; esta ha a conseqüência de obrar bem, ainda quando se he mal suc-
cedido. 

Mas em fim deixemos pecados velhos, Sir Arthuro Wellesley met-
terá as cousas a caminho ; eu estou certo que elle porá em boa or
dem o que diz respeito ao militar; e teuho a desejar, que elle se lem
bre de conservar a energia dos Portuguezes, introduzindo entre elles 
al--*uiis da quelles estabelicimentos, que tem feito a prosperidade, e 
felicidade da pátria do General Wellesley; mas se elle for taõ egoísta, 
que naõ queira communicar aos Portuguezes os bens de que os seus 
compatriotas gozam, ainda assim, a grande influencia que os Inglezes 
devem ter agoca em Portugal os communicará, posto que entaõ mais 
tardiamente; mas haõ de coramunicar-se; que o exemplo no mundo 
moral, he taÕ irresistível, como o contagio no mundo phisico. 
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POST-SCRIPTUM. 

Quando este Numero ía para a imprensa tivemos o 
o-rande prazer de receber as noticias da tomada do Porto 
pelo Gen. Wellesley; e derrota do exercito Francez; 
naó he, por esta razão, possível dar aqui a relação da ac
çaó, que se resumio na seguinte carta official. 

Londres, Downing Street, 24 de May de 1809. 
M Y LORD! Tenho a satisfacçaõ de informar a V. S. 

que o Honrado Cap. Stanhope chegou esta tarde, com 
cartas do Tn. Gen. o Muito Honrado Sir Arthuro Wel
lesley, em que da conta de haver derrotado o Marechal 
Soult em três acçoens, aos 12 do corrente. Na ultima ac
çaõ, passou o Tn. Gen. o Douro com a sua columna do 
centro, em frente do exercito Francez. O Reg. Buff, 
commando pelo Tn. Gen. Paget, foi o primeiro que cru
zou o rio, mantendo uma posição, como maior valor, con
tra os repetidos attaques do inimigo, até que fôram auxi* 
liados por outros regimentos. Logo que as outras duas 
columnas passaram, uma no Porto, e a outra em Avintes, 
o Marechal Soult se retirou em grande confusão, com 
grande perca de homens e de artilheria. 

Tenho a honra de ser, &c. 
(Assignado) CASTLEREAGH. 

Ao muito Honrado Lord Maior. 
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CORREIO BRAZILIENSE 
DE JUNHO, 1809. 

Na quarta parte nova os campos ara, 
E se mais mundo houvera la chegara, 

< AMOENS, c. vir. e. 14. 

POLÍTICA. 
Documentos Officiaes Relativos a Portugal. 

Lisboa, 9 de Maio. 
ProdamaçaÕ. 

Clérigo, Nobreza e Povo dos meus Reinos de Portugal 
e dos Algarves. 

X Í J U o Principe Regente vos envio muito saudar •. No 
momento em que de acordo com o meu Poderoso, fiel e 
antigo Alliado £1 Rei da Gram Bretanha, me occupavà 
séria e activamente de reunir, e pôr em acçaõ todos os 
meios com que poderia resgatar-vos do duro cativeiro, e 
oppressaõ a que vos reduzio hum poder, que naó tem li
mites na sua ambição, e que deseja realizar a monarquia 
universal, naõ só da Europa, mas do Mundo inteiro; e 
quando para este fim lhe tinha já declarado a guerra pelo 
meu manifesto, datado do primeiro de Maio, em que de
duzi para conhecimento vosso, e de toda a Europa, as justas 
razões, que justificavao a minha conducta, e que me ani-
maÕ a huma taó decidida resolução, he nesse mesmo mo
mento, que chega ao meu conhecimento o generoso esforço 
com que Hespanha se levantou, toda reunida em hum só 
corpo, para resgatar o seu Rei, e a sua Real Familia do cati
veiro a que haviam sido levados com uma astuta perfídia, e 
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para conservar o seu governo Monarchio ; e que seguindo o 
mesmo louvável exemplo, vos havieis levantado, e procura-
veis restaurar os direitos do vosso legitimo soberano, e a mo
narchia, que por mais de sete séculos vos tem feito felizes, e 
respeitáveis aos olhos do universo inteiro, principiando a ma
nifestar-se este generoso e fiel desenvolvimento nas províncias 
do Norte, e Sul do Reino, extendendo-se depois a todas as 
outras até por meio das tropas Hespanholas, e finalmente 
a cidade de Lisboa, a pezar do numeroso exercito Francez, 
que alli se achava, e que em differentes combates foi der
rotado, e vencido com os soccorros do meu poderoso alli
ado. Qual haja sido o meu prazer, e doce satisfacçaõ, os 
vossos coraçoens vo-lo diraó, e como bons filhos conhecereis 
os sentimentos do vosso soberano e pai commum de todos, 
que só desejara poder achar-se no meio de vós, para vos 
conduzir no caminho da gloria e da honra, que taõ gloriosa
mente seguis, e para vos fazer conhecer quaõ justa paga 
he do amor que vos tenho, a fidelidade que me mostrais, e 
quanto vo-la mereço, pelos sacrifícios, que fiz para evitar 
a inútil effusaÕ do vosso sangue, e pela dôr com que me 
retirei d'entre vos, para segurar a vossa conservação, sal
vando a minha Real Familia, e para tentar com todo o 
esforço a vossa restauração, unido ao meu poderoso alliado. 
A prudência fundada na tristíssima experiência das grandes 
nações, que naÕ haviaõ podido resistir aos numerosos ex
ércitos, que Bonaparte recrutava em quasi toda a Europa 
subjugada, me fez crer, que cedendo, e retirando-me, pou
pava o vosso sangue, e segurava as vossas propriedades, 
tanto mais, que em qualquer caso vos preparava hum asylo 
no vasto Império, que me propuz levantar sobre os alicer-
ses, que deixarão principiados os meus augustos predeces-
sores. Salvando-vos aquelia mesma Real Familia, cujos 
sagrados direitos defendestes vinte oito annos, derramando 
o vosso sangue contra hum poder muito superior, decla
rando á face do universo, que j á mais renunciaria ao di-
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reito com que reinava sobre vós; preparando todos os meios 
da vossa restauração, ganhei certamente aquelia conside
ração, que merecem resoluções extraordinárias, generosas, 
e que as tristes experiências de Hespanha verificaõ ter 
sido fundadas, e naõ imaginárias. Eía pois, fiéis vassallos, 
e valerosos Portuguezes, persisti na generosa resolução que 
tomastes; e lembrados de que vos mostrais dignos filhos 
de hum extremoso pai e soberano, que tem todo o direito 
á vossa confiança, prosegui na adopçaõ dos meios mais 
enérgicos de que deve resultar a conservação, e integridade 
da monarquia, que felizmente se acha restaurada, e com o 
soccorro, e auxilios do meu poderoso alliado El Rey da 
Gram Bretanha, e obedecendo aos delegados do meu poder 
e authoridade Real, que vos haõ de communicar as minhas 
Reaes ordens, procurai fazer causa commum com a Hes
panha para a estabilidade das duas monarquias, e para 
conseguir a restituição, e liberdade dos augustos membros, 
que compõem a Familia Real de Hespanha, hoje detidos 
em França; fazei que huma só vontade vos anime a todos; 
que naó haja sacrifício a causa commHm, que vos custe, 
lembrados que o vosso pai e Senhor tem sobre vós attentos 
os seus olhos ; que naó só as rendas dessa parte da monar
quia ha de gostoso sacrificar para a vossa defensa, mas 
ainda a de todas as outras partes, como já o havia princi
piado a executar por meio de empréstimos, que mandei 
fazer na Gram Bretanha, com o consentimento do meu 
poderoso e fiel alliado S. M. Britânica, e que seraó appli-
cados á vossa defensa, e com as remessas, que daqui rece-
bereis, seja de fundos da minha real Coroa, seja de tudo o 
que o zelo patriótico de todos os vassallos, que tem a honra 
de estarem comigo, e de rodearam o throno, habitando esta 
parte dos meus estados, contribuio gratuitamente em vosso 
beneficio ; e que finalmente nenhum sacrifício custará ao 
meu coração, tendo sempre presente ante meus olhos as 
acções dos meus grandes avós, particularmente dos Senhores 
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Reis D. Joaó o L, e D. Joaó IV. em épocas muito simi-
lhantes a presente. Naó me esquecerei de lembrar-vos aqui, 
que no meio das gloriosas acçoes, com que tendes restau
rado a monarchia, e reintegrado os meus Reaes direitos, he 
necessário que tenhais presente, e pratiqueis a mais exacta 
observância das leis, a mais prompta obediência ao Go
verno, e a maior moderação no emprego da força armada, 
para nao cahirdes em excesso algum, ainda mesmo contra 
os homens, que julgareis mais criminosos, e que devem 
ser castigados com toda a severidade das leis; mas sempre 
precedendo as devidas formalidades, para que em caso al
gum se confunda o Réo com o Innocente, naó vos esque
cendo, que o vosso soberano sempre praticou o antigo 
principio de hum Imperador Romano, que antes queria 
que se salvassem mil réos, de que fos6e punido hum só In
nocente; e para este fim abstendo-vos de qualquer acçaõ 
immediata da vossa parte, deixai aos meus zelosos, e im-
parciaes ministros o conhecimento dos homens máos, e 
preversos, e que devem ser castigados com todo o rigor 
das leis. Com taes sentimentos, e com a lembrança de que 
a memória do vosso nome seja eterna, e sempre venerada 
pelos vossos descendentes, a quem affiançais com taõ gene
rosos esforços a sua existência, e independência, nada vos 
será impossível: e conservando illesa a gloria do nome 
Portuguez, sereis hum eterno monumento daquella fideli
dade, e amor do soberano, e da pátria, que em todas as 
idades foi o caracter distinctivo da naçaõ Portugueza. 
Assim o executai, e confiados no auxilio da Providencia, 
em que puz sempre toda a minha confiança, e implorando 
o Deos dos exércitos naÕ temais que deixe de ser feliz o 
êxito de huma taó justa causa ; e conservai sempre na vossa 
memória a lembrança, e desvelo com que naÕ cessarei hum 
só momento de occupar-me da vossa conservação, e futura 
felicidade, que de par com a dos meus outros vassallos, foi 
sempre o principal e único objecto dos meus paternaes 
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cuidados. Igualmente vos lembro, que deveis ter presente 
que os serviços, que nesta occasiaõ me fizerdes, e a minha 
Real Coroa, seraó por mim liberalmente recompensados, e 
que os reputarei como aquelles, que mais devem merecer 
a minha Real consideração. Assim o cumprireis, execu
tando estas minhas Reaes ordens, que mando publicar 
entre vós, por meio desta solemne Proclamaçaõ. 

Escripta no Palácio do Rio de Janiero, aos 2 de Janeiro, 
de 1809. PEINCIPE. 

Proclamaçaõ. Arthur Wellesley, General em Chefe do 
Exercito Britânico em Portugal, e Marechal General 
dos Exércitos de Sua Alteza Real o Principe Regente. 
Habitantes do Porto:—As tropas Francezas foraõ ex

pulsas desta Cidade pela bravura, e disciplina do Exercito 
que commando ; eu exijo dos seus habitantes que compas-
siva e humanamente se comportem para com as referidas 
tropas, que aqui se acharem doentes, ou prizioneiras; pelas 
leis da guerra ellas tem direito á minha protecçaõ, e he do 
meu dever prestar-lha; e será mui conseqüente com a ge
nerosa magnanimidade da naçaó Portugueza, o naÕ serem 
vingados nestes infelices individuos os ultrajes, e calami
dades, que a mesma naçaõ soffreo, porque elles só foráo 
instrumentos de outros mais poderosos, que ainda existem 
em armas contra nós; he pois por conseguinte que ordeno, 
que os habitantes desta cidade permaneção tranquillos nas 
suas casas, e que pessoa alguma, que naÕ seja pertencente 
ao corpo militar, se apresente armada nesta cidade, ficando 
na certeza que no caso de contravenção, ou se acharem 
•ultrajados, ou atacados os referidos individuos, seraó puni
dos os réos como transgressores das minhas ordens: tenho 
nomeado ao Coronel Trant Commandante desta Cidade, até 
que as determinações do Governo de Sua Alteza Real naõ 
hajáo de obstar a esta nomeação; e ao mesmo Commandante 
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tenho ordenado que use de todas as medidas necessárias, 
para que esta proclamaçaõ seja obedecida, e produza os 
devidos effeitos de huma perfeita tianquillidade, e socego, 
de que depende a paz, que anciosamente sollicito. 

Quartel General do Porto, aos 13 de Maio, de 1809. 
W E L L E S L E Y . 

Documentos Officiaes relativos a Revolução da Hespanha. 

Memorial do Conde de Montijo á Suprema Juncta do 
Governo. 

EXCELLENTISSIMO S N R ! Quando vejo tantos escriptos 
que se propõem a designar, qual deve ser o objecto das 
funcçoens desta Juncta, que a vontade geral convocou; 
tendo os authores desses escriptos naturalmente em vista o 
bem da sua Pátria ; naÕ me parece que he intempestivo o 
apresentar eu a esta respeitável Assemblea a minha opinião 
sobre as necessidades publicas, que saõ urgentes ; porque, 
tendo, desde o principio, mantido uma estreita e imme-
diata influencia nos acontecimentos, que prepararam a 
nossa salvação, poderei talvez indicar as medidas neces
sárias para as aperfeiçoar. 

Parece-me certo, que a este momento, todo o homem 
que reflectena nossa situação actual concordará, que naÕ he 
prudente, e pode ser prejudicial, dirigir-se ao publico, a 
respeito da maior ou menor legalidade desta Juncta, e seus 
poderes, antes que se vejam as suas acçoens. Sobre estes 
pontos eu fallo com os seus membros individuaes, e naõ 
com o publico. 

Quando a naçaõ Hespanhola, abandonada pelo seu Go
verno, ficou reduzida á necessidade de emprehender a sua 
defensa, ou ficar escrava de um Usurpador, foi obrigada a 
recorrer a meios extraordinários: e formou, para assim 
dizer, tumultuosamente, Junctas, para manejar a sua de-
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fensa. Com a mais extraordinária moderação, nem uma 
só authoridade publica foi derribada, nem em Provincia 
alguma se mudou a forma de Governo. Em algumas se 
usou de violência, contra aquelles que se julgava naó seriam 
levados por ameaças, a concurrer para a defensa commum. 

No momento em que o inimigo se retirou, todas as pro
víncias requeróram uma concentração do poderdas Junctas, 
a fim de completar a grande obra da nossa liberdade. Ao 
mesmo tempo, ouviram-se queixas, cuja justiça naõ he da 
minha competência examinar, contra algumas das Junctas, 
por terem injustamente exercitado os seus poderes. 
Isto, somente, sei eu, que saõ estas mesmas Junctas as que 
expulsaram os Francezes. 

He a minha opiniaÕ, que a única obrigação que o povo 
impôs ás Junctas, foi a sua defensa; e que, consequente
mente, esta he a única funcçaó que pertence á Suprema 
Juncta, que naÕ pode gozar mais poderes do que possuíam 
os seus constituintes, nem estes mais do que lhes foi dado 
pelo povo ; e sou de opiniaÕ, taóbem, que seria inútil, ou 
prejudicial, se a Juncta Central tivesse outra alguma oc
cupaçaõ mais do que attender á defeza commum. Fm pre
gar-se em formar uma nova constituição; em quanto o in
imigo occupa ainda uma parte do nosso território; seria 
augmentar as agitaçoens passadas, que ainda naÕ acalma
ram ; e que necessariamente seriam excitadas pela differ-
ença de opinioens e de partidos, que se formariam. Isto 
occasionaria dissensoens nas provincias, e distrahiria a nossa 
attençaõ do objecto principal que deve occupar os nossos 
espirites ; isto he a defensa commum. 

A necessidade tem sempre ensinado aos homens os seus 
direitos. O principal, que possuímos agora he, que todos 
obedeçam a uma única Juncta, depositaria do poder naci
onal; a fim de que os Generaes possam proceder com 
promptidaõ, e de concerto, para os districtos onde estiver 
o inimigo ; e onde se podem obter os provimentos neces-
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cessarios para a subsistência do exercito. Estes saõ os 
objectos da Juncta Central, que devem ser realizados com 
a maior celeridade. 

Convocada pela vontade geral (isto he indubitavel) he 
authorizada a designar, o numero de exércitos que se de
vem manter, os generaes que devem commandar em 
chefe, e o numero de tropas de que devem consistir. 
Onde quer que os nossos soldados estiverem, requerem 
subsistência; por tanto naó ha inconveniente, em que a 
Juncta ordene, na sua primeira sessaõ, que se reforce o 
exercito da Catalunha, naquelles pontos em que ha maior 
abundância de tropas ; que os exércitos das Castellas se 
ajunctem em Soria, e constituam um corpo com o exer
cito da Galiza, obrem debaixo de um general em Chefe, 
e que em Saragoça, e outros pontos similhantes, se forme 
um exercito de reserva. Estas medidas, e a nomeação 
de um Ministro da guerra, e outro de Finanças, os quaes, 
com zelo e honra, possam applicar as rendas publicas 
para o fornecimento de victualhas e muniçoens, e outras 
cousas necessárias ao exercito, deveriam ser o objecto 
somente de duas sessoens. Outro negocio he o trans
porte dos provimentos &c. para o exercito. Balas de ar
tilheria, barracas, espingardas, saõ escassas nos exércitos, 
que estaó juneto ao Ebro. Drogas, como quina, ópio, 
saõ também mui necessárias. 

Despois de haver assim attendido aos mais urgentes 
pontos ; se pôde a Juncta oecupar, com os detalhes da 
organização dos exércitos: naÕ se devem estes esquecer 
por um só momento; porque se nós tivéssemos esperado 
para attacar o inimigo, até que tudo estivesse completa
mente arranjado, elle estaria agora em posse da nossa 
Capital e províncias. Se fôr este o primeiro resultado 
das sessoens da Juncta; se o povo vir que a força pu
blica se applica assim eficazmente, naÕ ha duvida de que 
as maquinaçoens do inimigo se frustrarão, e que os factio-
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sos partidistas que tem más intençoens, se enfraquecerão; 
pois a boa opiniaÕ do exercito e naçaõ será a favor do 
Governo; mas se, pelo contrario, houver delongas, por 
mais justa que seja a sua causa, o povo só olhará para os 
effeitos; e os malévolos lançarão maÕ de todas as occa-
sioens, e acharão na inactividade da Juncta, e nos clamores 
das cidades que soffrem, meios de desacreditar um Corpo, 
cujo respeito publico nos interessa tantissimo. 

A necessidade de combinar planos, naõ deve servir de 
pretexto, para delongar estas determinaçoens. Diga-se o 
que se disser he impossível combinar cousa alguma, a taõ 
grande distancia do inimigo. Estando á vista delle ou 
ao menos próximo, devem os Generaes arranjar o modo 
do attaque. Na Capital, e no Governo, somente se po
dem fixar os pontos de defensiva, ou de offensiva; e a 
parte que se deve assignar a cada exercito ; mas tudo o 
mais he obra do momento, e deve determinar-se sobre o 
terreno. O esboço das operaçoens pode algumas vezes 
ser utilmente feito pelo Governo, sobre o mappa; em 
ordem a mostrar como as divisoens se podem ajudar umas 
ás outras ; mas a execução geralmente mostra a impossi
bilidade, ou inutilidade, de as pôr em execução. 

Em quanto a Juncta determina matérias de conhecida 
urgência ; pôde ir formando o plano para o systema de re
presentação nacional, em ordem a convocalla, logo que 
for conveniente. Deste modo preencherá as suas mais 
sagradas funcçoens, e conresponderá á confiança que tem 
merecido do publico. 

Finalmente he só o amor de minha pátria, quem me im-
pelle a apresentar estas ideas, e a persuasão da necessi
dade da proraptidaÕ nas nossas medidas, que se originam 
nas exigências publicas. Se consideraçoens superiores im
pedirem, que se ponham em execução, seguro a V. A., que 
a minha ambição, e pretençoens, saõ unicamente o salvar 
a minha pátria, no posto da maior dificuldade e perigo. 
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Amando o perigo, pelo amor da pátria ; que em taes cir
cumstancias exige taes sacrifícios; peço a V. A. so
mente que me conceda, o mais depressa que for possível, o 
commando da vanguarda do exercito, que deve obrar na 
Navarra, e Rioja ; e que ao mesmo tempo ordene, que 
seja composto de um conveniente numero de cavallaria, 
e infanteria; e dê instrucçoens aos Generaes, para que 
obrem de concerto, e se mantenham com a actividade que 
as operaçoens militares requerem. Eu espero por tanto os 
meios de continuar a servir a minha pátria, o que sempre 
tem sido o desejo de quem roga a Deus pela prosperidade 
e successo de V. A. Aranjuez, -25 de Septembro, de 

L808. 
(Assignado) O CONDE DE MONTIJO. 

Suécia. 
Breve narração do infeliz estado do paiz, no principio do 

anno de 1808; publicada por ordem do Governo. 
Deveria fazer-se a guerra com subsídios Inglezes, e 

outros meios, que se pudessem obter, sem sobrecarregar 
o paiz com o pezo dos impostos. Actualmente se entrou 
em um acordo com a Inglaterra, de que esta assistiria á 
Suécia com dinheiro, e fazendas até a soma de 100.000 
libras esterlinas por mez. Que estes subsídios naÕ podiam 
ser suficientes, para as despezas das extensas prepara
çoens, para continuar a guerra, he obvio. As difficul
dades usuaes, que ordinariamente se encontram para reali
zar as remessas de grandes sommas, impediram também 
o pagamento do dinheiro ; e alem disto, foi também obs
truído este pagamento pelas altercaçoens que houve com 
a Inglaterra, em Agosto, de 1808; foi porém realizado 
este pagamento sem com tudo aleviar as mais urgentes ne
cessidades do Estado. Os contractadores, que forneceram 
ag exercito mantimentos e outras cousas necesssarias naó 
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puderam ser pagos, nem se acharam meios de providen
ciar a paga dos atrazados do exercito. Quatorze mi
lhoens de rix-dollars, em espécie do banco (cousa de 
3:000.000 de libras esterlinas) se haviam esperdiçado na 
campanha desastroza de 1808; cousa de 5 milhoens e 
meio daquella somma, era dinheiro estrangeiro, o resto foi 
tirado do paiz. Nesta calamitosa situação, o Committé 
de Finanças, nomeado no fim do anno de 1808, para ar
ranjar o plano mais conveniente de satisfazer ás necessi
dades publicas, referio a S. A. R. extensamente, a absolu
ta impossibilidade de obter a somma, que se requeria, para 
o anno de 1809, sem trazer ao paiz a ultima mina. 
Aquelia somma chegava a 26 milhoens de rix-dollars, em 
espécie do banco. O commité representou em vaõ a 
S. M. que esta somma excedia grandemente o capital que 
circulava no Reyno; e fazia, ao menos, 25 por cento da 
propriedade total de todo o Reyno, em dinheiro, bens, e 
haveres de toda a qualidade ; em uma palavra, que éra 
quasi impossível obter esta enorme somma. O Commité 
teve ordem, para apresentar, dentro em 24 horas, um 
plano, para se obter este dinheiro. 

Entre tanto entabláram-se negociaçoens com a Ingla
terra, para augmentar os subsídios : o Governo Inglez de
clarou, no decurso destas negociaçoens, que se naó podiam 
augmentar os subsídios alem da somma estipulada, porém 
que naó tinha objecçaõ a que a Suécia fizesse uma paz 
separada; com tanto que a obtivesse em termos, que nao 
fossem evidentemente dirigidos contra os interesses da 
Gram Bretanha. Havendo-se recebido noticia desta de
claração, poz-se um embargo geral em todos os navios 
Inglezes, nos portos de Suécia ; o que felizmente se levan
tou, pelas mais fortes representaçoens, que de toda a parte 
se fizeram, logo que se poz o embargo. 

Cresciam os perigos agora de todos os lados, e até o 
4 A 2 
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mesmo centro do Reyno estava ameaçado de uma invasaÕ 

hostil. 
Neste estado das cousas as tropas postadas nas fronteiras 

occidentaes, imbuídas de um vivo sentimento de seus de
veres para com a pátria, avançaram para a Capital. 
S. M. logo que soube desta medida resolveo deixar Stock
holmo, participou isto á familia Real, e ordenou aos princi
paes Officiaes de sua caza, que o seguissem. Fizéram-se 
as mais fortes representaçoens, contra a execução deste 
desgraçado plano, mas isto naÕ fez effeito ; e a necessi
dade mostrou o único meio que restava, para salvar o Es
tado, e providenciar até a segurança da pessoa de S. M. 

Chamou-se a S. A- R. para que tomasse as rédeas do 
Governo; e elle, naÕ obstante a sua idade avançada, obe-
deceo ao chamamento. 

Carta do Imperador Napoleaõ ao Duque de Sudermania, 
Regente de Suécia. 

M E U I R M A Ó ! Recebi a carta de V. A. Real de 17 de 
Março. Vos tendes razão em crer, que eu desejo que a 
Suécia goze de tranqüilidade, felicidade, e paz com os 
seus vizinhos. Nem a Rússia, nem a Dinamarca, nem 
Eu mesmo desejávamos fazer a guerra contra a Suécia; 
mas, pelo contrario, fizemos tudo, quanto estava em nosso 
poder, para evitar os desastres, que éra fácil de prever. 
Eu me aproveitei da primeira occasiaõ de informar estas 
Cortes dos sentimentos e vistas de V. A. R. e espero, que 
elles concordarão perfeitamente comigo, em opiniaÕ, e 
naÓ será a culpa nossa, se a Suécia naó for restabelecida 
ao pleno gozo da felicidade, e da paz. Logo que souber 
as intençoens dos meus aluados, naÕ deixarei de as com
municar a V. A. R. e no entanto, vós naÕ tereis a menor 
duvida sobre os meus desejos pela sua felicidade, e a alta 
estimado, que o vosso character, e virtudes me tem inspi-
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rado por vossa A. R. Rogo a Deus vos tenha, meu IrmaÕ, 
em sua sancta guarda. Paris, 12 de Abril, 1809. 

Vosso bom IrmaÕ 
NAPOLEAÓ. 

Resolução da Dieta de Suécia, extrahida da Gazeta 
official. 

Nos os abaixo assignados Gram Senescal, Marechal, e 
Estados, &c. de Suécia fazemos saber; por nós, e em 
nosso officio, como deputados de nossos concidadãos, le
gitimamente eleitos, e authorizados ; que, em consequen-
de haver S. A. R. Carlos, Principe hereditário de Suécia, 
Duque de Sudermania, &c. Regente de Suécia, convo
cado uma assemblea dos Estados ; nós estamos convenci
dos pela nossa própria experiência assim como pela ex
plicação que se nos communicou neste lugar, do calami
toso estado do Reyno, tanto a respeito dos seus negócios 
internos, como das suas relaçoens com as potências estran
geiras. Achamos, com o maior sentimento, que a paci
fica situação em que estava posto o nosso paiz a respeito 
de todas as Cortes e Potências estrangeiras, foi destruída 
por S. M. Gustavo Adolpho IV, e começou uma guerra, 
que se continuou por vários annos, que naõ foi occasionada 
por motivos connexos com os interesses de Suécia ; e que 
se podia facilmente evitar; e mais de uma vez se podia 
haver terminado, sem fazer sacrifícios alguns; e que por 
fím conduzio aos mais desastrosos resultados. Que a an
tiga prospera condição do Reyno se converteo por isso em 
universal miséria, e desgraça; a agricultura ficou privada 
dos braços necessários, para lavrar a terra, e as minas 
fôram em decadência ; que o Estado estava carregado de 
dividas, que subiam a muitos milhoens ; e os vassallos op-
primidos, com tributos : que a força militar do paiz, parte 
levantada por meios illegaes, estava sacrificada, sem ne
cessidade, e sem ser de beneficio ao Estado ; que os do-
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minios em Alemanha, e despois o Ducado de Finlândia, 
se perderam em conflicto desigual, com um inimigo mui 
superior em forças ; que naÕ obstante as mui severas des
graças, e inquestionáveis provas da dissolução do Império, 
El Rey se recusou obstinadamente a entrar em negocia
çoens de paz ; ou acordo algum com uma potência, que tem 
taó decidida influencia na sorte do Continente ; que todo 
o paiz estava assim exposto ao mais imminente perigo de 
ruina total; e ultimamente que El Rey fez uma tentativa 
arbitraria, naó authorizada pela lei, contra o banco dos 
Estados, propriedade sagrada de toda a naçaó. Conside
rando todas estas penosas circumstancias; e sendo profun
damente tocados, com um vivo sentimento dos nossos 
deveres, em salvar o nosso paiz natal; assegurar a nossa 
independência nacional; e guardar a nossa segurança, 
tanto publica como particular; temos unanimemente de
terminado, que o compacto entre o Rey e os Vassallos, 
está irrevocavelmente dissolvido; e que elle tem violado 
o seu juramento, e o seu dever sagrado. Nos temos ou-
trosira tomado em consideração, que, como o bem pu
blico he, e deve ser, a nossa suprema lei; e que este impe
riosamente exige o governo de um Rey que tenha chegado 
á idade de madureza, e que as presentes calamidades do 
nosso paiz, se podem facilmente renovar em tempos futu
ros, pela influencia de sentimentos e princípios herdados, 
ou impressos no espirito pela authoridade paternal, e po
derosas suggestoens do sangue; còm estes ponderosos 
fundamentos, apoiados pelo acto de abdicação voluntária, 
pessoalmente assignado por S. M., e hoje lido na salla da 
Dieta, nós temos unanimemente feito a seguinte con-

clusao. 
Nos por esta declaramos, que Gustavo Adolpho IV. 

que foi até aqui nosso Rey e Senhor, Rey de Suécia, &c. 
tem incorrido na perca da coroa de Sueca, por si e por 
sua descendência nascida e por nascer; e saó por esta ex-
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clusos do throno e Governo de Suécia. Stockholmo, 10 
de Maio, do anno de nosso Senhor 1809. 

ASSIGNADO PELOS ESTADOS. 

Rússia. 

Declaração da guerra contra a Áustria extrahida da gazeta 
de S. Petersburgo, 25 de Abril, de 1809. 

A paz, entre a França e Áustria, que ha tanto tempo 
balanceava, está por fim acabada. Pelas ultimas noticias, 
que se receberam, consta, que as tropas Austríacas entra
ram o Ducado de Warsaw, e o Estado de Saxonia, e Ba
vária. 

Desta sorte o incêndio da guerra, que ha pouco se ha
via extinguido no Continente se tornou a acender; e pela 
força das circumstancias he necessário, que todas as po
tências da Europa tomem as armas. 

As preparaçoens de guerra, da parte da Áustria, fôram 
a primeira causa desta má inteligência. A Rússia naÕ as 
podia ver com indifferença. Empregáram-se todos os 
meios, desde o principio, para lhe pôr fim. Até se lhe 
offereceo a guarantia da Rússia, para a integridade dos 
Estados Austríacos; e ao mesmo tempo se declarou, que 
em virtude da alliança existente com França, todo o atta
que feito á ordem actual das cousas sería considerado 
como violação dos direitos estipulados nos tractados, que 
se deviam manter á força d'armas. 

A Áustria, sem rejeitar os offericimentos pacíficos, que 
se lhe fizeram; pretextou ao principio, que as suas medi
das eram puramente defensivas; que eram somente occa-
sionadas pelo temor do perigo, que a ameaçava; que a 
sua intenção naÕ éra emprehender uma guerra offensiva, 
e que ella naÕ quebrava a paz. 

Os factos provaram o pouco valor, que tinham estas 
segui ancas. As medidas de defensa, que progressivamente 
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se augmentávain, se mudaram em medidas offensivas. Em 
vez do temor que se exprimia, desenvolvêram-se planos 
ambiciosos, e arrebentou a guerra com a invasão de Esta
dos estrangeiros, até antes da declaração da guerra, na 
forma do custume. 

A Áustria, que conhecia, perfeitamente bem, a con
ducta que a Rússia devia seguir, nas presentes circums
tancias, determinou renunciar á sua amizade, e reacender 
as chamas da guerra até nas nossas fronteiras, antes do que 
desistir de seus projectos. 

Em conseqüência dêram-se ordens ao Embaixador Rus
siano em Vienna, para que deixasse aquelia Capital im
mediatamente, e declarou-se ao Embaixador Austríaco, 
nesta Corte, que desde este momento tinham cessado as 
suas funcçeens diplomáticas, e que se rompiam todas as 
relaçoens com elle e sua Corte. 

Áustria. 
Manifesto da Corte de Vienna, em 1809. 

Ainda que o tractado de paz, de Presburgo, fosse mar
cado, em todos os seus artigos essenciaes, pelo ferrete das 
infelices circumstancias, que imposèram a S. M. Imperial 
o dever de submetter todas as outras consideraçoens se
cundarias ás necessidades momentâneas de sua Monarchia; 
com tudo, na execução deste tractado, se naÕ podia de
sentender a escrupulosa exacçaÕ, com que S. M. sempre 
desejou desempenhar, as obrigaçoens em que uma vez 

entrou. 
Os artigos, que imposèram á Áustria severos sacrifícios, 

e penosas renuncias, fôram executados sem reserva ou 
limitação; em quanto aquelles, que se inseriram para 
alleviar a Áustria, naÓ se puzéram em execução, ou se 
executaram somente despois de arbitrarias, e desvantajosas 
alteraçoens ; no fim de fatigantes negociaçoens, e isto so 
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em par te , e á custa de novos sacrifícios.—Apenas houve 

uma das condiçoens deste tractado, que dizia respeito aos 

interesses da Corte do Imperador, seus Príncipes, ou seus 

vassallos, que se preenchesse em toda a sua extençaÕ, 

dentro do per íodo prescripto, e com satisfacçaõ real d« 

todas as partes. 
Nem S. A. Imperial o Archiduque, entaõ eleitor de 

Sal tzburgo, nem S. A. I. o Gram Mestre da Ordem T e u -
tonica, obtiveram o pleno gozo das possessoens, ou ren
das, que lhes fôram assignadas. S. A. R. o Archiduque, 
entaõ Landgrave de Briesgau, devia, segundo os termos 
expressos do tractado, receber uma indemnizaçaõ, pelo 
valor total das terras , e rendas, que havia perdido. T o 
das as tentativas para realizar este preciso contracto, de 
qualquer maneira que fosse, ficaram sem effeito ; e a t é 
appareceo no decurso de varias negociaçoens, que o Gabi 
nete da França nunca teve intenção de compensar, nem 
em par te , a S. A. R. e os Ministros de S. M. Imperial 
fôram, uma vez mais, obrigados a soffrer a mortitícaçaÕ 
de vêr as justas pretensoens dos Príncipes da casa Impe
rial, tractadas como objectos, que naÕ mereciam conside
ração séria. Igual sorte estava reservada para todas as 
representaçoens, que se fizeram, relativamente á violação 
dos interesses, dos vassallos, e das rendas de S. M . 
Desde o dia em que se trocaram os artigos de paz , se naó 
deviam impor mais contribuiçoens, e todos os atrazados 
das requisiçoens militares ficariam desonerados, com o 
pagamento de 40:000.000 de francos. Fez-se este paga
mento, mas a esperada alleviaçaõ naÕ aconteceo. Por 
uma par te , fizéram-se novas, e oppressivas requisiçoens, 
para mantença do exerci to Francez ; porque os armazéns 
Francezes se acharam repentinamente vazios, havendo sido 
cheios á cus t ado paiz. Por outra par te , grande numero 
dp objectos preciosos, propriedade indisputável de S. M . , 
que existia em varias das províncias cedidas, fôram ren -
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didos a seus novos possuidores, por uma compensação, 

ajustada em tractado expresso, e nunca se fez este paga

mento. A perca, que se soffreo por estes dous artigos, 

montou a 24:000.000 de florins. Fôram em vaõ todos os es

forços, que se fizeram para obter satisfacçaõ disto. NaÕ 

obstante, S. M. I. teria feito por esquecer-se destas per

cas , e destas affrontas, ainda que penosas, se pudesse ob

ter o grande fim da paz , comprada por tantos sacrifícios. 

Entregar-se , em um naó interrompido descanço, ao bem 

do seu povo, e providenciar o bom successo da adminis

tracçaõ interior, e evitar novos perigos, por convenientes 

medidas de defensa ; era o desejo, era a justa esperança 

de S. M . — F r u s t r a r este pacifico plano, por todos os 

meios, desde a conclusão da paz de Presburgo, ate o 

presente momento, tem sido o constante esforço do Go

verno Francez. 

Antes que a França desse execução a nenhum dos ar

tigos, que se estipularam a favor da Áustria, S. M. I. se 

achou envolvido em desagradáveis discussoens por causa 

de pretensoens mui duvidosas. Em ordem a facilitar a 

communicaçaõ militar entre Veneza, e as províncias na 

costa fronteira do mar Adriático, se requereo uma marcha 

naÕ interrompida para as tropas Francezas, pelos dominios 

Imperiaes ; e isto naó só por aquelle momento, mas que 

se devia confirmar por um tractado formal, como arranja-

mento permanente. Opposéram-se a esta proposição as 

maispezadas objecçoens (deduzidas em parte das antigas 

relaçoens a respeito da Rep. de Veneza, que jamais obti-

vó raou requererá esta prerogative ; em parte da condição 

destas províncias marítimas, de nenhuma forma bem sup-

pridas de mantimentos ; e em parte do perigo de oceasio-

nar , aos Estados vizinhos, o desejo de fazerem iguaes pe-

titorios;) com tudo nem se obteve resposta, nem ao menos 

o ser ouvido. A vontade do Imperador Napoleaó, que j a 

se tinha intimado ; a ameaça de que otcorreriam males 
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mais sérios, se naõ se soffresse isto promptamente ; a re
novação da guerra, e o passar a tomar posse das provincias 
fronteiras; fôram os argumentos irrefragaveis, ante os 
quaes, todas as representaçoens deviam ceder. Nas ou
tras discussoens ulteriores, assim como nesta, naõ nrgio o 
Gabinete Francez com outros argumentos. 

Abrio-se ao despois uma copiosa fonte de desagradáveis 
embaraços, com a inesperada vinda de uma frota Russiana, 
que se apoderou do porto, e território de Cataro. A de
mora dos Plenipotenciarios Francezes, em tomar posse 
deste território, dentro do período assignado no tractado, 
foi a única causa desta occurrencia, e a Áustria foi obriga
da a soffrer pela sua negligencia delles. Em vaó se fez tudo 
quanto éra possível para convencer o Gabinete Francez, 
que por pouco que S. M. I. fosse responsável por este ac-
cídente, elle faria tudo quanto estivesse em seu poder 
para mostrar, por todas as medidas convenientes, a per
feita pureza de seus desígnios, e o desejo de preencher até 
esta estipulaçaô do tractado, com uma exacçaõ literal: 
foi tudo em vaõ ; e se requereo a convenção, para o direito 
de transito, a qual foi concordada, e concluida. Foi tam
bém de nenhum effeito o fechar, pelas ameaças da França, 
os portos Austríacos, as bandeiras Russiana, e Ingleza; 
medida que deo um profundo golpe ao commercio renas-
cente; e por conseqüência á prosperidade interna, e ás 
finanças da Monarchia. De balde se mandaram as tropas, 
unidas com as Francezas, para effeituar o rendimento de 
Cataro. Naõ se fez caso de nenhum destes passos. Os 
territórios Austríacos na margem direita do Tsonzo, que as 
tropas Francezas deviam entregar, dentro em dous mezes, 
despois da troca das ratificaçoens de paz, naó somente 
continuaram em sua posse, mas até se organizaram for
malmente, e se consideraram como propriedade Franceza; 
os prisioneiros de guerra naõ voltaram ; a fortaleza de 
Branau naó foi entregue. Mas o que deo maior offensa, 

4 S 2 
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do que tudo o mais, foi que o grande exercito Francez pro

longou a sua estada em Alemanha, e ameaçou incessante

mente as fronteiras da Monarchia, da parte de Bavária, e 

Franconia. 
A procrastinada entrega de Cataro foi somente um 

insignificante pretexto, para este taÕ grande vexame ; 
mas o que acontecia, ao mesmo tempo, em Alemanha, deo 
occasiaõ a motivos reaes. 

O tractado de Presburgo tinha introduzido importantes 
mudança*-, nas possessoens de vários Príncipes do Império 
nu Sul da Alemanha. Com tudo, neste tractado, naõ so
mente se manteve, com o silencio, a antiga constituição do 
Império, n as até se confirmou expressamente. O titulo 
de " Imperador de Alemanha," se admittío sem escrúpulo, 
nem objecçaÕ, no iractado de paz ; e o reconhecimento 
do titulo líeal, nas casas de Bavária e Wur temberg , se 
estipulou, com a expressa addiçaõ, de que se naÕ conside
rariam dissolvidas, por estas novas prerogativas, que se 
lhes davam, as obrigaçoens, que ligavam estes Príncipes á 
confederação Imperial Germânica. 

Entretanto, debaixo do veo do segredo, se amadurava, 
em Paris, o plano, provavelmente nutrido ha longo tempo, 
de annihilar inteiramente a constituição Imperial. Um 
numero considerável dos Príncipes Alemaens, maiores, e 
e menores, offerecêram a sua concurrencia a este-plano, 
sem dar a menor intimaçaÕ previa á Cabeça legal do Im
pério. Os Príncipes, que estavam debaixo da authori
dade ou influencia Franceza, romperam subitamente os 
Isços que os uniam por tantos, e taõ sagrados direitos ao 
Soberano, e constituíram ao Imperador Napoleaõ seu 
chefe, debaixo do titulo de Protector. Foi somente ao 
momento de uma notificação publica deste procedimento, 
que S. M. soube que, dahi em diante, o Imperador Napo
leaó naõ saberia da existência de um Imperador da Ale
manha, nem de uma Constituição Germânica." Em or-
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dem a dar maior effeito a esta declaração, se recorreo a 
todas aquellas expressoens de ameaços, que até entaõ 
acompanharam constantemente todas as medidas do Gabi
nete Francez; com duplicada emphasis, e com circums
tancias que S. M. desejaria sepultar, em eterno esqueci
mento. 

(Continuar-se-ha.) 

LITERATURA E SCIENCIAS. 

Emancipação da America Hespanhola. 

(Continuada de p. 4:11.) 

C_/S particulares da expedição a Caracas seraõ passa
dos em silencio.* Falhou esta tentativa ; naó obstante a 
fraqueza dos meios, principalmente pela informação, que 
atraiçoadamente se passou aos Hespanhoes ; e pela má 
conducta dos mestres de navio Americanos; sobre quem 
naÓ tinha oGeneral poder bastante. Mas teve isto de bom ; 
e foi que a plena protecçaõ das pessoas e propriedade, que 
Miranda manteve, dissipou até a menor sombra de pre-
juizOj que os Agentes Flespanhoes industriosamente circu
lavam, a respeito da pureza de suas intençoens: e se os 
Commandantes Britânicos, que haviam patrocinado as 

* O» factos principaes, e as proclamaçoens do General Miranda, 
documentos de importância' para formar um juízo sobre o todo 
«leste negocio, se acham era um folheto, intitulado, " Additional 
Rcasons for our immediately emancipating Spanish America." Bj 
William Burke. Neste folheto se achaõ informaçoens correctas, 
que p*õ fôram «m outra parte publicadas. 
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suas vistas, naó houvessem retraindo o seu auxilio, e instado 

no abandono da enterpreza, pela falsa notícia, que chegou 

ás índias occidetitaes, da conclusão da paz pelo Lord Lau-

derdale ; ou, ao menos, se o nosso governo houvesse sub-

ministrado um pequeníssimo auxilio, naó pode haver du

vida de que a provincia de Caracas teria declarado a sua 

independência.* 

" A parte, que o nosso paiz teve nesta expedição, he 

ainda mui digna de explicação. O prospecto das grandes 

vantagens, que a Gram Bretanha podia tirar da indepen-

* Que esta éra a opinião dos mesmos Hespanhoes os mais bem 
informados, se vê do seguinte extracto de um carta interceptada de 
D. nionisio Franco, Director das rendas d'El Rey em Caracas, ao 
Governador de Cumana. 

Caracas, 16 de Agosto, de 1809. 
" Miranda, despresivel na -verdade, se fòr deixado só aos Seu* 

recursos, parece-me que nos hade dar mais que fazer do que nos pen
samos, se for auxiliado, como parece ser, pelos Inglezes; ainda que 
o adjutorio, que até aqui lhe tem dado esteja reduzido somente a 
naõ desapprovar a empreza.—Elle effectuou o seu desembarque em 
Coro, sem achar resistência; porque a guarniçaõ daquelle interes
sante ponto estava reduzida a 5200 fuzileiros, de milícia ; e ainda 
que se pudessem armar mais de 1.000 homens, naÕ tinham armas 
para este fim, e no mesmo caso achamos que estaõ todos os habi
tantes destas provincias.—Com esta informação marchou o Capitão 
General da provincia, tom toda a força armada que pôde ajunctar? 
porém antes de um mez naõ poderá chegar a Coro ; e he provável, 
que o ache j a intrincheirado neste lugar • e em situação de fazer uma 
boa retirada. Isto, na minha opinião, será o menor dos males, 
que nos podem succeder; porque se os Inglezes lhe derem algnm 
auxilio, a sua situação he a mais vantajosa, que elle podia escolher 
nestas costas ; porque a península de Paraguana, lhe uffei-ece situa
ção para estabelecer outro Gibraltar; em quanto elles estiverem 
senhores do mar ; e pode succeder que esta faisca, que parece nada, 
acabe por devorar todo o Continente. 

(Assignado) D. DIONTSI© FRASCO. 
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dencia desta par te da America Meredional, que éra o o b 
jec to das vistas immediatas de Miranda, induziram ao 
Almirante Britânico naquella paragem, Sir Alexandre 
Cochrane, a entrar em uma estipulaçaÕ formal, para cer
tos meios de operação, que elle devia submistrar á empreza, 
e certas vantagens, que se deviam conceder ao seu paiz , 
em retribuição. Os governadores tanto da Trinidad como 
das Barbadas, permit t í ram, que o General reclutasse nestas 
ilhas, até das milícias. Mas passado algum tempo escre-
veo-lhe o Almirante dizendo-lhe, que ** por novas instruc
çoens recebidas da Inglaterra, devia limitar a assistência, 
que o General Miranda havia de receber delle, á protec-
çaõ contra a força naval do inimigo ; para impedir que 
naó desembarcassem soccorros, e segurar a reembarcaçaÕ, 
no caso de ser elle obrigado a deixar o paiz.' H e prová
vel, que as negociaçoens em Paris, em que os Ministros 
entaõ haviam entrado, e as suas esperanças de paz , fôram 
os únicos motivos da reserva, que elles mostraram nesta 
occasiaõ. Q u e elles naó se tinham resolvido contra o 
grande plano da emancipação, como alguns de seus inimi
gos tem querido sagazmante insinuar ; podemos nós fe
lizmente provar, pela seguinte passagem da mesma carta. 
4 Tenho alem disto ordens, ' diz o Almirante ? ' de mandar, 
por um vaso bom veleiro, uma plena, e circumstanciada 
conta, da situação em que agora se acha o continente da 
America Meredional ; a fim de que os Ministros de S. M. 
possam decidir finalmente as medidas, que podem tomar. 
Em conseqüência do que vai uma escuna com o Cap. 
Dundas do Elephante, para o Coro, e recebera a seu bordo 
as vossas cartas, e procederá immediatamente para Ingla
terra.' Conclue dizendo, ' ju lgo necessário dar-vos esta 
informação anticipada, para que naó espereis força militar 
em vosso auxilio, circumstancia, que ignoro esteja na 
contemplação do Governo de S. M . ; mas, no caso de que 
algum auxilio chegue, podeis estar certo que vos será en-
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viado sem perca de tempo. Em outra carta dez dias ao 
despois, d iz , ' desejava poder mandar-vos cinco, ou seis 
reg imentos ; e se as negociaçoens, para a paz , se desva
necerem, naó desespero de que chegue uma força da In
glaterra, que vos ponha em perfeita segurança." 

" Os acontecimentos extraordinários, que se seguiram 
immediatamente á ruptura das negociaçoens em Paris, e 
a mudança que houve no Conselho de S. M. , dos Minis
tros, que tinham conduzido a negociação ; naÕ lhè deo 
occasiaõ de recomeçar operação alguma, para a emancipa-
paçaÕ da America Meredional ; e a facilidade, com que 
elles se deixaram levar aos projectos de conquista, taó 
injudiciosamente emprehendida por Sir Home Popham, 
desarranjou todas as suas vistas relativamente a este 
grande objecto de Politica. A historia da memorável 
expedição a Buenos Aires be mui bem conhecida, e por 
tanto, naÕ he necessário, que se recapitule aqui. Os seus 
effeitos, quanto ao saudável plano de liberação, fôram du
plos. Certamente abalou, e mui violentamente, a con
fiança do povo Americano, no Governo Britânico. Havia-
se-lhes dicto, com a saneçaõ da mais alta authoridade, que 
as vistas deste Toverno eram somente ajudallos a obter a 
sua independência; e com tudo o primeiro exercito que 
elles viram, veio para conquistar e para roubar.* Com 

* Em u m a p roc l amaçaõ t ransmit t ida por Lord Melville, en taõ Secre

t a r i o de Es tado , e qae foi espalhada ^por toda a cesta da America 

Hespanhola , pelo Governador de Trinulad, em 1797, se convidam os 

hab i t an te s , a resistir á oppressiva authoridade do Governo Hespanhol, e 

se lhes assegura, ' que se tem adoptado medidas para os a judar , com 

u m a força naval Britânica, e pa ra os supprir com a rmas e muniçoens, 

m e r a m e n t e para os pôr em s i tuação de mante r a sua independência 

c o m m e r c i a l ; sem desejo algum, da parte do IUy de Inglaterra, de adquirir 

sobre elles direito algum â Soberania, ou intrometter.se nos seus direitos 

civis, políticos, ou religiosos ; amenos que elles de a lguma sorte solici

t e m ' a sua p r o t e l a r * ' ' Consideremos o effeito que esta proposição 

http://intrometter.se
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tudo, teve um effeito feliz, e foi dar-nos, nacionalmente, 
Uma idea mais justa do que de antes possuíamos, do valor 
da população da America Meredional. Voltou a curiosi
dade publica mais fortemente para aquelia parte do Mun
do, e deo-nos excellentes provas do desejo, que ha na 
America do Sul, de sacudir o jugo de um governo estran
geiro, e assumir o manejo de seus negócios." 

" Os homens que succedêrato no ministério, quando o 
General Miranda Voltou para Inglaterra, estavam promp-
tos a entrar no projecto, com verdadeira energia. Despois 
de varias delongas ajunctou-se, por fim, uma força, e 
mais de uma vez se dice publicamente, e cremos que com 
verdade, que a expedição, que se preparava em Cork, o 
veraõ passado, e que devia ser commandada por Sit 
Arthuro Wellesley, éra destinada a cooperar com Miranda 
na premeditada medida da emancipação da America Me
redional. E se a extraordinária revolução, que arrebentou 
na Hespanha naõ desse a estas forças differente destino, 

deveria produzir no espirito do povo da America Meredional; e com
paremos com a conducta que se mandou seguir, nas instrucçoens que «e 
deram aos que tomaram Buenos Aires. Nas instrucçoens ao Gen. 
Whitelocke (vejam-se os documentos do appendix ao processo de 
Whitelocke, p. Ji.) ha a seguinte passagem; • Com a força, acima 
dieta, procedereis a executar o serviço que se vos confia, reduzindo a 
Provincia de Buenos Aires a ficar debaixo da Authoridade de S. M.' Na 
outra pagina se lhe dá ordem ' para naõ introduzir no governo outra 
mudança, senaõ a que deve necessariamente resultar de substituir a 
authoridade de S. M. á do Rey de Hespanha.' Igualmente naa 
instrucçoens do General Crawford relativamente ao Chili, se lhe dá 
ordem de que naõ faça outras mudanças, senaõ a de pôr o paiz de
baixo da protecçaõ e governo de S. M., e se diz que a forma de go
verno deve ser conservada, excepto naquellas mudanças, que se fize
rem inevitáveis pela substituição da Authoridade de S» M. â d'El Rej 
de Hespanha. 

V O L . II. No. 13. 4 c 
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he provável que á hora desta, aquelia importante medida 

estaria executada." 
" Agora estamos outravez em paz com a NaçaÕ Hespa

nhola ; e por conseqüência, naÕ pode entrar em contempla
ção , alguma idea, de usar de força para lhe desunir as 
colônias. NaÕ somente estamos em paz , mas em alliança 
com a Hespanha. Uma generosa sympathia, com um 
povo que peleja pela sua independência, tem tanta parte 
pelo menos, em produzir esta alliança, como a nossa com
mum hostilidade ao seu oppressor. Po r t an to nós estamos 
obrigados, por todas as consideraçoens de honra nacional, 
a abster-nos, em quanto durar esta contenda, de dar passo 
al«*um, que possa admittir o ser construído em injuria, ou 
offensa aos nossos aluados. Pelo que , se os Hespanhoes 
forem bem succedidos em reçachar os seus invasores; e 
ficarem em paz e alliança com nosco, nós devemos renun
ciar, por conseqüência, a toda a idea de emancipar as 
suas colônias, sem o seu consentimento. Ainda que tal 
acontecimento seja de incalculável beneficio, para nós, e 
para a mesma Hespanha; e ainda que seja impossível, 
quaesquer que forem os esforços que faça a Hespanha, o 
impedir por longo tempo, que isto succeda; com tudo, 
nos concebemos que as relaçoens de paz , e amizade em 
que nos achamos com aquelia Potência, nos devem obstar 
a que promovamos isso ; e nos ata as maõs para naõ tentar
mos separalla de suas colônias, que ella ainda aprecia, 
posto que realmente naó pode tirar beneficio algum d« 
sua posse; e ' p o d e commetter a seu respeito as maiores 
oppressocns. Assim, se nos fosse possível entreter as 
agradáveis vistas da terminação desta contenda na Hespa
nha, a que ainda se afferam alguns dos nossos compatrio
tas •' naÕ teríamos mais nada ' a dizer senaõ, que confiá
vamos, que o mesmo espirito e inteligência que foi t n -
umphante na Europa, seria, na America, justo e gene
roso • e que o melhorado Governo, e illummados conse-

le 



Literatura e Sciencias. 559 

l-hos da regenerada Hespanha, relaxariam a severidade de 
restricçaõ em suas remotas colônias, oflerecendo esponta
neamente a seus transatlânticos filhos aquelia emancipação, 
que elles até agora esperaram mais da fraqueza, do que 
da beneficência da Metrópole." 

" Infelizmente, estas especulaçoens saõ taes, que ne
nhum homem de ju ízo suppoem conclusivas. Nos ju lga
mos que a sorte da Hespanha está decidida; e aquelle 
beflo e malguiado paiz tem por este tempo succumbido 
á sorte da maior parte da Europa continental. Os seus 
dominios Europeos se tem j a submettido ás indefatigaveis 
garras do insaciável conquistador; cuja ambição e cubiça 
tem j a lançado as vistas á sua preza nas suas possesoens 
da America. Naõ duvidamos que , a este momento, os 
seus inquietos intrigantes trabalham por envenenar as puras 
fontes do patriotismo, e concórdia naquellas distantes regio-
ens, e se preparam forças para extinguir aquellas faíscas 
de independência, que a menor commoçaõ agora exten-
deria a uma fogueira inextinguivel. Ainda se nos deixa 
um momento, para resolver no que daqui a pouco será 
jmpracticavel." 

" A questão pois agora, segundo nossa humilde con
cepção naõ he se a Hespanha, amiga, neutral, ou ainda 
inimiga, conservará as suas colônias, na mesma oppressaõ, 
em nossa desvantagem ; mas sim, se estas colônias passa
rão, com todos os seus vastos recursos, para a posse da 
F rança ; se estas immensas, e férteis regioens, o chaÕ que 
dá tentas esperanças ao gênero humano, se deve converter 
nos fins benéficos, para que a natureza o adaptou ; ou se 
hade apoderar-se delle o gram inimigo da liberdade, e 
paz do gênero humano, e empregallo como alimento do 
poder illegal, e da oppressaõ universal. A respeito da 
Gram Bretanha a questão naó he se ella deverá segurar 
para si uma vantagem immensa, ou descuidar-se de a se
gura r : mas sim se a tomará para si? a dará a seu invete-

4 c 2 
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rado inimigo : inimigo j a taÕ poderoso ; e que taÕ segura

mente voltará contra ella estes possantes meios, que a sua 

negligencia lhe deixou adquirir ." 

" Buonaparte apossando-se da Monarchia Hespanhol* 

t e m reduzido esta matéria a um limitado ponto , se as co

lônias ficarão como de antes unidas a esta Monarchia ; em 

outras palavras, se ficarão sendo propriedade sua ; ou se 

estas colônias se habilitarão, debaixo da protecçaÕ da 

G r a m Bretanha a constituir-se uma naçaó livre, e inde

pendente." 
" Nos naÕ suppomos, que se fará a objecçaó de que po

demos recorrer a outro expediente, que he o fazer a 
conquista da America Meredional para n ó s ; porque naó 
cremos que haja neste paiz um só indivíduo, que pense 
ner-nos tal conquista vantajosa ; ou que o negocio de nossa 
defeza naó seja ao presente para nós emprego bastante, 
sem nos metter-mos em conquistar, ainda suppondo, o 
que naõ haverá ninguém taÕ crédulo que supponha, que 
a conquista de que de trata era fácil. Fazemos pois men
ção desta idea, somente para a pôr de parte ." 

" H a outra idea porém que merece a mais profunda e 
mais respeitosa attençaõ. Se El Rey de Hespanha, ou 
para melhor dizer, o ex-Rey de Hespanha, for despojado 
de seus dominios na Europa, naÕ se deverão conservar 
para elle os seus dominios da America ? Sobre este ponto 
h á uma circumstancia desgraçada, porque devemos co
meça r ; isto he , que este ex-monarcha está nas maõs 
de Buonaparte. Com tudo naÕ estamos por forma a-tgu-
ma convencidos, que isto seja uma difficuldade absoluta
mente insuperável; e a nossa resposta he ; que, com tanto 
que se segure a liberdade, diminuindo suficientemente o 
poder que se deixa nas maÓs d'El R e y , e collocando uma 
porção suficiente nas maõs do povo ; nada conhecemos 
s u e seja taó desejável, como o estabelicimento de uma 
monarchia mixta, para o governo da America Meredional. 
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Ha , po rém, motivos para crer, que a naçaõ por si prefe
riria uma constituição, semelhante á dos seus vizinhos nos 
Estados Unidos, e se esta preferencia for bem geral, e 
bem decidida, esperamos que naõ haja entre nos partidis-
tas da Realeza taõ fanáticos, que pensem que devíamos 
pegar em armas para os obrigar a resignar ; e fomentar 
assim uma guerra civil na America Meredional (cujo in
evitável effeito sería lançar o paiz nos braços da França,) 
meramente para impedir que uma naçaõ grande, e remota, 
escolha a sua forma de governo. Mas se fosse possível 
trazer o povo á submissão, poucas cousas nos dariam 
mais satisfacçaõ do que o estabelicimento de um throno 
na America Meredional; primeiro para o idoso ex-monar-
cha da Hespanha, e despois para seu filho ; porque naÕ 
yemos razaõ para respeitar os sentimentos deste exclusiva
mente , e fautorizar todas as practicas revolucionárias, que 
se usaram para dethroniaar o primeiro." 

" Em todo o caso, he a nossa decidida opinião, que a 
Gram Bretanha he requerida, pelas mais imperiosas consi-
sideraçoens da própria conservação, a regeitar inteira
mente e oppor-se a qualquer proposição, que faça Buo-
parte :—e naõ temos segarança de que elle a naÕ faça, 
para erigir um tal Reyno para Carlos, ou para Fernando. 
Uma vez adoptadõ tal arranjamento j quem, perguntaria-
mos nos, seriam as pessoas que acompanhariam Carlos e 
Fernando para a America Meredional, para ter a principal 
influencia no governo? Pessoas que deixam na Hespa
nha as suas immensas terras e dignidades : e essa Hespa
nha nas maõs de Buonaparte? e hum hábil intriguista dese-
j a r í aou t ra cousa mais para efTeituar os seus fins? QuearTecte 
elle a generosidade de conservar para estes homens, as suas 
terras e dignidades, em H e s p a n h a ; e naó he claro a influ
encia que isto adquirirá ao seu poder, sobre todos elles ? 
Q u e os persuada (e elle he um grande Mestre em taes 
artes) de que naõ he seu inimigo; que naõ deve haver 
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hostilidade mas antes uma uniaõ cordial, entre o Imperíq 

da nova Hespanha, e o antigo Impé r io ; que naõ ha in-

compatibidade entre o conservar os seus antigos e estima

dos patrimônios, e dignidades, na antiga Hespanha , eo 

servir a seu anno na nova Hespanha ; que he do interesse 

de ambos os paizes que elles estejam unidos, como para 

o dizer assim, em um só.—E nenhum meio ha mais ef icaz do 

que uma reciproca participação de propriedades e digni

dades. Que ensine elle, por estes meios aos Grandes, que 

se"-uirem os Monarchas, a fixar as suas esperanças, e 

affeiçaõ na antiga condição e propriedade, em Hespanha, 

e nestes cordoens de seda e ouro elle os terá taó seguros, 

como em cadéas de diamantes. Neste caso seraõ os ne-

o-ocios da America Meredional governados inteiramente 

por um aceno de Buonaparte ; e seria fácil para elle, com 

pretextos de sua invenção, introduzir as suas tropas na-

quelle pa iz , até chegar o tempo em que o deelarasse. 

seu." 
" Trabalhando por formar uma opinião sobre a natureza 

da mudança, que se tentaria nestes bellos pa izes ; a pri

meira cousa, que se deve tomar em consideração he a dis

posição do povo. Neste ponto temos ja produzido eviden

cia decisiva ; mas será conveniente, ajunctar aqui algumas 

circumstancias addicionaes, que nos parece poraõ a matteria 

no verdadeiro ponto de vista. Depons, cuja obra sobre 

Caracas, e províncias contíguas, foi analizada nesta obra 

(Review d 'Edinburgo, Vol. VII I , p.,318) refere a historia 

de uma insurreição contra o governo, que elle anxiosa-

mente deseja representar como de nenhum modo séria ; 

desejo este, que se deduz necessariamente, de uma grande 

disposição de agradar ao Governo Hespanhol. Com tudo 

escaparám-lhe muitas expressoens, que indicam o forte 

sentimento que tinha do espirito de desunião, que existia 

entre a população da America Meredional, e o Governo 

de Hespanha. A pezar, diz elle, de todos estes pontos dy 
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apoio da Soberania Hespanhola nas índias Orientaes, esteve 
ella, em 1797, ao ponto de soffrer umaconcussaó perigosa, 
na provincia de Venezuela' (Vol I. p. 223.). Um pouco 
adiante (p. 229.) diz. 'Todos os interrogatórios que se 
fizeram aos accusados, todas as deposiçoens das testemu
nhas provaram, que a sublevaçaó tinha por objecto o des
truir o governo actual, e substituir-lhe um governo Repu
blicano; e de naÕ reconhecer mais a Soberania de Hespanha; 
e de proclamar a independência.' No fim da mesma pa
gina acrescenta. ' Se este pernicioso projecto naÕ abor
tasse, estavam acabadas as possessoens Hespanholas." 

" O testemunho dos nossos mesmos officiaes sobre o ne
gocio de Buenos Aires, he claro, e invariável. Em uma 
carta de Sir Samuel Achmuty a Mr. Windham, datada de 
Montevideo, 6 de Março, de 1308, diz. ' A prizaÕ do 
Vice Rey pelos habitantes de Buenos Aires, acontecimento 
em si mesmo importante, me deo pela primeira vez a co
nhecer as vistas de muitos dos cabeças, e me convence de 
que- por mais inimigos que sejam de nos, o saó ainda mais 
do seu o-overno actual.' E na mesma carta, diz. * Os ru-
mores desta prizaÕ (do Vice Rey) fôram acompanhados de 
outros ainda mais importantes, &c. disse que a Corte 
de Justiça, chamada Audienza, foi abolida, posta de parte 
a authoridade do Rey, e ja se naõ arvoram as bandeiras 
Hespanholas. "Circuláram-se estes rumores de mui boa 
vontade; e eu achei logo, que elles agradavam á principal 
parte dos habitantes. As pessoas que de antes pareciam 
hostis e inveteradas, agora me apertavam para que avançasse 
um corpo para Buenos Aires: e me asseguraram de que 
se eu reconhecesse a sua independência, e lhes promettesse 
a protecçaõ do Governo Inglez, a praça se me submetteria.* 
Mais ainda: na mesma carta, diz Sir Samuel Achmuty. 
1 O partido,»que agora está em poder, consta, pela maior 
parte, de naturaes da Hespanha, nos principaes empregos 
da Igreja, e Estado, e saõ affeiçoados ao Governo Hespa-
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nhol Tem sido a sua politica inflamar os espíritos da or-* 
dem inferior, contra os Inglezes, por toda a sorte de ex-
«o-geraçoens, e falsidades, e levallos aquelles actos de atro-
ctdade, que preeludem a possibilidade de communicaçaõ 
alguma com nosco. O segundo partido consiste dos natu
rais do paiz, com alguns Hespanhoes, quenelle estaõ esta
belecidos. A oppressaõ da metrópole os tem feito anxiosa-
mente desejosos de sacudir o jugo Hespanhol. Tem elles 
em vista os passos dos Americanos do Norte, querendo 
erigir um Estado independente, se nós lhes promettessemos 
a independência, elles se revoltariam instantaneamente 
contra o Governo, e se nos uniriam com a grande massa 
dos habihtantes-. Mas posto que nada menos do que uma 
perfeita independência os satifacça, elles prefiririam o 
nosso Governo, tanto á sua presente anarchia, como ao 
jugo Hespanhol, com tanto que nos lhes promettessemos 
naó entregar o paiz á Hespanha, fazendo a paz. Mas até 
que se faça tal promessa, devemos esperar achar nelles ini
migos claros ou ocultos.' Até em uma copia das instruc
çoens do Governo ao General Crawford, se diz : ' A con
sideração principal, que há muito tempo tem restringido a 
S. M. para naÕ invadir parte alguma do território do ini
migo na America Meredional, éra o perigo de erigir na 
quelle paiz, vista a bem sabida impaciência com que os 
habitantes soffrem o Governo, um espirito de insurreição, 
que pode conduzir aos mais sanguinários excessos.' * Isto 
he taõ absoluto e taó forte, e vem de uma parte taó autho
rizada, que tomado em consideracaçaõ, junetamente com 
os testemunhos precedentes ; e com o folheto que noticia
mos neste artigo ; bem como dos deputados, que vieram 

* Veja-se a copia das instrucçoens assignadas por Mr. Windham 

ibid, p. 29. Será talvez necessário observar ao Leitor que a ediçaõ do 

processo de Whitelock, cujas paginas at-,ui se citam, he a de Blançhard 

e Ramsay. 
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a Europa com o fim de adiantar o objecto da emancipação, 
e de cujas instrucçoens ao General Miranda, como Agente 
da America Meredional, temos dado plena relação; tudo 
isto, dizemos, nos dá ahundante prova da disposição do 
povo, para romper a sua dependência do Governo de Hes
panha, e fazer-se naçaõ de direito próprio. Muitas outras 
provas se poderiam acrescentar. Em uma nota, por ex- • 
emplo, á ediçaõ de 1801 da obra intitulada Politique de 
tous les Cabinets de VEurope, pendant les Regnes de Louis 
XV et de Louis XVI\ t. ii, p. 293, se acha a seguinte 
passagem. ' Durante a guerra passada atravessei o Go
verno de Caracas, e vi, nesta fértil provincia, o desconten
tamento elevado ao maior gráo.-f* Em outra nota do mesmo 
volume (p, 302) fazendo mençaõ do espirito de cevolta 
que os índios manifétam, d iz , ' Os mesmos criolos pajeciam 
pouco affectos á metrópole. Eu ouvi muitos, faüando dos 
Hespanhoes, chamar-lhes estrangeiros.' 

" Daqui pois podemos concluir, que a disposição do po
vo, he contraria á toda a idea de dependência, mas pro
vavelmente naÕ tem ainda predilecçaÕ, para plano algum 
particular de governo livre. He geralmente sabido, que 

t Na mesma nota o Author, que he Segur PAiné, nos refere uma 
anedocta, mui characteristica, e que acharia mui bom paralello entre 
nós. Havia notado um exemplo particular de politica absurda, e op-
pressiva, que para usar de suas mesmas palavras ' arrctoit a la foi 
1'agriculture, la population, e la civilization. Ayant communique ces 
reflexions a un moine Inquisiteur, fort considere, lepere me repoudit: 
" La province et bien comme elle, est rend assez d'argent au Rui; si 
en laisant plus de liberte a ces gens-lá, la prosperité et la popúlatiou 
croissoient, bientotla colonic-secoueroitlejougdela metrópole, come 
les colonies Angloiscs." Revolte de cette response, je lui repliquai en 
lè quitant: " Mon pere je vois q'un moyeu a ajuter a ceux qu' ap-
prouve. votre prevoyanle politique ; ce será de tuer les enfans nouveajjx"* 
nés, si, par nielheur, la fecondité deviea trop grande, et 1'acroissemeai 
de la population trop dangereux." 

V o L . I I . N o . 13. 4 D 
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elles estam mui agradados da felicidade, e prosperidade, 

que os Anglo-americanos parece terem obt ido; e a mais 

exacta idea, que parece haverem formado da linha de con

ducta q u e devem seguir, he provavelmente a imitação dos 

passos de seus envejados vizinhos." 
« T a l he, portanto, o fundamento sobre que temos de 

ob ra r ; e taes saõ os materiaes com que devemos obrar. 
A grande questão agora he , sobre o modo de o fazer. Em 
todas as questoens de mudanças políticas ha dous perigos, 
de natureza opposta, que devem entrar em consideração. 
O primeiro, vem a ser o perigo de obrar demasiada
mente de menos ; o segundo he obrar demaziadamente de 
mais. O primeiro he um erro muito mais freqüente; 
porque a timidez he fonte mais poderosa, e Universal, da 
miséria humanna, do que a audacidade ; ainda que os 
males, produzidos por esta, saó mais simultâneos, e ao 
momento muito mais formidáveis." 

*' Como ha poucos males, na scena mixta dos negócios 
humanos, sem algum bem correlativo, assim também a 
calamitosa terminação, ou mudança da Monarchia Hespa
nhola na Europa, tem removido um considerável numero de 
difficuldades, que obstávam a emancipação da America 
Meredional. Naõ ha agora que contender com as tropas 
de Hespanha, nem com os Ministros do Governo Hespa
nhol, que se oppunham a esta mudança. Como estes mi
nistros naõ tem esperanças algumas de transferir o governo 
do paiz para si individualmente, e como elles agora olharão 
para aquelia como sua terra, ha toda a razaõ para crer , que 
elles cooperarão cordéalmente em effectuar qualquer ar-
ranjamento benéfico." 

" Quanto mais feliz, pois, he esta si tuação, do que era 
a em que os Hollandezes effectuáram a sua independência, 
quando se revoUáram contra a mesma monarchia de Hes
panha? Quanto mais feliz he do que a dos Suissos; 
quando se revoltaram contra a casa de Áus t r ia ; ou a em 
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que Americanos Septentrionaes se revoltaram contra a 
monarchia da Gram Bretanha; e ainda mesmo daquella em 
que a Gram Bretanha se revoltou contra a tyrannia dos 
Stuarts? Com tudo todas aquellas tentavivas fôram bem 
succedidas, e seguraram, ao menos por longo tempo, maior 
porçaÕ de felicidade humana dentro da esphera de suas 
operaçoens, do que jamais se exhibio entre iguaes porçoens 
do gênero humano. Parece que naõ se experimentou dif-
ficuldade, em nenhum destes exemplos, para restringir os 
excessos da violência popular. Quam absurdo he, pois, 
porque uma tentativa, a da França, falhou, conservar um 
prejuizo, contra todas as mudanças de Governo, por mais 
urgentes que sejam as circumstancias, que as requeiram; 
quando tantas tentativas tem sido bem succedidas ; e, sobre 
tudo, quando a tentativa Franceza offerece tal instrucçaõ a 
respeito das causas do seu mao successo, que apenas poderá 
tornar a acontencer a mesma cousa ?" 

" Estes bem succedidos experimentos daõ a mais im
portante instrucçaõ para a recta linha de conducta na mu
dança, que se medita, na America do Sul. Escolhamos a 
da Hollanda, para exemplo. Apenas poderiam os Ame
ricanos Meredionaes escolher um mais prudente; e elle 
possue este notável ponto de similhança, que era uma re
volta contra o Governo Hespanhol. Que aconteceo ; 
quando os Hollandezes declararam a sua independência ? 
Todos aquelles officios, e poderes, que emanavam imme-
diatemente da monarchia Hespanhola, deixaram de existir. 
Eram estes o officio de Vice-Rey, ou Governador ; o Com
mando em Chefe militar; o officio de Intendente das ten
das publicas, e alguns outros; mas alem destes havia outros 
officicios e poderes, que se podiam considerar propriamente 
tomo emanando do paiz ; eram estes os magistrados das 
cidades, e districtos, os burgomestres, os officiaes de paz 
e de justiça, os baroens, e proprietários de terras, com a 
sua influencia natural. Estes ficaram, quando os outros 



{jg Literatura e Sciencias. 

fôram lançados fora ; e o paiz continuou um todo organi
zado. Q u e fizeram entaõ os Hollandezes ? Edificáram» 
sobre este alicerce. Ficou inteira toda a organização ele
mentar do paiz ; e somente teve alteraçoens, e modifica-
çoens, quanto éra necessário para as accommodar ás nova» 
instituiçoens, que se descobriram para supprir o lugar 
dos poderes vagos pela expulsão da authoridade Hespa-

hola." 
" Ta l he a saá e temperada conducta, que os renovadores 

da America do Sul, se deviam prescrever a si mesmos; 
desta sorte, o povo, cuja ignorância e irascibilidade pode 
*->er posfa em movimento por homens mal intencionados, 
requer , na crise de mudanças polít icas, as mais sabias pre-
cauroens ; e nunca he chamado para intervir nestas maté
rias. A multidão fica em suas casas. A respeito das in-
pttituiçoens, que tocam o povo mais immediatamente, o 
paiz parece que naõ soffre alteração alguma. As suas 
paixoens naó tem occasiaõ de se inflamarem, e em todos os 
casos, em que os negócios se conduzem prudentemente 
sobre este plano, a socegada aCrquiesceneia d o povo se 
•segue, como conseqüência necessária." 

, c A r-ríencia política se tem principalmente obscurecido, 
<- tem sido a preza de prejuizos, e sustos sem fundamentos, 
por se haverem confundido cousas, que saõ distinctas. As
sim, uma cousa hc formar uma constituição; outra cousa, 
mui differente, he administrar uma constituição, (ou antes, 
os negócios de uma naçaõ, segundo a constituição) despois 
de estabelecida. Quanto á primeira, nos adoptamos, em 
toda a sua extensão, a máxima proverbialde que " se deve 
fazer, ornais que fór possível, ao povo: mas nada deve 
ser feito pelo povo." Neste caso, o povo naó está deforma 
nenhuma qualificado para determinar o que lhe convém : 
alem de que a o momento de formar uma constituição, ape
nas poderia succeder, que existisse um freio capaz de con-
*fr a violência popular- Mas, relativamente ao segundo 
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particular, o manejo dos negócios nacionaes, conforme as 
regras da constituição, he um caso inteiramente diflerente. 
Aqui ha a lguma cousa que deve ser feita pelo povo ; ou do 
contrario he ridículo fallar de fazer alguma cousa ao povo. 
T o d a s as vezes que os interesses de duas classes de povo 
se combinam em um negocio ; se todo o manejo se deixa 
só a uma pa r te , he perfeitamente claro, que os que mane
j a m trarão, gradualmente, todas as vantagens para a sua 
par te , e carregarão com todas as desvantagens para a outra 
parte ; e se os interesses unidos saõ de tal magnitude, como 
os negócios de uma naçaõ, he cer to que esta desigualdade 
se levará taõ longe, que arruinará todos os interesses, e 
destruirá toda a prosperidade nacional: exemplos a Sicilia, 
Polônia, e todos os outros paizes onde uma aristocracia 
feudal absorveo o poder do povo. Pelo que taõ longe está 
de ser verdade, que, na administracçaõ da constituição, se 
naÕ pode fazer bem com a cooperação e influuneia do povo, 
q u e , sem ellas, se naó pode fazer bem algum. A consti
tuição pode sempre modelar-se de maneira, que , no seu e x 
ercício, despois de introduzida, subministre abundantes 
restricçoens aos impulsos irregulares do povo : de maneira 
que a operação do poder, que, neste segundo es**ado, 
he necessário confiar-se-lhc, pode ser unicamente pro
veitosa." 

" V e j a m o s agora como estes princípios geracs saõ ap -
plicaveis ao caso peculiar, c notável, que temos cm consi
deração. Cessando a authoridade Hespanhola na America 
Meredional, que, pela subversão final da antiga Monar
chia cessa de sua própria natureza, que elementos de or
ganização, e governo restam, no paiz, de que a prudência 
possa lançar maó , para impedir a desordem ; e sobre que 
se possa fundar, com o menor risco de confusão a estruc-
tura de governo, e de liberdade? Os officios de Vice 
Reys e Governadores Hespanhoes, de Audiências Reaes, 
ijue eram uma espeise de Gram-conselho, para um gênero 
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de negócios mixtos, parte políticos, e par te judic iár ios ; e 

os officios de collectores das rendas publicas, com alguns 

outros, ficam annihilados : mas restam como aconteceo na 

Hollanda, os magistrados Jocaes do paiz ; e estes de uma 

constituição originalmente muito boa ; e resta a influencia 

da gente de propriedade, e character, no paiz ; conside

rando tudo isto junetamente , como se deve considerar, com 

a extraordinária crise, que deve unir, de uma maneira sem 

parallelo, as vistas de todas as descripçoens de pessoas, no 

desejo de um novo e feliz estabelicimento dos negócios 

nacionaes, se acha uma base mais segura, sobre que se 

proceda a modelar de novo um Governo, do que nunca de 

antes se apresentou á beneficência legislativa." 

" Os Cabildos, por exemplo , ou o que se poderá talvez 

chamar corporaçoens municipaes (Câmaras da villas era 

Portugal) offerecem uma organização taõ completa, que 

os mesmos Reys de Hespanha lhes confiaram algumas vezes 

todo o governo de províncias inteiras. Os cabildos de 

Hespanha fôram estabelecidos quasi ao mesmo tempo, e 

para os mesmos fins, que outras instituiçoens similhantes, 

debaixo do nome de Corporaçoens, neste paiz; de commu-

nidades, em França; e de burgs, na Hollanda, &c. se 

eregiram por toda a Europa. Mas em nenhum paiz foi 

a constituição destas municipalidades mais livre do que 

em Hespanha ; e parece que em nenhum paiz adquiriram 

tanta influencia no Governo geral. Os principaes magis

trados eram de duas sortes; primeiro, os Alcaldes, e se

gundo os Regidores; os primeiros eram sempre d o u s ; os 

segundos variavam em numero, segundo a grandeza da 

municipalidade, mas raras vezes excediam a doze, e era 

raro serem menos de seis: os regidores escolhidos pelo 

povo, e o seu officio vitalício; os alcaides escolhidos pelos 

re-ridores, e o seu officio annual. ' H e sem duvida, diz 
fc> * 

Dupons, o grande respeito, que a naçaõ t inha pelos seu* 

estabelecimentos municipaes, quem persuadio aos con-
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quistadores da America, que o Governo destas novas pos-
sessoens, devia necessariamente ter por base cs Cabildos ; 
assim elles os estabeleceram em todas as villas que funda
ram.' Por tanto esta reconhecida base do mesmo antigo 
Governo na America, deve restar despois de derribada a 
authoridade Hespanhola; e pode vir a ser a base de um 
novo systema, que a prudência e sabedoria escolherem, 
para edificar sobre ella. O que vamos a dizer se pode 
considerar como um exemplo, do modo porque as institui-
çoens feudaes da Europa produziram novas conseqüên
cias, quando fôram transplantadas para novas situaçoens. 
Os Cabildos estenderam a sua influencia alem dos limites 
das villas, a que elles nominalmente pertenciam. Na Eu
ropa o poder, e influencia do Baraõ occupava todo o paiz; 
e muito éra se a villa podia conservar a sua independência. 
No novo Mundo, porém, naõ havia Baroens, e a influ
encia do Cabildo se esfendeo a todo o districto circumvi-
zinho. Pelo que, todo o território ficou dividido entre os 
Cabildos. e assim a base, que elles formam para a erecçaõ 
de um novo governo, he tanto mais completa, e cabal. 
Os poderes, que elles absorveram, conrespondem também 
á sua nova situação. ** Aconteceo, diz Dupons, que 
naõ havendo outro algum tribunal, para equilibrar os Ca
bildos, nas províncias dependentes de Caracas deram ás 
suas prerogativas mais extençaõ do que nunca tiveram 
em Hespanha. Tudo, excepto o militar, éra de sua com
petência.' De tudo isto fica evidente, que existe na 
America Meredional tal organização elementar, que ema
na do paiz, que subministra perfeita segurança contra a 
confusão, e um bom alicerce para edificar; em todo o 
sentido taÕ bom, pelo menos, como existia na Hollanda, 
ao tempo em que ella sacudio o jugo da dependência de 
Hespanha, e eregio para si um governo, comparativa
mente feliz." 

Mas, a pequena extençaõ da Hollanda lhe permiüio 
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proceder de uma maneira, algum tanto dífferente do que 

as circumstancias parece exigirem na America Meredional. 

T o d o o seu território se podia considerar incluído na ju -

risdicçaÕ de sette municipalidades pr inc ipaes ; e éra fácil 

a estas ajunctar-se em uma espécie de confederação, sem 

tumulto ou confusão. Por outra parte he evidente, que , 

em um paiz de taÕ vasta extensão, como he a America 

Meredional; ou ainda em qualquer de suas grandes divi

soens, he isto impracticavel. Em taes circumstancias he 

somente o systema quem pode formar um bom Governo. 

O problema, he portanto, na America Meredional, como 

se hade enxertar , nos Cabildos, o systema reprensentativo. 

A mais importante questão, que occorre nisto, be se os 

representantes nacionaes devem ser eleitos pelos membros 

dos cabildos, ou pelos eleitores desses membros. Na 

Gram Bretanha se acham exemplos de ambos estes 

methodos. Na Escócia saõ os magistrados das Cidades, 

conrespondendo aos membros dos Cabildos, os que votam 

para membros do parlamento. N a Inglaterra, onde os 

princípios de liberdade fôram sempre mais extensos, saó 

os eleitores dos magistrados, os cidadãos mesmos os que, 

geralmente fatiando, escolhem os representantes." 

" Sem entrar nas particularidades desta questão, refe

riremos o grande principio, que deve servir de guia em 

todas todas as questoens desta sorte. H a um perigo em 

fazer a base da representação demasiado extensa: ha ou

tro perigo em a fazer demasiado estreita. Fazendo.a 

demasiado extensa se incorre no inconveniente das pai-

xoens ignorantes, e precipitadas do vulgo. Fazendo-a 

demasiado estreita, se incorre, o que he ainda pcior, nos 

inales das peitas e da corrupção. Se os eleitores dos 

Cabildos formariam uma base demasiado extensa, ha 

razaõ para temer, que os Cabildos, só porsi, a for

mariam demasiado estreita. Mas provavelmente se po

deria vencer a difficuldade estabelecendo assembleas 
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provinciaes, para cujos membros, quasi todos os habitantes 
poderiam ter voto, ao mesmo tempo que o grande legisla
dor nacional fosse, eleito somente pelos membros do Ca-
bildo." 

" Resta, porém, muito; e talvez as mais delicadas 
operaçoens, para a composição de um Governo completo. 
Ha a nomeação do magistrado Primário, chamem-lhe 
Rey, Cônsul, Inca,* ou dem-lhe outro qualquer nome, que 
agrade mais ao gosto publico; a este magistrado ha de 
encarregar-se todo o negocio, que exige decisão imme-
diata; o que naõ pode fazer uma assemblea numerosa» 
Ha o providenciar a grande fabrica da responsabilidade; res
ponsabilidade que naõ deve serso no nome, mas de facto; 
e que até aqui apenas se tem considerado como parte da 
legislação ; mas que, sem ella, nenhuma legislação boa 
pode existir por muito tempo. Ha também o todo desta 
importantíssima repartição, o judicial; que até nos paizes 
mais bem governados se acha n'um deplorável estado 
Mas, temos ja ultrapassado os nossos limites. Se he certo, 
como esperamos que o seja, que o nosso Governo está 
disposto a entrar de veras nesta grande empreza; e que 
homens, mais sábios do que nós, convém nos benefícios 
que devem resultar, de continuar-mos nas nossas especu-
laçoens ; de boa vontade reasumiremos a matéria, em oc
casiaõ futura. Entretanto desejamos anciosamente acau-
telar aquellas pessoas, a quem possa pertencer a gloriosa 
tarefa de regenerar a America Meredional, que se naó 
enganem com a divisão commum, sobre que se tem ope
rado tantas mudanças, distinguindo os poderes do Governo 
em legislativo, executivo, e judicial. Esta divisão naÕ 
he inconveniente para os fins ordinários do discurso; mas, 
a fundo, he taõ vaga e inexacta, que algums dos erros 

* He digno de nota, que Inca, foi o nome proposto pelo General 
Miranda; Como aquelle que deve ser charo aos Americanos. 
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mais arraigados, e dos maiores enganos políticos daqui se 
originaram. Para completar a informação, neste ponto, 
nós referimos os nossos leitores a Mr. Bentham ' Traité 
de Legislation' t. 1. p. 319, par Dumont; e ' um frag
mento sobre Governo,' p . 96. publicado anonymo em 
17*76. Sabre muitos outros objectos importantes, con-
nexoscom as mesmas especulações, nós recommendaria-
Bios outro pequeno livro, publicado ha alguns annos em 
Edinburgo « Thoughts on public trust;' que julgamos 
merecer maior publicidade do que nunca teve. Quanto 
â repartição judicial, a obra de Mr. Betham he a que me
lhor podemos recommendar: inquestionavelmente ninguém 
he mais capaz de dar conselhos nesta importante matéria 
do que Mr. Bentham." 

COMMERCIO E ARTES. 

America. 

Proclamaçaõ do Presidente dos Estados Unidos. 

WAVENDO sido providenciado, pela secçaõ undecima 
do acto do congresso, intitulado um Acto para prohibir a 
communicaçaõ commercial entre os Estados unidos da Ame
rica, e a Gram Bretanha, e França, e suas dependências; 
e para outros fins ; que, no caso em que ou a Franca, ou 
Gram Bretanha revogassem ou modificassem os seus edic-
tos de maneira que deixassem de violar o commercio 
neutral dos Estados Unidos, o Presidente estava authori-
zado a declarar o mesmo, por sua proclamaçaõ. Despois 
do que, o commercio, (suspendido pelo dicto Acto, e 
pelo Acto que estabelece um embargo, em todos os na
vios e vasos, nos portos e enseadas dos Estados ; e outros 
Actos, que servem de supplemento aquelles) pode ser 
renovado com a naçaõ que assim o fizer. E como o muito 
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Honrado David Montague Erskine, Enviado Extraordina-
nario de S. M. Britânica, e seu Ministro Plenipotenciario 
tem, por ordem, e em nome de seu Soberano, declarado 
a este Governo, que as ordens Britânicas, em Conselho, 
de Janeiro e Novembro de 1807, seriam revogadas, pelo 
que respeita aos Estados Unidos, no dia 10 de Junho^ 
próximo futuro: Agora, Eu Jaimes Madisson, Presidente 
dos Estados Unidos, proclamo, que as ordens em conse
lho, sobredietas, se haviam de revogar nos dictos 10 de 
Junho próximo futuro ; despois do qual dia o negocio 
dos Estados Unidos com a Gram Bretanha (suspendido 
pelo Acto do Congresso, acima mencionado, e por um 
Acto que estabelece o embargo em todos os navios, e 
vasos, nos portos e enseadas dos Estados Unidos, e vá
rios outros Actos supplementarios do mesmo) pode ser 
renovado. Dada sob meu signal &c. aos 19 de Abril, de 
1809. JAIMES MADISON. 

R. Smith, Secretario de Estado. 

O Embargo dos Estados Unidos se havia levantado por um acto 
do Congresso; e em lugar do embargo se substituio outra medida, 
que foi a prohibiçaõ de toda a communicaçaõ com a Inglaterra e 
França : em conseqüência de se levantar o embargo, se despacharam 
os secuintes vasos para varias partes do Mundo, entre os dias 25 de 
Março, e 22 de Abril de 1809. De New-York, 100; Boston, 75; 
Philadelphia, 45; Virgínia, 44; Baltimore, 20; Charlestown, 36; 
Portland, 29; Portsinouth, 22; Newbury, 22 ; Salem, 39; Newport, 
11; New-London, 8; Newhaven, 10; Bristol, 2; Providence, 9; 
"Walmington, 4 ; Georgetown, 3.—Total, 489. 

He porém de advertir, que naõ havendo o Governo Britânico 
approvado os arranjamentos, que fez o Ministro Inglez na America, 
o qual, segundo a declaração do Secretario de Estado no Parlamento, 
obrou em contrario de suas instrucçoens, naõ se pode julgar fixo o 
estado actual das cousas. As seguintes saõ as ordens em Conselho 
publicadas por occasiaõ disto. 
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Na Corte do Palácio da Raynha, aos 31 de Mayo, de 

1809. Presente a Excellentissima Magestade d'El Rey, 

em Conselho. 
Porquanto S. M., pela suas ordens em Conselho de 24 

do corrente, foi servido ordenar, que as ordens de S. M., 
em conselho de 1 de Janeiro, e 11 de Novembro, de 1807 
fossem suspendidas, em tanto quanto fosse necessário, 
para a protecçaó dos vasos dos Estados Unidos da Ame
rica, que velejam para os portos ou dos portos da Hollanda, 
por um tempo limitado, e debaixo de certas circumstan
cias; S. M. para designar com maior precisão os limites 
do sul destes paizes, que se devem entender comprehen-
didos pela denominação de Hollanda, na quella ordem, he 
servido, com e pelo parecer de seu conselho privado, or
denar, e fica por esta ordenado, que a dieta ordem naÕ 
será entendida de maneira, que se extenda ou compre-
henda a ilha de Walcheren, que está na posse da França ; 
ou outro algum porto ao Sul da dieta ilha ; mas, com tudo, 
nenhum vaso dos Estados Unidos, que for destinado para 
a ilha de Walcheren, ou para algum porto ou lugar da 
margem septentrional rio Scheldt, será sugeito a captura, 
em conseqüência desta ordem, a menos que, tal vaso te
nha sido informado desta ordem, em sua viagem, e avizado 
por algun dos navios de S. M. ou corsários, a que naõ 
proceda para a dieta ilha de Walcheren, nem para porto 
algum ou lugar, no rio Scheldt. 

E os Muito Honrados Lords Commissarios do Thezouro 
de S. M. Os principaes Secretários de Estado de S. M. 
os Lords Commissarios do Almirantado, o Juiz da alta 
Corte do Almirantado, os Juizes das Cortes de Vice Almi
rantado, tomarão as medidas necessárias, segundo as cada 
um delles respectivamente pertencer. 

ESTEVÃO COTTERELL. 

Na Corte do Palácio da Raynha, aos 31 de Mayo, de 
1809. Presente a Excellentissima Magestade d'El Rey 
em conselho. 
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Por quanto a ilha de Heligoland se rendeo ás forças de 

S. M., e está agora na posse de S. M . ; he S. M. servido, 

com, e pelo parecer de seu Conselho privado, ordenar, e fica 

por esta ordenado, que o negocio para Heligoland ou de 

Heligoland, será restricto a navios Britânicos, navegados 

na forma da lei ; excepto nos casos em que S. M. for ser

vido permittir outra cousa, por sua especial licença. 

E para impedir mais effectivamente, que nenhum vaso 

estrangeiro negocie da dieta, ou para a dieta ilha, contra 

a vontade, é prazer de S. M. como nesta ordem se expr ime: 

S. M. he outrosim servido ordenar, pelo, e com o parecer 

de seu Conselho, e fica por esta ordenado, que nenhum 

vaso estrangeiro, excepto, como acima se menciona, en

trará no por to , enseada, ou anchoradouro que ha entre a 

ilha de Heligoland e a ilha Sandy Island, e os bancos das 

dietas ilhas respectivamente ; e chamadas ou conhecidas 

pelos nomes de North Haven, e South Haven, por nenhum 

pretexto que seja ; e nenhuns bens, fazendas, ou mercan-

cias, quaesquer, se desembarcarão de maneira alguma, 

em qualquer parte da dieta ilha de Heligoland, de nenhum 

vaso estrangeiro ; ou seraó de qualquer modo baldeadas de 

qualquer vaso estrangeiro, para vaso algum existente na 

dieta enseada, por to , ou anchoradouro ou de qualquer 

vaso, que esteja na dieta enseada, porto, ou anchoradouro, 

para qualquer vaso estrangeiro, 

E os muito Honrados Lords Commissarios do Thesouro 

de S. M. , e os Lords Commissarios do Almirantado, da

rão as direcçoens necessárias, segundo a cada um delles 

pertencer. ESTEVÃO C O T T E R E L L . 

Propriedades Portuguezas detidas em Inglaterra. 
Pensava eu que naÕ seria obrigado a tornar a fallar nesta matéria 

velha; mas agora acontece um incidente, que supposto seja de na
tureza particular, tem com tudo estreita connexaõ, com este negocio 
em geral. E os meus leitores no Brazil, principalmente os que tem, 
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ou tiveram, as suas propriedades aqui detidas veraÕ, pelo caso, que 
-vou a referir-lhe, que até alguns individuos la no Brazil contribuíram 
para os damnos, que aqui soffriam as propriedades Portuguezas. 

Era 3 de Maio próximo passado, o Advogado conselheiro Mr. Oar-
row fez uma moçaõ na Corte do Kings Bench (supremo tribunal cri
minal na Inglaterra) onde presidia o Justiça Mor Lord Ellenborough, 
para que se mostrasse a causa, porque se naõ devia instituir um pro
cesso criminal contra Mr. Joseph Lyne, morador cm Finsbury Square, 
por um libello infamatorio, feito aos Commissarios ou Agentes, para 
prolecçaÕ da propriedade Portugueza detida neste paiz. 0 libello 
infamatorio, de que o Advogado se queixava, constava de duas cartas de 
Mr.Lyne, esiriptas na linguaPortugueza, aos Senhores Antônio da Silva 
e Companhia, de Pernambuco, e por elles transmittida ao seu conres-
pondente em Londres. Uma das cartas he datada de Londres 27 de 
Abril lS08,e nella se queixa Mr. Lyne da severidade de nossas leis, 
aqui, que requerem tautas provas de propriedade nos reclamantes das 
fazendas; porque os infelizes habitantes de Portugal eram considerados 
como Francezes ; e portanto recommendava Mr. Lyne nesta carta, 
que se mandassem a Londres todos os documentos necessários, sem 
perca de tempo, antes que os gulozos comessem tudo. A outra carta 
éra data de 24 de Junho seguinte, e, despois de informar aos Senhores 
Antônio da Silva e Companhia, que, em conseqüência das inumerá
veis queixas, que havia contra os Commissarios, o Ministro Portuguez 
os havia suspendido, continua dizendo, que a Commissaõ parece naõ 
haver tido systema certo, consequentemente, naõ so houve a mais 
vergonhosa, e injuriosa demora, mas também um desperdício, e des
truição de propiedade, que excitava horror. O Letrado Conselheiro, 
disse entaõ, que parecia que Mr. Lyne teve dous fins, escrevendo es-
tas cartas; um de destruir a reputação dos Commissarios, e o outro 
de promover as suas próprias vistas commerciaes, no Brazil. Lord 
Ellenborough, o Justiça Mor, observou, que se naõ apontava, acto 
a!-um particular de delicto; as aceusaçoens eram geraes, e elle nao 
duvidava que fossem mal fundadas; mas naõ diziam respeito a cousa 
alguma individualmente. Mr. Garrow, o Advogado, replicou, que 
era destruir a reputação daquelles individuos, que éra tudo para elles. 
O Lord Ellenborough, se explicou mais de que a aceusaçao éra de 
oue a propriedade seria toda comida; mas a carta nao designava acto 
i - u m particular de delicto, ou culpa. Alem disto, as cartas parece 
haverem sido «criptas confidencialmente; porque, postoque lhes 
chamem circulares, ellas saÕ somente para os conrespondeates da 
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parte. Mr. Garrow disse, que a circulação destas cartas se naõ po
dia limitar, uma vez que eram transmittidas a paizes estrangeiros; e 
eram calculadas a destruir a confiança da naçaõ Portugueza na jus
tiça deste paiz. As cartas eram circulares a todas as cazas Portu
guezas, e vinham de conrespondentes de um dos Commissarios, e lhes 
haviam sido mandadas, pedindo-lhe que desafrontasse a sua bem con
hecida honra, e a de seus collegas. Lord Ellenborough instou assim. 
As partes a que se allude certamente occupam uma situação publica * 
e conspicua, e he importante que elles sejam considerados claros, c 
limpos no seu officio; será por isso conveniente, que a parte, contra 
quem se fez a moçaõ, se explique. Mr. Garrow; disse que era com 
esse fundamento, que elle requeria isto á Corte. O Lord Ellenborough 
concluio concedendo a ordem, (ou regra, como se diz na jurisprudên
cia Ingleza) para que se mostrasse a causa de naõ proceder ao pro
cesso criminal. 

Segundo a lei, aqui, a parte accusada, Mr. Lyne, devia mostrar a 
causa, porque se naõ podia instituir contra elle o processo criminal. 

Em l4de Junho, o mesmo Mr. Garrow, que havia obtido a ordem 
mencionada, para que Mr. Lyne mostrasse a causa porque se naõ ha
via instituir contra elle um processo criminal, pelo suposto libello 
de haver reprovado severamente a conducta das pessoas, que foram 
nomeados Agentes, para o cuidado e manejo da propriedade Portu
gueza naÕ reclamada, e detida, neste paiz; o mesmo Advogado, 
Mr. Garrow, digo, declarou hoje ao Tribunal, que desejava, que a 
dieta ordem (ou regra, com aqui lhe chamaõ) naõ fosse executada > 
pois, havendo Mr. Lyne apresentado uma longa attestaçaõ sua jurada, 
em resposta ao Advogado, achou este, que naõ podia sustentar a maté
ria da ordem que obtivéra; e por tanto desejando naõ tomar inutil
mente o tempo ao Tribunal, pedia que se abrogasse a ordem. O que 
se concedeu. 

Como tenho motivos para suppor, que esta matéria virá a ser ainda 
objecto de discussão em publico, c que portanto terei eu occasiaõ de 
fallar, uma vez mais, sobre isto ; deixo de fazer agora reflexoens so
bre o facto que referi; contentando-me com observar, que uma vez 
que ha no Brazil pessoas, que assim trabalhaõ por fazer mal aquém 
de ca lhes manda avizos do que lhes convém, remettendo as cartas 
para servirem de prova as aceusaçoens, naÕ se admirarão, daqui em 
diante, que as pessoas, que poderiam cuidar de seu beneficio aqui, se 
naõ exponham a esses riscos; demaneira que os negociantes do Bra-
zi; nem fizeram representaçoens ao seu governo sobre esta matéria, 
naõ se queixaram, nem dérara a saber os seus sentimentos; e para 
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coroar a obra, um delles remette para ca as cartas, em que lhe faziam 

favor de avizallo. Mr. Lyne poderia obrar bem, ou obrar mal, em 

escrever aquelia carta ; mas o que para ca a mandou, quanto a mim, 

tem-se characterizado, de maneira, que naÕ pode haver duvida em 

classificar-lhe a acçaõ. 

MISCELLANEA. 

Continuação dos Buletims Austríacos. 

Buletim 10. O Tenen te Marechal de Campo Hiiler 

aviza, de St. Ver t , na data de 24 de Abril, que mandou 

attacar a guarda avançada do inimigo, aos 23 , pelo Major 

General Meske , e Nordman, com os Hussares de Kier-

mayer , e Licbtenstein ; e corpos que estavam fronteiros. 

Aos 24 avançou o T n . Marechal de campo, em 3 colum

nas, e o inimigo aguardou o attaque diante de Steinten, 

onde houve uma obstinada acçaõ, com mui felizes con

seqüências. Todas as relaçoens concorrem em dizer que 

as divisoens de Molitor e Boudet, ambas estavam nesta 

batalha, e que as tropas Bávaras e Hessezas, montavam 

junetamente a 13.000 homens. Até os 25, naÕ havia s.g-

naes do inimigo, nas fronteiras de Áustria. 

Buletim 11. A informação, relativa á batalha de 22, 
que S M. recebeo, deo motivo ás melhores esperanças. 
Os resultados daqnelle sanguinário conflicto eram ines
perados. Na tarde, quando os correios deixaram o campo, 
u m a grande superioridade de cavallaria havia decidido ac
çaó, contra as nossas armas. A ala esquerda foi obrigada a 
ceder. Segundo uma relação de S. A. R. o Generalissimo, 
datada de 2°3, nas alturas de Ratibona, o grande exercito 
tinha cruzado o Danúbio, e tomado o caminho de Wald-
munchen. Assim terminou esta obstinadíssima batalha, 
que durou cinco dias sem interrupção. A fortuna andou 
niuitas vezes fluetante. A perca de ambos os lados he 
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immensa. Isto mostra que se disputou de ambas as partes 
com coragem, e rancor. Todo o Mundo deve fazer justiça 
ao comportamento das nossa tropas. O Generalissimo 
faz louvores naÕ commums á conducta do exercito, que 
ficou quasi exhausto, pelas continuas fatigas. O Tn. 
Marechal de Campo Baraõ Hiiler está entre o Iser e o 
Inn. Por agora temos mudado todas as nossas operaçoens. 
de offensivas para defensivas. 

Buletim 12. Quartel General de Rakaw, diante de 
Warsaw 21 de Abril, 1809. 

S. A. R. o Archiduque Fernando, com o exercito de 
seu commando, cruzou o Perica, em Nove Miasto, aos 15, 
e entrou no Ducado de Warsovia. Aos \1 as nossas tro
pas se encontraram, pela primeira vez, com o inimigo, 
em Pietrikozoy, e Konie, e immediatamente o attacáram. 
Aos 19, o inimigo tomou uma posição vantajoza em Ras-
zyn, e foi reforçado por todas as tropas, que estavam em 
Warsovia. Mas a pezar de todas as difficuldades do ter
reno, começaram os Austríacos o attaque. O inimigo fez 
uma resistência obstinada, e chegando a noite, se retirou 
para o seu entrincheiramento, em frente de Warsovia. 
A nossa perca he de cerca de 11 mortos, e 255 feridos, e 
72 extraviados. Entre os mortos temos de lamentar três 
valentes officiaes. Ha sette entre os feridos. As tropas 
Imperiaes seguiram de perto o inimigo, que entrou em 
Warsovia aos 20. Em ordem a naÕ fazer mal á Cidade 
consentio o Archiduque o entrar em uma negociação, com 
o General commandante das tropas inimigas; e se con
cluio um tractado pelo qual este devia evacuar Warsovia, 
aos 23, ás 5 horasda tarde. 

Buletim 13. Escrevem da Corte de S. M. o Imperador, 
em data de 29 de Abril, o seguite :—A acçaõ, que teve o 
Marechal de Campo Hiiler, aos 24, juneto a Newmark, 
foi contra o Marechal Francez Bessieres, com três divi-
visoens Francezas, e uma Bávara, foi mui obstinada, e 
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sanguinolenta. O Gen. Hiiler naó pode assas louvar a 
coragem e resolução das tropas. Os dous regimentos de 
infanteria Klebeck, e Ducca, mostraram particularmente 
o que uma resoluta infanteria he capaz de fazer contra a 
cavallaria. S. M., despois da acçaó, fez prezente ao 
Marechal de Campo Hiiler da cruz de Commendador da 
Ordem de Maria Thereza.—Os dous corpos unidos, de
baixo do commando do dicto Marechal de campo, se re
tiraram para o Inn, aos 25 de Abril, com o Segundo corpo 
de reserva. Em conseqüência da noticia, de que o grande 
exercito, juneto a Ratisbona, tinha ido para a margem es
querda do Danúbio ; elles se formaram juneto a Alt Oel-

ing. 
Aos 25 marcharam três corpos, por Buskhausen,e Bran

nau para Althein, para estarem promptos para a defensa 
do Inn alto, e baixo. O marechal de campo Jellachich 
está postado juneto a Rossenheim e Wassemburg, e con
serva a communicaçaõ com o Tyrol, e com os postos in-
termediai ios, e com o corpo do Marechal de Campo Hii
ler.—Aos 26 pela tarde o inimigo, desde Passau repulsou 
as nossas partidas fracas sobre o Inn, na sua entrada para 
o Danúbio. Ao mesmo tempo um destacamento da divi
são de Le Grand appareceo diante de Scharding, donde 
se havia removido a ponte ; assestou a artilheria, poz fogo 
a algumas casas da Cidade, e requereo que se refizesse a 
ponte, ameaçando de reduzir todo o lugar a cinzas; po
rém a infanteira postada em Scharding impedio que se res
tabelecesse a ponte, até a noite, com descargas de arti
lheria, e mosquetería. O Tn. Marechal de Campo De-
dovich, que tinha um fraco destacamento, com que havia 
bloqueado antes a fortaleza de Oberhaus, junetamente com 
três batalhoens de milícia; recebeo informação de que o 
inimigo avançava de Passau, para a margem direita do 
Inn ; e por tanto foi obrigado a deixar Scharding, pro
cedendo na direcçaó de Tauschenkirchen. —Aos 27 se 
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aproximaram a Scharding as patrulhas do inimigo, que 
continuou a occupar o lugar , mas naó temos noticia de que 
tenha grandes números desta parte do Inn. Naó he de 
temer que inimigo se avance mais para o caminho de Ef-
fenberg, porque o Corpo do T n . Marechal de Campo 
Hiiler se adianta ao longo do Inn. Aos 27 a guarda avan
çada, commandada pelo Major General , Conde Reduky , . 
estava em Obernberg , e foi ainda mais para baixo para 
Scharding. O segundo corpo de reserva, estava juneto 
a Althein, e o resto do exercito próximo a W e n g , avan
çando todos em tal maneira, que se esperava uma batalha. 
—Receberam-se noticias do grande exercito de 26 de 
Abril ,—Aos 24 marchou o exercito por Bruck, e Cham, 
sem ser molestado pelo inimigo. S. A. I-, o Arquiduque 
Generalissimo, tomou uma posição vantajoza por detraz 
do rio Pagen : aqui se unio aos outros o primeiro, e se
gundo corpo do exerci to, que naó havia soífrido cousa al
guma. Nesta posição intenta S. A. fazer descançar as 
taopas por alguns dias ; estando fatigado de tantos con-
flictos; ao despois terá elle de oppor-se aos movimentos 
do inimigo ; e aproveitar as oceasioens que se lhe oflére-
cerem de novas entreprezas. Quando as relaçoens par 
tiram de la, havia dous dias que o exercito estava no cam
po de Cham, sem que os inimigos apparecessem. T e m -
se mandado para o T y r o l dinheiro e muniçoens. O M a 
rechal de Campo Chasteller avançou de Inspruck para 
Trento onde parece por noticias certas, que um pequeno 
corpo de Francezes e Bávaros está rodeado. O exercito 
de Itália crusou o Piava, e o Marechal de Campo Chas
teller faria movimentos para T r e n t o , contra a Itália. 

Buletim 14. Este buletim contem noticias relativas ás 
primeiras operaçoens da guerra, desde 19 até 25 de Abril, 
do Quartel general do Archiduque Carlos, em Kalzem-
berg, june to a Cham. Esta relação d iz , entre outra» ou-
ws, que o Archiduque Carlos avançou, aos 20 , pa ra o 
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Convento de Rohr , para impedir a j uncçaó do Marechal 

Davoust com as 3 divisoens Bávaras. Houve uma acçaõ, 

e ambas as partes pelejaram com indizivel obstinação, até 

a noite ; e a perca foi grande de ambas as partes. Os 

officiaes, e os soldados portaram-se como heroes. Os ge

neraes estiveram sempre á frente de suas tropas. O T n . 

Marechal de Campo Principe de Hohenzollern, e o Gene

ral Príncipe Luiz , de Lichenstein, em pessoa, tomou as 

bandeiras, e rompeo por um bosque, debaixo de um fogo 

vivíssimo; veio a noite e o quarto corpo manteve o campo 

de batalha, sem poder ganhar as alturas de Aback; o ini

migo approveitou-se desta vantagem, e effectuou a sua 

juncçaó a o longo do Danúbio, com o exercito Bávaro.— 

N a batalha de 23 rompeo o inimigo, com 1G regimentos 

de cavallaria ao mesmo tempo, por Schillins, para a planí

cie de Eckmuhl ; e so ás 5 horas da tarde pode o inimigo 

romper ; e pela sua superioridade em números derrotou 

três dos nossos regimentos de cavallaria ligeira, que se 

mant iveram valorosamente. S. A. I. mandou immediata

mente 4 regimentos de Courasseiros, que se apressassem 

a soccorrellos ; mas o inimigo seguio as suas vantagens taÕ 

rapidamente, e em numero taÕ superior, que estes dous 

fôram obrigados a ceder, e perseguidos atê Trauberg em 

frente de Ratisbona. A infanteria do terceiro corpo foi 

obrigada a deixar a sua pos ição ; porque o inimigo j a a ti

nha flanqueado. A passagem do Danúbio june to a Ratis

bona fez-se em pleno dia, aos 24 do Corrente, a vista do 

inimigo, debaixo da protecçaõ da nossa artilheria, e ca

vallaria, que por quatro horas susteve os attaques do ini

migo . Da nossa parte ficaram feridos os Generaes Prin

cipe Rohan e Schüler ; nos perdemos algumas batterias, 

e seu trem, por haverem os cavallos sido feridos. 
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Buletim official Austríaco da derrota dos Francezes, na ba

talha de 21, e 22 de Maio sobre o Danúbio, e cerca de 

Ebersdorf. 

Em virtude das ordens de S. A. I. o Generalissimo se 
publicou provisoriamente, aos 23 , no Quartel-general de 
Breitenlee, a seguinte relação da brilhante victoria alcan
çada aos 21 e 22 de Maio. 

Aos 19 e 20 passou o Imperador Napoleaõ o grande 
braço do Danúbio, com a totalidade de seu exercito, aque 
havia ajunctado todos os reforços de seus poderosos alua
dos. Estabeleceo o seu corpo principal sobre a ilha de 
Lobau, donde se deveriam dirigir, a passagem sobre o pe 
queno braço, e as suas operaçoens offensivas futuras.—S. 
A. I. resolveo marchar, com seu exercito, ao encontro do 
inimigo, e naÕ se oppor a que elle passasse o rio; bem re 
soluto a attacallo despois que tivesse chegado á margem 
esquerda, frustrando-lhe assim a empreza que elle projec-
tava.—Esta determinação excitou em todo o exercito o mais 
vivo enthusiasmo. Animado do patriotismo o mais puro , e 
da affeiçaõ mais leal para com seu Soberano, cada soldado 
se tornou um heroe. As ruinas fumegantes, e as scenas de 
dessolaçaó, que indicam os passos do inimigo, na sua mar
cha para a Áustria, os havia inflamado com o desejo de 
obter uma justa vingança. Foi entre acclamaçoens de 
alegria, e do grito, mil vezes repetido, de viva o nosso bom 

Emperador; e com a victoria no coração, que as nossas 
columnas avançaram, aos 2 1 , ao meio dia, para receber o 
attaque do inimigo; e pouco despois das 3 horas começou 
a batalha.—O Imperador Napoleaõ, em pessoa, dirigia os 
movimentes de suas tropas, e se esforçava a penetrar o 
nosso centro com a totalidade de sua cavallaria; as suas 
guardas, e cem peças de artilheria. Os seus flancos es-
távam apoiados em Aspem, e Esslingen; duas aldeas, 
que todos os recursos da arte, e da natureza tinham con
tribuído o mais que he possível para fortificar.—Mas naó 
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pôde penetrar a massa compacta, que lhe apresentavam os 
nossos batalhoens, e por toda a parte nos voltou as costas 
a sua cavallaria, ao mesmo tempo que os nossos couras
seiros desmontávaÕ os seus cavalleiros armados de ferro ; 
e a nossa cavallaria ligeira levava a morte ao centro de seus 
renques. Era um combate de gigantes, que apenas seria 
possível o descrever.—A batalha com a infanteria fez-se 
logo geral. Mais de 200 peças de artilheria se rivalisá-
vam, de uma e outra par te , na obra da destruição. Aspern 
foi dez vezes tomado, perdido, e tornado a tomar. Es-
lingen, despois de reiterados attaques, naó se pode con
servar. As onze horas da noite estavam estas aldeas to
das em chamas, e nos ficamos senhores do campo de ba
talha. O inimigo tinha sido repulsado para um canto, 
juneto ao Danúbio, que lhe ficava, com a ilha de In-der-
Lobau, na retaguarda. A noite poz rim á carnagem — 
Ao mesmo tempo, os botes incendiarios, que se largaram 
pelo Danúbio abaixo, destruíram a ponte que o inimigo 
tinha lançado no grande braço do rio, entre tanto fez o 
inimigo passar durante a noite, em grande numero de em-
barcaçoens, todas as tropas de que podia dispor em Vienna, 
e no alto Danúbio, fez todos os esforços para reconstruir 
a sua grande ponte, e nos attacou ás 4 horas da manhaã 
por uma canhonada furiosa de sua artilheria, despois do 
que se fez geral a acçaó por toda a linha: durou a peleja 
até as sette horas da noite, e durante este tempo todos os 
attaques fôram repelidos. A perseverança do inimigo foi 
por fim obrigada a ceder ao heroísmo de nossas tropas, e 
a mais completa victoria coroou os esforços de um exer
cito, que as proclamaçoens Francezas declararam, que se 
havia dispersado e annihilado, pela simples idea da in
vencibilidade de seus adversários.—A perca do inimigo he 
immensa; o campo de batalha está cuberto com os seus 
mortos, entre os quaes temos ja colhido 6.000 feridos, que 
mettemos nos nossos hosptiaes.—Logo que os Francezes 
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conheceram, que lhes éra impossível manter-se em As-
pern, fôram os valentes Hessezes obrigados a fazer um 
ultimo esforço, e fôram assim sacrificados.—Ao partir do 
correio estava o Imperador Napoleaó em plena retirada, 
da outra parte do Danúbio, cubrindo a sua retirada com 
a posse da ilha de In-der-Lobau. O nosso exercito se 
occupa ainda em perseguillos. Publicar-se-haõ as rela-* 
çoens mais circumstanciadas desta memorável jornada, 
logo que se compilarem os factos.—Entre os prisioneiros 
se acham os Gen. Erancezes Duronel general de divisão; 
eFouler, primeiro escudeiro da Imperatriz ; assim como o 
Wirttemburguez Roder, que ficou prisioneiro em Rus-
dorff, tomando-o o segundo batalhão da milícia Landwehr 
de Vienna. 

Continuação da serie de buletims do exercito Francez na 
Alemanha. 

Buletim 5. Do Campo Imperial em Enns, 4 de Maio 

de 1809. 
No primeiro de Maio, o Gen. Oudinot, despois de têr 

feito 1.400 prisionoiros, penetrou alem de Ried, onde to
mou mais 400; assim nesse dia tomou 1500 homens, sem 
disparar um so musquete. 

A Cidade de Brannau éra uma praça forte de sufficiente 
importância; porque commandava uma parte no rio, que 
forma a fronteira de Áustria. Com um espirito de incon
gruência, próprio de um gabinete fraco, se destruio uma 
fortaleza, situada nas fronteiras, onde podia ser de grande 
utilidade; em ordem a edificar outra commum, no meio da 
Hungria. A posteridade dificilmente acreditara este ex
cesso de inconsistência e loucura.—O Imperador chegou 
a Ried aos 2 de Maio a uma hora da manhaã, e a Lam-
back a uma da tarde no mesmo dia.—Em Ried se achou 
um estabelicimento de oito jogos de fornos militares, e ar-
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mazens que continham 20.000 quintaes de farinha. —A 
ponte de Lambach, sobre o T r a u n , foi coitada pelo ini
m i g o ; mas restabelecida durante o dia .—No mesmo dia 
o D u q u e de Istria commandante da Cavallaria, e o Duque 
de Montebello com o Corpo de Oudinot , entraram Wells . 
Neste lugar se achou uma padaria, onde havia 12 ou 15 
quintaes de farinha, e armazéns de vinho, e aguardente.— 
O D u q u e de Dantzic que chegou a Saltzburgo aos 30 do 
Corrente , mandou instantaneamente marchar uma brigada 
para Kufstein, e outra para Rastad, na direcçaó dos ca
minhos de Itália. A sua guarda avançada, perseguindo o 
Gen. Jellachich o forçou de sua forte posição em Colling. 

N o primeiro de Maio o quartel General do Duque de 

Rivoli estava em Scharding. O Ajudante-general Trin-
qualye, commandante da guarda avançada da divisão de 
St. Cyr, encontrou em Riedeau, sobre o caminho de Ncu-
mark , a guarda avançada do inimigo. A cavallaria ligeira 
de Wi r t emberg ; os dragoens de Baden, etres companhias 
de Volteadores do Regimento 4 , de linha, Francez ; logo 
que se aperceberam do inimigo o attacáram, e o pei segui
ram até Newmark. Mataram 50 homens, e fizeram 500 
prisioneiros.—Os dragoens de Baden carregaram valoro
samente meio batalhão do regimento de Jordis, e o obri
garam a depor as armas. O T n . Cor D'Emerade, que os 
commandava, teve o seu cavallo morto debaixo de si a 
bayonetadas. O Major Sainte Croix tomou, com suas 
próprias maõs uma bandeira do inimigo. A nossa perca 
consiste em três homens mortos, e 50 f e r i d o s . - O Duque 
de Rivoli continuou a sua marcha aos 2 ; e chegou a Lintz 

a o s 3 . _ 0 Arquiduque Luiz c o Gen. Hiiler. com os r e 
tos dos seus corpos, reforçados por uma reserva de gi*a-
nadeiros, e por tudo que o paiz lhes podia subministrar, 
estavam ante T r a u n , com 39.000 homens ; mas ameaça
dos com terem o flanco voltado pelo Duque de Montebello 
procederam elles para Ebersbcrg, em ordem a passar o rio 
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Aos 3 o Duque de Istria, com o General Oudinot, marchou 
para Ebersberg, e effectuou uma juncçaõ com o Duque de 
Rivoli. Encontraram-se com a retaguarda Austríaca ante 
Ebesberg. Os intrépidos batalhoens de attiradores do Po, e 
os attiradores Corsicos, perseguiram o inimigo, que passava 
aponte, e lançaram ao rio artilheria, carretoens, e cousa de 
600 a 900 homens, e aprisionaram na ciddade de 3 a 4.000 * 
soldados, que o inimigo ali havia deixado de guarniçaõ. 
O General Claparede, aquém estes batalhoens serviam de 
guarda avançada, perseguio o inimigo; fez halto em Ebes
berg; e achou 30.000 Austríacos, que occupávam uma 
suberba posição. O Duque de Istria passou a ponte com 
a sua cavallaria, em ordem a apoiar a divisão; e o Duque 
de Rivoli ordenou á sua guarda avançada, que se fortale
cesse pelo corpo principal do exercito. O resto dos cor
pos do Principe Luiz e General Hiiler; perdiam-se sem 
remédio. Neste extremo perigo, deitou o inimigo o fogo 
â Cidade, que éra edificada de madeira. Communicáram-
se instantaneamente as chamas em todas as direcçoens. 
Envolveo-se a ponte nisto, chegou o fogo ás vigas, que 
foi necessário cortar. Nem a cavallaria, nem a infanteria 
podiam obrar. So a divisão de Claparede, com 4 peças 
de artilheria, pelejou por três horas contra 30.000 homens. 
Esta batalha, de Ebesberg, he uma das mais lindas occur-
rencias militares, que tem havido, e cuja memória se con
servará na historia. O inimigo, vendo cortada a divisão 
Claparede, sem communicaçaõ alguma, avançou três vezes 
contra ella, e foi sempre recebido, e repulsado ábayoneta. 
Por fim, despois de um trabalho de três horas; se volta
ram as chamas para um lado, e se abrio uma passagem. 
O General de Divisão Legrand, com o Reg. 26 de Infan
teria ligeira, e o Reg. 18 de linha, marchou para o cas-
tello, que o inimigo o occupava com 800 homens. Os 
sapadores arrombaram as portas, e como chegassem as 
chamas ao castello, pereceram todos os que nelle estavam 
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O General Legrand marchou ao despois em auxilio da 
Divisão Claparede. O General Durosnel, que avançou 
para a margem direita, com 1 0 0 0 de cavallo se lhe ajunc
tou , e o inimigo foi obrigado a retirar-se com grande pres
sa. Logo que se recebeo noticia destes acontecimentos 
•marchou o Imperador, em pessoa, para a margem direita, 
com as Divisoens de Nansoute , e Molitor.—O inimigo, 
que se retirou com a maior rapidez, chegou a Enns á 
no i te ; queimou a ponte , e principiou a sua fugida pelo 
caminho de Vienna. Consiste a sua perca em 12.000 
homens, do quaes 7.500 estaõ prisioneiros, nos também 
tomamos 4 pecas de artilheria, e dous estandartes.—-A 
Divisão Claparede, que constitue uma parte dos grana-
deiros de Oudinot , cubrio-se de gloria ; perdeo 300 ho
mens mortos e COO feridos. A impetuosidade dos attira
dores do P o , e dos attiradores Corsicos, attrahio a at
tençaõ do nosso exercito. A ponte, a Cidade, e a posi
ção de Ebesberg , seraõ eternos monumentos de sua cora
gem. O viajante parará e d i rá ; ' aqui foi, destas suber-
bas posiçoens, e deste castello, taõ forte pela sua situação, 
que um exercito de 35.000 Austríacos foi posto em fugida 
por 1.000 Francezes. '—Cohorn, General de Brigada, um 
official de singular intrepidez, teve o seu cavallo morto 
debaixo de si. Os Coronéis Cardenau, e Lendy fôram 
mortos. Uma companhia do batalhão corsico perseguio 
o inimigo nos bosques, e fez 700 prisioneiros.—Durante 
a acçaõ de Ebersberg, chegou o Duque de Montebello a 
Steyer, onde fez restabelecer a ponte, que o inimigo ha
via cortado. O Imperador dorme hoje em Enns, no pa
lácio do Principe de Avrersperg; a jornada de amanhaá 
será empregada no restabelicimento da ponte.—Os de
putados do;T Estados da Áustria alta fôram apresentados a 
S. M. na sua guarda de bivouac, em Ebensberg.—Os Ci
dadãos de todas as classes, e de todas as províncias reco
nhecem que o Imperador Francisco I I . he o aggressor; 
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elles esperam grandes mudanças, e convém em que a 
casa de Áustria tem merecido todas as suas infelicidades. 
Elles até accusam abertamente de seus males, o character 
fraco, teimoso, e pérfido do seu Soberano; manifestam 
todos o mais profundo reconhecimento pela generosidade, 
que usou o Imperador Napoleaõ, durante a guerra passa
da, na capital, e paizes que havia conquistado; bem 
como toda Europa, se mostram elles indignados, com o 
resentimento, e ódio que Imperador Francisco II. tem 
sempre nutrido, contra uma naçaõ, que tinha sido taÕ 
grande e taõ magnananime para com elle; assim, ate na 
opiniaõ dos mesmos vassallos do nosso inimigo, está a 
victoria da parte que tem o direito. 

Ex aqui uma amostra das publicaçoens, com que emba
lam o povo de Vienna. 

Publicação N. I. 

Ha oito dias que se tem feito saber ao publico, mui imperfeita
mente, as novidades das operaçoens militares da Alemanha, e da 
Itália. Succedem-se os movimentos uns aos outros com taes rapidez, 
c a agitação he tal, que he impossivel dar uma relação completa 
destes complicados acontecimentos; porque seria precizo para os 
redigir um gráo de tranqüilidade, que, nestes momentos críticos, nao 
se pode esperar, nem exigir. O desejo que ha de conhecer o todo 
destes grandes acontecimentos, assim como os esforços memoráveis 
do nosso exercito, c as acçoens particulares dos defensores da pátria, 
he ao mesmo tempo natural, e justa; e dentro em algum tempo 
será completamente satisfeita.—Os habitantes deste Império tem, 
nestes últimos tempos, dado um grande exemplo de affeiçaõ ao 
Soberano, de zelo pela gloria, e prosperidade do Estado, de juízo 
na consideração do seus verdadeiros interesses, de confiança em si 
mesmos, de coragem, e de uniaõ; tem excitado a admiração do 
Mundo, e tem adquirido, na historia, uma graduação, que poucas 
naçoens poderão obter : mas para que esta gloria naõ seja imperfeita, 
he preciso que a sua constância, e a sua firmeza naõ sejam abala
das pelos acontecimentos infelices.—Uma guerra, cujo objecto he 
jutar contra os males, que, em 20 annos de infortúnios, tem oppri-
mido a Europa, naõ pode terminar-se no fim de poucos dias, ou de** 
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pois de algumas semanas de combates. Em uma guerra, cm que 
defendemos tudo o que nos he mais charo; tudo o que he sancto 
aos olhos dos homens, naõ pode, como estas hostilidades ephemeras, 
começadas ou por uma herança, ou por algumas milhas de terra, 
acabar, logo ou de uma maneira ou d o u t r a ; segundo os resultados 
bons ou máos de tal, ou tal expedição. A nossa causa nao seria 
tal qual h e ; se nós a pudéssemos ganhar sem trabalho. 0 inimigo, 
que temos a combater, poderia, neste caso, com alguma apparencia 
de razão, aceusar-nos de ter exagerado os peri-os, contra que nos 
armamos; e de ter pintado com cores demasiado negras a sorte, que 
tem feito soffrer a tantos Estados, e que tem reservado para tantos ou-
tros.—Tudo quanto pode fazer firme a confiança, e elevar a alma, 
está da nossa parte. Era muito, em outros tem: os, termos por nós 
a justiça de nossa causa; hoje temos mais do que a justiça; he o 
dever, o sententimento do maior dos deveres, que nos tem feito cor
rer ás armas. 0 interesse da geração presente, e das geraçoens futu
ras, nos anima no campo da batalha.—A todas estas vantagens o 
inimigo naõ tem que oppor-nos senaõ uma: esta habilidade, esta 
segurança nas operaçoens militares, que tem adquirido em uma 
guerra contínua, e quasi sempre feliz. A Europa tem sentido cruel
mente os effeitos desta vantagem. A Áustria fará ver ao Mundo, 
que os que tem de sua parte a justiça, o amor da pátria, e a perseve
rança, podem, ao menos, contrabalançar aquelia vantagem: alem 
disso, ha limites; os acontecimentos anteriores o provam assaz; 
assim como provam os memoráveis esforços dos nossos soldados, 
durante as primeiras semanas òa campanha actual. A victoria nos 
mostrou uma face agradável, de vários pontos; e a gloria nos nao 
abandonou, até onde a primeira re.ístencia foi demasiado obstinada, 
para que fizéssemos progressos immediatos.-Em uma s.m.lhante 
luta nao ha infelicidade, nem perca, que se naõ possa remediar, em 
quanto a naçaõ conservar a posição que tomou; e nao se desviar de 
sua resoluçaõ.-Confiando inteiramente na constante firmeza de um 
povo fiel, e experimentado, e naõ querendo deixar duvida alguma, 
.obre os sentimantos de que S. M. o Imperador esta penetrado se 
ordenou que os objectos. que pudessem mais particularmente excitar 
o inimigo a aproveitar-se de um acontecimento que lhe seria favorá
vel para fazer uma enterpr*za contra a capital, fossem postos louge 
de Vienna, a fim de que naõ pudesse jamais esperar, que uma Mo-
n a r c h l firme e estável com a ajuda de Deus, consinta jamais, 
Custada por ameaças, a fazer uma pas, que compromettesse a sua 
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existência, ou a sua felicidade.—Assim todo o cidadão judicioso, e 
amigo do seu paiz, conhecerá o verdadeiro, e único motivo desta me
dida. A honrosa promptidaõ com que se tem executado até aqui to
das as ordens do governo, naÕ se desmentirá nesta occasiaõ ; nem nas 
que se offerecerein para o futuro. A empresa que se nos destina naõ 
se pode acabar felizmente senaõ conservando nós, até o fim, a energia 
com que a começamos: conservemos esta energia, e o bom successo 
he certo. Todo aquelle que nestas importantes circumstancias, nestes 
dias decisivos, tiver constantemente diante dos olhos o bem de sua pá
tria, e o da humanidade, poderá deixar a seus filhos, e aos filhos de 
seus filhos, uma herança bem preferível a todos os thesouros do 
Mundo. 

N. II. 
A sensação que produzio a noticia dos acontecimentos recentes, na 

Baviera, foi tal, qual se devia esperar do nobre e excellente espirito, 
que anima o publico. O temor de que se naõ pudesse alcançar o 
grande fim desta guerra, o objecto de todas as esperanças, e de todos 
os desejos, tocou mais vivamente os habitantes da Capital, do que o 
temor de ver exposta a novos perigos uma, ou outra parte do Império ; 
este nobre cuidado fez-se notável em toda a parte. Nestes traços do 
patriotismo o mais esclarecido, reconhece S. M. o Imperador, com 
uma viva satisfacçaõ, os bons sentimentos, de que os povos de sua 
Monarchia lhe tem dado provas taõ memoráveis, antes e despois de 
recomeçadas as hostilidades. S. M. está por isto mais inclinado a que 
se tirem todas as duvidas, que podem existir, sobre o estado actual das 
cousas. Os meios de defensa da Monarchia saõ grandes e numerosos; 
apoiados pelo zelo, pela confiança, e pela coragem e perseverança da 
naçaõ, seraõ elles suficientes. O Corpo de exercito do Ten. Marechal 
de Campo Hiiler he assas considerável, para se oppôr aos esforços do 
inimigo. 

A sua resistência se fará ainda mais efficaz pondo-se em movimento 
a reserva, pela posição das forças Landwehr da Áustria baixa, nas 
margens do Enns, e augmentando o complemento de todos os prepa
rativos de defensa. Por outra parte, o exercito, debaixo das ordens 
immcdiatas de S. A. I. o Generalissimo, se achou, despois do combate 
obstinado, que houve nas margens do Danúbio, na necessidade de 
passar ao outro lado deste rio ; esta passagem se executou em perfeita 
ordem, a nossa perca naõ foi mais considerarei que a do inimigo. A 
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posição, que o nosso exercito occupa actualmente, o põem em estado, 
debaixo de um chefe que tem tanto direito á confiança geral, de im
pedir, pelas suas contra operaçoens ulteriores, os designiosdo inimigo. 
A milicia Landwher de Moravia está em marcha. A insurreição Hún
gara se põem rapidamente em estado de contribuir, com vigor, para 
a defeza da Monarchia. O exercito, debaixo das ordens de S. A. I. 
o Archiduque Joaõ, tem feito, na Itália, progressos taõ importantes, 
que pode, segundo o exigerem as circumstancias, ou seguir a sua di
recçaó primitiva, ou sustentar os outros corpos d'exercito da maneira 
mais efficaz. Estes últimos corpos se reforçaram consideravelmente 
pela milicia Landwher da Austria-Interior. 

O nobre enthusiasmo dos habitantes do Tyrol, segura a S. M. a posse 
desta importante provincia, e põem a cuberto o ponto central de todas 
as communicaçoens militares. Os offerecimentos generosos, que os 
fieis Tyrolezes fizeram, nestes últimos dias, promettem um grande re
sultado.—A posição do corpo d'exercito, commandado pelo Tenente 
marechal de campo Chasteller, he tal, que este corpo, assim como Q 
exercito principal de S. A. I. o Archiduque Carlos, ameaça a retaguarda 
do inimigo. O que elle pode executar, e o que se fará de concerto, 
no Tyrol, dá grandes esperanças, O Corpo d'exercito de S. A. I., o 
Archiduque Fernando, preencheo ja o seu destino primitivo. Entre
tanto como a situação da monarchia anteriormente á guerra; e o 
raao estado das nossas relaçoens políticas (estado a que esta mesma 
guerra deve pôr um termo) tem sido naturalmente a causa de que o 
primeiro theatro das hostilidades seja um paiz mui vizinho ás frontei
ras d' Áustria; naõ se pôde considerar, que fosse impossível o serem 
estas provinciasattacadas ; nem que o inimigo fizesse, logo de uma vez, 
demonstraçoens contra a Capital. E a fim de que, era tal caso, o 
movimento do inimigo lhe fosse inútil S. M. Imperial deo ordem, para 
que todos os objectos, que pudessem mais particularmente attrahir o 
inimigo á capital, fossem removidos, com tempo, para lugar seguro. 
TodoBo mundo conhecerá, que está disposição só teve por objecto o 
bem e a segurança da Cidade S. M. I. julga que, por isto dá a conhe
cer novamente os sentimentos, de que está penetrado, decidindo-se á 
o-uerra; estes sentimentos seraõ, para o futuro, o invariável movei de 
sua conducta. S. M. dejesa que os habitantes da Capital, e os da 
Áustria baixa, assim como os das províncias limitrophes, continuem a 

g»r o que tem sido até o presente. Os seus esforços, e os do seu povo, 
,craõ entaõ, com a ajuda do Deus, coroados por um feliz, e honroso, 
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êxito.—Far-se-ha saber ao publico, em nova publicação, as medidas, 

que se tem tomado para o cumprimento das medidas de defeza.-— 

Vienna 20 de Abril, de 1809. 

Por ordem de S. M. I. R. e Ap. 

(Assignado.) O ARCHIDUQUE RAINIER. 

Buletim 6. Saint-Polten, 9 de Maio, de 1809. 
O Marechal Principe de Pontecorvo, que commanda o 

nono Corpo, composto em grande parte do exercito Sa-
xonico, e que tem marchado ao longo de toda a fronteira 
de Bohemia, causando em toda a parte grandes inquieta-
çoens, fez marchar o General Saxonio Gutschmitt sobre 
Egra. Este general foi bem recebido pelos habitantes, a 
quem ordenou que fizesse desarmar a milicia Landwehr. 
Aos 6 o quartel general do Principe de Pontecorvo estava 
em Retz, entre a Bohemia e Ratisbonna. Um certo Schill, 
uma espécie de salteador, que se tem cuberto de crimes, 
na ultima campanha da Prússia, e que obtivéra a graduação 
de coronel, desertou de Berlin, com todo o seu regimento, 
e foi ter a Wittembourg, nas fronteiras da Saxonia. 
Rodeou elle esta cidade. O General Lestocq, o deo, na 
ordem do dia, por desertor. Este ridiculo movimento éra 
concertado com o partido, que queria por tudo a fogo e 
sangue na Alemanha. S. M. ordenou a formação de um 
corpo de observação do Elbe, que será commandado pelo 
Marechal Duque de Valmy ; e composto de 60.000 ho
mens. A guarda avançada está ja em movimento, e irá em 
primeiro lugar para Hannau.—O Marechal Duque de 
Montebello pasmou o Enns em Steyer, aos 4 do mez, e aos 
5 chegou a Amstetten, aonde encontrou aguarda avançada 
do inimigo. O General de Brigada Colbert, mandou ao 
Reg. 40 de caçadores acavallo, que carregassem um regi
mento de Ulans, de que ficaram 500 prisioneiros. O moço 
Lauriston, que tem 18 annos de idade, e ha 6 mezes que 
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acabou de ser pagem, prendeo o commandante dos Ulansj 

e despois de um combate singular, o aterrou e fez prisio

neiro. S. M. concedeo-lhe a decoração da Legiaõ de 

Honra. Aos 6 chegou o Duque de Montebello a Molk, o 

Marechal Duque de Rivoli a Amstetten, e o Marechal 

D u q u e de Auerstadt a Lintz. Os restos dos corpos do 

Archiduque Luiz e do General Hiiler, deixaram Saint-

Polten aos 1: os dous terços passaram o Danúbio em 

C r e m s ; e fôram perseguidos a té Mautern, onde se achou 

a ponte cor tada ; o outro terço tomou a direcçaó de Vi 

enna. Aos 8 o quartel general do Imperador estava em 

Saint-Polten. O quartel-general do Duque de Montebello 

está hoje em Sighartskirchen, O marechal Duque de 

Dantzic marchou de Saltzbourg para Inspruck; para to

mar de revez os destacamentos, que o inimigo tem ainda 

no T y r o l , e que inquietam as fronteiras de Baviera.— 

Acháram-se nas adegas da Abbadia de Molk muitos mi

lhares de garrafas devinho; que fôram utilissimos ao ex

ercito ; so despois de se passar Molck, he que se entra no 

paiz das vinhas.—Das contas, que se tem dado, resulta que, 

na linha do exercito desde a passagem do Inn, se tem 

achado nos differentes depósitos do inimigo, 40.000 quin

taes de farinha, 400.000 raçoens de biscoito, e muitas cen

tenas de milhares de raçoens de p a õ ; a Áustria tinha for

mado estes armazéns para marchar a diante; e tem-nos 

servido de muito. 

Buletim 7. Vienna, 13 de Maio, de 1809. 
Aos 10 do mez , pelas 9 horas da manhaã, appareceo o 

Imperador ás portas de Vienna, com o corpo do Duque de 
Montebel lo; éra a mesma hora, no mesmo dia, e justa
mente um mez, despois que o exercito Austríaco passou o 
Inn e que o Imperador Francisco II. se fez reo de perjú
rio - si-nal de sua ruína.—Aos 5 de Maio o Archiduque 
Maximiliano, irmaõ da Imperatriz, Principe mancebo de 
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idade de 26 annos, presumido, sem experiência, de um 
character ardente, tinha tomado o commando de Vienna ; 
e feito as proclamaçoens aqui junctas (N. I , e II.)—Corria 
geralmente um rumor, por todo o paiz, de que os entrin-
cheiramentos, que cercam a Capital, estavam defendidos, 
que se haviam construído redutos, que se trabalhava em 
campos entrincheirados ; e que a Cidade estava resoluta a • 
defender-se. O Imperador podia apenas crer, que uma 
Capital, taõ generosamente tractada pelo exercito Francez, 
em 1805, e que estes habitantes, cujo bom espirito e pru
dência saõ conhecidos, tivessem o fanatismo elevado ao 
ponto de se determinar a uma taõ louca empreza. Elle 
experimentou portanto uma doce satisfacçaõ, quando, 
aproximando-se aos immensos arrabaldes de Vienna, vio 
uma população numerosa, mulheres, meninos, e velhos, pre
cipitar-se a frente do exercito Francez, e acolher os nossos 
soldados como amigos. O General Couroux atravessou os 
arrabaldes, e o General Thurreau foi ter á esplanada, 
que os separa da Cidade. Ao momento em que ali che
gou, foi recebido por uma descarga de mosquetaria, e por 
tiros de artilheria, de maneira que ficou levemente ferido. 
De 300.000 habitantes, que compõem a Cidade de Vienna, 
a Cidade, propriamente dieta, que está cercada com basti-
oens e uma contraescarpa, contem apenas 80.000 habitantes 
e 1.300 casas. Os oito bairros da cidade, que tem conser
vado oxnome de arrabaldes, e que estaó separados da Ci
dade por uma vasta esplanada, e cubertos da parte da 
campanha por entrincheiramentos, encerram mais de 
5.000 casas, habitadas por mais de 220.000 almas, que 
procuram a sua subsistência da Cidade, aonde estaõ os 
mercados, e os armazéns. O Archiduque Maximiliano 
tinha feito abrir registros, para escrever os nomes dos ha
bitantes que quizessem defender-se : somente 30 individuos 
escreveram os seus nomes, todos os mais recusaram alistar-
se, com indignação. Enganado em suas esperanças, pelo 
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bom senso dos Viennezes, fez vir 10 batalhoens da milicia 

Landwehr, e 10 batalhoens de tropa de linha, que compu

nham uma força de 15 a 16.000 homens ; e encerrou-se 

na praça. O Duque de Montebello enviou-lhe um Aju

dante de campo, com uma intimaçaÕ para que se rendesse ; 

porém os carniceiros, e alguns centos de homens desespe

rados, satelitas do Archiduque Maximiliano, se lançaram 

sobre o parlamentario, e um delles o ferio. O Archiduque 

ordenou que este miserável, que tinha commettido uma 

acçaó taÕ infame, fosse levado em triumpho por toda a 

Cidade, montado no cavallo do official Francez, e cercado 

por milicia Landwehr. Despois desta inaudita violação do 

direito das gentes, se vio o horroroso espectaeulo de uma 

parte da Cidade atirando contra a outra ; e uma Cidade, 

cujas armas se dirigiam contra os seus mesmos concida

dãos.—O General Andreosi, nomeado Governador da Ci

dade, organizou, em cada um dos arrabaldes, municipali

dades, um committé central de subsistência, e uma guarda 

nacional, composta dos negociantes, dos fabricantes, e de 

todos os bons cidadãos, armados para conter os proprietá

rios e a má gente .—O Governador General fez vir a 

Sehcenbrunn uma deputaçaô dos oito arrabaldes: o Impe

rador a encarregou de ir a Cidade, levar ao Archiduque 

Maximiliano a carta aqui juncta (N. III.) escripta pelo 

Principe de Neufchatel, Major General. Encomendou 

aos deputados, que representassem ao Archiduque, que se 

continuasse a mandar atirar sobre os arrabaldes ; e se um 

só dos habitantes perdesse nisso a vida, este acto de fre

nesi, este attentado contra o** povos, quebraria para sempre 

os laços, que uniam os vasallos a seus Soberanos.—A depu

taçaô entrou na cidade aos 11, ás dez horas da manhaã, e 

naó se soube de sua chegada, senaó por se ver redobrado 

o fogo que faziam das muralhas. Quinze habitantes dos 

arrabaldes pereceram ; e só fôram mortos dous Francezes. 

Cauçou-se a paciência do Imperador; e foi elle com o 
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Duque de Rivoli ao braço do Danúbio, que separa o pas
seio do Prater dos arrabaldes, e mandou que duas com
panhias de volteadores occupassem um pequeno pavilhão, 
sobre a margem esquerda, para proteger a construcçaó de 
uma ponte. O batalhão de granadeiros, que defendia a 
passagem, foi repulsado pelos volteadores e pela metra
lha de 15 peças de artilheria. As oito horas da noite, 
estava o pavilhão tomado, e junctos os materiaes da ponte 
O capitão Portales, Ajudante de Campo do Principe de 
Neufchatel, e o Sieur Susaldi, Ajudante de campo ào 
General Boudet, fôram os primeiros que se deitaram a 
nado, para ir buscar os bateis, que estavam na margem 
opposta.—ás 9 horas da noite, começou o bombardea
mento uma bateria de 20 obuzes, construída pelos Gene
raes Bertrand, e Nayalet, a cem toesas da praça. Em 
menos de 4 horas se deram 1.800 tiros de obus, e logo 
apareceo a Cidade incendiada. He preciso ter visto 
Vienna, as suas casas de 9 sobrados d'alto, as suas ruas 
estreitas, esta população taõ numerosa, e limitada a taÕ 
curto espaço, para fazer umá idea da desordem, do baru
lho, e dos desastres, que devia occasionar uma tal-opera-
çaõ.—O Archiduque Maximiliano tinha feito marchar, 
uma hora antemanhaã, dous batalhoens, em columna cer
rada ; para retomar o pavilhão que protegia a construcçaó 
da ponte. As duas companhias de volteadores, que occu-
pávam este pavilhão, receberam o inimigo com descargas 
de mosqueteria; e o seu fogo, juneto ao de 15 peças de 
artilheria, que se assestáram na margem direita, deitaram 
por terra uma parte daquella columna; o resto salvou-se 
na maior desordem.—O Archiduque perdeo o juizo, com 
o bombardeamento ; principalmente na occasiaõ em que 
soube que nós tínhamos passado um braço do Danúbio, 
e que nós marchávamos a cortar-lhe a retirada. Taõ 
fraco e pusilânime, quanto tinha sido arrogante e inconsi
derado, foi o primeiro que fugio, e repassou as pontes, 
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O respeitável general 0 'Re i l ly naõ soube que estava en

carregado do Commando, senaõ pela fugida do Archi

duque. Ao amanhecer do dia 12, fez este general infor

mar os postos avançados, que cessaria o fogo; e que ia a 

mandar-se uma deputaçaô ao Imperador.—Esta deputaçaô 

foi apresentada a S. M. no parque de Schceubrunn. Era 

composta das seguintes pessoas. O Conde de Dietrich-

stein, Marechal interino dos Estados. O Prelado de 

Klosternemburg. O Prelado dos Escocezes. O Conde 

Pergen. O Conde Veterani. O Baraó de Barteinstein. 

Mr. Mayember. O BaraÕ de Hafen ; Referendario da 

Áustria baixa. Todos os membros dos Estados. O Ar

cebispo de Vienna. O Baraó de Lederer, Capitão da 

Cidade. Mr. Wohllenben, Burgomestre. Mr. Meher, 

Vice-burgomestre: Egger , Conselheiro do Magistrado. 

Pinck, idem. Heisn, idem. 

S. M. assegurou aos deputados, que teriam a sua pro-

protecçaÕ ; e exprimio, quamo lhe fora penosa a conducta 

inhumana do seu governo, que naó temera sugeitar a ca

pital a todas as infelicidades da guerra. Q u e attentando 

elle mesmo contra os seus direitos, em vez de ser o Rey e 

pay de seus vassallos, somente se mostrara seu inimigo, e 

tinha sido o seu tyranno. S. M. fez saber que Vienna 

seria tractada com o mesmo respeito, e com a mesma 

brandura , que se usara em 1805. A deputaçaô respondeo 

a esta segurança, com as expressoens do mais vivo reco

nhecimento.—As' nove horas da manhaã o Duque de 

Rivoli, com as divisoens de St. Cyr , e Boudet, tomou 

posse de Leopoldstadt,—Durante este tempo, enviava o 

General 0 'Rei l ly o Ten . Gen. de Vaux , e Mr. Bclloute, 

coronel, para tractar da Capitulação da p raça ; e a capi

tulação aqui juncta (N. IV. ) foi assignada a noite. Aos 

13 pelas 6 horas da manhaã, os grandeiros do Corpo de 

Oudinot tomaram posse da Cidade. 
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Ordem do dia. Quartel Imperial de Schocnenbrunn aos 13 de 

Mayo, de 1309-
Soldados! Um mez despois que o inimigo passou o Inn, no mesmo 

dia, na mesma hora, entramos em Vienna. Os seus Landwehrs, as 
suas levas em massa, as suas trincheiras, creadas pela raiva impotente 
dos Príncipes da casa de Lorena, uaõ puderam, sustentar-se á vossa 
vista. Os Príncipes desta casa abandonaram a sua capital, naõ 
como soldados d'honra, que cedem ás circumstancias e aos revezes 
da guerra, mas como perjuros a quem perseguem os seus remorsos. 
Fugindo de Vienna os adeozes, que fizeram aos seus habitantes, 
fôram a morte e o incêndio; como Medea, mataram seus filhos com 
suas próprias maõs.—Soldados: o povo de Vienna, segundo a ex
pressão da deputaçaô de seus arrabaldes, cançado, abandonado, or-
phaõ, será o objecto de vosso respeito. Eu tomo os bons habi
tantes debaixo de minha especial protecçaõ; quanto aos homens 
turbulentos, e máos; eu farei nclles uma justiça exemplar.—Solda
dos : sejamos bons para os pobres paizanos, e para este bom povo, 
que tein tanto direito á nossa estimação ; naõ nos ensoberbeçamos, 
com a nossa prosperidade; vejamos nella uma prova desta justiça 
divina, que punio o ingrato, e o perjuro. 

(Assignado) NAPOLEAÕ. 

Por ordem do Imperador o Principe de Neufchatel. Major-
General. ALEXANDRE. 

Appendices ao buletim. 

N. I. 
Proclamaçaõ aos habitantes de Vienna. De Monacho, 

(Munchen) aos 2 de Maio. 

Em quanto o exercito combate pela mais justa, e maior das cau-
as, que jamais obrigaram os homens a pegar em armas; em quanto 

elle mostra a sua coragem, e perseverança, uma divisão do exercito 
inimigo poderá tentar o surprender Vienna. S. M. o Imperador me 
envia aqui, para desvanecer uma similhante tentativa, empregando 
para isso os meios mais vigorosos.—Nobres e generosos habitantes de 
Vienna; S. M. está anticipadamente convencido de vossa disposição, 
de ajudar-me com todos os vossos esforços. O amor da pátria, que 
tendes manifestado em todas as oceasioens, a vossa fidelidade para 
com o amado Soberano, ja mais brilharam com tanto lustre, como 
neste momento, era que se tracta de decidir a vossa sorte por séculos 
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Eu .ei, e o Universo saberá o de que sois « p a z e s . - O s vossos ante
passados, sob Fernando e Leopoldo, repelliram, dos muros de Vienna, 
um inimigo terrível. Se o que hoje em dia os ameaça, os pôde 
franquear" ha alguns annos, as infelicidades de uma natureza extra
ordinária lhe abriram o caminho ; mas hoje, quando uma massa das 
forças, que nos promettem um seguro bom successo, está ás ordens 
do Soberano; hoje, quando seria pusilanimidade, e fraqueza, duvi
dar do feliz êxito da guerra; seria hoje • que abandonaríamos sem 
resistência esta Cidade respeitável; o centro da Monarchia; habita
ção de tantos grandes Príncipes, que tem illustrado o nome de 
Áustria, e feito os seus povos felizes ?—Longe de nos tal ignomínia. 
Penetrado de um profundo reconhecimento, para com o Monarcha 
que me conficou a vossa sorte, estarei incessantemente no meio 
de vós. Eu conto com os vossos esforços, com a vossa promptidaõ, 
em executar, as medidas, que exigir de nós a conservação da Capital, 
c a honra da naçaõ. Quando uma nos animar ; quem poderá ven
cer-nos?—O perigo, que temos a arrostar, deve sêr, caso se apre
sente, de mui pouca duração. De todas as partes voaraõ os exér
citos ein nosso soccorro ; e elles poraõ fim aos esforços exigidos pela 
resistência.—Se a fama de vossa generosa disposição innumar milhares 
de vossos concidadãos; se o vosso exemplo salvara pátria; julgai 
quaes seraõ as recompensas, qual será a gloria que vos espera-
Vienna, 5 de Maio, de 1309. 

(Assignado) MAXIMILIANO, Archiduque. 

N. 11. 
Proclamaçaõ. 

He possível, vista a actual posição dos exércitos, que um inimigo, 
temerário tentasse penetrar a Áustria; c he possível que £sta tenta
tiva fosse bem suecedida, se a coragem e a firmeza lhe naõ oppu-
zessem, de toda a parle, uma resistência efficaz.—He verdade que os 
exércitos de S. M. se aproximaõ, com forças consideráveis, para a 
defeza da Capital; mas elles precisam a concurrencia dos habitantes 
a fim de combater com forças reunidas; e de tornar vaõs os projectos 
do inimigo.—Em conseqüência, todo o vassallo de S. M-, em estado de 
pc-ar em armas, a quem saõ charas a sua pátria, a sua familia, e a 
sua propriedade, he por esta requerido a apresentar-se para a defensa 
do paiz, na authoridade de seu domicilio.-Os juizes das aldeas e 
villas, ou por si, ou por seus substitutas, os fabricantes, os proprie
tários das barcas de madeira, todos com os seus trabalhadores, se 
apresentarão, logo que chegar o inimigo, nos seguintes postos; 
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procurando cada corporação o que lhe ficar mais próximo.—No 
bairro de Unter-Wiener-Wald (do bosque inferior de Vienna) Alten-
marckt, Piesting, Aspang, c Klosterneuburg.—No bairro de Ober-
Wiener-Wald (do bosque superior de Vienna) Waidhofen, Garaming, 
Seitenstelten, PurgstafF, Goettweigb, Wilhelrasburg, Neulenbach.— 
Em cada um destes postos haverá um ofücial, munido dos poderes 
necessários, para conduzir os homens ao seu destino ultcrior.—Todo 
aquelle que possuir uma arma de fogo, pólvora, ou chumbo, o trará 
com sigo, os outros se armarão de chuços, fouces, árc. e assim con-
responderaõ ao chamamento da pátria.—A necessidade deste arma
mento para a defeza da pátria poderá durar por alguns dias; e os 

homens se provcraõ de paõ, para cinco dias. Cada inspecçaõ de 
bosque deverá principalmente conresponder ao presente chamamento, 
com os caçadores que se acharem nos seus limites. O supérfluo das 
armas de fogo destes últimos, será dado aos que as naõ tiverem.-— 
A lealdade dos fieis habitantes das províncias; a coragem, que mos
traram em uma occasiaõ similhante em 1797, saÕ o mais seguro 
penhor, de r}ue elles se mostrarão dignos da gloria que adquiriram, e 
concurreraõ efficazmente para a salvação da pátria. Vienna, 5 de 
Maio, de iSOL.1. {Assiguado) MAXIMILIANO, Archiduque. 

N. III. 

A' S. A. R. O Archiduque Maximiliano. 
Quartel-general de Schcenbrunn, 10 de Maio, ;sn"). 

MONSEICNECR! O Marechal Duque de Montebello, mandou esta 
imanhaS a V. A. um official parlamenta-.io, acompanhado de um 
trombeta: este official ainda naõ voltou. Eu vos rogo de me farer 
saber, quando se intenta mandallo voltar. 0 procedimento, naõ 
usual, que se adoptou nesta occasiaõ, me obriga a servir-me dos 
habitantes da Cidade, para ter a honra de communicar com V. A.— 
S. M. o Imperador e Rey, meu Soberano, foi conduzido a Vienna, 
pelos acontecimentos da guerra, e deseja poupar, á graode e interes
sante população desta Cidade, as calamidades que a ameaçaõ: e me 
encarregou de representar a V. A. que se continuar a querei defender 
a praça, causará V. A. com isso a destruição de uma das mais bellas 
Cidades da Europa ; e fará recahir as infelicidades da guerra, sobre 
huma população immensa, composta em parte de velhos, mulheres, 
e crianças, que nunca se deveriam expor a esses males. Tantos va
lorosos soldados de S. M. o Imperador de Áustria, que sacrificam as 
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vidas em seu serviço, naõ deveriam ser offendidos no que elles tem 
de maisestimavel; e lhe seria mui doloroso, quando entregam as 

8uas pessoas ao serviço de seu Soberano, ver suas mulheres e suas casas 
entregues ás calamidades da B u e r r a . - 0 Imperador meu Soberano, 
tem feito conhecer, em todos os paizes onde a guerra o tem levado, 
o seu cuidado em obviar estes desastres das populaço-ns naõ armadas, 
V. A. deve estar persuadido, que S. M. he sensivelmente tocado dever, 
no ponto de sua ruina, esta grande Cidade, que elle tem a gloria de 
haver ja salvado.—Entretanto, contra o uso estabelecido nas fortale
zas, mandou V. Á. atirar a artilheria da parte da Cidade, e essa ar
tilheria podia matar, naõ um inimigo de vosso Soberano, mas a mu
lher, ou o filho de um de seus mais zelosos servidores. Tenho a hon
ra de observar a V. A. que, durante esta jornada, o Imperador naõ 
quiz deixar entrar tropa alguma na Cidade, contentando-se unica
mente com oecupar as portas, e fazer circular patrulhas, para manter 
a boa ordem ; porém se V. A. continuar a querer defender a praça, 
S. M. se verá obrigado a mandar continuar os trabalhos do attaque, e 
a ruina desta immensa capital será completa, em 36 horas, pelo fogo 
dos obuses, e bombas de nossas baterias ; assim como a cidade exte
rior ficará destruída pelas vossas. S. M. naõ duvida de que todas es
tas consideraçoens influirão a V. A. e o obrigarão a deixar uma de
terminação, que so pode retardar alguns momentos a tomada da 
praça. Em fim se V. A. se nao decidir a tomar um partido, que salve 
uma Cidade taõ interessante, a sua população, que será por culpa de 
V. A. submergida em um abismo de males, se tornara, de vassallos 
fieis, em inimigos de sua casa.—Rogo a V. A. que me de a saber a 
sua resolução, e creia na sinceridade dos sentimentos que teulio ex
primido, como nos da minha mais profunda consideração. 

O Principe de Neufchatcl, Major General do Exercito Francez. 

{Assignado) ALEXANDRE. 

(N.-IV.) 

Capitulação para a entrega de Vienna, ao exercito de S. 

M. o Imperador dos Francezes, Rey de Itália, Pro

tector da Confederação do Rheno-
Feita entre o General de livisaÕ Andreosi, Inspector Geral do Corpo 

Imperial de Artilheria, Gram Official da Legiaõ de Honra, Comman
dante da Coroa de ferro; estipulando por S. M. o Imperador e Hcy. 
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E o Baraõ de Vaux Tenente General, e o Coronel Beloute, em 
nome do Tn. General Conde 0'Reilly; estipulando para a praça e 
guarniçaõ de Vienna. 

Artigo I. A guarniçaõ sahirá com as honras da guerra, levando 
com sigo a sua artilheria de batalha, as suas armas, as suas caixas 
militares, suas equipagens, cavallos, e propriedades. O mesmo acon
tecerá aos corpos, e ramos, que pertencem ao exercito. Estas tropas 
seraõ conduzidas, pelo caminho mais curto, ao exercito Austríaco, 
e receberão (grátis) no seu caminho, a sua subsistência de viveres e 
forragens ; assim como os carros de requisição, que lhe forem neces
sários.—Resposta. Recusado. (A guarniçaõ sahirá com as honras 
de guerra, e despois de ter desfilado, deporá as armas sobre a espla
nada, e ficará prisioneira de guerra. Os officiaes conservarão todas 
as suas propriedades e os soldados as suas muchilas.) 

Art. II. Desde o momento da assignatura da Capitulação, será 
acordado, a estas tropas, três vezes 24 horas, para sahir da praça.— 
Resposta. Recusado. (A porta de Carinthia será entregue, ama-
nhaã 13, ás 6 horas da manhaã, ás tropas de S. M. o Imperador e 
Rey, a guarniçaõ sahirá às nove horas.) 

Art. III. Todos os enfermos, e feridos, assim como os officiaes de 
saúde, que for necessário deixar com elles, seraõ recommendados á 
magnanimidade de S. M. o Imperador dos Francezes.—Resposta. Con
cedido. 

Art. IV. Todo o individuo, e particularmente todo o official com-
prehendido nesta capitulação, que por legitimas razoens naõ puder 
sahir da praça, ao mesmo tempo da guarniçaõ, obterá uma dilaçaõ, e 
faculdade, á expirçaÕ delia de unir-se ao seu corpo.—Resposta. Con
cedido. 

Art. V. Os habitantes de todas as classes seraõ mantidos em suas 
propriedades, privilégios, direitos, liberdades, franquezas, e no exer
cício de seus empregos; e naõ poderão ser demandados por cousa al
guma relativa ás opinioens que manifestaram antes da presente ca
pitulação.—Resposta. Concedido. 

Art. VI. Será mantido o livre exercício dos cultos.—Resposta. 

Concedido. 
Art. VII. As mulheres e filhos de todos os individuos, que com

põem a guarniçaõ, teraõ a liberdade de ficar na praça, e conservar 
nella as suas propriedades, ou que lhes possam deixar seus maridos. 
Estas mulheres, quando forem chamadas por seus maridos, teraõ per
missão de ir unir-se-lhes, e levar com sigo as sobredietas propriedades. 
—Resposta. Concedido. 
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Art VIII. As pensoens militares continuarão a ser pagas a todos 
o, individuos, que dellas gozavam; ou sejam militares pensionados, 
ou inválidos empregados em administrações militares; assim como 
ás mulheres dos militares. Todos estes individuos terão a faculdade 
de ficar na praça, ou de mudar de paiz, quando lhes conv.er . - /?«-

posta. Concedido. 
Art. IX. Os direitos dos empregados nas administraçoens militares, 

relativamente ás suas propriedades, morada, e partida, seraõ os mes

mos que os da guarniçaõ.—Resposta. Concedido. 

Art. X. Os indivíduos, cidadãos armados, gozarão dos direitos 
ja mencionados, no artigo V. da da presente Capitulaçaõ.—Rc-^-*-* 
Concedido. 

Art. XI. As Academias militares, as casas de educação militar 

para as crianças de ambos os sexos, as fundaçoens geraes e particu

lares, feitas a favor destes estabelicimentos, seraõ conservadas na sua 

forma actual, e postas debaixo da proteeçaõ do Imperador Napoleaõ. 

—Resposta. Concedido. 

Art. XII. As caixas, armazéns, e propriedade do Magistrado da 

Cidade de Vienna, as do corpo dos Estados da Áustria Baixa, assim 

como das fundaçoens pias, seraõ conservadas em sua integridade.-

Resposta. Isto naõ he militar. 

Art. XIII . Nomear-se-haõ commissarios respectivos para a troca, 

e execução, destes artigos da presente capitulação. Estes commis

sarios regularão os direitos da guarniçaõ, conforme os artigos prece

dentes.— Reposta. Concedido. 

Vrt XIV Poder-se ha immediatemente, despois da assignatura 
desta capitulação, envialla por um official a S. M. o Imperador de 
Áustria, e por outro a S. A. I. o Archiduque Carlos Generalissimo— 
Resposta. Concedido, (com a faculdade ao Senhor Ten. General 
Conde 0'Reilly, de ir elle mesmo ter com o seu Soberano.) 

Art. XV. Se sobrevier alguma difficuldade sobre os termos que 
exprimem as condiçoens da presente capitulação, a interpretação será 
feita a favor da guarniçaõ, e dos habitantes da Cidade de Vienna. -
Resposta. Concedido. 

Art XVI Despois da assignatura da presente capitulação e troca 
dos reféns, a meia lua da porta de Carinthia será entregue as tropas 
de S M o Imperador dos Francezes, e as tropas Francezas nao po
derão entrar na praça, senaõ despois de a terem evacuado as tropa* 
A u s t r i a c a s . - ^ / » ^ * Recusado. (Referido ao art. II.) 

Feito em duplicado, Maria-Hilf (nas linhas de Vienna) aos 12 de 
Maio de 1S09. 

{Assignado) ANDREOSI, DE VAUX, **- BELOOTTE. 
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(Este buletim contem mais uma proclamaçaõ do Archiduque Jo
seph, Palatino da Ungria, aos Húngaros, e três decretos de Napoleaõ, 
que por falta de lugar se naõ daõ por extenso. O primeiro datado de 
14 de Março no Campo Imperial de Schoenbrunn, manda dissolver a 
milicia chamada Landwehre, similhante ás ordenanças em Portugal, 
e condemna os officiaes, que se naÕ retirarem a suas casas em 15 
dias, a terem suas casas queimadas, e propriedades confiscadas. 0 
segundo he datado de Ratisbonna, em 24 de Abril, e snpprime a Or
dem Teutonica, em todos os Estados da Confederação do Rheno, e 
reúne os bens da Ordem aos bens patrimoniaes dos Príncipes, nos Es
tados em que estaõ situados. O terceiro, seqüestra os bens dos Prín
cipes do Império, que continuam a occupar empregos civis, e militares 
no serviço de Áustria, metade applicado para os Príncipes da Confe
deração do Rheno, e a outra metade applicada para Bonaparte, para 
recompensar os Soldados Francezes, que se distinguirem.) 

Buletim 8. Vienna, 16 de Maio de 1809. 
Os habitantes de Vienna louvam muito o Archiduque 

Rainier. Era elle governador de Vienna, e logo qqe 
soube das medidas revolucionárias, ordenadas pelo Im
perador Francisco II, naõ quiz conservar o governo. O 
Archiduque Maximiliano foi posto em seu lugar. Este 
Principe joven, tendo toda a inconsequencia de sua idade, 
declarou que se enterraria nas ruínas da capital. Fez cha
mar os homens turbulentos, e sem princípios, queem uma 
grande Cidade saõ sempre numerosos; armou-os de pi
ques, e lhe distribuio todas as armas que havia nos arse-
naes. Em vaõ lhe repetiram os habitantes que uma grande 
Cidade, que tem chegado a taÕ alto gráo de esplendor, á 
custa de tantos trabalhos e thesouros, naõ deveria ser ex
posta aos desastres, que a guerra traz com sigo. Estas 
representaçoens exaltaram a sua cólera, e o seu furor es
tava elevado a tal ponto, que naõ dava outra resposta 
senaõ mandar atirar sobre os arrabaldes bombas e obuzes, 
que naõ deviam matar senaõ os Viennezes, achando os 
Francezes um abrigo em suas trincheiras, e a sua seguran
ça, no habito da guerra.—Os Viennezes soffrêram mortaes 

4 i 2 
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temores, e a Cidade se suppunha perdida quando o Impera
dor Napoleaõ, para poupar a Capital os desastres de uma 
defensa prolongada, fazendo-a promptamente inútil, man
dou passar o braço do Danúbio , e occupar o Prater.— 
A's oito horas veio um official annunciar ao Archiduque, 
que se construía uma ponte , que um grande numero de 
Francezes tinha passado o rio a nado, e que estavam j a 
na outra ribanceira. Esta novidade tornou pálido aquelle 
Pr incipe furibundo, e lhe introdazio no espirito o temor. 
Atravessou o Prater a toda a pressa, mandou para além 
das pontes todos os batalhoens que encontrou, e poz-se em 
salvo sem fazer disposiçoens algumas, e sem entregar a 
ninguém o commando que abandonava ; entretanto éra 
este o mesmo homem, que, uma hora antes protestava de 
se enterrar nas ruinas de Vienna.—A catastrophe da casa 
de Lorena foi prevista pelos homens sensatos das opinioens 
mais oppostas. Manfredini tinha pedido uma audiência 
ao Imperador , para lhe representar, que esta guerra pe-
zaria por muito tempo em sua consciência, que traria com 
sigo a ruina de sua casa, e que bem depressa os Francezes 
estariam em Vienna. Qua l ! qua l ! , respondeo o Impera
dor, elles estaõ todos em Hespanha .—Thugut , aprovei
tando-se da antiga confiança que o Imperador nelle puzéra , 
tomou a liberdade de fazer reiteradas representaçoens.— 
O Principe de Ligne dizia altamente: eu suppunha que 
ia era assaz velho para naõ sobreviver á monarchia. E 
quando o idoso Conde Wallis vio partir o Imperador para 
o seu exercito, disse assim: " he Dario que vai encontrar-
se com Alexandre ; elle terá a mesma sor te ."—O Conde 
Luiz de Cobenzel, principal author da guerra de 1805, 
estando de cama para morrer, e 24 horas antes de fechar 
os olhos, dirigio ao Imperador uma carta forte e pathe-
tica. " V. M., escreveo elle, deve julgar-se feliz com o 
estado em que o poz a paz de Presburgo : está na segun
da ordem entre as potências da Europa ; esta he a gradua-
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çaó de seus antepassados. Renuncie pois a uma guerra 
que naÕ foi provocada, e que occasionará a ruina de sua 
casa. Napoleaõ será vencedor, e elle terá o jus de ser in-
flexivel, &c. &c. Esta acçaõ de Cobenzel fez interes
santes os seus últimos momentos.—O Principe de Zizen-
dorf, ministro do interior, muitos homens de estado es
tranhos, como elle, á corrupção, e ás fataes illusoens do 
momento, muitas personagens distinctas, e tudo quanto 
havia de mais considerável entre os cidadãos, exprimiam a 
mesma opinião.—Mas o orgulho humilhado do Imperador 
Francisco I I . ; o ódio do Archiduque Carlos contra os Rus
sos, o resentimento, que lhe causava ver a França e Rússia 
unidas intimamente; o ouro de Inglaterra, que havia con-
rompido o Ministro Stadion ; a leveza, e inconsequencia 
de umas secenta mulheres tolas, a hypocrisia e falsos rela
tórios do Embaixador Conde de Metternich, as intrigas de 
Razumowski, de Dalpozzo, Schegel, Gentz e outros que 
taes aventureiros, que a Inglaterra entretem no Continente, 
para nelle formar dissensoens, produziram esta guerra in
sensata e sacrilega Antes que os Francezes fossem ven
cedores no campo de batalha, dizia-se qne naõ eram nu
merosos; que naõ havia delles em Alemanha senaõ os cor
pos compostos de conscriptos ; que a cavallaria estava a 
pé ; a guarda Imperial revoltada, os Parisianos em insur
reição contra o Imperador Napoleaõ. Despois das nossas 
victorias, diz-se, que o exercito Francez éra inumerável, 
que jamais tinha sido composto de homens mais aguerri
dos e valentes, que a affeiçaõ dos soldados a Napoleaõ tri
plicava, e quadruplicava os seus meios, que a cavallaria 
éra soberba, numerosa, e temivel; que a artilheria, mais 
bem esquipada que a de nenhuma outra naçaõ, marchava 
com a rapidez do relâmpago, &c. &c. &c.—Príncipes fra
cos ! Gabinetes conrompidos ! Homens ignorantes, leves, 
e inconseqüentes ! Eis aqui os laços que a Inglaterra vos 
arma, ha 15 annos a esta parte, e vos cahis sempre nelles ; 
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mas em fim a catastrophe, que vos tendes preparado , está 

completa; a paz do Continente esta segura para sempre. 

— O Imperador passou hontem revista á divisão de Ca

vallaria pezada do general Nansouty. Fez elogios ao bem 

posto desta bella divisão, que , despois de uma campanha 

taÕ activa, apresentou 5.000 cavallos em batalha. S. M. 

preencheo os lugares vagos, e deo o titulo de BaraÕ, com 

doaçoens de terras, ao mais valoroso official; e a decora

ção da legiaõ de honra, com uma pensaó de 1200 francos, 

ao mais valente courasseiro de cada regimento.—Acháram-

se em Vienna 500 peças de artilheria, muitos reparos, es

pingardas, pólvora ; e muniçoens de preserva, e grande 

quantidade de balas de ferro fundido.—Durante o bom

bardeamento naó se queimaram senaõ dez cazas. Os Vi

ennezes observaram que esta infelicidade eahio sobre os 

partidistas mais ardentes da guerra ; assim, diziam elles, 

que o Gen. Andreosi dirigia as baterias.—A nomeação 

deste General para o governo de Vienna foi agradável a 

todos os habitantes ; havia elle deixado, na Capital, hon

rosas saudades, e goza nella a estima universal. Alguns 

dias de descanço fizeram muito bem ao exercito, e o 

tempo está taõ bom, que quasi naÕ temos doentes; o vi

nho que se distribue ás tropas he abundante e de boa qua

lidade.—A monarchia Austríaca tinha feito para esta guer

ra esforços prodigiosos, calcula-se que os seuspreparativos 

lhe custaram para cima de 300 milhoens em papel. A 

massa dos bilhetes, em circulação, excede 1.500 milhoens. 

A corte de Vienna levou as chapas desta espécie de assig

nados, hypotecados sobre uma parte das minas da Mo-

a rch ia ; isto he , sobre propriedades quasi chimericar-*-, e de 

que senaõ pode dispor. Em quanto se prodigalizava as

sim um papel moeda, que o publico naÕ podia realizar, e 

que de dia em dia perdia mais, fazia a Corte comprar, pe

los banqueiros ds Vienna, todo o ouro que podia obter, e 

o enviava a paizes estrangeiros. Poucos mezes lia, que se 
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expediram pela Hollanda, para o Norte da Alemanha, 
caixroens de ducados de ouro, sellados com o sello Impe
rial. 

Hespanha. 
Proposiçoens dos Francezes â Juncta de Sevilha para entrar 

em concertos. 

Sevilham, 24 de Abril. 
Os inimigos dirigirão de Merida ao Capitão General D. Gregorío 

da Cuesta, e á Junta Superior da Estremadura um Officio, que foi 
instantaneamente remei tido á Juncta Suprema Governativa do Reino. 
Nelle vinha inclusa a seguinte Carta dirigida ao Excellentíssimo Se
nhor Vice-Presidente delia : e a Junta1, seguindo os princípios de fran
queza e confiança, que lhe servem de guia em todas a» sua» opera
çoens, e muito mais 'em um assumpto de tanta delicadeza, e consi
deração, ha- determinado qne se publique a dita Carta com a Real 
ordem, que a sua vista se communicou a© General Cuesta, par» que 
tudo se exponha ao conhecimento e noticia do Povo Hespanhol. 

EXC-M-LENTISSIMO SEJVHOK ! A maior parte das Provincia» de Hes» 
panhar tem soffrido já os horríveis effeitos de uma conquista, e a» res
tantes estaõ inuninentemente ameaçada»deHes. Osdesgraçado»succes-
sos acontecidos nos dias 27 e28de Março, com os Exercito» do» Gene
raes UrbinaeCuíst» teü» cheio de consternação, e soçobro fa-rio»Hes
panhoes honrados, qae naõ podem ver com indiferença a absoluta 
desolação de nossa amada Patri». Estes strpplicá-raõ ao Rey, qne se 
digne Tfemediar os males, que já ten» experimentado as Províncias oe-
cupadas pelas tropas Franeezas, e de evitar os das que o naõ estaõ 
ainda. S. M. condescendeo com os seus rogos, e me mandou em con
seqüência vir a esta Cidade, para o annunciar a V. Excellencia, au-
thorisando-me para que ajuste os meios de o conseguir com o Deputa
do ou Deputados a que a Suprema Juncta Central queira dar com-
lurssao para este tim. 

Naõ posso, nem imaginar se quer, que V. Excellencia, ou a Jnncta 
a que preside, se neguem a um passo, em que estaõ talvez encerradas 
a salvação das Andaluzias, e a felicidade universal de todo o Reyno. 
O negocio he importantíssimo por sua natureza, e urgentitsimo pelas 
circumstancias, e por tanto seria inopportuno querer tratallo por es-
cripto, dando occasiaõ a respostas, duvidas, tergiversações taõ difficeis 
•de precaver com a pensa, como fáceis de evitar em ama conferência 
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rerbal. Assim pois espero da illustraçaõ, e patriotismo de V. Excel
lencia e da Juncta, que nomeará a pessoa ou pessoas, que hajao d* 
tractar comigo, sobre este assumpto, com as quaes ajustarei ante» o 
lugar onde le deva ter a conferência. Nosso Senhor guarde a V. 
Excellencia muitos annos. Merida, 12 de Abril, de 1809.—Excel
lentissimo Senhor—Joaquim Maria Sotelo—Excellentissimo Senhor 
Presidente da Suprema Junta Central. 

EXCELLENTISSIMO SENHOR. AO ver a Junta Suprema a Carta 
escrita por D. Joaquim Maria Sotelo ao seu Vice-Presidente, e as 
proposições insidiosas, que da parte do Governo Francez se fazem 
nella, se lembrou immediatamonte do sagrado character de que está 
revestida, e dos juramentos que tem feito á Naçaõ com universal ap
provaçaõ de toda ella. Se Sotelo traz poderes bastantes para tractar 
de restituição do nosso amado Rei, e de que as tropas Francezas 
evacuem desde já todo o território Hespanhol, faça-os públicos na 
fôrma reconhecida por todas as Nações, e será ouvido, com a conde
scendência dos nossos Aluados. A naõ ser assim, a Juncta naÕ pôde 
faltar á qualidade dos poderes de que está revestida, nem á vontade 
nacional; que he, de naõ escutar pacto, nem admittir trégua, nem 
ajustar transacçaõ, que naõ seja estabelecida sobre aquellas bases de 
eterna necessidade e justiça. Qualquer outra espécie de negociação 
sem salvar o Estado, envileceria a Junta ; a qual se tem obrigado 
solemnemente a sepultar-se primeiro entre as ruínas da Monarchia, 
do que ouvir proposição alguma em desabono da honra e indepen
dência do Povo Hespanhol. S. M. quer que V. Excellencia o mani-
nifeste assim a Sotelo: e de Real ordem o communico a V. Excel
lencia para sua inteligência e cumprimento. Deos guarde a V. Ex
cellencia muitos annos. Real Alcaçar de Sevilha, 21 de Abril, de 
1809.—Martin de Garay—Senhor D. Gregorio da Cuesta. 

N. 1. 

Parte do Senhor D. Gregorio da Costa á Junta Suprema. 

Excellentissimo Senhor: A guarda avançada deste Exer
cito á vista da Fonte dei Maestro deteve esta manhaã o pai
sano Antônio Rodrigues, morador de Aceuchal, que me foi 
remettido com hum Official, pelo General Commandante 
da vanguarda com hum prego de D. Joaquim Maria 
Sotelo, dirigido para mim, e dentro delle outro aberto 
para o Senhor Vice-Presidente da Suprema Juncta Cen-
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t ra i ; e, acusados ambos, os dirijo a V. Excellencia por 
extraordinário para o conhecimento e determinação de 
S. M. O paisano conductor, assim como a Justiça de 
Aceuchal consta-me que foraõ violentados para esta dili
gencia pelo General Francez, que governa aquelle posto ; 
e o fiz demorar aqui para levar a resposta, no caso que a 
Suprema Junta Central tenha a bem dalla. Deos guarde 
a V. Excellencia muitos annos. Quartel-general de Mo-
nasterio, 29 de Aril, de 1809.—Excellentissimo Senhor D. 
Martin de Garay. 

N" . 2*. 
Carta de Joaquim Maria Sotelo ao Senhor Vice-Presidente 

da Juncta Suprema. 

Excellentissimo Senhor: recebi por maó do General D. 
Gregorio da Cuesta a resposta da Suprema Juncta ao meu 
Officio de 18 do corrente; e a sua vista naó posso deixar 
de fazer a V. Excellencia as reflexões seguintes : 

I. Que as proposições, que comprehende o mencionado 
Officio, naõ merecerão ja mais o epitheto de insidiosas. 
O fim a que expressamente se dirigem he " a remediar 
os males, que tem soffrido j á as Províncias occupadas pe
las tropas Francezas, e evitar os daquellas, que naÕ o 
estaõ ainda." Foraõ remettidos em direitura ao Governo 
por meio de hum General, que goza da sua confiança, e 
se convida a huma conferência verbal para propor, e 
ajustar os meios de o conseguir, os quaes antes de se sanci
onarem, haviaó de ser precisamente ratificados pela mesma 
Juncta. A delicadeza pois mais escrupulosa naó pôde 
achar nem na substancia de similhante proposto, nem nos 
meios assignados paTa a examinar, nem no canal por onde 
se tem dirigido, a dissimulação, o ardil, o artificio, nem 
as tençÕes de seduzir, que seriaÕ necessários para a quali
ficar de insidiosa. Se o interesse público naõ triunfara das 
luggestões do meu amor propio, já eu haveria desistido 
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da minha commissaÕ para naõ me expor a soiTrer outra 

vez huma nota de que naÕ sou acredor. 

2. Q u e estou taõ inteirado das obrigações, que no tem

po da sua instalação contrahio esla Suprema Juncta , como 

daexac t a probidade de seus indivíduos; e que por tanto 

se eu considerasse incompatíveis com ella as proposições 

que devo fazer-lhe, naó somente injuriaria a sua honra, 

mas também macularia a minha própria opiniaÕ, conser

vada por muitos annos ; e á cerca da qual naó supponho 

na Juncta o mais pequeno motivo para vacillar. 

3. E finalmente que antes de propor os meios, he neces

sário saber se V. Excellencia e o Corpo a que preside, quer 

tractar delles. Neste caso seraõ primeiramente examina

dos os poderes, e despois discutidas e ajustadas as condições 

reciprocas, que se propozerem. Esta he a ordem natural 

de similhantes negociações ; e a menor inversão dellas he 

tanto mais prejudicial, quanto mais delicada e importante 

fo ra matéria em que versarem. Que obstáculo, que pe

rigo pôde haver, de que a Juncta escute por meio dos seus 

Deputados aquillo, que por si mesma naó se escusaria de 

ler ? J a estaó indicados os inconvenientes que resultariaõ 

de tratar este assunto de outra maneira : e o theor mesmo 

da resposta de V . Excellencia faz ver a impossibilidade 

de se evitarem por escripto certas equivocaçõcs, que em 

huma sessão verbal ou naó occorreriaÕ, ou se desfanaõ 

momentaneamente. 

Por estes motivos tomo a liberdade de reproduzir o 

contexto do meu citado officio de 18 do corrente. Se 

apezar destas reflexões, V . Excellencia e a Juncta naõ 

condescendem na conferência proposta, eu terei eterna

mente o prazer de ter procurado o bem de nossa amada 

P á t r i a ; ainda que com a amargura de o naÕ ter podido 

conseguir , talvez por se ter dado ás minhas intenções a 

interpretação, que naÕ merecem. Nosso Senhor guarde 

a V . Excellencia muitos annos. Merida, 2T de Abril , de 
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1S09.—Excellentissimo Senhor—Joaquim Maria Sotelo— 
Excellentissimo Senhor Vice Presidente da Suprema Junc
ta Central. 

N. 3. 
Resposta da Juncta Suprema ao General D. Gregorio 

da Cuesta. 
Excellentissimo Senhor: LeraÕ-se na Juncta Suprema Go

vernativa do Reino as Cartas, que para o seu Presidente 
e para V. Excellencia dirigio de novo D. Joaquim Maria 
Sotelo ; e constante sempre a Juncta em seus princípios, 
e suas resoluções, determinou que V. Excellencia responda 
a Sotelo, copiando-lhe á letra a resposta dada por V. 
Excellencia á sua primeira Carta, e accrescentando o 
seguinte : " e naõ dando a Carta de V. Senhoria de 27 
motivo algum para variar de resolução, determinou que 
eu assim o manifeste a V. Senhoria, advertindo-lhe, que 
esta será a ultima resposta que receba, em quanto os 
Francezes naÕ se aprestarem lisa e francamente ao que a 
Juncta tem manifestado, e que se veja a execução." De 
Real ordem o communico a V. Excellencia para sua inte
ligência, e cumprimento. Deos guarde a V. Excellencia 
muitos annos. Real Palácio do Alcaçar de Sevilha, 3 de 
Maio, de 1809. Martin de Garay—Excellentissimo Se-
.íhor D. Gregorio da Costa. 

N. 4. 
Parte do General Cuesta. 

Excellentissimo Senhor: tendo respondido a D. Joa-
-íuim Maria Sotelo nos termos que V. Excellencia me de-
•ermina de Real ordem em 3 do corrente, foi hontem 
jntregue a minha Carta ao Commandante da grande guarda 
nimiga, situada na visinhança de Fuente dei Maestro. 
Deos guarde a V. Excellencia muitos annos. Quartel-
general de Monasterio, 6 de Maio, de 1809—Excellentis-
iimo Senhor—Gregorio da Cuesta—Excellentissimo Se-
íhor D. Martin de Garay." 

4 K 2 
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Nota. 

Nem na dignidade nem nos princípios da Juncta Supre

ma cabia dar a Sotelo outra resposta senaõ a resposta 

franca e decisiva, que lhe deo o General do Exercito da 

Extremadura. Porém se hum particular perguntasse que 

inconveniente haveria em ouvir a Sotelo, poderia respon-

der-se-lhe o seguinte : 

1. Quando naõ ha termos hábeis de transacçaõ entre 

dois contendentes, o que d'entre elles propoz ao outro 

huma convenção qualquer, engana-o, ou o insulta. Se 

aos Francezes anima o desejo de diminuir os males d e 

Hespanha, tem mais que deixar de os fazer ? De que 

outra fonte tem nascido estes desastres senaõ da sua má 

fé , da sua falta de honra, e da sua inconcebível inhumani-

dade e aleivosia ? Querem por ventura que nós, os Hes

panhoes, recebamos como huma graça o que nos pertence 

de justiça, e que consuitamcs nos aggravos que nos tem 

feito,-pela vai promessa de que nos naõ faraÕ outros novos ? 

Prescinda-se, se he possível, ua serie de enganos e perfi-

dias, Gom que os Francezes tem procedido desde o prin

cipio da contenda agoureira, que taõ descaradamente 

provocarão ; mas huma vez que nao podem ignorar, que as 

suas pretençòes, quaesquer que sejaó, saõ absolutamente 

inconciliáveis com os nossos direitos, digaõ elles mesmos 

a qualificação, que a sua negociação merece. 2. Se taó 

inteirado se acha Sotelo das obrigações que contrahio a 

Juncta no tempo da sua instalação, e da exacta probidade 

de seus indivíduos, para que se encarrega de propor huma 

negociação que he impossível que a virtude escute ? Os 

Francezes, para seduzir e corromper os homens, começaÕ 

gabando as suas luzes e probidade, e acabaÕ, propondo-

Ihes grosseiramente baixezas. Enganem o simples ; ater

rem o fraco; auxilie-os o preverso ; porém certamente 

suas pérfidas suggestóes naó seduzirão o homem illustra-

do e recto, que conhece as obrigações, que o ligaÕ a sua 
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Pátria, e o caminho árduo e glorioso, que lhe assignala a 

honra. 
3" . Que obstáculo, diz por fim, que perigo pôde ha

ver em que a Juncta escute por meio de seus Deputados 
aquillo, que por si mesma naó se escusaria de ler. E que 
obstáculo, respondemos nós, ha em que Sotelo escreva o 
que por fim naÕ podia deixar de dizer, fallando ? Mas já 
que quer dar á sua commissaó um ar de Diplomacia, be 
estranho que naÕ tenha advertido o vicio essencial, que a 
characterisa. Elle se chama Deputado d'El Rei de Hes
panha ? e quem he El Rei de Hespanha para a Juncta Su
prema, e para os bons Hespanhoes ? José Bonaparte he 
um instrumento cego e servil das vistas ambiciosas e san
guinárias do Desposta seu Irmaõ ; e debaixo deste ponto 
de vista se acha inteiramente falto de authoridade e poder 
como Comittente de Sotelo; de authoridade, porque a 
Juncta nem pôde, nem deve, nem quer reconhecello para 
nada; de poder, porque naó tem liberdade para pactuar, 
nem força para cumprir : e deste modo a negociação pro
posta he irrisória no objecto que finge, viciosa e nulla na 
sua origem, insidiosa na sua fôrma, e por conseguinte in
admissível e insupportavel. 

Portugal. 
Despachos officiaes da tomada do Porto pelos Inglezes. 

Carta do Tenente General Sir Arthuro Wellesley ao 
Secretario de Guerra Lord Visconde Castlereagh. 

Porto, 12 de Mayo, de 1809. 
M Y LORD ! Tive a honra de informar a V. S., aos 7 

do currente, que intentava marchar com o exercito aos 9, 
de Coimbra, para desapossar os Francezes do Porto.—A 
guarda avançada e a cavallaria, tinham marchado aos 1 ; 
e o todo fez halto aos 8, para dar tempo a que o Marechal 
Beresford, com o seu corpo, chegasse a cima do Douro.— 
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A infanteria do exercito estava formada em três divisoens, 
para esta expedição, das quaes duas, e a guarda avançada, 
consistiam da Legiaõ Hanoveriana, e da brigada do Bri-
gadeiro-General R. Stewart, com uma brigada de peças de 
seis, commandada pelo Ten. General Paget, e a cavalla
ria pelo Ten. Gen. Payne, e a brigada das Guardas. As 
brigadas de infanteria do Brigadeiro Gen. Campbell, e do 
Brigadeiro Gen. Sherbrooke, se moveram pela estrada 
real de Coimbra para o Porto ; e uma composta das bri
gadas do Major-Gen. Hill, e do Brigadeiro Gen. Came-
ron; e uma brigada de peças de 6, debaixo do commando 
do Major Gen. Hill, pelo caminho de Coimbra para Aveiro. 
—Aos 10 pela manhaã, antes de romper o dia, a caval
laria e guarda avançada cruzaram o Vouga com a inten
ção de surprender e cortar quatro Regimentos de caval
laria Franceza, e um batalhão de infanteria, acantonado 
em Albergaria-nova, e nas aldeas circumvizinhas, cousa 
de oito milhas do rio, e nesta ultima falhamos: mas a su
perioridade da cavallaria Britânica foi evidente em todo 
o dia: fizemos alguns prisioneiros e tomamos-lhe as peças 
de artilheria : a guarda avançada tomou a posição de Oli
veira.—No mesmo dia o Major Gen. Hill, que tinha em
barcado em Aveiro, na tarde de 9, chegou a Ovar, pela 
retaguarda da direita do inimigo, e a frente da divisão do 
Gen. Sherbrooke, passou o Vouga na mesma tarde.—Aos 
l i a guarda avançada, e a cavallaria, continuou a mover-
se, pela estrada real para o Porto, com a divisão do Ma
jor Gen. Hill, em um caminho parallelo, que vai do Porto 
para Ovar.—Chegando a guarda avançada a Vendas-novas 
entre Souto Redondo e Gnjo, se encontraram com os pos
tos exteriores da guarda avançada do inimigo, e consistiam 
em obra de 4.000 infantes, e alguns esquadroens de ca
vallaria, fortemente postados nas alturas acima de Gnjo, 
tendo a sua frente cuberta por bosques, e matos cortados *. 
o flanco esquerdo do inimigo foi voltado por um movi-
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monto bem executado, pelo Major Gen. Murray, com a 
brigada do Brigadeiro Gen Langworth da Legiaõ Hano-
veriana; em quanto o Regimento Portuguez 16, da bri
gada do Brigadeiro Gen. Steward attacou a sua direita; e 
os attiradores do 95, e as companhias de flanco do 29, 43, 
e 52, da mesma brigada, commandadas pelo Major Way, 
attacáram a infanteria nos bosques a na aldea do centro.— 
Estes attaques obrigaram logo o inimigo a ceder ; e o Bri
gadeiro Gen. Carlos Stewart levou dous esquadroens do 16 
e 20, commandados pelo Major Blake, e perseguindo os 
inimigos destruio muitos, e fez muitos prisioneiros.—Na 
noite de 11 cruzou o inimigo o Douro, e destruio a ponte 
naquelle rio.—Era importante, tendo em vista as opera
çoens do Marechal Beresford, que eu cruzasse o Douro 
immediatamente. Eu havia mandado o Major Gen. Mur
ray, de manhaã, com um batalhão da Legiaõ Hanoveriana, 
um esquadrão de cavallaria, e duas peças de 6, para ajunc
tar botes, e, trabalhar, sendo possível, por cruzar o rio em 
Avintes, obra de 4 milhas acima do Porto; e eu mandei 
trazer para o lugar da barca de passagem, logo acima do 
Porto e Villa-nova, quantos botes se puderam achar.—O 
terreno na margem direita do rio, neste lugar da passagem, 
he protegido, e fica sugeito ao fogo da artilheria, postada 
nas alturas do Convento da serra de Villa-nova: e pareceo 
ser esta uma boa posição para as nossas tropas, na mar
gem opposta do rio, até que se pudessem ajunctar em 
numero sufficiente.—O inimigo naó tomou conhecimento 
de nós ajunctar-mos os botes, nem de embarcar-mos as 
tropas, até que desembarcou o primeiro batalhão (os BufFs) 
e tomou a sua posição, debaixo do commando do Tn. Gen. 
Paget, na margem opposta do rio. Começaram entaó os 
inimigos o attaque sobre elles, com um grande corpo de 
cavallaria, infanteria, e artilheria, debaixo do commando 
do Marechal Soult, a quem aquelle corpo valorosissima-
mente resistio, até que foi auxiliado, successivãmente pe-
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Io 48, e 66, regimentos da brigada do Major Gen. Hill , 

e um batalhão Por tuguez , e ao despois pelo primeiro ba

talhão dos destacamentos pertencentes á brigada do Bri 

gadeiro Gen. Ricardo Stewart. O Ten . Gen. Paget foi 

infelizmente ferido, logo despois de começar o at taque, e 

o commando destas valorosas tropas recahio no Major Ge

neral Hill.—Ainda que os Francezes fizeram sobre elles 

repetidos attaques, naõ fez isto impressão ; e por fim, ha

vendo o Major Gen. Murray apparecido na esquerda do 

inimigo, marchando de A vintes, onde cruzara o vio ; e o 

T n . Gen. Sherbrooke, que a este tempo se havia aprovei

tado da fraqueza do inimigo na Cidade Por to , e cruzará 

o Douro no lugar da barca de passagem entre Villa-nova 

e Porto, appareceo também na direita do inimigo, com a 

brigada das guardas , e o Regimento 29, se retiraram os 

inimigos todos, na maior confusão, seguindo o caminho de 

Amarante , e deixando atraz de si cinco peças de artilheria, 

oito carros de muniçoens, e mu ;tos prisioneiros.—A perca 

doinimio-o, nestaacçaÕem mortos, e feridos, foi muito con-

sideravel; e ficaram no Porto 700 doentes e feridos.—-O 

Brigadeiro Gen. Carlos Stewart ordenou, que um esqua

drão do regimento 14 de Dragoens carregasse o inimigo, 

commandando o Major Hervey, que foi bem succedido 

neste at taque sobre a retaguarda do inimigo. Nas dif

ferentes acçoens que houve com o inimigo, e de que dou 

acima conta a V. S., perdemos algum officiaes e soldados, 

e os preciosos, e im medi atos serviços de outros.—Entre 

estes he o T e n . Gen. P a g e t ; nelle perdi o adjuctorio de 

um amigo, que me foi utilissimo, nos poucos dias, que 

decorreram desde que elle se unio ao exercito.—Havia 

elle feito o mais importante serviço ao momento em que 

recebeo a ferida, pois tinha arrostado com o primeiro Ím

peto do attaque do inimigo.—O Major Hervey também 

se distinguio na carga da cavallaria daquelle dia.—Naó he 

possível que eu diga demeziado a favor dos officiaes e t ro-
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pas.—Marcharam em 4 dias, por cima de 80 milhas do 
mais difficultoso paiz , ganharam muitas posiçoens impor
tantes, pelejaram e derrotaram a três differentes corpos 
do inimigo.— Permit ta-me V. S. que lhe apresente á sua 
at tençaõ, a conducta do T n . Gen. Page t , do Major Gen. 
Hi l l , do Major General Murray , do T n . Gen. Sherbrook, 
do Brigadeiro Gen. Carlos Stewart, do Ten . Coronel De-
lancey, Deputado-Quartel-mestre-General , do Cap. Mel-
lish, Assistente ao Ajudante-General, pelo adjuctorio, que 
elles respectivamente dé am ao General Stewart, na carga 
da cavallaria, hoje aos 11 : o Major Cotlin Campbell, As
sistente-Ajudante-General, pelo adjutorio que deram ao 
Major Gen. Hill , na defensa do seu posto ; e o Brigadeiro 
General Steward, na carga de cavallaria de hoje, e o Ma
jor de Brigada Fordyce. Cap. Corry , e Cap. Hill, pelo 
adjutorio que deram ao Gen. Hi l l .—Tenho também de 
solicitar a attençaõ de V . S. á conducta dos attiradores, e 
das companhias de flanco dos regimentos 29, 43, e 5 2 , 
commandados pelo Major W a y do 29 ; e a do regimento 
Portuguez 16, commandado pelo Coronel Machado; e a 
brigada da Legiaõ Hanoveriana, commandada pelo br i 
gadeiro General Langworth, e a dos dous esquadroens dos 
regimentos de dragoens ligeiros 16, e 20, debaixo do com
mando do Major Blake, do 20, na acçaõ de 11 ; e a con
ducta dos Buffs, commandados pelo T n . Cor. Drummond ; 

o 4 3 , commandado pelo Cor. Duckwor th ; o 66 comman
dado pelo Major Murray , que foi ferido ; e o esquadrão 
dô 14 de dragoens, commandado pelo Major Hervey, na 
acçaõ de hoje .—Tenho recebido o maior adjutorio do 
Ajudante-General , e Quar t re-mest re-Genera l , Coronel 
Murray , e de todos os officiaes, pertencentes a estas res
pectivas repart içoens, durante todo o serviço: assim como 
do T n . Cor. Bathurst , e dos officiaes do meu Estado Maior 
pessoal; e tenho toda a razaõ para estar satisfeito, com a 
artilheria, e officiaes de engenheiros.—Eu mando este des-

V O L . I I - N o . 13. 4 L 
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pacho, pelo Cap. Stanhope, que recommendo á protecçaÕ 
de V. S. Seu irmão foi infelizmente ferido com um golpe 
de espada, a tempo que capitaneava unia carga do 16 de 
Pragoens ligeiros, ao3 10 do corrente. 

Tenho a honra de ser, &c. 
(Assignado) ARTHURO WELLESL*EY. 

Abstracto dos mor tos, feridos e extraviados. 

Em Albergaria-nova, aos 10 de Maio 1809. 
Mortos, nenhum ; feridos, 1 major, dous soldados: ex

traviados 1 soldado: total 4. 
Em Grijo, aos 11 de Maio. 

Mortos, 19; feridos 62, extraviados 14, total 96. 
Na passagem do Douro aos 12 de Maio. 

Mortos 2 3 ; feridos 2 Generaes e do Estado Maior, 3 
Majores, 2 Capitaens; 3 Tenentes; 1 sargento; 85 sol
dados: Total, Mortos 23 ; feridos 96 extraviados 2—121. 

CaHa do General Wellesley ao Secretario de Guerra. 

Monte-alegre (Traz-os-montes) 18 de Maio 1809, 
M Y L O R D ! Quando me resolvi emprehender a expe

dição para o Norte de Portugal, contra o Marechal Soult, 
tinha eu esperanças de que o General Portuguez Silveira 
pudesse manter o seu posto sobre o Tamega, até que fosse 
reforçado ; pelo qual posto, e pela posição de Chaves, se 
haveria cortado a retirada ao inimigo, excepto se cruzasse 
o minho ; e intentava eu, se fosse bem succedido, apper-
tallo tanto; que lhe fosse impracticavel a passagem da-
quelle rio. Mas a perda da ponte de Amaranthe, aos 
dous, alterou as nossas expectaçoens. Eu naÕ esperava 
que o Marechal Beresford, que marchara para a parte su
perior do rio Douro aos 5 ; e chegara a Lamego aos 10, 
poderia fazer mais do que limitar o inimigo por aquelia 
parte, e obrigallo a retirar-se por Chaves para a Galiza, antes 
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do que por Villa-Real para a Castella. O General Deres» 
ford, porém, havendo forçado oa pestos do inimigo em 
Villa Real, e MezaÕfrio» causando-lhes alguma perca,cru
zou o Douro, e repelio os postos avançado» do Gen. Lôi-
son na ponte de Amaranthe, tornando.a apoisar-se da mar
gem esquerda do Tamega aos \2 ; dia em que os corpo» 
debaixo do meu commando, forçásam a passagem da 
Douro, no Porto. Loison retirou-se de Amarapthe na 
manhaã do dia 13 ; logo que soube dos acontecimento»» 
do Porto, no dia precedente; e encontrou a guarda avan
çada do exercito Francez, a pouca distancia da villa; a 
qual ocupou logo o General Beresford. Etv naõ pude 
começar a pet-seguir o inimigo senaõ na roanhaá de 13, 
quando a Legiaõ Hanoveriana se moveo para Valongo, d«* 
baixo do commando do Major General Murray. Naquel-
la tarde sube, que o inimigo haria, durante a manhaã, 
destruído giande parte da sua artilheria juneto a Penafiel, 
e dirigira a sua marcha para Braga. Pareoia ser isto oprova-
vel resultado da situação em que se achava, em conseqüên
cia das operaçoens do Gen.Beresford, sobre oTamega; logo 
que pude verificar a certeza deste facto, marchei, na ma
nhaã de 14, com o exercito em duas columnas, para o rio 
Minho: ao mesmo tempo mandei marchar o Marechal 
Beresford sobre Chaves, para que o inimigo naÕ voltasse 
para a sua direita ; e mandei ao Major General Murray, 
que communicasse com o General Beresford, se acha-se, 
como se dizia, que T.oison ficara nas vizinhanças de Ama
ranthe. Na tarde do dia 14 me certifiquei, pelos movi-
ir.sntos dos destacamentos do inimigo, nas vizinhanças de 
Braga, que elle intentava dirigir a sua retirada por Chaves 
ou Monte-alegre; e ordenei ao Gen. Beresford que, no 
caso deste ultimo movimento, puchasse adiante para 
Monte-Rey, de maneira que parasse o inimigo, se elle pas
sasse por Villa-de-Rey. O Gen. Beresford anticipou as 
minhas oíd-ens de marchar o seu corpo para Chave», e 

4L 2 
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t inha j a mandado ao Gen. Silveira, que occupasse os pas
sos de Ruivaens, e Melgaço, june to a Salamonde, mas 
infelizmente chegou demasiado tarde. Eu cheguei a Bra
ga aos 15 (estando o Gen. Murray em Guimaraens, e o 
inimigo ceusa de 1.5 milhas, em nossa frente) e a Sala
monde aos 16. Tivemos aqui uma acçaó com a sua rec-
taguarda As guardas , commandadas pelo Ten . Gen. 
Sherbrooke, e Brigadeiro General Campbell, attacáram a 
sua posição; e tendo voltado o seu flanco esquerdo pelas 
al turas, as abandonaram, deixando atraz uma peça de 
artilheria, e alguns prisioneiros. Este at taque foi neces
sariamente feito j a tarde pela noite. Aos 17 nos movemos 
para Ruivaens, (esperando ver se o inimigo se voltava para 
Chaves, ou continuava a sua retirada para Monte-alegre) 
e aos 18 viemos a este lugar. Achei aqui, que o inimigo 
tomara o caminho dos montes para Oreuse, peio qual seria 
difficil, senaõ impossível, para mim, o alcançallo. O ini
migo cemeçou a sua retirada como j a informei a V. S. 
destruintlo uma grande porçaõ dos seus canhoens, e 
muniçoens. Ao despois destruio o resto de ambos, e 
grande parte de sua bagagem, sem conservar mais do 
q u e quanto pudessem levar os soldados, e poucas mu
las. Deixou ficar os doentes e feridos; e o caminho de 
Penanel até Monte-alegre está juncado de cadáveres 
de cavallos, e mulas, e soldados Francezes, que fôram 
mortos pelos camponezes, antes que a nossa guarda 
avançada os pudesse salvar. Esta círcumstancia he o ef
feito J natural da maneira porque o inimigo faz a guerra 
neste paiz, Os seus soldados tem saqueado e morto a 
paizanagem, a seu arbítr io; e eu tenho visto muitas pes
soas pendentes enforcadas nas arvores, ao longo das estradas 
executadas por nenhuma outra razaõ, que eu possa saber, 
senaõ porque naõ eram amigas da invasão Franceza, nem 
da usiwpaçaó do seu paiz ; e podia traçar-se a rota da sua 
retirada, pelo fumo das aldeas a que elles lançavam fogo. 
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Temos tomado cousa de 500 prisioneiros. Em tudo , o 
inimigo naó tem perdido menos de um quarto do seu e x 
ercito, e toda a sua artilheria, e equipagem, desde q u e 
nós o attacamos june to ao Vou-ja. Eu espero que V . S. 
acreditará, que eu naõ omitti medida alguã, que pudesse 
tomar, para interceptar a retirada do inimigo. H e obvio, 
po rém, que , se um exercito lança fora toda a sua artilhe
ria, a bagagem, e tudo quanto o pode fortalecer, e a 
obrar junetamente como um corpo, abandonando todos 
aquelles que tem direito á sua protecçaÕ, mas que fariam 
pezo , e impediriam o seu progresso ; deve um tal exercito 
poder marchar por caminhos por onde naõ pode ser se
guido, com nenhuã apparencia de ser apanhado, por u m 
exercito, que naõ tem feito os mesmos sacrifícios. H e 
impossível dizer demaziado dos esforços, que fizeram as 
tropas. O tempo tem sido, na verdade, muito máo . 
Desde os 13 tem a chuva sido constante, e os caminhos, 
neste difficultoso paiz quasi impractiveis. Mas elles per-
severáram, em seu seguimento, até a ul t ima; e andavam, 
geralmente, em marcha desde o amanhecer, ate o escure
cer. A brigada das guardas éra a frente da columna, e 
deo um louvável exemplo ; e na acçaõ com a retaguarda 
do inimigo, na noite de 16, se conduzio esta brigada no
tavelmente b e m . — T e n h o a honra de ser, &c. 

(Assignado) ARTHURO W E L L E S L E Y . 

Carta do Gen. Arthuro Wellesley ao Illmo e Exmo Senhor 

D. Miguel Perceira vorjaz. 

ILL M O e Exm o Senhor: T e n h o a honra de informar a 
V . Excellencia q q e , tendo feito retroceder a Cavallaria do 
inimigo a 10 do corrente mez , e destroçado a sua guarda 
avançada a 1 i d o dicto, elle destruio a pon**e, naquella noite, 
estabelecida no mesmo rio, entre Villa Nova e esta Ci
dade ; e forçando eu a passagem deste rio hontem pela 
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manhaã, deo lugar a hum combate entre as tropas, que 
eommandava o Marechal Soult, e as do meu commando ; 
o inimigo foi inteiramente destroçado, perdendo 5 peças 
de artilheria, 8 carros de munições e muitos prisione-
ros; retirando-se ao mesmo tempo na maior confusão para 
as bandas de Amarante. 

Rogo a V. Excellencia que queira informar os Excel-
kntisíimos Senhores Governadores do Reino destes sue
cessos ; e que no attaque com a guarda avançada do ini
migo em 11 do corrente, eu tenho razões mui fortes para 
estar assaz satisfeito com a conducta e bravura do bata
lhão do Regimento Portuguez N. 16, commandado pelo 
Senhor Coronel Machado. Porto, Em o Quartel General, 
13 de Maio, de 1809. 

Tenho a honra, &c. 
(Assignado) ARTHUR WELLESLEY. 

jjjmo e Exroo Senhor D. Miguel Pereira Forjaz. 

Carta do Excellentissimo Senhor Marechal Beresford ao 
Excellentissimo Senhor D. Miguel Pereira Forjaz. 

Illmo e Exmo Senhor : Despois de haver hontem escripto 
a V. Excellencia passei á outra parte do Douro, para fazer 
avançar hnm forte reconhecimento sobre Mezaó-frio; e 
achando á minha chegada com o Marechal de Campo 
Bacellar, que o inimigo a havia j á evacuado, e que ja lá 
havia entrado a nossa Cavallaria, fiz para alli marchar o 
batalhão de caçadores N° . 4, e me dirigi mesmo aquelle 
sitio, onde encontrei o Major Flarding, que havia mandado 
pela manhaã reconhecer o inimigo, e que voltava com in
formação de que elles haviaõ todos entrado em Amarante ; 
e eu havia, no momento em que sube da sua retirada, 
mandado hum Official ao Brigadeiro Silveira, para que naÕ 
tomasse mais cuidado do caminho de Mezaõ-fno a Villa 
Real; mas que se encaminhasse com tudo quanto podesse. 
sobre a linha da marcha do inimigo a Amarante. Aa 
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minhas tropas avançaõ agora para este ultimo lugar, onde 
julgo que nos naÕ esperará o inimigo, assim como o atta
que que deveria ter lugar a 10 do lado do Vouga, por S. 
Excellencia o Marechal General, fará que o inimigo re-
concentre todas as suas forças no Porto. Vou -assar 
neste mesmo instante a Amarante. Deos guarde a V . 
Excellencia. Quartel General de Lamcgo, 12 de Maio, 
de 1809. 

P. S. A perda do inimigo, quando se retirou sobre Me-
zaÓ-frio, foi mais considerável do que se representou ao 
principio, e naÕ pôde ser menos de 150 entre mortos e 
feridos. Eu encontrei 18 cavallos mortos sobre o caminho 
além dos que j á se haviaó lançado ao Doiro. 

(Assignado) W . C. BERESFORD, 

Marechal e Commandante em Chefe. 
Senhor D. Miguel Pereira Forjaz. 

Despois de haver escripto esta recebi a inclusa Carta 
de Silveira. 

Illustrissimo e Excellentissimo Senhor: já hontem a 
avançada de Cavallaria chegou abaixo de Ovelha, aonde 
15 cavallos se hatêraÕ com hum muito maior numero dos 
do inimigo : o Commandante desta partida, que era o Al-
feres de Cavallaria N.-7 6, Alexandre da Costa Leite, se dis
tinguio valorosamente, e ficou muito ferido ; e pensando-o 
digno de recompensa, o recommendo á benevolência de 
V. Excellencia. 

As avançadas da Infanteria sobre a estrada nova fizeraõ 
que o inimigo mudasse de direcçaõ, e me Consta tomou a 
estrada do Marco ; mas ella he taõ má, que naÕ he sus
ceptível de transporte de artilheria. J á tinha mandado 
avançar sobre Gatiães a vanguarda, e agora mando se 
adiante até Amarante; e a mando reforçar ; e determino 
ás forças, que havia entre ambos os rios, se adiantem ins
tantaneamente «obre o Marco e Canavezes. 

A manha» participarei a V. Excellencia as noticias que 
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tive do Minho, e as disposições, que dou para se obstar a 

que os inimigos se escapem. 
Agora tenho a noticia, que huma Divisão Tnimiga, 

quando se retirou de Amarante, o fez pelo caminho de 
Lixa, que parecia se encaminhava a Guimarães, ou Bra
ga; j á fiz sahir hum official a examinar isto. 

Deos guarde a V. Excellencia. Quartel General de 

Villa Real, 11 de Maio, de 1809. 

Illustrissimo e Excellentissimo Senhor Marechal Gene

ral Beresford. D. V. Excellencia 
Subdito muito obediente 

FRANCISCO DA SíLVÊIRA PlNTO DA FONSECA. 

Copia de hum Officio do Excellentissimo Senhor Marechal 
Beresford ao Excellentissimo Senhor D. Miguel Perceira 

Forjaz. 
Tenho a honra de communicar a V. Excellencia que a 

9 ao meio dia, hum posto avançado do inimigo se encami
nhou de Amarante a MezaÕ frio, onde naõ havendo dos 
nossos mais que huma avançada de 20 Dragoens, o desam
pararão, e o inimigo o o-ecupou ; e durante o dia quasi 
todo o Corpo do General Loison alli se avançou, e adian
tou as suas avançadas pelo caminho ao longo do Douro 
até á passagem da Barca de Moledo, havendo neste lugar 
alguns tiros de parte a parte. Na manhaã de hontem o 
inimigo se adiantava de Mezaõ-frio, e oecupava as emi
nências defronte do Pezo da Regoa, e que saó perpendi
culares sobre essa parte do Douro, tendo a sua esquerda 
em Moreivlio, o centro em Fontales, e a direita na altura 
de Sergude, e na estrada de MezaÓ-frio para o Pezo da 
Regoa três peças d'artilheria com hum obuz, Cavallaria, 
e Infantaria. Como o inimigo parecia querer apoderar-se 
do Pezo, para segurai esta posição importante, ja eu a 
havia nuarnecido com 1.000 homens da Divisão de Sil
veira, e quando elle se mostrou nas alturas fiz passar o 
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Doiro á Divisão do Marechal de Campo Bacellar com 4 
peças de 3, e passei eu mesmo para as estabelecer, man
dando passar pelo caminho de Villa-Real as tropas de 
Silveira para o reforçar, e permitti-lhe segurar-se contra 
qualquer tentativa, do inimigo pelo caminho de MezaÕ-
frio para Villa-Real, e também para guardar o caminho 
deste ultimo lugar, vindo de Amarante, e mesmo para 
inquietar o de Amarante a Mezaõ-frio. Os movimentos 
destas tropas influirão de maneira sobre o inimigo, que 
perto das duas horas da tarde abandonou a sua posisaõ, e 
se retirou a Mezaõ frio: o que naÕ pôde fazer senaõ des
cendo pelo caminho Real defronte da Barca de Moledo, 
onde nôs tínhamos posto na margem esquerda guardas, e 
varias ordenanças, as quaes inquietavaó da maneira o ini
migo na passagem do caminho, que este se lhes oppunha 
com hum forte Corpo de atiradores, e duas das suas 
peças: naó obstante, os nossos conservarão a sua posi
ção e fizerao damno essencial ao inimigo. Hum official, 
o Major Harding, que eu tinha mandado aquelle lado para 
o reconhecer, o vio levar 5 carros de feridos. O Major 
me deo parte que avaliava o que vira do inimigo em 
2.500 Infantes, e 500 cavallos, pelo menos. Em quan--
to naõ chega o total das minhas forças, que será a manhaã, 
e informado de que em Amarante ha poucas forças, orde
nei a Francisco da Silveira, que se mostrate hum pouco 
fortemente, ou que ao menos se apoderasse de Gateáes, a 
fim de embaraçar aos Francezes a communicaçaõ entre 
Amarante, e Mezaõ-frio. 

Sinto ter que participar a V. Excellencia que a conducta 
do inimigo he a mais cruel e barbara, queimando as povo-
çoes, e edifícios, por onde passa *, e os prisioneiros me 
dizem que Loison mesmo o ordena. A naó ser com o 
objecto de fazer mal pelo único prazer de o ter feito, e 
de se fazer detestar, eu naÕ vejo outro motivo nesta infame 
conducta do inimigo, pois que o faz igualmente ou se lhe 
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resista ou naõ. Deos guarde a V. Excellencia muitos an
nos. Quartel General de Lamego, 11 de Maio, de 1809. 

Senhor D. Miguel Pereira Forjaz. 
W . C. B E R E S F O R D , M- e Com. em Chefe. 

Extracto de huma Carta do Eccellentissimo Senhor Vil-

Uers Ministro de S. M. Britânica ao Excellentissimo 

Senhor D. Miguel Pereira Forjaz. 

Tenho a honra de vos dizer que neste instante recebi a 

agradável noticia de ter o Exercito de Sir Authuro Wel 

lesley, batido completamente hum Corpo inimigo de 4.000 

homens. 
O Regimento Por tuguez N . 16 se conduzio assignala-

damente bem. Dous Esquadrões da nossa Cavallaria fize-

raõ grande serviço. O inimigo naó deo grande trabalho 

á Cavallaria, nem peleijou obst inadamente: o movimento 

das nossas tropas pela direita, debaixo do commando do 

General Murray, e o das tropas Portuguezas pela esquer

da, fez com que as tropas inimigas largassem as suas po

sições. 

Cordialmente vos congratulo pela par te que a naçaó 

tem nestes suecessos, e de havermos conseguido hum taó 
bom principio. 

Vosso humilde Criado 
(Assignado) V I L L I E R S . 

L I S B O A , 20 de Maio. 

Consta que o exercito Francez da Extremadura aban
donando o Guadiama se tem dirigido a passar o tejo em 
Alcântara. No dia 14 do corrente foi esta praça atacada 
por huma divisão de 10 a 12.000 homens commandada, ao 
que se suppõe, pelo Marechal Victor em pessoa: acha-
vaõ-se alh unicamente hum Batalhão da Leal Legiaõ Lu
sitana, e o Regimento de Milícias de Idanha nova com 6 
peças e 50 Cavallos do Regimento N . ° 11 , tudo comman-
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dado pelo Coronel Mayne da mesmaLegiaó, naõ exceden
do ao todo o numero de 1.800 homens : esta valorosa 
guarniçaõ, que j a tinha disputado ao inimigo o terreno 
em Brossas, aonde se achavaó as suas avançadas, conse
guiu embaraçar a passagem da ponte por mais de 6 horas, 
e retirar-se, em presença do inimigo para o Rosmaninhal, 
a pezar da grande superioridade em numero e Cavallaria, 
ainda que com alguma perda, trazendo toda a sua artilhe
ria. O Major Grant da mesma Legiaõ raereceo pela sua 
Conducta nesta acçaõ os maiores Elogios. 

Extracto da Carta de hum Official Inglez, que assistio ao 
combate de Alcântara, datada de 14 de Maio â noite, de 
hum campo perto de Almiera. 

" Hoje pelas 8 horas da manhaã três columnas inimi
gas com artilheria e Cavallaria atacaram furiosamente a 
nossa posição sobre a altura opposta a esta Praça. A pe
quena força que tinha o valoroso Coronel Mayne da Leal 
Legiaõ Lusitana (Governador da Praça) era de 1.200 ho
mens do Regimento de Idanha, e 600 da primeira Divi
são da Leal Legiaõ Lusitana com 6 peças de artilheria. 

O inimigo trazia 10.000 infantes, 10.500 cavallos, e 12 
peças de campanha. A nossa artilheria e infantaria com-
bateo com tal furor, e taõ incrível energia até o sol posto, 
que sosteve a passagem contra todos os esforços do inimi
go, cuja superioridade era taõ excessiva. 

O inimigo fazia hum fogo em que occupava todas as 
suas tropas, o que o fazia ser o mais terrível que se pôde 
imaginar, Os nossos padecerão alguma cousa, mas foi 
nada em comparação da perda do inimigo, que nao foi 
menos de 10.200 homens. 

O intrépido Tenente Coronel Grant, (segundo no com
mando) que tinha sido ferido em hum combate antece
dente, pois nunca vira cara ao inimigo, deo com o seu 
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customado valor todo o auxilio ao activissimo Coronel 
Mayne, que o habilitou para fazer a mais regular retirada, 
que se pôde pensar, salvando toda a artilheria. 

A cavallaria inimiga nos persegueio pela tarde ; mas 
pela disposição dos commandantes naó nos poderão emba
raçar, como desejavaÕ, e menos impedir que acautelasse-
mos os feridos, e juntássemos os dispersos. 

He-me impossível dar huma idea dos elogios, que mere
cem os officiaes e soldados pela sua intrepidez e conducta 
sem igual. NaÕ preciso fazer mençaõ do sangue frio, 
valor e circumspecçaó, que saõ innatos aos vassallos de 
S. M. Britânica, e que tanto brilharão no Coronel Mayne, 
e Tenente Coronel Grant, pois a experiência mostra que 
os Inglezes se batem naó como homens, mas como Leões. 
Acabarei dizendo-vos, que desde o primeiro até o ultimo 
da Leal Legiaõ Lusitana peleijaraõ como beneméritos do 
nome de soldados. O mesmo se deve dizer do Regimento 
da Idanha. Se assistisses a esta taó gloriosa acçaó, verias 
hum fogo infernal. 

Dos nossos morrerão os Capitães Valente, e Manoel 
Jeronimo, o Tenente Pedro Celestino, o AlferesFriderico, 
da Legiaõ Lusitana. Dous Capitães, e hum subalterno do 
Regimento da Idanha. Ficarão feridos o Tenente Coronel 
Grant, o Chirurgiaõ Millinger, o Tenente Felix Mendon
ça, o Tenente Bertraõ da LegiaÕ Lusitana; e hum Te
nente do Regimento da Idanha. O numero dos soldados 
que faltavaó era de 200; a maior parte era de dispersos, 
que se vinhaó reunindo." 

Se esta tentativa de Victor era, como parece, para de
senvolver Soult, fazendo huma diversão em seu favor, to
mou muito tarde e fora de tempo sua resolução: tudo con
spira a provar que aos Francezes falta o conselho, e a deli
beração, e que os seus últimos movimentos na Península 
saõ filhos de um espirito desordenado de vertigem, e naõ 
conseqüência de hum plano regular de campanha. 
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O valor dos 1100 Portuguezes na batalha de Alcântara 
ficará sendo um grande monumento para a Historia futura, 
e naõ tem que invejar ás mais portentosas façanhas dos 
nossos Maiores. 

Por noticias Officiaes vindas de Badajoz em data de 17 
se sabe que a vanguarda do Exercito do General Cuesta 
tinha chegado a Merida a 16, e que tinha intimado aos 
Francezes, que alli tinhaõ ficado nos intrincheiramentos 
que alli tinhaõ feito, mandou o dito Commandante buscar 
a Badajoz peças de grosso calibre para os bater, as quaes 
j á lhe tinhaõ sido enviadas. 

O General Cuesta com todo o Exercito seguia o movi
mento da sua vanguarda; e se o Marechal Victor se naó 
apressar na sua retirada, he natural que lhe aconteça o 
mesmo que a estas horas terá acontecido ao Marechal 
Soult. 

Reflexoens sobre as noticias deste vicz. 
Alemanha. 

Começou o Imperador Francisco a sua campanha, com sofTrer al

gumas derrotas ; mas a sua justíssima causa comi-ça a ler agora um 

melhor aspecto; e como se vê do ultimo buletim Austríaco, o Archi

duque obteve j a urna completa victoria dos Francezes, o que deve 

animar naõ sò os mesmos Austríacos, mas ainda outras naçoens, que 

gemem debaixo da oppressaõ dos Francezes. A Prusjia mesmo, di

zem, que intenta por em campo 45.000 homens* e tudo parece indi

car a verdade deste rumor. 

B 

França. 
As pomposas profecias dos buletims tem completamente arruinado, 

pela Sua inexecuçaõ, o credito que a illudida Europa dava-ate aqui 
ao espirito profético de Bonaparte. Prometeo checar a Lisboa, 
ainda la naõ veio; disse que no fim de Dezembro passado, naõ ha
veria uma só aldea em armas na Hespanha; e apenas se podem la 
manter as suas tropas; blazonou de que annihilaria a Áustria em um 
mez; e deo eftèctivamcnte por annihilados seus exércitos; os quaes 
com tudo, o derrotaram, e agora o obrigam a conservar-se na defen-
fiva, juneto a Vienna. 
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Hespanha. 
E,ta naçaõ naõ tem obrado, durante este mez, feito algum; cm 

armas, digno de no ta ; mas he de grande momento o decreto da Junc
ta que a falta de espaço nos naõ permitte agora inserir por inteiro. 
Conhecendo a Juncta a necessidade de reunir a Naçaõ, recorreram ao 
expediente de convocar as Cortes, e propor mcs.no alteraçoens utc.s 
na forma de governo ; querem libertar a impressa ; e proclamaram 
que todos os homens sábios pudessem transmittir à Juncta os seus 
planos sobre esta intentp.da reforma. Atrevo-me a dizer, que se hou
vessem recorrido a este expediente, ha um anno, j a naõ haveria agora, 
na Hespnnha, um so Francez. 

Suécia. 

A's noticias que deixo referido, sobre esto paiz, no artigo Politica, 

só tenho de acrescentar o seguinte papei official, 

Acto de abdicação do Ex Rey Gustavo Adolpho IV. 

Em nome de Deus. Nos Gustavo Adolpho, pela Graça 

de Deus Rey da Suécia, &c. fazemos saber, que havendo 

sido proclamado Rey , ha sette annos, no dia de hoje; e 

subido, com o coração magoado, a um throno manchado 

com o sangue de nosso amado, e reverenciado pay ; la

mentamos naÕ termos sido hábeis para promover a ver

dadeira felicidade, e honra deste antigo Reyno , insepará

vel da prosperidade de um povo livre, e independente. 

Agora, portanto, estando convencidos de que naÕ pode

mos continuar por mais tempo as nossas funcçoens Reaes, 

e preservar a tranqüilidade e ordem neste Reyno , consi

deramos, por essa razaó, ser do nosso dever sagrado ab

dicar a nossa dignadade Real , e Coroa, o que por esta fa

zemos, livremente e sem coacçaó, para passar o resto dos 

nossos dias, no temor e serviço de Deus , desejando que 

todos os nossos subditos, e os seus descendentes, possam 

gozar mais felicidade, e prosperidade, pa ra o fucturo, pe 

la mercê, e bençaõ de D e u s , e reverenciar o Rey. Em 

testemunho, -**• confirmação do que , nós temos escripto 
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pessoalmente, e assignado de nosso sello Real. Dada no 
Castello de Gripsholm, aos 19 de Março, no anno de Nosso 
senhor Jesus Christo 1809. 

L. S. GUSTAVUS ADOLPHUS. 

As reflexoens, que este extraordinário papel exige, saõ taõ obvias, 
que naõ tenho mais a fazer senaõ recommendar ao leitor a sua com
paração, com o que fica dicto sobre Suécia. 

Portugal. 

As noticias, que ficam referibas desta parte do Mundo, devem dar 
uma satisfacçaõ real a todo o bom Portuguez; naõ porque as lindas 
acçoens, que os POVOS tem feito em Portugal, sejam feitos muito 
explendidos, mas porque bastante se tem obrado, para dar a conhe
cer ao Mundo, que os sentimentos dos Portuguezes saõ ainda os 
mesmos, que eram antes do estabelicimento da Inquisição, antes da 
ruina das sciencias, antes do desuso das Cortes, antes do augmento 
desnecessário do poder da Coroa, e antes da annihilaçaõ total da in
fluencia do povo ; quero dizer, antes da introducçaÕ de tantos abusos, 
que supprimíram quasi todos os sentimentos grandes daquelle nobre 
povo. Se os factos authenticos, que ficam referidos naõ bastam para 
convencer, a seguinte carta de um dos actuaes officiaes Portuguezes 
mostrará, quanto a naçaõ he capaz de obrar, se os que a governam 
naõ trabalharem por lhe abater os espíritos; quanto a mim o século de 
Quinhentos, naõ produzio nada mais nobre do que os sentimentos 
desta carta. 

Illmo- e Exmo. Senhor. Vossa Excellencia saberá tal
vez do meu comportamento na Campanha do Rousilhon ; 
e quando Vossa Excellencia o naó saiba, terei a satisfação, 
que pergunte a qualquer Portuguez dos que alli se acha
rão ; e entaõ virá no conhecimento de que a palavra Medo 
naó se encontra nos Diccionarios do meu uso. Vossa Ex
cellencia conhece perfeitamente que apenas os Francezes 
(gente a quem aborreço por inimigos da minha Pátria, e 
pela sua barbaridade) entrarão no Porto, eu fiz avançar 
uma grande parte das Tropas do meu Commando a uma 
jornada de Coimbra; e tendo movido todo o Exercito para 
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o mesmo lado, dispunha-me a ir ataealles, © que participei 

a Vossa Excellencia; pois ainda que as força.s do meu iin-

mediato Commando fossem menores, que as do inimigo, 

via o fervoroso desejo dos Soldados, seu excessivo enthu

siasmo, e lembrava-me que eu com trezentos Por tuguezes 

j á tinha fiiito voltar a cara a dois mil Francezes, isto na 

época da Revolução , em que a preoccupaçaÕ da igual

dade lhes dava motivo para obrarem grandes p roezas ; 

porém Vossa Excellencia, que tinha em suas maõs a idêa 

de todo o plano da Campanha, naÕ julgou ser aquelle o 

momento de eu dispor do Exerci to, e ordenou-me que 

fizesse retrogradar para os meus antigos acantonamentos 

a maior parte dos Corpos, que j á tinhaõ marchado. Vossa 

F.xcellencia sabe o quanto me foi difficil o exacto cum

primento desta O r d e m , pois os Soldados julgavaÕ ser fra

queza voltar ás primeiras posiçoens, quando o inimigo se 

encontrava trinta legoas distante delles. Mudáraõ final

mente as circumstancias, e Vossa Excellencia despois de 

passar revista aos Corpos do Exercito, vai, á testa da sua 

maior força, libertar o Porto, e as Províncias do Minho, e 

T r á s os Montes: naõ posso occultar a Vossa Excellencia 

meu sentimento de naõ ser contemplado nesta gloriosa Ex

pedição ; eu daria uma par te dos meus bens em ter a for

tuna de trocar a minha sorte pela de Vossa Excellencia, 

porém Vossa Excellencia pôde marchar, e eu devo ficar, 

porque Vossa Excellencia assim o O r d e n a : resta-me uni

camente rogar a Vossa Excellencia uma Graça , a qual 

certamente Vossa Excellencia me concederá, pela rectidaó 

e justiça com que dirige os negócios militares, e a qual 

Vossa Excellencia tem concedido a outros Officiaes do 

mesmo Exercito, qual he , a de serem declarados na O r d e m 

do dia meus desejos, e que só uma cega obediência ás 

Ordens de Vossa Excellencia he que m e prende em T h o -

mar. 



Miscellanea. 657 

Esta declaração, que eu exijo, he bem necessária nas 
presentes circumstancias, em que todos os habitantes vi-
giaÕ, discorrem, e declamaÕ do procedimento dos Gene
raes, sem conhecerem as causas. Vossa Excellencia pôde 
zombar das idéas, que fizer o Povo, relativamente ás ope
raçoens Militares; porém eu naõ estou no mesmo caso, 
pois em quanto me durar a vida hei de existir em Portu-* 
gal. Espero que Vossa Excellencia, á vista das minhas 
razoens, encontre justiça na mercê que exijo. Deos 
Guarde a Vossa Excellencia. Quartel General de Tho-
mar 2 de Maio, de 1809. Illustrissimo e Excellentissimo 
Senhor Guilherme Carr Beresford. 

Antônio José de Miranda Henriques, Ten. General. 
Illmo. e Exmo. Senhor Marechal Guilherme Carr Beres

ford. 

Aos Inglezes pois se deve agradecer, o podermos saber dos nobres 
sentimentos deste official; os quaes certamente nunca se imprimiriam, 
se fosse necessário recorrer, para as licenças, ás três chamadas autho
ridades, absurdamente combinadas, em tempos de ignorância, e nova
mente reconhecidas pelo egoista Seabra, como ultimo couce, que deo 
à naçaõ, antes de ser deitado fora do Ministério. 

Brazil. 

Entre uma massa enorme de leis, e decretos, que recebi do Brazil, 
neste, e no mez passado, ha dous que me attrahíram particularmente 
a attençaõ : um he datado do Rio de Janeiro 28 de Junho de 1808 ; 
e estabelece a policia da quella Cidade, imitando a de Lisboa: o 
outro he precizamente da mesma data; e regula o importantíssimo 
ramo das Finanças. Comecemos por este. 

Esta lei revive de algum modo as Vedorias, que fôram taõ justa
mente abolidas em Portugal, e faz uma complicação de administra-
çoens, que juneto ao confuso da enúnciaçaõ, e â omissão de muitas 
providencias essenciaes, fazem esta lei verdadeiramente incapaz de 
promover o bem deste importante ramo da administracçaõ publica. 
Deixando, porém, o que diz respeito á enúnciaçaõ, e arranjo da lei, 
que se attribue a um certo Targini, que nem Portuguez sabe, c praza 
• Deus que naõ houvesse mais nada a dizer contra elle; limitar-me-
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hei em tinto quanto me couber no espaço, a mostrar, providencias 
que se deram e naõ saõ boas; e providencias, que so omittiram e 
eram essenciaes.-l ° , - N o titulo IV. em que trueta das sah.das do 
Enr io , complica no ^ 1 ' os regulamentos das despezas di ca/a Real, 
ate mesmo os compradores &c, com os pagamentos do thesouro pu
blico; quando taes despezas so devem entrar em uma addiçaõ, por 
exemplo; tanto ao thesoureiro dacasa Real, pelo Decreto tal, o resto 
he da com competência do Mordomo mor, c dos mais officiaes da 
casa, a quem isto compele, e tem seus regimentos próprios. No <j 3 
se faz outra vez a mesma confusão com as thesouraria» da marinha, 
militar, &c. demaneira quese vè manifestamente o desejo de acumular 
influencia nesta repartição, seguindo-se daqui que o Chefe da repar
tição naõ pode attender a tudo, e os sub-offioiaes, em seu nome, po
dem cometter os abusos que quizerem , porque as providencias do \. 
4 do titulo IV, nunca seraõ bastantes para fazer que naõ haja balan
ços nas maõs do thesoureiro, o que se verificará mui facilmente no 
caso do § 12 do mesmo titulo IV. O chamado Conselho da Fazenda 
he instituição inteiramente escusada; e só uma imitação cega do 
estabelicimento de Lisboa.faria renovar este pezado fardei na Adminis
tracçaõ das finanças do Brazil * 2". Quanto as medidas, que se omit-
tirara; eu diria desta lei, em geral, que se omittio estabelecer ura 
plano de finanças para o Brazil, mas tomando a lei tal qual está, 
naõ vejo que se determine o modo do pagamento, e receita, nas dif
ferentes partes do Brazil, nem da conrespondencia dos colectorcs das 
rendas publicas, nas differentes Capitanias, com o Erário. He ver
dade que manda remetter contas ao Presidente (Tit. V.) mas he uin 
homem só capaz do tractar esta immensa conrespondencia ? Deveria 
lembrar-se quem traçou a ley, que o Brazil lie uin immenso território. 
O Thesoureio a qnem daõ o nome de geral, naÕ o he defacto, por 
que naõ pode receber neurcobrar cousa alguma no Rio, Bahia, Per
nambuco, e tudo ao mesmo tempo; a ramificação pois desta admi
nistração, pelas differentes partes do Brazil, era o ponto mais irarpor-
tante, e juntamente o que esquecco. 

Naõ me permittindo o espaço deste papel entrar nisto mais em 
muido, oaSsarei á lei da policia. Infandum renovare dotarem. A lei 
do estabelicimento da Policia, cm Portugal, que he datada de 5"> da 
Ji-nhode 1760, foi uma das que firmou mais o despotismo odioso do 
Governo, durante o Ministério do Marquez do Pombal; e deo o ultimo 
golpe R liberdade civil dos Portuguezes, arruinou os fundamentos da 
jurisprudência criminal pátria, e deo origem ao systema de terrori 
mo, que o mao character dos Intendentes de policia fez ainda 

s-
mais 
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odioso aos povos. O Marquez do Pombal poderia talvez desculpar 
aquelles procedimentos arbitrários, com a necessidade de calcar aos 
pés uma facçaõ, que se oppunha a todos os melhoramentos úteis que 
elle meditava; mas pôde com muita razaõ duvidar-se, qual dos inales 
seria maior, se estar a naçaõ privada dos melhoramentos que elle in
troduziu ; se possuillos, vendo annihilada a liberdade civil do Cidadão; 
porque ueuhum beneficio (nem talvez a vida) compensa a liberdade. 
Libertas pro nu/Io venditur aurot se lê ainda hoje em characteresde ouro 
na frente de muitas cisas, outrora habitadas pelos antigos Romanos. 
Quando pois vejo agora introduzido noBrazil aquelle systema de policia, 
seiii que exis'am nenhumas dss circumstancias, que o fariam descul-
pavel (se he que pôde ter desculpa) no tempo do Pombal; naÕ me 
pode lembrar outro motivo, se naõ o sèr esta medida aconselhada por 
algum rábula intromettido em políticas; e adoptada por algum mi
nistro, que naõ havendo tido jamais a practica de observar os paizes 
do Mundo, onde se pode apprender a sciencia do governo; nem ao 
menos quer ter o trabalho de estudar a historia do seu paiz, e com
parar as epochas felizes da naçaõ, com os tempos desgraçados, para 
lhe des ubrir os motivos. 

Nem o Monarcha, nem o povo, podem ter algum interesse, em que 
a administracçaõ da Justiça seja violada, a liberdade do cidadão at-
tacada, nem pessoa alguma punida, sem as formalidades das leis. 
Quem pois tem interesse nos processos arbitrários. chami-dos de po
licia? Ministros ignorantes, ou máos, e Validos, odiozos á Naçnõ; por
que se o governo practica alguma acçaõ reprehensivel, o mostrar-lhe 
os deffeitos he fazer um serviço essencial ao Soberano. Mas o Minis
tro, que, por se descubrir o erro na medida que delle procede, fica 
desacreditado; eonvein-lhe punir arbitrariamente toda a pessoa, que 
suspeita ser capaz de lhe descubrir as faltas; e desculpa-se com o So
berano, dizendo que attâcam a Soberanfa, censurando as medidas do 
Governo ; e ao abrigo do escudo Real atira o Ministro as setas, e se 
lhe retorquem, grita que saõ rebeldes os que o attâcam, pois perdera 
o respeito á authoridade suprema com que elle se cobre. Pelo que 
me diz respeito, antes de passar adiante, devo declarar; que o meu 
único e só fim, em escrever este paragrapho, he o avizallos do perigo, 
que os cerca ; apontaõ-se os males para lhe indicar o remédio; e he 
certíssimo, que em adoptallo, naõ se deve perder tempo. 

O longo artigo sobre a independência da America Hespanhola, que 
principiei no N. U , continuei no N. 12, e finalizo neste, lhe descu-
Urirá um facto de que elles nem talvez tivessem idea ; isto he, que ha 
um Dlano de longo tempo meditado, e que por varias vezes tem estado 
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ao ponto de executar-se ; e agora por circumstancias accident-.es, se 
acha adormecido; para dar a liberdade a America Hespanhola: e 
quando isso aconteça, pergunto eu • seraõ as leis de policia, será o 
systema arbitrário de governo o que impedira a communicaçaõ de 
ideas? Entaõ conhecerão os que la se suppòe.n ao abrigo das run-
vulsoens políticas, que o choquequese observa, ia Europa, produz rea-
çoens mais distante do que elles se imaginam. Que leiam pois, e que 
comparem os avizos que lhe dou, e confessarão (se tiverem sinceri
dade) que posto eu lhes naõ diga tudo o que lia na matéria, digo-lhes 
bantante para suppor que lhes faço um serviço essencial. 

A injustiça com que Portugal e Hespanha tractaram sempre as 
suas colônias, he agora a causa de sua ruina ; porque, prohibindo no 
Brazil (por exemplo) as mauufacturas, as artes, as seiencias, e o com
mercio estrangeiro, ficaram estas colônias reduzidas a trabalharem 
como escravas para a Metrópole; a qual, descançando inteiramente, 
no ouro, que lhe traziam seus escravos, desprezou a sua própria in
dustria ; falta-lhe agora a Colônia, e acha-se Portugal reduzido â 
mendicidade; natural castigo de sua injustiça; porque Portugal 
aterrou os Mouros de África, descubrio o Brazil, e fez respeitar suas 
Quinas nas mais remotas parte» do Oriente, sem ter o ouro de suas 
colônias. Este systema infeliz, he levado ainda agora para o Brazil, 
tanto, quanto as cousas o permittem- Conccda-se-me o apontar al
guns factos, pois me he preciso provar a minha proposição. 

Che<-a a Corte ao Rio de Janeiro, e entram a deitar fora de suas 
casas os proprietários, para acommodar aquelles, que la iam buscar um 
asylo ; e extende-se isto até para a acommodaçaõ de negociantes es
trangeiros, que lá. vaõ somente por buscar seus lucros. Estabelece-se 
uma complicadissima administracçaõ de finanças, nomeiam-se para 
muitos officios, creados de novo, pessoas (que naõ espicifico porque 
desejo evitar personalidades) odiosas á naçaõ. Continuam a empre
gar-se nos Governos das Capitanias, e villas, uns poucos de militares, 
quasi todos de patentes baixas, e de taes qualidades que a alguns 
delles, em Portugal, uaõ se confiaria o governo da menor aldea. He 
este o modo de adquirir a affeiçaõ dos povos ao seu governo ? 

Até aqui attribuiam-se, no Brazil, aos Governadores, os vexames, 
que elles practicavam, e suppunha-sc por uma hypothese veros,....!, 
oue a Corte, pela distancia, em que se achava, naõ sabia delles. Agora 
que a Corte la esta • como he posivel deixar de imputar direcUmente 
ao Secretario de guerra o conservar Governadores taes como he, po„ 
exemplo, o do Maranhão, cujos despotismos tem despovoado a lud ia 
Cidade' £quanda este homem for mudado, se lhe ,,aõ derem um 
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castigo exemplar * a quem se imputarão os males que elle fez^ senaõ 
aquém deixou de os punir i Esta consideração he mui séria ! ! ! E 
naõ deixo de esperar que se lhe preste a attençaõ que sua importân
cia merece ; ao menos nesta repartição, onde se acha um dos homens 
mais capazes que ha no Brazil. 

O único remédio, que desde a mais remota antigüidade se tem 
achado, para que os homens naõ abusem do poder que tem, he limi
tar-lho. Conceder a um indivíduo, poderes sem restricçaõ, como-
tem os déspotas chamados governadores do Brazil, e suppor que naõ 
empregarão esse poder cm satisfazer as suas paixoens, he suppor 
uma contradicçaõ na natureza humana. Baste pois o que tenho 
dicto (e mais disse do que desejava) para mostrar: I.° que os Euro-
peos que fôram para o Brazil, governar aquelia vasta regkaã, naõ 
tem olhado para os interessas tiaquelle paiz, com a attençaõ, que 
elles mereciam : 2 o . que vista a meditada alteração no governe d* 
America Hespanhola lie do maior interesse, para os mesmo» que go
vernara no Brazil, o cuidar em estabelecer pkuios e systemas, qae 
naõ somente sejam tendente? ao bem <U> povo, mas que tragam coca 
sigo o character da convicção e da. evidencia ; que nmca se acha n» 
violência, nem nas medidas arbitrarias; nem em querer perpeloar 
a ignorância dos povos. Passarei agora á segunda parte, do que me 
propuz; e para o que naõ sinto tanta repugnância em explicar-me; 
e he indicar a« mudanças que se fazem necessária* no Governa do 

Brazil. 
Em primeiro lugar a divisão do território em províncias, abolindo 

osCapitaens Generae», o<i guterms militares, he .ousa de hainedi-tta 
necessidade; porque a continuarem taes governos, será o liraail ad
ministrado como a Pérsia, por Sat rapas iHilitaíes, a peior da* formas 
de governo, que a imaginação do homem !><*• wve**ar. Sobre 
isto havia muito a dtaer ; mas como me naõ posso lis<*t»gear de v,*r 
um transito do péssimo para o optm.o: contento me com obsertar, 
que a divisão do Brazil em províncias e comarcas; dando as Câmaras 
os mesmos direitos que tinham em Portugal; naõ po.le olfender a 
ninguém; e he o mais modera Io, que podem ser os meus desejos. 
E aqui naõ seria mao lembrar, que se dei\assem de planos para ad
quirir mais território; e quando desejem extender os limites do Brazil 
até o rio da prata, para evitar disputas de vizinhos contíguos; nesse 
caso, naõ principiem por intrigar ; façaõ proposiçoens mutuamente 
vantajosas aos Hespanhoes, eèdam, por exemplo, o território ao 
Norte do Amazonas; portando-se com a sinceridade que deve cha-
raclerizar todos os negócios nacionaes, de que se espera bom rezultado, 
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e seraõ bem s u c e d i d o s . Onn . to de propósito n-lb-clir sobrr o m o d o 

porque esto p r o j e t o se encetou, no l l io ilr J ane i ro , porque , como 

j a di.se, o meu fim l.r l a / e r bem aos meus c o m p a t r i o t a s e nao ridi

cularizar os homens a quem está r..li..il.i a sorte do l lra/ . l : bas 'a 

que s a . h . m , que um caso imprevisto me t rouxe as m ã o s os docu

mentos , „ - u * , r , n , par;, l a /e r u m . r l .na idea dessa t r ansacçao . 

Despois da .l.ws.,r, ,!o l e r n t o n o , e e**tincçuõ do governo dos B,i-

, - . . . . , , , , s , a p , t , i i .,.. de».* « - u i r - s e promover a p o p u l a ç ã o ; o que 

||,,. ,,.r., mm l.:.il s, „ ,ul„*mn a t l ra lnr emigrados de todas a par

le , ,1a Knropa . para o que l.r- necessário segurar-lhes a liberdade 

prssoal. e .. direito ,le , r..prid.ul:- . um so exemplo da viola aõ arbi

trai . . , dole-diM-i los amedron ta r i a mais ••ente, daqUC para la <|iiizéra 

ir, ,!„ q,„- s,TMin ulr,< todas as promessas feitas em papel. Nisto so 

deve liavur uma limitara,*", ; e lie ar ranjar de maneira as leis de na tu

r a l i z a r ão , que s d e p o i s de uma raciona*.cimente longa residência, 

„ o , s , m os novos concidadãos go/.ar dos plenos direitos de naturaes . 

S - u e - s r a i n l r o d i u r a u das sciciuias. Neste, a r t igo nem um so 

passo" se tem dado anula no Bra/i l . Naõ a p p a m c o menor intento 

de estabelecer I niversuladcs, rollcgios, ou outros cslabelicimenlos 

similhantes • e sem isto lie quasi impossível que o Estado tenha ho

mens capazes de governar ; e se os ha lie impossível conliecellos. 

Passo a passo, com taes medidas, seria preciso restituir ás Câmaras, 

únicas corporaçoens populares, no Brazil, aquelles direitos de que 

sempre gozaram as Câmaras em Portugal; e que formam a baze das 

Cortes; instituição importante, cujo desuso fez marchar a nação 

rapidamente á sua destruição. Lm povo, para obrar com energia, 

he necessário que sinta a sua existência politica; que tenha voto mais 

ou menos directo nos negócios da naçaõ. O povo, que nao goza 

isto facilmente se reduz a um rebanho de carneiros, incapazes de 

obrar acçoen. grandes - e até de defender a pátria. Os exemplo , 

saõ tantos, debaixo dos olhos, que naõ nomeio nenhum. 
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